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Daļu skolēnu brīvpusdienām 
rezervētās naudas IZM tērēs reģistriem

Turpinājums 3. lpp. 

Valdība 14.  septembrī slēgtā 
sēdē, izskatot informatīvo ziņo
jumu „Par fiskālās telpas pasā
kumiem un izdevumiem prio
ritārajiem pasākumiem valsts 
budžetam 2018. gadam un ietva
ram 2018.–2020. gadam”, atbals

tīja Izglītības un zinātnes minis
trijas  (IZM) priekšlikumu par 
231  111  eiro pārdali 2018.  gadā 
un turpmāk ik gadu no IZM bu
džeta apakšprogrammas „Dotā
cija brīvpusdienu nodrošināša
nai 1., 2., 3. un 4. klases izglītoja
miem”, lai palielinātu izdevumus 
atlīdzībai apakšprogrammā „Mi

nistrijas centrālā aparāta darbī
bas nodrošināšana” IZM kapa
citātes stiprināšanai. Ir noteikts, 
ka šīs pārdales rezultātā IZM 
nav pamata pieprasīt papildu 
finansējumu brīvpusdienu no
drošināšanai. Šajā finanšu gadā 
1.–4.  klases skolēnu brīvpusdie
nām no valsts budžeta ir atvēlēti 

19 681 416 eiro. Ievērojamu sum
mu skolēnu brīvpusdienām atvēl 
arī pašvaldības no sava budžeta, 
piemēram, Rīgā brīvpusdienas 
tiek nodrošinātas 1.–9.  klases 
skolēniem.

Uz laikraksta „Izglītība un 
Kultūra” jautājumu, kā konkrē
ti tiks stiprināta IZM kapacitāte, 

izglītības un zinātnes ministrs 
Kārlis Šadurskis atbildēja: „Saei
ma laiku pa laikam veic grozīju
mus kādā no likumiem, kur IZM  
nāk klāt jaunas funkcijas, un šo 
funkciju izpilde vienkārši ir jā
apmaksā. Varu minēt divus pie
mērus. Šogad Saeima pieņēma  
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Valsts budžeta veidošanas laikā katru gadu ir plašas 
diskusijas par prioritātēm valstī  – svarīga ir gan aizsar
dzība, gan veselības aprūpe, gan izglītība. Tikai finālā tā 
vien šķiet, ka valstī par visu svarīgākie ir ierēdņi. Lai viņi 
varētu veiksmīgi izpildīt savas funkcijas, netiek smādēta 
kumosa atraušana pat bērnu mutēm. Visu vasaru depu
tāti un speciālisti lika kopā galvas, lai izstrādātu ģimenes 
valsts pabalstu palielināšanas modeli, kas veicinātu demo
grāfiskās situācijas uzlabošanos valstī. Bet kāds bija lielā 
darba rezultāts? Mirkli pirms nākamā gada valsts budžeta 
projekta apstiprināšanas valdībā labklājības ministrs Jānis 
Reirs nāca klajā ar paziņojumu, ka, ieviešot jauno modeli, 
70 tūkstošiem bērnu pabalsts samazināsies, ka viņš tādu 
situāciju nedrīkst pieļaut un ir jāmeklē cits risinājums.

To, kā valdības un Saeimas lēmumi ietekmē Latvijas 
iedzīvotāju izvēli dzīvot Latvijā vai izceļot uz ārvalstīm, 
valsts amatpersonas pat necenšas saprast un analizēt pēc 
būtības, kur nu vēl rīkoties, pieņemot lēmumus, kas būtu 
labvēlīgi iedzīvotājiem. Analizējot jauno nodokļu refor
mu, profesionāļi atklāj, ka tā nebūt nebūs labvēlīga ģime
nēm ar bērniem. Kā valsts, kur piektā daļa iedzīvotāju jau 
patlaban ir vecāka par 65 gadiem, redz savu nākotni? Vai 
reģistri, no jauna izdomātas funkcijas, lai varētu stiprināt 
ierēdniecības kapacitāti, ir svarīgāki par bērniem, kuru 
šķīvī zupa kļūst aizvien plānāka un plānāka? Tā vietā, lai 
Latvijas iedzīvotājiem veidotu labvēlīgus dzīves un darba 
apstākļus un motivētu viņus neizceļot no valsts, žurnālis
tikas centra „Re:Baltica” žurnāliste Inga Spriņģe ar lielu 
gādību stāsta par nepieciešamību ievest viesstrādniekus, 
dalās viesstrādnieku pozitīvajos pieredzes stāstos, lai 
pārliecinātu sabiedrību, ka tas ir vienīgais pareizais risi
nājums valsts nākotnes vārdā. Arī jaunā izglītības satura 
prezentācijās „Izglītība mūsdienīgai lietpratībai: mācību 
satura un pieejas apraksts” valsts amatpersonas uzsver, ka 
jaunieši ir jāgatavo globālajam darba tirgum. No šo frāžu 
konteksta ir noprotams, ka runa jau nav par iespēju strā
dāt starptautiskos uzņēmumos tepat, Latvijā, bet viņiem ir 
jābūt gataviem dzīvot un strādāt jebkur pasaulē. Ja valsts 
amatpersonas šādu vēsti pauž publiski, tad loģiski  – arī 
jaunie cilvēki lūkojas pasaulē, aizbrauc studēt uz valstīm, 
kur to var darīt bez maksas, veido savu karjeru un dzīvi 
svešumā, nevis dzīvo Latvijā un strādā pasaules tirgum, kā 
viens otrs to veiksmīgi dara.

Pēdējos gados tiek tērēts miljoniem eiro no Eiropas 
Savienības struktūrfondiem un valsts budžeta, lai pār
kvalificētu bezdarbniekus, bet kāda ir šo tēriņu atdeve? 
Domāju  – minimāla. Lai būtu jēga bezdarbniekus pār
kvalificēt, lielu daļu no viņiem vispirms vajadzētu ārstēt 
no alkoholisma. Patlaban pārkvalifikācijas kursi viņiem ir 
legāls veids, kā tikt pie naudas alkohola iegādei. Bet – vai 
kāds vēlas realitāti redzēt? Dokumentācija jau formāli ir 
kārtībā…

Vēlos piebilst par iespēju strādājošajiem: pagājušajā 
nedēļā tika atklāta pieteikšanās mācībām pieaugušo izglī
tības projektā „Nodarbināto personu profesionālās kom
petences pilnveide”. Vietnē http://www.macibaspieaugusa-
jiem.lv arī skolotājiem ir iespēja mainīt savu profesionālo 
dzīvi, jo, turpinoties tendencei samazināties skolēnu skai
tam, skolotājiem tālredzīgi jau šodien ir jādomā par savu 
nākotni. Patlaban līdz 6. novembrim ir atvērtas program
mas četrās tautsaimniecības jomās, bet jau tuvākajā laikā 
būs kursu piedāvājums arī citās jomās.

Lai drosme atbildīgiem un gudriem lēmumiem vis-
maz savā personīgajā dzīvē!

Laikraksts „Skolotāju Avīze” 
iznāk kopš 1948. gada 1. janvāra, 
kopš 1990. gada 1. janvāra – 
ar nosaukumu „Izglītība”,  
kopš 1994. gada 6. janvāra – ar 
nosaukumu „Izglītība un Kultūra”.

Redakcijas adrese:
Dzirnavu iela 21 Rīgā, LV-1010
Tālr.: 67096393, 
e-pasts: redakcija@izglitiba-kultura.lv
www.izglitiba-kultura.lv
Galvenā redaktore:
Daiga Kļanska
Tālr.: 29 808301

e-pasts: daiga.klanska@izglitiba-kultura.lv
Reklāma un mārketings:  
e-pasts: reklama@izglitiba-kultura.lv
Tālr.: 25628748, 67096393
Literārā redaktore: Zigrīda Purvlīce
e-pasts: redakcija@izglitiba-kultura.lv
Maketētāja: Linda Prātniece
e-pasts: redakcija@izglitiba-kultura.lv

Iespiests tipogrāfijā „Mūkusala”.  
Tirāža: 2000.
Abonēšanas indekss: 1092

Pārpublicēšanas vai citēšanas gadījumā 
atsauce uz „Izglītību un Kultūru” obligāta. 
Publikācijās paustais viedoklis ne vienmēr 
atspoguļo redakcijas viedokli.

Nedēļas laikraksts 
„Izglītība un Kultūra” 
Izdevējs: 
SIA „AB konsultants”
Vienotais reģistrācijas
numurs: 40103361805
Latvijas Republikas UR 
masu informācijas līdzekļa
reģ. apl. Nr. 000701313

REDAKTORES SLEJA

Daiga Kļanska,
laikraksta 
„Izglītība un Kultūra” 
galvenā redaktore

FOTO: no personiskā arhīva

AKTUĀLI

LAIKRAKSTA „IZGLĪTĪBA UN KULTŪRA”
5. OKTOBRA ELEKTRONISKAJĀ 

IZDEVUMĀ „VECĀKIEM”
	PAR SAREŽĢĪJUMIEM KOMUNIKĀCIJĀ 

Bērnībā viņa runāšana skaļā balsī netika atbalstīta un 
viņa emocionālais stāvoklis nevienam nerūpēja. Šodien 
šis pieaugušais neprot brīvi un nepiespiesti dalīties savās 
izjūtās un domās.

	VIENS PATS MĀJĀS UN UZ IELAS. KAD BĒRNS IR 
GATAVS PALIKT VIENS 
Paskaidrot viņam, ka palīdzēsim nokļūt drošībā, un 
izsaukt policiju, paliekot ar bērnu, līdz policija ierodas. 
Nekur prom svešu bērnu nevajadzētu vest.

	EJAM PASTAIGĀTIES! MĀCĪŠANĀS BRĪVĀ DABĀ 
Pastaiga ar bērnu nav piemērots laiks, kad apzvanīt 
paziņas, lai netraucēti izpļāpātos. Ja mamma un tētis 
atkal ir aizņemti ar sevi, bērns jūtas vientuļš, viņa 
uzdotie jautājumi paliek bez atbildes.

Klavieru kvartets „Tempus” gūst panākumus konkursā Spānijā

Siguldas Valsts ģimnāzija mācībām izmantos robotus

LNOB iestudēta opera „Turaidas Roze”

 27.–29. septembrī Granadā Spānijā norisinājās spāņu kom
ponista Antona Garsijas Avrila (Antón García Abril) VI starptau
tiskais kameransambļu konkurss, kurā 2. vietu 30 kameransambļu 
konkurencē ieguva Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas stu
dentu klavieru kvartets „Tempus”. Kvartetā muzicē Evija Auziņa 
(klavieres), Eleonora Pīrāga (vijole), Marta Rācene (alts) un Kris
ters Mārtiņš Šīmanis (čells).

Konkurss norisinājās divās kārtās, un tajā piedalījās kameran
sambļi no Spānijas, Latvijas, Francijas, Lielbritānijas, Vācijas, Švei
ces, Polijas, Austrijas un Somijas.

Visas pārējās godalgotās vietas konkursā ieguva spāņu an
sambļi.

 Mācību procesa uzlabošanai Siguldas Valsts ģimnāzijā ir 
sagādāti 15 STEM (science, technology, engineering and mathema-
tics) izglītības roboti „mBot Ranger”. Tos tiek plānots izmantot pa
matskolas datorikas mācību priekšmetā algoritmiskās un radošās 
domāšanas veicināšanai.

Jaunās iekārtas ir iespējams savienot ar mobilajām ierīcēm un 
datoru, izmantojot tehnoloģiju „Bluetooth” un USB. Savienojot 
robotu ar mobilo telefonu vai planšetdatoru, izmantojot lietotni 
„Makeblock”, ir iespējams veikt vienkāršas darbības – vadīt robotu 
dažādos virzienos, ieslēgt robota augšpusē esošo LED apgaismo
jumu un veikt citu pamatfunkciju apskatu.

 Latvijas Nacionālajā operā un baletā (LNOB) 28. septembrī 
bija pirmizrāde Zigmara Liepiņa operai „Turaidas Roze” ar Kaspa
ra Dimitera libretu. Jauniestudējumu veidoja muzikālais vadītājs 
un diriģents Mārtiņš Ozoliņš tandēmā ar režisori Ināru Slucku.

Z.  Liepiņa „Turaidas Roze” ir muzikāli un dramaturģis
ki pārveidota operas „No rozes un asinīm” redakcija. Stāsts par 
1620. gada notikumiem Turaidā laika gaitā ir pārtapis dzīvā leģen
dā, kuras izklāsts mēdz būt atšķirīgs detaļās, bet ir nemainīgs savā 
kodolā. Tiek gatavotas dārznieka laulības ar pils rakstveža Greifa 
audžumeitu Maiju, kuru iemīlējis ne tikai viņas saderinātais. Lai 
saglabātu solīto uzticību līgavainim, Maija pieņem patiesi drosmī
gu lēmumu.
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Turpinājums no 1. lpp. 

Psihologu likumu, kas stāsies 
spēkā ar nākamā gada janvāri, 
un IZM ir jākārto reģistrs, kas 
prasa kaut kādus līdzekļus. Otrs 
ir bērnu uzraudzības pakalpoju
ma sniedzēju jeb aukļu reģistrs. 
[Aukļu reģistrs jau ir izveidots 
un pieejams valsts izglītības in
formācijas sistēmā (VIIS) – red.] 
Tie ir divi pirmie piemēri, kas 
ienāk prātā, bet es to tabulu, kas 
tur bija prasīts, no galvas neatce
ros.” Atbildot uz jautājumu, kā 
tas nākas, ka skolēnu brīvpus
dienām paredzētais finansējums 
paliek pāri, ministrs skaidro, ka 
algoritms ir ārkārtīgi vienkāršs: 
bērnu skaits reiz 1,42 eiro reiz to 
dienu skaits, kad bērni ēd. „Bet 
bērni slimo, neapmeklē skolu, un 
finanšu patēriņš ir mazāks. Ir ie
spēja šo naudu izmantot vecāko 
klašu skolēnu ēdināšanai, bet, ja 
redzam, ka līdzekļi paliek pāri, 
tad, manuprāt, ir loģiski sakārtot 
citas akūtas vajadzības. Finansē
juma pārdale ir visās ministrijās 
laiku pa laikam. Ir neiespējami 
ieplānot pašu ieņēmumus, kā 
bērni apmeklēs skolu,” savus uz
skatus pauž K.  Šadurskis, atzīs
tot, ka IZM ir slikts sabiedriskais 
ēdinātājs. „Kā lai to saka? Mēs 
labāk gatavojam pavārus nekā 
zupu. Diemžēl iepriekšējās saru
nās Latvijas Pašvaldību savienība 
nepiekrita IZM piedāvājumam, 
ka IZM no valsts budžeta no
drošina atalgojumu pirmskolas 
izglītības skolotājiem, savukārt 
pašvaldības sedz brīvpusdienu 
izmaksas skolēniem. Bilance bija 
vienāda, bet viena pašvaldība 
nedaudz iegūtu, cita  – nedaudz 
zaudētu. Tie, kuri bija ieguvēji, 
piekrita piedāvājumam, bet zau
dētāji skaļi kliedza, ka tā nedrīkst 
darīt. Tā tas viss arī izčākstēja.”

Kā veic aprēķinus  
finansējuma  
pieprasījumam?

Ministru prezidentes Laim
dotas Straujumas valdības de
klarācijā bija apņemšanās līdz 
2018.  gada novembrim pakāpe
niski ieviest veselīgas bezmaksas 
brīvpusdienas 4.–6. klases skolē
niem. Valdības mainījās, un mai
nījās arī politiķu labie nodomi – 
un patlaban neviens vairs nerunā 
par valsts budžeta finansējumu 
5.  un 6.  klases skolēnu brīvpus
dienām.

2015.  gadā valdībā pieņēma 
grozījumus Ministru kabineta 
2010.  gada 28.  decembra notei
kumos Nr.  1206 „Kārtība, kādā 
aprēķina, piešķir un izlieto valsts 
budžetā paredzētos līdzekļus 
pašvaldībām pamatizglītības ie
stādes skolēnu ēdināšanai”. Nor
matīvā akta anotācijā ir detalizēti 
aprēķini par nepieciešamo valsts 
budžeta finansējuma apjomu 

1.–4. klases skolēniem laikposmā 
no 2015./2016. mācību gada līdz 
2018./2019. mācību gadam. Ano
tācijā ir teikts, ka aprēķiniem tiek 
izmantoti Centrālās statistikas 
pārvaldes (CSP) un VIIS dati.

Salīdzinot CSP pieejamos da
tus par dzimušo bērnu skaitu un 
IZM izmantotos datus, ir vēroja
ma būtiska bērnu skaita atšķirī
ba (sk. 1. tabulu). Kaut gan sko
lēnu skaits mainās, piemēram, 
2016./2017. mācību gadā skolē
nu skaits 2. klasē samazinājās par 
502  skolēniem, salīdzinot ar to 
skolēnu skaitu, kas sāka mācības 
1. klasē (VIIS dati), IZM visiem 
četriem mācību gadiem aprēķi
nus ir veikusi, izmantojot vienus 
un tos pašus datus, ignorējot sko
lēnu skaita izmaiņu tendences. 
Veicot aptuvenus aprēķinus, IZM 
budžetā ir iespējams rezervēt lī
dzekļus, ko ar valdības lēmumu 
var pārdalīt citiem mērķiem, 
nekā sākotnēji plānots.

IZM ierēdņiem  
mazākas algas  
nekā citās ministrijās

Pēc publiski izskanējušās 
informācijas par to, ka bērnu 
brīvpusdienām paredzēto nau
du iztērēs IZM ierēdņu algām, 
IZM skaidroja, ka jau vēsturiski 
ir izveidojušās būtiskas atšķirības 
iestāžu atlīdzību fondos, pro
ti, valsts pārvaldē ir ļoti krasas 
atalgojuma atšķirības, un IZM 
darbinieku atalgojums, salīdzi
not ar citām valsts pārvaldes 
iestādēm, nav konkurētspējīgs. 
Tāpēc ministrijā ir liela perso
nāla mainība (no 01.01.2017. 
līdz 30.06.2017. IZM pieņemti 
18 nodarbinātie, atbrīvoti 17 no
darbinātie), regulāri tiek izsludi
nāti amatu konkursi, kas beidzas 
bez rezultātiem, tādējādi radot 
draudus kvalitatīvai un savlai
cīgai plānoto uzdevumu veik
šanai. Lai nodrošinātu efektīvu 
funkciju izpildi, ir nepieciešams 
noteikts skaits speciālistu; lai to 
nodrošinātu, nepārtraukti tiek 
izsludināti atkārtoti konkursi uz 
vakancēm. Savukārt viens no no
zīmīgākajiem faktoriem, kas po
tenciālos darba ņēmējus attur no 
darba ministrijā, ir IZM nespēja 
piedāvāt konkurētspējīgu atal
gojumu. Konkurētspējīgs atalgo
jums dotu iespēju gan piesaistīt, 
gan motivēt un noturēt vērtīgus 
valsts pārvaldes darbiniekus, no
rāda IZM.

Lai spriestu par to, cik kon
kurētspējīgs ir atalgojums IZM, 
salīdzinājumam piedāvājam triju 
ministriju līdzvērtīgus amatus 
ieņemošo darbinieku atalgoju
mu (sk. 2. tabulu). Salīdzināšanai 
šoreiz izvēlējāmies Aizsardzības 
ministrijas  (AM) un Kultūras 
ministrijas (KM) valsts amatper
sonām izmaksāto atalgojumu šā 
gada augustā. 

Daļu skolēnu brīvpusdienām 
rezervētās naudas IZM tērēs reģistriem

Dzimušo skaits 
(CSP dati)

Aprēķinos izmantotais skolēnu 
skaits (CSP, VIIS dati) Reālais skolēnu skaits (VIIS dati)

2008. 24 397 22 545          (2015./2016. m. g.) 22 293        (2015./2016. m. g.)
2009. 22 044 20 782          (2016./2017. m. g.) 20 800        (2016./2017. m. g.)
2010. 19 781 19 113          (2017./2018. m. g.) nav datu
2011. 18 825 18 819          (2018./2019. m. g.) nav datu

Ieņemamais amats IZM AM KM
Ministra biroja vadītājs 2238,38 2546,47 1238,04
Ministra padomnieks (sabiedrisko attiecību jomā) 2218,09** 2630,87 1151,05
Parlamentārais sekretārs 2046,08
Valsts sekretārs 1919,27** 2913,81 2025,15
Valsts sekretāra vietnieks 1574,04 2810,72 2145,52
Direktors 1501,26 2701,58 737,94
Vadītājs 1430,00** 2014,25 1551,88
Vecākais referents 1101,56 1351,33 851,37
Juriskonsults 900,73 1454,44 811,84

1. tabula. Skolēnu skaits 1. klasē

2. tabula. Valsts pārvaldes amatpersonām izmaksātais atalgojums augustā*

* dati no IZM, AM un KM mājaslapām
** t. sk. atvaļinājuma nauda
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3.  oktobrī valdība izskatīja 
Izglītības un zinātnes ministri
jas  (IZM) sagatavotos grozījumus 
Izglītības likumā, paredzot vairā
kas būtiskas izmaiņas. Ja Saeima 
tos apstiprinās, tad valdībai būs 
pilnvaras izstrādāt Ministru kabi
neta (MK) noteikumus, ar kuriem 
regulēs minimāli pieļaujamo izglī
tojamo skaitu klasē un klašu gru
pā pašvaldību, valsts augstskolu 
un privātajās vispārējās izglītības 
iestādēs. Tiek plānots, ka minē
tos noteikumus MK izdos līdz 
2018. gada 31. augustam un ka ta
jos tiks ietverts ne mazāk kā vienu 
gadu, bet ne vairāk kā divus gadus 
ilgs pārejas periods regulējuma ie
viešanai.

Izglītības likuma grozījumos 
ir paredzēta sociālā atbalsta pro
gramma pedagogiem, kuriem līdz 
pensijai ir atlikuši trīs gadi un kuri 
pašvaldību dibināto skolu likvidā
cijas vai reorganizācijas dēļ zaudēs 
darbu.

IZM izstrādātajos grozījumos 
ir iekļauta norma, ka ar 2018. gada 
1. janvāri internātskolu un speciā
lo pirmsskolas izglītības iestāžu 
uzturēšanas izmaksas segs izglī
tības iestādes dibinātājs, nevis no 
valsts budžeta, kā tas ir patlaban.

Plāno pilnvarot MK 
noteikt minimālo skolēnu 
skaitu 7.–12. klasē

Nepieciešamību noteikt mini
mālo skolēnu skaitu klasē likum
projekta anotācijā IZM pamato ar 
izglītības attīstības pamatnostād
nēs 2014.–2020.  gadam noteikto 
uzdevumu sakārtot izglītības ie
stāžu institucionālo tīklu, pare
dzot, ka vispārējā vidējā izglītība 
(10.–12.  klase) ir koncentrējama 
galvenokārt reģionālas nozīmes 
pilsētās un novadu centros.

IZM atsaucas arī uz Ekono
miskās sadarbības un attīstības or
ganizācijas (ESAO) starptautiskās 
skolēnu novērtēšanas program
mas pētījumu rezultātiem 2003.–
2012. gadā: tie liecina, ka Latvijas 
lauku reģionu izglītības iestādēs 
vidējie piecpadsmitgadīgo izglīto
jamo mācību sasniegumu rādītāji 
Eiropas Savienības pamatkompe
tencēs (matemātikā, dabaszināt
nēs un lasīšanā) joprojām turpina 
atpalikt no viņu vienaudžu sasnie
gumiem citās Latvijas teritorijās. 
„Tādējādi pastāv risks šajās lauku 
izglītības iestādēs ienākošajiem vi
dusskolēniem iegūt zemākas kva
litātes izglītību, salīdzinot ar to, ko 
var iegūt izglītības iestādēs, piem., 
novadu pilsētās, kur koncentrēts 
kvalitatīvs pedagoģiskais resurss 
un nodrošināta materiāltehniskā 
bāze konkurētspējīgas vispārējās 
vidējās izglītības ieguvei. Latvijas 
Republikas Satversmes 112. pantā 

noteiktas ikvienas personas tiesī
bas uz izglītību, kas būtībā nozīmē 
tiesības uz kvalitatīvu izglītību,” 
teikts likumprojekta anotācijā.

Pamatojoties uz 2017.  gada 
16. februārī noslēgto IZM līgumu 
ar SIA  „Karšu izdevniecība „Jāņa 
sēta”” par pētījumu, balstoties uz 
vispārizglītojošo izglītības iestāžu 
kvalitatīvajiem un kvantitatīvajiem 
rādītājiem, tiek plānots izstrādāt 
vispārējās izglītības iestāžu tīkla 
ģeotelpiskās plānošanas platformu 
„Skolu karte”. Tā darba variantā 
ir pieejama arī IZM mājaslapā:  
https://izm.kartes.lv. Pētījuma ga
laziņojums būs 2017. gada oktobrī, 
un pēc tā rezultātiem IZM turpi
nās diskusijas ar pašvaldībām par 
piemērotākajiem risinājumiem 
izglītības iestāžu tīkla sakārtoša
nai, respektējot kontekstu  – gan 
likumprojektā ietverto regulējumu 
par minimālā izglītojamo skaita 
klasēs un klašu grupās noteikša
nu pašvaldību, valsts augstskolu 
un privātajās vispārējās izglītības 
ie stādēs, gan izglītības iestādē ie
gūtās izglītības kvalitātes rādītāju 
nozīmes aktualizāciju.

Likumprojektā ietvertajos gro
zījumos ir paredzēts regulēt valsts 
budžeta mērķdotācijas nodrošinā
šanu pedagogu atalgojumam. No 
regulējuma par minimālo izglīto
jamo skaitu klasēs un klašu grupās 
izrietošajām normām par datu 
uzkrāšanu un aktualizāciju valsts 
izglītības informatizācijas sistēmā 
(VIIS) ir būtiska nozīme finanšu 
resursu efektīvā izmantošanā, kā 
arī Latvijas vispārējās izglītības ie
stāžu tīkla sakārtošanā.

Jau 2014. gadā IZM vadītā Pe
dagogu darba samaksas modeļa 
izstrādes darba grupa (izveidota 
ar ministrijas 2014. gada 6. marta 
rīkojumu Nr. 125 „Par darba gru
pu”) ierosināja 10.  klases atvērša
nai noteikt aprēķinos pamatotu 
minimālo skolēnu skaitu, kas ir 
nepieciešams, lai ar pieejamajiem 
resursiem nodrošinātu kvalitatīvas 
izglītības ieguves iespējas. Veiktie 
aprēķini rāda: minimālais izglīto
jamo skaits, kam seko tik daudz 
finansējuma, lai segtu tikai apmak
sājamās stundas bez atbalsta pasā
kumiem, 10.  klasē ir 12  izglītoja
mie. Aprēķinos tika izmantoti tādi 
rādītāji kā apmaksājamo stundu 
skaits, pedagoga slodze, skolēna 
un pedagoga normētā proporcija 
novados un pilsētās un vidējās iz
glītības pakāpes koeficients.

IZM ieskatā, ievērojot valsts 
iesaisti privāto izglītības iestāžu 
pedagogu darba samaksas finan
sēšanā (vienlīdzīgi iesaistoties arī 
pašvaldību un valsts augstskolu di
bināto vispārējās izglītības iestāžu 
pedagogu darba samaksas finansē
šanā), minimāli pieļaujamais izglī
tojamo skaits klasē un klašu grupā 
ir nosakāms arī tajās vispārējās iz

glītības iestādēs, kuru dibinātāji ir 
privātpersonas.

Pašvaldību, kā arī valsts augst
skolu un privātajām izglītības ie
stādēm iepriekš noteiktais regulē
jums ir skatāms kontekstā ar otru 
likumprojektā ietverto MK dele
ģējumu, kurā ir paredzēts noteikt 
finansējuma sadalījuma apjomu 
starp valsts un izglītības iestādes, 
ieskaitot privātās izglītības iestā
des, dibinātāja budžetu tajos gadī
jumos, ja netiek izpildīts minimālā 
izglītojamo skaita klasē vai klašu 
grupā nosacījums. Šādā gadījumā 
netiktu piemērots likuma 60. panta 
trešajā daļā noteiktais regulējums 
pedagogu darba samaksu nodroši
nāt no valsts budžeta un pedagogu 
darba samaksa tiktu nodrošināta 
no izglītības iestāžu dibinātāju  – 
pašvaldību, valsts augstskolu vai 
privātpersonu – budžeta, savukārt 
nosacījumi (izglītības iestādē ie
gūtās izglītības kvalitātes rādītāji) 
valsts iesaistei pedagogu darba sa
maksas finansēšanā un finansēju
ma apmēra sadalījums starp valsti 
un vispārējās izglītības iestādes 
dibinātāju tiktu paredzēti MK no
teiktā kārtībā, plānojot minēto MK 
noteikumu izdošanu ne vēlāk kā 
līdz 2018. gada 31. augustam.

Latvijas Pašvaldību savienī
bas  (LPS) padomniece izglītības, 
bērnu, jaunatnes un ģimenes jau
tājumos Ināra Dundure norāda, 
ka Izglītības likuma grozījumu 
pašreizējā redakcija, kurā ir pare
dzētas MK tiesības noteikt mini
māli pieļaujamo izglītojamo skaitu 
klasē un klašu grupā pašvaldību, 
valsts augstskolu un privātajās 
vispārējās izglītības iestādēs, rada 
bažas par to, ka minimālais sko
lēnu skaits varētu tikt noteikts gan 
pirmskolās, gan sākumskolās, tā
pēc ka Vispārējās izglītības likumā 
ir noteikts, ka vispārējā izglītība 
tiek īstenota trijās pakāpēs: pirms
skolas izglītībā, pamatizglītībā un 
vidējā izglītībā.

Izglītības un zinātnes ministrs 

Kārlis Šadurskis laikrakstam „Iz
glītība un Kultūra” apliecināja, ka 
minimālo skolēnu skaitu ir plā
nots noteikt 7.–12.  klasei. „Nav 
nodoma ierobežot skolēnu skaitu 
pirmsskolas izglītības iestādēs un 
sākumskolās līdz 6. klasei, jo šajos 
izglītības posmos tiek saglabāts 
princips, ka skola ir iespējami tu
vāk mājām,” teica K. Šadurskis.

Sociālais atbalsts likvidēto 
skolu pirmspensijas 
vecuma pedagogiem

Izglītības likuma grozījumos 
ir paredzētas tiesības neatkarīgi 
no pedagoga mantiskā stāvokļa 
saņemt valsts sociālo atbalstu sešu 
mēnešu vidējās izpeļņas apmērā 
MK noteiktajā kārtībā tiem pašval
dības dibināto vispārējās izglītības 
iestāžu vispārējās pamatizglītības 
un vispārējās vidējās izglītības 
pedagogiem, kuriem atbilstīgi li
kumam ,,Par valsts pensijām” līdz 
pensijas vecuma sasniegšanai ir 
mazāk nekā trīs gadi, kopējais pe
dagoga darba stāžs valsts un paš
valdības izglītības iestādēs, kuras 
īsteno vispārējās pamatizglītības 
vai vispārējās vidējās izglītības 
programmas, ir vismaz 30  gadu, 
t. sk. pēdējie pieci gadi pirms izglī
tības iestādes likvidācijas vai reor
ganizācijas, un kuri izglītības iestā
des reorganizācijas vai likvidācijas 
gadījumā zaudē darbu un turpmāk 
negūst ienākumus no algota darba, 
komercdarbības vai saimnieciskās 
darbības veikšanas. Minēto valsts 
sociālo atbalstu nesaņems peda
gogs, kuram ir piešķirta valsts 
vecuma pensija vai kurš saņem 
bezdarbnieka pabalstu saskaņā ar 
likumu „Par apdrošināšanu bez
darba gadījumam”.

Maksimālais sociālā atbalsta 
apjoms ir paredzēts sešu mēnešu 
pedagoga vidējās izpeļņas apmērā, 
veicot vienreizēju izmaksu trīs mē
nešu apmērā un vēl trīs mēnešus, 
sākot ar ceturto mēnesi, veicot iz
maksu katru mēnesi.

IZM jau līdz šim ir nodrošinā
jusi pedagogiem iespēju par valsts 
budžeta līdzekļiem iegūt papildu 
kvalifikāciju darbam citā izglītības 
pakāpē vai kāda cita mācību priekš
meta mācīšanai. Kopš 2014.  gada 
šādu iespēju katru gadu ir izman
tojuši vidēji 3000 pedagogu.

Valdības un LPS 2018.  gada 
vienošanos un domstarpību pro
tokolā ir teikts, ka „sociālā at
balsta sniegšanai valsts budžetā 
tiek paredzēts finansējums līdz 
2020. gadam, attiecīgi 2018. gadā – 
329  520  euro, 2019.  gadā  – 
372  316  euro un 2020.  gadā  – 
256  769  euro. Likumā par valsts 
budžetu 2018.  gadam noteikt, ka 
pašvaldības tām piešķirto mērķ
dotāciju pedagogu darba samaksai 
un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām ir tiesīgas 
izmantot atlaišanas pabalstu iz
maksai pedagogiem, kas zaudē 
darbu izglītības iestāžu likvidācijas 
vai reorganizācijas gadījumā, ja 
reorganizācija vai likvidācija ir pa
beigta ne vēlāk kā līdz 2018. gada 
31. augustam”.

Internātskolu uzturēšana – 
no pašvaldību budžeta

Valdības atbalstītajos grozīju
mos ir noteikts, ka turpmāk inter
nātskolu un speciālo pirmsskolas 
izglītības iestāžu uzturēšanas iz
maksas segs izglītības iestādes di
binātājs. IZM uzskata – ir jāveicina 
process, ka internātskolu audzēkņi 
iegūst izglītību citās izglītības iestā
dēs, kas īsteno attiecīgas izglītības 
programmas un nodrošina inter
nātu. Tas ļautu novērst bērnu izo
lāciju internātskolu vidē, savukārt 
resursu efektīva pārvaldība varētu 
stiprināt izglītības iestāžu kapaci
tāti. Tiek plānots, ka pašvaldības, 
kuru padotībā ir internātskolas, 
līdz 2018. gada 28. februārim pie
ņem lēmumu par internātskolu 
likvidācijas, reorganizācijas vai 
iekšējās reorganizācijas pabeig
šanu ne vēlāk kā līdz 2018.  gada 
31. augustam.

Ar 2018.  gada 1.  janvāri paš
valdības nesaņems valsts budžeta 
finansējumu internātskolu uz
turēšanai. No valsts budžeta tiks 
nodrošināta pedagogu darba sa
maksa un 1.–4.  klases skolēnu 
ēdināšana, savukārt izglītojamo 
uzturēšanos citu pašvaldību inter
nātskolā pašvaldības segs pašval
dību savstarpējo norēķinu kārtībā.

Izglītības un zinātnes mi
nistrs K.  Šadurskis laikrakstam 
apliecināja, ka šie trīs jautājumi 
ir cieši saistīti ar valsts budžetu 
nākamajam gadam, tādēļ tos tiek 
plānots izskatīšanai Saeimā virzīt 
2018.  gada valsts budžeta likum
projektu paketē.

Ir paredzēts, ka likums stāsies 
spēkā 2018.  gada 1.  janvārī. Par 
likuma grozījumiem vēl ir jālemj 
Saeimai. 

Valdība akceptē būtiskus 
grozījumus Izglītības likumā

  DAIGA KĻANSKAIK

FOTO: Valsts kanceleja
Ministru prezidents Māris Kučinskis (no labās) un LPS priekšsēdis 
Gints Kaminskis 5. oktobrī parakstīja MK un LPS 2018. gada vieno-
šanos un domstarpību protokolu.
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Cik dīvaini tas sanāk! No vie
nas puses, jaunais mācību gads, 
pamazām ieiedams sliedēs, jau 
drīz būs aizripojis līdz rudens 
brīvdienām. No otras puses, ir bi
jis tik daudz satraucošu jaunumu 
un daudz karstu diskusiju, ka šo
gad ierasto „pamazām” drīzāk ir 
nomainījusi „kā tas laiks skrien!” 
izjūta. Kaut arī saprotam, ka ne 
laiks, bet paši vien skrienam, nav 
nemaz tik vienkārši atrauties no 
patieso un iedomāto darbu kal
niem, pacelt acis (kaut vai lai pa
manītu rudens lapu krāšņumu) 
un pārliecināties, vai neesam 
pazaudējuši savus ceļabiedrus. 
Un sarunas ir sarosījušās arī par 
to  – vai mēs, sabiedrība, dzīves 
apgūšanas ceļojumā ejam blakus 
saviem bērniem un pusaudžiem 
vai tomēr velkam viņus līdzi vai 
trencam pa priekšu. Varbūt tā ir 
mūsu šā mācību gada galvenā ap

VIEDOKLIS

Par līdzdalību, mītu kliedēšanu 
un mācīšanos būt kopā

FOTO: no personiskā arhīva
„Varbūt tā ir mūsu šā mācību gada galvenā apgūstamā viela – mā-
cīties būt kopā un blakus saviem skolēniem?” vaicā Aija Tūna.

   AIJA TŪNA
Speciāli „Izglītībai un Kultūrai”
IK

Latvijā ir skolas 
un pirmskolas, 

kur maltīšu reizes ir 
daļa no mācīšanās un 
socializēšanās procesa. 
Tur bērni mācās klāt un 
nokopt galdu, novēlēt 
cits citam labu apetīti 
un pat sarunāties pie 
galda; tā taču dara 
īstajā dzīvē, mājās, 
viesībās – tātad tas 
jāiemācās.



Iešana blakus 
neatraujami 

saistās ar domāšanu, 
lemšanu un 
darbošanos kopā. Tas 
ir stāsts par izvēli starp 
patiesu, savstarpējas 
cieņas un izprastas 
jēgas pilnu intelektuālu, 
emocionālu un 
fizisku līdzdalību un 
norādījumiem, kas 
ir jāievēro un pēc 
iespējas precīzāk 
jāizpilda.



Ar pareizo 
attieksmi tiksim 

pie zināšanām un 
prasmēm, arī par 
spīti grūtībām un 
sarežģījumiem.



 Vai skolēniem ir iespējams pa
veikt uzdevumus un sasniegt 
mērķus arī nesadarbojoties?

 Vai mācību aktivitātes atbilst 
skolēnu vajadzībām un vēl
mēm?

 Vai mācīšanās process tiek 
organizēts tā, ka veicina visu 
skolēnu līdzvērtīgu piedalīša
nos?

 Vai visiem ir saprotami sagai
dāmie rezultāti?

 Vai skolotājam un skolēniem 
ir skaidri redzami individuālie 
pūliņi, kā arī pārējo skolēnu 
sasniegumi un vajadzības?

 Vai skolotājs ir sagatavots ne
pieciešamības gadījumā pār
strukturēt mācīšanās procesu?

gūstamā viela – mācīties būt kopā 
un blakus saviem skolēniem?

Iešana blakus neatraujami 
saistās ar domāšanu, lemšanu un 
darbošanos kopā. Tas ir stāsts par 
izvēli starp patiesu, savstarpējas 
cieņas un izprastas jēgas pilnu in
telektuālu, emocionālu un fizisku 
līdzdalību un norādījumiem, kas 
ir jāievēro un pēc iespējas precī
zāk jāizpilda. Cik daudz vietas ik
dienas līdzdalībai ir mūsu ģime
nēs? Un kā tas ir skolās? Līdzdalī
ba nav tikai interaktīvas metodes 
mācību stundas laikā vai piedalī
šanās skolas pašpārvaldes darbā. 
Līdzdalība sākas ar ko pavisam 
vienkāršu, piemēram, izlemjot, 
cik kartupeļu vai griķu un kādus 
salātus ēst pusdienās. Nupat in
ternetā aktivizējās ikgadējā dis
kusija par skolas pusdienām un 
tika minēta kādas skolas piere
dze, piedāvājot skolēniem iespē
ju pašiem izvēlēties, ko un kādā 
daudzumā ēst. Tiesa gan, tikai ar 
7. klasi, jo, kā uzskata skolas vadī
ba, jaunākajās klasēs „bērni vēl ir 

dām sarunām ir jānotiek regulāri 
un nav jābūt formālām.

Vai ir jāpiebilst, ka iegūtā 
informācija jāliek lietā, turklāt 
kopīgi lemjot par procesu un 
reāliem iespējamajiem rezultā
tiem? Pretējā gadījumā iegūstam 
vilšanos un noslēgšanos. Galu 
galā  – kā tad bērns izaugs liels, 
t.  i., pratīs izprast sevi un citus, 
izteikt savas domas un priekšli
kumus un uzņemties atbildību 
par to īstenošanu, ja vietā, kur 
paiet lielākā dzīves daļa,  – sko
lā – nebūs šādu iespēju? Oktobra 
otrajā pusē jau minētajā interneta 
vietnē būs pieejama programmas 
„Par mani – kopā ar mani” skolo
tāju rokasgrāmata – iedvesmai un 
izmantošanai.

Ir zīmīgi, ka šajā programmā 
sniegtie ieteikumi par skolēnu 
viedokļu izzināšanu – dalīties pa
tiesā informācijā par notiekošo, 
rūpīgi formulēt jautājumus, iegūt 
informāciju novērojot, pieņemt 
ikvienu izteikto domu, izvairīties 
no viltus solījumu došanas un ne
pamatotu pieņēmumu pāragras 
izdarīšanas un citi  – pilnā mērā 
sakrīt ar tiem, kuri ir domāti tieši 
mācību procesa plānošanai un īs
tenošanai.

Lieliskas idejas skolēnu līdz
dalības veicināšanai var atrast 
Eiropas Padomes Pestaloci pro
grammas izdevumā „Uzdevu
mi demokrātijai. 60  nodarbības 
caurviju attieksmju, prasmju un 
zināšanu apguvei un izvērtēša
nai” (TASKs for Democracy; Pes-
talozzi Series No. 4*). Pamanījāt? 
Attieksmes ir nosauktas pirmās. 
Ar tām viss sākas – un ar tām bei
dzas, lai dotos tālāk. Ar pareizo 
attieksmi tiksim pie zināšanām 
un prasmēm, arī par spīti grūtī
bām un sarežģījumiem.

Kā pedagogam izvērtēt savu 
attieksmi un darbu? Piemēram, 
uzdodot šādus jautājumus:

 Vai nodarbības laikā notiek 
vairākas paralēlas darbības?

par mazu, lai pieņemtu lēmumu 
par to, ko un cik viņš apēdīs”.

Vai jums tas nešķiet absurdi? 
Vai lēmumi par to, cik daudz es 
spēju apēst, vai es gribu padzer
ties, vai man ir auksti vai karsti 
un jāpielāgo apģērbs, kad ieņemt 
ērtāku pozu sēžot un līdzīgi, nav 
vienas no pirmajām pašregulā
cijas un līdzdalības izpausmēm, 
kas pacietīgi un konsekventi bēr
nam jāapgūst jau kopš pavisam 
agrīna vecuma un tad jāpraktizē 
arī skolā? Atgriežoties pie skolas 
ēdnīcas – skolēnu vietā pieņemta 
lēmuma sekas ir piespiedu tukšo 
šķīvju biedrības, nepatika pret 
ēdienu, nekārtība un kaudzēm 
izniekotu resursu. Labā ziņa ir tā, 
ka arī Latvijā ir skolas un pirm
skolas, kur maltīšu reizes ir daļa 
no mācīšanās un socializēšanās 
procesa. Tur bērni mācās klāt un 
nokopt galdu, novēlēt cits citam 
labu apetīti un pat sarunāties pie 
galda; tā taču dara īstajā dzīvē, 
mājās, viesībās  – tātad tas jāie
mācās.

Patiesībā izrādās, ka bieži sa
stopamais arguments „tu nevari 
to izlemt (vai piedalīties), jo esi 
pārāk mazs” atspoguļo tos mītus 
bērnu līdzdalības noliegšanai, 
kas tiek izmantoti pašu pieaugu
šo ērtību labad  – lai būtu ātrāk, 
tīrāk, skaistāk vai gluži vienkārši 
vienkāršāk. Šo nezāļu ravēšanai 
mūsu izpratnē un rīcībā var pa
līdzēt Latvijas Bērnu labklājības 
tīkla (LBLT) sagatavotais mate
riāls, kas balstās uz Velsas organi
zācijas „Skolēnu balsis” („Pupils’ 
voices”) pieredzi un ir atrodams 
LBLT mājaslapā www.bernulab-
klajiba.lv. Ir svarīgi atcerēties, ka 
viss sākas ar viedokļa, izjūtu, pie
redzes un izpratnes noskaidroša
nu – gan par mācību uzdevumu, 
gan savstarpējām attiecībām un 
sadzīviskām lietām, turklāt šā

Lūk, nekas sarežģīts, bet bū
tisks gan. Jā, skolēni  – un arī 
skolotāji – taču ir tie paši cilvēki 
gan stundā, gan starpbrīdī. Gan 
skolā, gan ārpus tās. Klasē nesēž 
dīvainas būtnes bez pieredzes, 
emocijām un viedokļiem, kas ir 
gatavas darīt visu, ko kāds cits 
paredzējis. Tieši tādēļ mani mul
sina sabiedriskajai apspriešanai 
nodotajā dokumentā „Izglītība 
mūsdienīgai lietpratībai: mācī
bu satura un pieejas apraksts” 
iekļautā sadaļa „Pieeja mācī
bām”, kurā teikts: lai sasniegtu 
mērķi, „skolotājs izvirza skolē
niem skaidrus un jēgpilnus sa
sniedzamos rezultātus”. Tālākajā 
tekstā gan ir runāts par perso
nīgi nozīmīgiem uzdevumiem, 
rosināšanu izvēlēties piemēro
tākos problēmu risināšanas pa
ņēmienus, atbalstu un regulāru 
atgriezenisko saiti mācību laikā, 
kā arī rosināšanu reflektēt par 
savu mācīšanos un domāšanu, 
tomēr nepamet izjūta, ka skolē
nu un pedagogu kopīga mērķu 
izvirzīšana, kas balstās esošās 
pieredzes, konteksta un vaja
dzību noskaidrošanā, šajā pieejā 
nav iekļauta vai vismaz vārdos 
nosaukta, un tas nebūt nav labi. 
Tāpēc patiešām lasiet un pie
dalieties apspriešanā, atzīstiet 
to, kas ir izdevies, un meklējiet 
iztrūkstošo, lai nejaušības vai 
neprecizitātes pēc jaunajā ceļa 
kartē neiezogas pelēkās zonas. 
Lai jaunā pieeja izglītībai ir pa
tiesi pārdomāta un rītdienīga. 
Tā arī paši mācīsimies līdzda
lību – mūsu visu labākas dzīves 
vārdā. 

*  https://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Source/Documenta-
tion/Pestalozzi4_EN.pdf.
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Ir tas, kas ir. Vai būs, kā nav?

FOTO: no personiskā arhīva
Elfrīda Krastiņa.

FOTO: no personiskā arhīva
Valdis Čeičs.

Iespēju vērtēt izglītības nākot
nes vīziju un tās skici droši vien 
vajadzētu izmantot ikvienam, 
kurš grib piedalīties un palīdzēt 
sakārtot šo mūsu sabiedrības 
dzīvi caurvijošo (brīžiem šķiet  – 
caururbjošo) daļu.

Nav noliedzams padarītais. 
Jaunais modelis ir salikts un iz
stādīts publiskai apskatei. Taču 
pārliecības, ka tas spēs ripot bez 
stumdīšanas, nav.

Trūkst vairāku būtisku mez
glu. Vispirms būtu nosaucami 
šie – paaudžu solidaritāte, tradī
cija, iedvesma.

Par to jaunā izglītības pārveido
šanas modeļa pavaddokumentā 
liecina vairāki fakti.

Pirmkārt, tas, ka sadaļa „Ti
kumi un vērtības”, kā vienmēr, ir 
palikusi pēdējā, gandrīz aizdurvē. 
Tas ir pretēji sākumā rādītajam, 
ka stundas satura veidošana ir 
sākama ar tikumiem un vērtībām 
(sk. Valsts izglītības satura centra 
kompetencēs balstīta mācību sa
tura tabulas projektu). Šādi rodas 
pietiekams plašums dažādiem 
skolas iekšējiem manevriem ar 
mērķi, lai vilks būtu paēdis un 
kaza  – dzīva. Secinājums: tiku
miem un vērtībām nav paredzēts 
izglītības imperatīva statuss.

Otrkārt, tikumu un vērtību 
uzskaitījumā pavīd vārds „solida
ritāte”, taču tas ir pārāk vispārīgs, 
vienaldzīgs pret skolotāju, sko
lēniem un viņu vecākiem. Būtu 
žēl, ja tas arī paliks kā nevienu 
neapgrūtinošs papildinājums. 
Attieksmei pret solidaritāti vaja
dzētu būt krietni nopietnākai un 
atbildīgākai. Tikumu un vērtību 
sarakstā kā pirmā vērtība būtu 
jāmin tieši paaudžu solidaritāte, 
nevairoties šo vārdkopu īpaši iz
celt. Runājot pedagoģiski, mācī
bu procesa plānošana un īsteno
šana būtu sākama ar pamatvēr
tību  – paaudžu solidaritāti. Tai 
dabiski būtu pakārtota caurviju 
kompetence – sadarbība un palī
dzība. Un tikai pēc tam (un pašu 
skolēnu izvēlēta)  – šīs vērtības 
saglabāšanas joma – jebkurš mā
cību priekšmets.

Tradīcijas
Tā ir ļoti pretrunīga, viegli 

ievainojama nākotnes izglītības 
vīzijas vieta. Gandrīz kā Ahileja 
papēdis. Droši vien katrs nopiet
ni, atbildīgi strādājošs pedagogs 
piekritīs tam, ka bērnu vecāki un 
arī paši bērni izglītošanu uzska
ta par nopietnu darbu, gandrīz 

pašvērtību. Šī tradicionālā at
tieksme ir vismaz četru paaudžu 
veidota  – tā izglītību saprot kā 
spēju pacietīgi, kārtīgi strādāt 
un savu darbu padarīt labi un 
līdz galam.

Tradīcijas bremzējošais spēks 
ir ļoti liels, un ar to ir jārēķinās. 
Tas būs ļoti grūti savienojams ar 
paredzamo trauksmi, griešanos 
IT karuselī. Ir jārēķinās ar to, ka 
sabiedrībā pārsvars ir tradicio
nālajai attieksmei pret izglītību. 
Gluži saprātīgi būtu nelikt visas 
cerības uz jauno modeli, bet vis
maz kā izglītības variantu kaut 
kur atstāt veco, tradicionālo mā
cīšanas un mācīšanās kārtību.

Diemžēl par tradīcijām jaunā 
satura autori klusē. Zemtekstā ir 
jūtama vēlme pagriezties ar mu
guru pret šo tālākās virzības šķēr
sli. Sevišķi strīdīgs ir tāds vārdu 
un jēdzienu salikums kā „domā
šana un radošums”. Domāšana 
jau var sākties ar tradīcijām (kaut 
vai kolektīvajā zemapziņā). Do
māšanu nevar grozīt, kā iegribas, 
tas ir pietiekami stabils mehā
nisms. Tāpēc labāk frāzi „domā
šana un radošums” būtu aizstāt 
ar „tradīcijas un radošums”. Šādi 
radošumam tiktu norādīta viņa 
objektīvā, pienācīgā vieta. Jau ta
gad ir acīmredzams, ka skolā ra
došums kļūst pašmērķīgs, pārtop 
par īpašu, mākslīgu, subjektīvu 
skolotāja darba kvalitātes zīmi.

Iedvesma
Kultūrvēsturiski gan latviešu 

tautas, gan citu tuvējo tautu dzīve 
ir nesaraujami saistīta ar kristietī
bu. Lai cik moderni, liberāli atrai
sīti mēs gribētu būt vai izlikties, 
atteikties no savas garīgās dzīves 
galvenā balsta – ticības – nav ie
spējams. Kāds sakars tam ir ar 
iedvesmu?

Kristietības aizsākuma vēs
tures pētnieki ir secinājuši un ar 

Vecajā Derībā atrodamajiem ci
tātiem parādījuši, ka Kristus at
nākšana ir bijusi paredzēta. To ir 
sludinājuši pravieši. Bet kā viņi to 
ir darījuši? Kā viņi ir spējuši pare
ģot to un nebaidīties to darīt pub
liski toreizējā diezgan brutālajā, 
samaitātajā sabiedrībā, par spīti 
varas pretestībai un pat dzīvības 
briesmām? Vienīgā saprātīgā at
bilde patlaban – viņi visu ir pare
dzējuši ar iedvesmas spēku.

Iedvesmas spēks ir bijis tik 
liels, ka nav izsīcis arī šodien.

Iedvesmai ir tieša saistība ar 
skolu. Iedvesma būs vajadzīga, lai 
pārliecinātu vecākus, ka ir kaut 
kas jāmaina. Bez iedvesmas sko
lotājs nevarēs uzrakstīt perfektu, 
reālu mācību plānu. Bez iedves
mas skolotājam nepietiks ticības 
savam plānam. Varbūt tas liekas 
paradoksāli, bet tieši skolotāja 
iedvesma ir vajadzīga, lai noska
ņotu skolēnus un iesaistītu viņus 
ilgā, apnicīgā, vienmuļā ikdienas 

Dokumenta „Izglītība mūs
dienīgai lietpratībai: mācību satu
ra un pieejas apraksts” studēšanai 
ir vajadzīgs ilgāks laiks, tāpēc šo
reiz – tikai dažas piezīmes.

Labi, ka satura līnijas un to 
attīstību var vērtēt paralēli pa 
klašu grupām, bet šoreiz galve
nais akcents  – par lielajām satu
ra idejām. Manuprāt, ir pazudis 
LIELUMS kā viens no matemā
tikas pamatjēdzieniem; parādās 
tikai kā lietojams jēdziens. Ar 

mācību darbā. Vingrināšanās, 
vingrināšanās, vingrināšanās… 
Dabiski, zināšanu apjoms sama
zināsies, toties kompetenču vei
došanai laika būs vairāk. Kom
petence taču ir tas, kas vairs nav 
jākontrolē.

Iedvesma ir obligāts skolotāja 
profesionālās kompetences ele
ments, taču vai to varēs izmērīt 
un pēc tam atkal un atkal pārmē
rīt, meklēt stundu vērojumos?

Trīsposmu gredzens
Šīs trīs labas skolas un labas 

skolu reformas pazīmes  – pa
audžu solidaritāte, tradīcijas, 
iedvesma  – ir vizualizējamas kā 
noslēgts trīsposmu gredzens: 
katrā posmā nepārtraukti iekļau
jas nākamais, kas uzreiz uzņem 
enerģiju no iepriekšējā. Tādai 
vajadzētu būt arī jaunā izglītības 
satura ieviešanai, skolu tīkla op
timizācijai, skolvadībai, skolotāja 
darbam. 

Par matemātikas saturu 1.–3. klasei: 
sabiedriskā apspriešana

lotāji šādas neloģiskas kļūdas pat 
nelabo. Tas nozīmē, ka 3.  liela
jai idejai vajadzētu būt „Skaitļi, 
lielumi un darbības ar tiem”. Ir 
jāpapildina arī 4. lielā ideja „Dar
bības ar skaitļiem un lielumiem 
lieto…”. Mērīšana kā process var 
palikt arī pie datiem.

Kopumā astoņgadīgiem bēr
niem būs jāapgūst tas pats, kas 
pašreiz deviņgadīgiem un vēl 
vecākiem skolēniem, 3. klasi bei
dzot. Papildu saturs par daļām, 
varbūtībām u.  c. To, protams, 
tagad pārbaudīs 100  pilotskolu. 
Vai tas notiks uz sešgadīgo rēķi
na? Vienlaikus ir pazudusi rei
zināšana, dalīšana ārpus tabulas 

   VALDIS ČEIČS
Mārupes novada Skultes 
sākumskolas skolotājs

IK

   ELFRĪDA KRASTIŅA
Daugavpils Universitātes profesore
IK

100 apjomā (piemēram, 23  ×  4 
vai 72 : 12). Grūti spriest, zem kā 
būs paslēpta izpratne par savstar
pējo saistību starp saskaitīšanas, 
atņemšanas un reizināšanas, da
līšanas darbībām, jo līdz šim lie
totais nematemātiskais termins 
„draudzīgās vienādības” lielajiem 
matemātiķiem acīmredzot nav 
pieņemams. 

Ir jārēķinās 
ar to, ka 

sabiedrībā pārsvars 
ir tradicionālajai 
attieksmei pret 
izglītību.



Ir pazudis 
LIELUMS kā 

viens no matemātikas 
pamatjēdzieniem.



Paaudžu solidaritāte
Nedrīkst būt tā, ka jau tuvā

kajā nākotnē var tikt nošķirtas 
paaudzes, izirst saites starp tām. 
Diemžēl tas gandrīz jau ir noticis. 
Jau tagad mūsu bērni un mazbēr
ni nespēj atraut savas acis no zilās 
gaismiņas dažādu modeļu ierīču 
ekrāniņos. Tie vecāki un arī vec
vecāki, kuri prot un ir spējīgi, 
steidz ielūkoties viņu acīs no tiem 
pašiem ekrāniņiem. No realitātes 
otrās puses.

Šķiet, ka izglītības reformētā
ji ir gatavi samierināties ar šādu 
mierīgu, klusu, bet traģisku da
žādu paaudžu līdzāspastāvēšanu. 

šā jēdziena neizpratni sastopos 
ikdienā, jo vidusskolu beigušie 
nesaprot, ka skaitli iegūst divējā
di: skaitot konkrētas kopas un 
mērīšanas rezultātā. Atkarībā no 
lieluma, kuru mērām, par vienu 
un to pašu objektu varam iegūt 
dažādus skaitļus. Garumu varam 
raksturot ar dažādiem skaitļiem 
atkarībā no mērvienības, bet citus 
skaitļus iegūsim, nosakot šā ob
jekta masu vai cenu. Arī darbības 
mēs mācām izpildīt ar lielumiem, 
īpaši praktiska satura uzdevu
mos. Tad kāpēc mēs brīnāmies, 
ka skolēni, izpildot darbības ar 
skaitļiem, iegūst ne tikai ābolus, 
bet arī eiro un kilometrus? Sko
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Matemātikā jāpiedāvā dažādi  
uzdevumi un to risināšanas veidi

FOTO: Andris Bērziņš
Rīgas V.  Zālīša sākumskolas direktore un matemātikas skolotāja 
Elita Rītere, skaidrojot bērniem, kāpēc viņi mācās matemātiku, at-
gādina, ka šā priekšmeta stundās viņi mācās par to, kā viņi domā.

Septembra vidū Latvijas 
Lauksaimniecības universitātes 
Informācijas tehnoloģiju fakul
tātes Matemātikas katedra or
ganizēja apaļā galda diskusiju 
par matemātikas izglītības ak
tualitātēm un attīstības iespē
jām Zemgales reģionā. Izglītības 
darbinieki analizēja matemātikas 
centralizētā eksāmena rezultā
tus, vājā snieguma iemeslus un 
sekas, kādas ietekmēs tālākas 
izglītības ieguves iespējas. Piedā
vājam ieskatu Rīgas Valda Zālīša 
sākumskolas direktores un mate
mātikas skolotājas Elitas Rīteres 
pieredzē, kā veidot izpratni un 
ieinteresēt apgūt matemātiku.

Esmu ne tikai skolas direk
tore, bet arī matemātikas skolo
tāja. Strādāju vairāk nekā 30 ga
dus; no tiem apmēram 10 gadus 
esmu bijusi direktores vietniece 
mācību darbā vidusskolā, kā arī 
Vidzemes priekšpilsētas mate
mātikas skolotāju metodiskās 
apvienības vadītāja. Patlaban 
mācu matemātiku 5. un 6. klases 
skolēniem.

Mans redzējums par to, kas 
ar bērnu notiek skolā, ir balstīts 
praktiskajā pieredzē. Dzīvoju un 
strādāju ar priekšstatu, ka glāze ir 
puspilna, nevis pustukša.

Manuprāt, mēs, skolotāji, par 
maz novērtējam savu ietekmi. 
Skaidrojot bērniem, kāpēc viņi 
mācās matemātiku, atgādinu, ka 
šā priekšmeta stundās viņi mācās 
par to, kā viņi domā. Neviens jau 
brīdī, kad domā par matemātikas 
uzdevumiem, nedomā par veidu, 
kā to dara, bet domāšana tiek 
pārnesta uz saziņu ar ģimenes lo
cekļiem, draugiem. Nedrīkstam 
aizmirst, ka maziem bērniem 
ļoti patīk matemātika, tādēļ ir 
jānoskaidro, ko mēs, pieaugušie, 
esam izdarījuši aplami, kura dar
bība, skatiens viņa pieredzē nav 
sasējušies kopā. Pirmskolā bērni 
ar sajūsmu nodarbojas ar mate
mātiku  – mēra, gatavo modeļus 
utt., tādēļ ir svarīgi šo patiku sko
lā neiznīcināt.

Sarunās pieminēja koncentrē
šanos un praksē balstītu darbību. 
Nevaru pieņemt kā pašsaprota
mu to, ka bērns, atnākot uz sko
lu, prot noturēt uzmanību, toties 
jebkurš skolotājs var piedāvāt 
vingrinājumus, kas māca to at
tīstīt. Manuprāt, Latvijas skolās 
to nedara. Cilvēks ir bioloģiska 
būtne, un viņam, lai sāktu domāt, 
ir komfortabli jājūtas. Noturēt 
uzmanību ir iespējams ar fizisku 
vingrinājumu palīdzību, tādēļ 
sev un saviem 45 kolēģiem jautā
ju, vai esam izpratuši, kurā brīdī 
stundu laikā ir jābūt vingrināju
miem, kas bērnam ļauj mācīties 
noturēt uzmanību un koncentrē

  DAIGA KĻANSKAIK

ties. Visbiežāk to nepiedāvājam 
un rokam bedri paši sev.

Ja tornis ir šķībs, to ir grūti 
iztaisnot, lipinot klāt māla pi
kas. Iepriekšējo matemātikas un 
dabaszinību projektu sākām ar 
vecākajām klasēm, nevis ar sā
kumskolu, bet ir tuvredzīgi do
māt, ka, sākot ar 7. klasi, izdosies 
kaut ko mainīt. Ir jārēķinās, ka 
patlaban bērnus audzina citādāk 
un viņi neprot noturēt uzmanī
bu. Diezin vai izdosies bērnu kā 
sunīti dresēt un likt tūlīt klausī
ties. Ja sestklasnieki nespēj lielā 
tempā skaitīt un dalīt skaitļus, jo 
neklausās, ko otrs runā, tad sa
protu, ka sākumskolas skolotājs 
nav mācījis mācīties.

Mūsu skolas klasēs ir pat līdz 
36 bērniem, bet to, ka nav nesek
mīgo, esam panākuši ar milzīgu 
fakultatīvo darbu. Tas, ka mate
mātika ir pamats, veids, kā iemā
cās mācīties, ir skolas vadības re
dzējums. Skolēnus dalām grupās, 
respektējot atšķirīgo domāšanu, 
īpaši domāšanas ātrumu. No 
skolas budžeta atvēlu līdzekļus, 
lai skolotājam tarificētu projek
ta stundas, piemēram, no sešām 
stundām divās ir darbs grupās. 
Bērni to novērtē un pat vaicā, 
kad atkal viņus dalīs grupās, jo 
mācību procesā jūtas komfor
tabli, atbilstīgi savam domāšanas 
ātrumam. Ja skolēns domā lēnāk, 
tad notiek pārrāvums viņa iz
pratnē.

Jaunākajiem bērniem (līdz 
6. klasei) stundā ir jādominē dar
bībai. Pat ja esam pārliecināti, 
ka viņi zina, ka trīs plus pieci ir 
astoņi, priekšmetiskajai darbībai 
ir jānoris vismaz 15  veidos, jo 
tikai tā var rasties izpratne, kā 

tas notiek. Nevaram zināt, ku
ram izpratne rodas pēc otrā, bet 
kuram  – tikai pēc 15.  piemēra. 
Ja nav radies notiekošā koptēls, 
tad triecientempā, uzpumpējot 
pirms kāda pārbaudes darba, 
neko nevar panākt, jo tās būs 
īslaicīgas zināšanas. Salīdzināju
mam: ja esam iemācījušies slidot, 
tad vairs nedomājam, kā mēs 
slidojam, bet to darām. Manu
prāt, šāda uzpumpēšana izmak
sā pārāk dārgi un neatmaksājas, 
drīzāk ikdienā ir jāliek risināt 
uzdevumus vismaz piecos veidos 
arī tad, ja šķiet, ka visi jau ir sa
pratuši.

Esmu piedalījusies centrali
zēto eksāmenu darbu labošanā. 
Bieži Latvijā skolēni uz kaut ko 
iekrīt un par to ceļam lielu pa
niku. Manuprāt, tas ir tādēļ, ka 
skolotāji iemāca uzdevumu risi
nāt vienā veidā, bet, ja kāds iz
skaidrotu, ka tas ir tas pats, tikai 
uzrakstīts citā veidā, skolēni to 
atrisinātu. Ja kaut kas neizdodas, 
gan lieli, gan mazi no tā norobe
žojas, jo nedarām to, ko nesapro
tam. Bieži izmantoju senāk izdo
tas mācību grāmatas, lai skolēni 
dzirdētu citādu terminoloģiju, 
un tas bērniem palīdz.

Galvenais – ir jābūt pacietībai 
sagaidīt, līdz bērns izprot. Ja visu 
laiku mērām rezultātu, tad viņā 
rodas stress. Atgriezeniskā saite 
ir vajadzīga, bet tai ir jābūt kva
litatīvai. Protams, visu pārrunāt 
ar katru bērnu nav viegli pavei
cams darbs. Ļaujam izvēlēties, 
kad viņš ir ar mieru paveikt grūti 
izprotamo, bet – izdarīt. Svarīga 
ir savstarpējā saziņa, lai bērnā 
nostiprinātos apziņa, ka var pa
veikt. Pārsvarā noslogotības un 

steigas dēļ skolotāji to nedara. 
Bieži ir ļoti grūti mainīt pārlie
cību, ka kaut ko nesaprot, nevar; 
tas ir tāpat kā visu laiku baidīties 
no melniem kaķiem, kas skrien 
pāri ceļam.

Skolā arī mēs, skolotāji, mā
cāmies kopā, aicinām lektorus, 
kurus dzird visi, jo ik pa brīdim 
sev ir jāatgādina, kādas ir izjūtas, 
kad nesaproti, kad kļūst garlai
cīgi. Ja kādu lektoru dzird viens 
cilvēks, tad pārējie uzzina tikai 
viņa izpratni, piedzīvotās emo
cijas. Manuprāt, mācīties visiem 
kopā ir laba prakse.

Ar bērnu godīgi ir jārunā par 
to, kas attiecas uz viņa pienāku
mu, sasniegto. Skolotājiem, sa
glabājot pašcieņu, iesaku nebūt 
tiem, kas piespiež, bet tiem, kas 
rosina, lai skolēns pats gribētu 
sasniegt kaut ko vairāk.

Lai izprastu skolēnus, viņiem 
dažkārt ir jāuzdod jautājumi, kā 
viņš pats par kaut ko domā un 
spriež, jo skolotāja uztvere var 
būt atšķirīga.

Bieži neizmantoju viena au
tora mācību grāmatas, bet no vai
rākām izveidoju savus piemērus, 
jo skolotāja ziņā ir nedarīt neko 
muļķīgu, ja ir pārliecība, ka šajā 
klasē piedāvātā versija būs garlai
cīga. Bērni var veidot asociācijas, 
kas ir saistītas ar viņu dzīvi, tā
dēļ pilsētniekam būs grūti risināt 
uzdevumus, kur tekstā runā par 
lauku darbiem u. tml. Nelietderī
gi ir visiem likt risināt vienus un 
tos pašus stabiņus, jo tie, kas būs 
atrisinājuši, sāks garlaikoties, bet 
tiem, kam ir grūtības, radīsies 
nepatika.

Ir jāprot iejūsmināt! Ja sko
lēns, kurš vērtējumā spēj saņemt 
vien četri vai pieci, sāk apgalvot, 
ka matemātika  – tas ir skais
ti un patīk, tad viņš ar prieku 
piedalīsies arī savam spēju lī
menim atbilstīgā olimpiādē, ku
ras mēdzam rīkot. Galvenais ir 
panākts  – radusies sapratne, ka 
matemātika ir dzīves pamats, kas 
kādā brīdī noder gan aktierim, 
gan arhitektam, gan citu profesi
ju pārstāvjiem.

Uzmanības treniņi
Būtiski ir skolēnus, īpaši ma

zajās klasēs, kas atgriežas klasē no 
starpbrīža, pievērst konkrētai te
matikai, jo viņu domas visbiežāk 
aizklīst citur, piemēram, koncen
trēt uzmanību uz skaitļiem un 
likt skaitīt pēc kārtas, bet to darīt 
ātri. Bērns ir spiests klausīties, ja 
skolotājs pa apli vai zigzagā mai
na virzienu; ja sēž pēc kārtas, tad 
skaita uz priekšu un atpakaļ. Tā 
kā bērns nezina, kurā brīdī mai
nīs virzienu, viņam ir jāklausās, 
ko runā cits. Tādā veidā skolēns 
atslēdzas no iepriekšējās domas 
un pieslēdzas skolotāja dotajam 
uzdevumam.

Skolotājs pamana, kuri no 

bērniem tomēr neseko; tas nozī
mē, ka ar viņiem būs jādarbojas 
vēl papildus, piemēram, skaitīt 
uz priekšu un atpakaļ vai katru 
otro skaitli.

Nedaudz sarežģījot uzdevu
mu, nosaucot pāra skaitli, vien
laikus ir arī jāpietupstas, bet ne
pāra  – jāpaceļ uz augšu rokas. 
Notiek klausīšanās, kustību ko
ordinēšana un domāšana.

Līdzīgus kustību uzdevumus 
var veikt arī citās mācību stun
dās, piemēram, saucot lietvār
dus, vienzilbes vārdus utt. Vin
grinājumu laikā var izmantot 
priekšmetus, rotaļlietas  – padot 
ar kreiso vai labo roku. Saņemot 
sarkanas krāsas bumbu, ir jāpilda 
viens uzdevums, saņemot zaļas 
krāsas – cits.

Ne katra bērna sejā atspogu
ļojas viņa dvēseles pārdzīvojumi, 
taču dažādie kustību un uzmanī
bas vingrinājumi palīdz iesaistīt 
arī kaut kādu iemeslu dēļ no
māktus bērnus, kas citādi nespēj 
līdzdarboties.

Skolotājs var plānot darbu 
grupās. Viena grupa (četri dalīb
nieki) veido taisnstūrus vai trīs
stūrus ar dažādu malu garumu 
u.  tml. Piemēriem ir jābūt viegli 
izpildāmiem, lai nerastos vēlēša
nās atslēgties.

Skolēnus 
dalām grupās, 

respektējot atšķirīgo 
domāšanu, īpaši 
domāšanas ātrumu.



Ja visi bērni ir piecēlušies un 
darbojas, tad skolotājs pārredz 
klasi: kurš ir lēnais domātājs, 
kurš  – ātrais. Bērnam, kurš ne
tiek līdzi, uzmanīgi piedāvā citu 
piemērotu vingrinājumu, piemē
ram, tēmā par pirmskaitļiem iz
veidoju tabulu, kurā ir sarakstīti 
gan pirmskaitļi, gan salikti skait
ļi. Noteiktā laikā ir jāatrod pieci 
pirmskaitļi – tie jāparāda vai jā
pasaka blakussēdētājam. Valodas 
stundā starp dažādu vārdšķiru 
vārdiem ir jāatrod, piemēram, 
septiņi lietvārdi, kas uzrunā, un 
tie jāuzraksta, lai gan pats, gan 
arī skolotājs tos vizuāli redz. 
Šāda uzdevuma izpilde vairāk 
nodarbinās prātu.

Darbs pāros palīdz konkrētu 
jautājumu pārrunāt un sekmē 
līdzdalību stundā.

Bērniem var vaicāt, vai ir ne
pieciešams konsultants; ja kāds 
to atzīst, tad skolotājs kādu bēr
nu, kurš to pat negaida, lūdz būt 
par konsultantu. Notiek izkustē
šanās – un tas ir lielisks veids, kā 
celt kautrīgāka bērna pašapziņu. 
Skolotājam, protams, notiekošais 
ir jākontrolē. 
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VISI FOTO: Andris Bērziņš

Zeltaino rudens lapu laikā 
Rīgas domes (RD) izglītības, kul
tūras un sporta departaments 
(IKSD) tradicionāli pasniedz 
pašvaldības balvu „Zelta pild
spalva” skolotājiem, kas ar savu 
darbu ir pratuši iedvesmot sko
lēnus, un balvu „Zelta stipendija” 
izcilākajiem galvaspilsētas skolu 
absolventiem. Šogad svinīgā bal
vu pasniegšanas ceremonija no
tika 9. oktobrī Melngalvju namā, 
kur tika sumināti skolotāji un 
skolu absolventi.

Uzrunājot vairākus pedago
gus balvas saņēmējus, jautājām, 
kāds, viņuprāt, ir skolotāja galve
nais uzdevums jeb misija.

Skolotāja pēc būtības
„Par skolotāju ir jāvēlas būt, 

nevis nonākt šajā profesijā nejau
ši, tad viss būs kārtībā. Manuprāt, 
es pēc savas būtības esmu skolo
tāja,” stāsta Rīgas 49. vidusskolas 
matemātikas skolotāja Gunta 
Stepīte.

Atbildot uz jautājumu, vai 
izdodas skolēniem atklāt mate
mātikas būtību, jo valstī ir vēro
jama tendence, ka šajā mācību 
priekšmetā pasliktinās zināšanas, 
skolotāja saka: „Ja skolotājs iet 
uz stundu ar mērķi kādam kaut 
ko iemācīt, tad brīdinu, ka nekas 

neizdosies. Bērniem ir jāvēlas 
mācīties, un skolotāja grūtākais 
uzdevums ir panākt, ka viņi uz
klausa, pieņem teikto un dara. 
Lai skolēns iemācītos, skolotājam 
process ir jāvada gudri.”

Kas ir mainījies skolēnu un 
skolotāja attiecībās? G.  Stepīte 
atzīst, ka pasaule ir mainījusies 
un bērniem dotas citas iespējas, 
tādēļ arī skolotājam ir jāmainās. 
Tas dažkārt nav viegli, tomēr līdz 
šim dzīvē esot palīdzējis kādas 
dzīvesgudras skolotājas padoms.

Gunta skolotājas gaitas uzsā
ka jau 18 gadu vecumā Kuldīgas 
pusē, Turlavā, kur viņai uzticēja 
audzināt 1. klasi. Netrūcis situā
ciju, kad samulsumā nezinājusi, 
ko darīt, bet skolotāja Aina at
klājusi trīs svarīgas patiesības. Ir 
ļoti jāmīl bērni, tik ļoti, lai paši 
mazākie to justu. Kad viņiem 
būs pienācis spurainais vecums, 
ir jābūt stingrām prasībām, to
mēr nedrīkst aizmirst mīlēt un 
pusaudžiem joprojām ir jāizjūt, 
ka viņus mīl. Darbā ar vidussko
lēniem pienāk attiecību trešā pa
kāpe, kad būtiskākā ir savstarpējā 
cieņa, prasībām ir jābūt augstām, 
bet skolēni sapratīs, ka skolotāju 
vada mīlestība. „Esmu pārlieci
nājusies – lai gan laiki mainās, šīs 
patiesības nemainās. Ja skolēni 
ar prātu pieņem prasību mērķi, 
tad viņi teikto respektē. Protams, 
dažreiz iet grūti un rokas nolai
žas, tad skolotājs drīkst būt arī 
dusmīgs, apbēdināts, un laikam 
jau jaunieši izprot, kāds tam ir 
iemesls un ka tas nav aiz ļauna 
prāta,” stāsta G. Stepīte.

Svarīgi atrast 
savu skolotāju

To, ka svarīgi ir sastapt savu 
īsto skolotāju, uzsver arī Rīgas 
Valsts vācu ģimnāzijas informāti
kas skolotājs Jānis Puriņš. Viņam 
gan tāda īsti neesot bijis un infor
mātikā nācies daudz kam izbur
ties cauri pašam. J. Puriņš priecā
jas, ka īstajā vietā un laikā sasta

pies ar 11. klases skolēnu Rūdolfu 
Kalniņu, kuru „atlicis vien pabīdīt 
pareizajā virzienā, sakārtot lie
tas” – abu kopdarba rezultātā Rū
dolfs ieguva 1.  pakāpes diplomu 
Latvijas 41.  skolēnu zinātniskās 
konferences informātikas sekci
jā un augustā pārstāvēja Latviju 
starptautiskā jauno zinātnieku fo
rumā Brazīlijā, kur piedalījās jau
nieši no 80 pasaules valstīm.

Skolotājs atzīst, ka skolēni 
ar tehnoloģijām pat vairāk ir uz 
tu. „Viņiem prāts ir ātrāks nekā 
manas paaudzes cilvēkiem. Ja 
skolēns neaiziet tālāk par savu 
skolotāju, nekļūst gudrāks, tad 
nenotiek progress un savu darbu 
neesmu izpildījis,” ir pārliecināts 
J.  Puriņš, piebilstot, ka par savu 
galveno uzdevumu uzskata sniegt 

pamatzināšanas. Viņaprāt, nevar 
paļauties un likt, lai skolēni paši 
informāciju atrod internetā, jo 
nevar meklēt, ja nezina, ko. Arī 
citos mācību priekšmetos skolo
tājam ir jāiemāca, kur likt koma
tu, punktu un kad sākt vārdu ar 
lielo burtu.

Lai gan informātika ir mācību 
priekšmets, kas saista daudzus, 
J.  Puriņš atzīst, ka savstarpējās 
attiecībās ir divi spēlētāji: „Ja sko
lēns ir ieinteresēts kaut ko darīt, 
nepretojas, tad sadarbība notiek. 
Atceroties savu pieredzi, bieži 
arī saku  – viņiem paveiksies, ja 
sastapsies ar savu skolotāju, jo 
svarīgi ir savstarpēji uzticēties, 
domāt līdzīgi.”

Katra bērna talantu 
izcelt saulītē

Rīgas 64. vidusskolas sākum
skolas skolotāja un logopēde 
Anita Līne secina, ka skolotājam 
ir jāaptver arvien vairāk jomu – 
mācīšana, audzināšana, tehno
loģijas, sadarbība ar vecākiem 
un dažādām institūcijām, bet, 
izvēloties darbu ar bērniem, tam 
ir jābūt misijai. Viņa esot sap
ņojusi kļūt par bērnu ārsti, bet 
nepaveicies uzņemšanā, toties 
iestājusies Liepājas Pedagoģiska
jā institūtā.

Kas mainījies skolēnu un 
skolotāja savstarpējās attiecībās? 
A. Līne salīdzina, ka bērni ir kļu

vuši brīvāki, tāpēc „skolotājam 
ar to ir jārēķinās un jāprot rast 
pieeju: nedrīkst visu laiku diktēt 
noteikumus  – ir jāprot sadzīvot, 
sarunāt, atbildēt uz visdažādā
kajiem viņu uzdotajiem jautāju
miem, kādus savā bērnībā neuz
drošinājāmies pat uzdot”.

Lai gan bērni ir kļuvuši dro
šāki, atraisītāki, daudziem tomēr 
tiek novērotas izrunas un lasī
šanas grūtības A.  Līne skaidro: 
„Agrāk īstās problēmas netika 
diagnosticētas, arī es nesapratu, 
kāpēc notiek tā vai citādi, bet 
vēlāk, apgūstot logopēda spe
cialitāti, sāku daudz ko izprast. 
Mūsu skolas atbalsta personāls 
strādā pamatīgi, lai radušās grū
tības noteiktu un ar tām strādātu. 
Vēl samērā nesen, ja bērns slikti 
lasīja, viņu uzskatīja par sliņķi, 
bet patlaban mēģinām izprast, 
vai pamatā nav citas problēmas, 
piemēram, disleksija, kad bērns 
vienkārši nespēj izlasīt.”

Anita ir pārliecināta, ka sko
lotājam ir jābūt ļoti vispusīgam, 
īpaši sākumskolā tas ir neizbē
gami, un „svarīgākais ir saskatīt 
katra bērna talantu, to, ko viņš 
spēj vislabāk, un to arī celt sau
lītē”.

Pamatā ir 
savstarpējā uzticība

Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas 
latviešu valodas un literatūras 

  ILZE BRINKMANEIK

Ir ļoti jāmīl bērni, 
tik ļoti, lai paši 

mazākie to justu. Kad 
viņiem būs pienācis 
spurainais vecums, 
ir jābūt stingrām 
prasībām, tomēr 
nedrīkst aizmirst 
mīlēt un pusaudžiem 
joprojām ir jāizjūt, 
ka viņus mīl. Darbā 
ar vidusskolēniem 
pienāk attiecību trešā 
pakāpe, kad būtiskākā 
ir savstarpējā cieņa, 
prasībām ir jābūt 
augstām, bet skolēni 
sapratīs, ka skolotāju 
vada mīlestība.



Svinīgā ceremonijā Melngalvju namā RD IKSD pasniedza balvu „Zelta pildspalva” Rīgas skolotājiem par radošu, inovatīvu un profesionālu pedagoģisko darbu, kā arī par 
ieguldījumu skolēnu izglītošanā un audzināšanā.
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2017.  gadā Rīgas pašvaldī

bas balvu „Zelta pildspalva” 
par radošu, inovatīvu un pro
fesionālu pedagoģisko darbu, 
kā arī par ieguldījumu skolēnu 
izglītošanā un audzināšanā sa
ņēma šie Rīgas pedagogi:

 Daiga Ruhmane, Ziemeļ
valstu ģimnāzijas matemā
tikas skolotāja;

 Ingūna Hitrova, Rīgas Zo
litūdes ģimnāzijas latviešu 
valodas un literatūras sko
lotāja;

 Svetlana Saveiko, Rīgas 
40.  vidusskolas fizikas un 
matemātikas skolotāja;

 Eleonora Romanovska, 
Rīgas 72.  vidusskolas ma
temātikas, mājturības un 
tehnoloģiju skolotāja;

 Jānis Puriņš, Rīgas Valsts 
vācu ģimnāzijas informāti
kas skolotājs;

 Lidija Beļajeva, Rīgas 
92.  vidusskolas matemāti
kas skolotāja;

 Anita Līne, Rīgas 64.  vi
dusskolas sākumskolas sko
lotāja un logopēde;

 Sanita Dragone, Rīgas 
Franču liceja angļu valodas 
skolotāja;

 Inta Augustāne, Rīgas 
Valsts 3.  ģimnāzijas angļu 

valodas un ķīmijas skolotāja;
 Ieva Gaile, Āgenskalna 

Valsts ģimnāzijas izglītības 
psiholoģe;

 Ata Krūmiņa, Rīgas Valsts 
1. ģimnāzijas fizikas skolo
tāja;

 Nataļja Vlasenko, Rīgas 
80. vidusskolas ķīmijas sko
lotāja;

 Ilga Freimane, Rīgas Valsts 
2.  ģimnāzijas vēstures sko
lotāja;

 Kirils Soklakovs, J. G. Her
dera Rīgas Grīziņkalna vi
dusskolas vācu valodas sko
lotājs;

 Gunta Stepīte, Rīgas 49. vi
dusskolas matemātikas sko
lotāja.

Rīgas domes balvu „Zelta 
stipendija” 1138,30 eiro apmē
rā piešķīra skolēniem par izci
lām zināšanām un augstiem sa
sniegumiem pilsētas, valsts un 
starptautiskajās mācību priekš
metu olimpiādēs un zinātniski 
pētniecisko darbu konkursos. 
To saņēma labākie Rīgas skolu 
absolventi:

 Reinis Cirpons, Rīgas 
Valsts 1. ģimnāzija;

 Reinis Irmejs, Rīgas Valsts 
1. ģimnāzija;

 Ruslans Aleksejevs, Rīgas 
Valsts 1. ģimnāzija;

 Lūcija Dalbiņa, Rīgas 
Valsts 1. ģimnāzija;

 Aleksejs Jeļisejevs, Puškina 
licejs;

 Aleksandrs Zajakins, Rī
gas 89. vidusskola;

 Eduards Bērziņš, Rīgas 
Valsts 1. ģimnāzija;

 Pavels Gluško, J. G. Herde
ra Rīgas Grīziņkalna vidus
skola;

 Artūrs Banga, Rīgas Valsts 
1. ģimnāzija;

 Sofija Matisone, Rīgas 
10. vidusskola;

 Ansis Bernards, Āgenskal
na Valsts ģimnāzija;

 Dana Koniševska, Rīgas 
Juglas vidusskola;

 Aleksandrs Kuzņecovs, Rī
gas 22. vidusskola;

 Rūdolfs Pogodins, Rīgas 
40. vidusskola;

 Čiro Federiko Tipaldi, Rī
gas Franču licejs;

 Kseņija Poliščuka, Rīgas 
10. vidusskola;

 Ņikita Stepanovs, Rīgas 
Valsts 1. ģimnāzija;

 Edgars Grapmanis, Rīgas 
Valsts 1. ģimnāzija.

Bohēma, jaunieši un dzeja

skolotāja Ingūna Hitrova stāsta, 
ka skolotājam, kas patlaban strā
dā skolā, ir jābūt mūsdienīgam, 
jāiet līdzi bērnam, viņa domā
šanai un uztverei: „Jau 20 gadus 
mēģinu izprast un saprast bēr
nus, allaž skatīties vienā virzienā 
ar viņiem. Mēģinu ielikt savas 
apzinātās vērtības mūsdienīgajā 
vidē, notikumā, it visā. Par savu 
misiju uzskatu būt par padom
devēju. Varbūt mana pieredze 
un pienesums katrai dienai būs 
minimāls, bet vēlāk rodas arī 
lielas lietas  – gan audzināšanas 
darbā, gan latviešu valodas mā
cīšanā.”

Ko atšķirīgu skolotāja novēro 
21.  gadsimta bērnos? I.  Hitrova 
atzīst, ka viņi vairāk uzdrīkstas, 
nepārkāpjot robežas, piemē

ram, runāt par tēmām, ko pati 
nav uzdrīkstējusies pārspriest ar 
saviem skolotājiem. „Līdz šim 
mūsu mijiedarbība ir veidojusies 
veiksmīgi, jo viens otru uzklau
sām. Strādāju ar dažāda vecuma 
bērniem, un lielākais prieks ir 
tad, ja, beidzot 12. klasi, jaunietis 
apzinās savu lomu, piemērotāko 
vietu dzīvē un es zināmā mērā 
esmu palīdzējusi šo ceļu atrast. 
Nesaucu sevi par otru mammu, 
bet bērni ir jāmīl, jāsaskata vien
reizējais katrā,” norāda skolotāja.

Vai uzticības pilnas savstar
pējās attiecības palīdz veidot arī 
īpašu attieksmi pret latviešu va
lodu? I. Hitrova piekrīt – strādā
jot mazākumtautību skolā, viņa 
par savu misiju uzskata nest lat
viskumu ne tikai valodas stun
dās, bet arī citos pasākumos.

„Katru gadu 12.  klases sko
lēni piedalās latviešu valodas 
konferencē, kas liek aizdomāties 
par latviešu valodas nozīmi Lat
vijā, par to, ar ko viņi lepojas, te 
dzīvojot. Man, skolotājai, ir pa
tiess prieks, ka skolēni latviski 
spēj brīvi izteikties, paust savas 
domas, rakstīt radošus darbus. 
Savā darba mūžā neesmu dzir
dējusi frāzi, kas liktu uzmanīties, 
tādēļ saprotu, ka eju pareizajā 
virzienā,” atzīst skolotāja. 

Septembra beigās sarīkoju trīs 
dzejas vakaru ciklu „Connected”. 
Vēlos pastāstīt, kā bez jebkāda 
pieejama budžeta un pieredzes 
pasākumu organizēšanā radīju iz
cili novērtētu pasākumu ciklu. Pa
sākumu galvenais mērķis bija ļaut 
jaunajiem dzejniekiem pirmo reizi 
lasīt savu daiļradi plašākai publi
kai, bet jauniešiem  – alternatīvā 
un radošā gaisotnē pavadīt laiku 
un radīt mākslu.

Organizēšana sākās ar dzej
nieku un mākslinieku meklēša
nu, kas ilga mēnesi. Tālāk kopā 
ar Mārupes novada jauniešu do
mes priekšsēdētāju Jēkabu Tutiņu 
ieplānojām pasākumu datumus. 
Mārupes dzejas vakaru organizēja 
J. Tutiņš, es biju atbildīga par dze
jas vakariem Ķekavā un Vecrīgā.

Cikla „Connected” atklāšana 
Ķekavas dzejas vakarā, pateico
ties Ķekavas kultūras centra, An
das Kirilovas un Ķekavas novada 
jaunatnes iniciatīvu centra darbi
nieku atsaucībai, izdevās lieliski. 
Alternatīvo gaisotni veidoja ar
mijas gultas, manekeni, pufi, tēja, 
uzkodas. Ir jāpiebilst, ka visa pa

   ANNAMARIJA PUMPURA
Rīgas Franču liceja  
11. klases skolniece

IK sākuma darbība, arī paši dzejnieki 
un skatītāji kopā bija izvietoti uz 
skatuves, lai pēc iespējas vairāk 
nodrošinātu nepiespiestu gaisot
ni un mājīguma izjūtu, jo dzeja ir 
ļoti intīma pašizpausme. Ķekavā 
uzsvars tika likts uz mūzikas im
provizāciju – gan ģitāras, gan zāles 
vidū novietotā flīģeļa spēli. Dzejas 
vakara laikā atskaņoju arī dažus 
darbus no sava personiskā veiku
ma  – dziesmas ģitāras pavadīju
mā. Vakara atmosfēra ļāva aizklīst 
domu tālienēs un atklāt ko jaunu 
sevī un savos uzskatos.

Mārupes dzejas vakars notika 
Mazcenas bibliotēkā. Šajā vakarā 
dzeja savijās ar mākslu  – māksli
nieki ļāvās otiņas slīdējumam, 
klausoties dzejas plūdumā. Spīdē
ja vakara saule, un, izraujoties no 
ikdienas skrējiena, varēja ļauties 
mieram un spilgtām domām.

Cikla noslēgums norisinā
jās Vecrīgas sirdī. Pirmās telpas, 
kurās bija plānots rīkot dzejas 
vakaru, dienu pirms pasākuma 
cilvēku nodevības dēļ tika atteik
tas. Tā nu dienu pirms svarīgākā 
dzejas vakara sēdēju „Coffee Inn” 
un domāju, ko iesākt. Mākslinieki 
bija uzaicināti, afišas izliktas, taču 
nebija ne telpu, ne uzkodu – nekā. 
Lai izvēdinātu galvu, netīši ieklī
du mākslas galerijā „Bastejs”, kura 

tad arī izrādījās liktenīgais glābiņš 
telpu ziņā. Braucot uz Mārupes 
dzejas vakaru, piezvanīju aptu
veni 30 cilvēkiem, t.  sk. arī Rīgas 
domei, rezultātā dzejas vakars no
tika skaistā vietā ar māksliniecisku 
atmosfēru. Pateicoties Krišjānim 
Putniņam, tika sagādātas uzkodas 
no restorāna „Trompete”, dzejnieki 
saņēma pateicību no kartinga hal
les „Blue Shock Race”, kā arī tika 
sarunāti pufi, transports, mūziķu 
grupa „Fools On Parade”, mūziķis 
Emīls Lapiņš, jaunā latviešu rakst

niece Laura Dreiže, kura dalījās 
lasījumos no savas topošās grāma
tas. 16  mākslinieki piepildīja va
karu ar jaunām, krasi atšķirīgām 
sajūtām un emocijām.

Dzejniekus nav iespējams ie
likt nekādos rāmjos, tāpat arī šos 
vakarus, tie notika impulsīvi – kaut 
vai ar gatavu programmu, taču pa
kļaujoties apkārtējai atmosfērai un 
notikumu plūdumam.

Guvu izcili vērtīgu pieredzi 
pasākumu organizēšanā un cilvē
ku vadīšanā. Lai gan, vadot skolē

nu mācību uzņēmumu „AP Ca
jon Drums” un darbojoties citos 
projektos, pieredzi vadībā jau biju 
guvusi, šī bija jauna pieredze un 
zināšanas organizatoriskajā jomā.

Lielākais gandarījums  – cilvē
ku atsauksmes, jaunas draudzības 
sākums, mākslinieku pieredze, at
tīstība, vēlme un motivācija darbo
ties tālāk, kā arī sākt aptvert jaunus 
radošos un mākslas profilus. 

***
ar tapešu līmi salīmē pirkstus 

un noiet nost āda
tikai tik daudz, ka tu zini
ar knīpstangām izvilktu patie

sību

rīt viņa izdzēsīsies no zemes
lodes

zili sanarkojušies minori tik 
smagi, ka klavierēm sākas depre
sija

ikbrīža kliedzienos nākas izka
sīt acu dobumus pilnīgi tukšus

esi kā apmaldījies, kā vēlētos 
tikt atrasts,

kā mēģinot iešķiebt viņai sa
vās negaisu varavīksnenēs kodētus 
dārgumkartes gabaliņus

bet rīt viņa izdzēsīsies no ze
meslodes 

Bonifācija

FOTO: Laura Vilerte
Annamarija Pumpura un Olavs Rāciņš dzejas vakaru ciklā  
„Connected”.
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Mācību projekts „Mēs esam balti”

Augusta beigās Berģu Mū
zikas un mākslas pamatskolas 
5.a  klases skolēni un skolotāja 
Ieva Križevica saņēma ielūgumu 
septembrī Kauņā (Lietuva) ap
meklēt skolēnu zinību konferen
ci „Mēs esam balti”, kas veltīta 
Latvijas un Lietuvas simtgadības 
svinībām. Skolēni visu septembri 
cītīgi gatavojās, lai 29. un 30. sep
tembrī konferencē lietuviešus ie
pazīstinātu ar pilskalniem un lat
viešu tautas gadskārtu svētkiem, 
kā arī iepazītu Lietuvas kultūru, 
tradīcijas, vēsturi, apmeklētu da
žādus kultūrvēstures objektus. 
Lietuvā iedzīvotāji tiek aicināti 
izzināt apkārtnes pilskalnus, tā
dējādi stiprinot savas dzimtas, 
tautas, nācijas saknes, tāpēc arī 
konferences tēma – „Pilskalni”.

Mācību projekts tika saska
ņots ar latviešu valodas stundās 
apgūstamajām tēmām: saziņa, 
dialogs, monologs, tekstveide. 
Skolēni meklēja teikas par Latvi
jas pilskalniem, no sameklētajām 
izvēlējās divas, ko papildināja 
ar pašsacerētiem dialogiem un 
iestudēja. Zēni izvēlējās teiku ie
studēt ar pašgatavotām papīra lel
lēm, tāpēc bija vajadzīga arī sce
nogrāfija, bet meitenes iestudēja 
pašas, izmantojot tērpus un citus 
atribūtus, kas bija nepieciešami 
tēla papildināšanai. Skolēni no
skaidroja, kurā kultūrvēsturiska
jā reģionā teikā pieminētais pils
kalns atrodas, sameklēja to kartē, 
kā arī sameklēja interesantus ar 
minēto vietvārdu, vietu saistītus 
faktus. Lai lietuviešu skolēni sa
prastu, par ko stāsta teikas, sko
lēni tekstu tulkoja angļu valodā, 
tādējādi sadarbojās ar angļu va
lodas skolotāju, kura tulkojumu 
nepieciešamības gadījumā kopā 
ar skolēniem rediģēja. Vizualizēt 

Latvijas pilskalnus ar atšķirīgu 
laikmetu pilīm skolēniem palī
dzēja mākslas skolotāja vizuālās 
mākslas stundās, gatavojot make
tus no dažādiem materiāliem.

Savukārt mūzikas stundās 
skolotājas vadībā skolēni apgu
va Jāņu rotaļas un dziesmas, kas 
būtu dziedamas pilskalnos Jāņu 
laikā. Vairāk par Jāņiem stāstī
ja skolēni, kas latviešu un angļu 
valodā bija sagatavojuši prezen
tācijas par vasaras saulgriežu tra
dīcijām Latvijā. Lai lietuviešiem 
būtu vēl krāšņāks priekšstats par 
latviešu Jāņu tradīcijām, skolēni 
trijās grupās pāris dienu pirms 
konferences kopā ar vecākiem pa
gatavoja trīs Jāņu ēdienus – jāņu
sieru ar ķimenēm, speķa pīrāgus, 
plātsmaizes, kas tika vesti uz Lie
tuvu degustācijai. Skolēnu darbs, 
gatavojot ēdienus vecāku uzrau
dzībā, tika fiksēts fotogrāfijās un 
aprakstos, kas tiks prezentēti so
ciālo zinību stundās.

Pēc labi padarīta darba sko
lēni bija nopelnījuši arī ekskursi
jas, lai iepazītu Lietuvas kultūru, 
vēsturi, tradīcijas, valodu. Bija 
iespēja iepazīt maizes gatavošanu 
atbilstīgi 19.  gadsimta tradīcijām 
un tehnoloģijām, kopā ar saim
niecēm pat izcept savu maizes 
kukulīti Prienu novadpētniecības 
muzejā. Skolēni apmeklēja arī 
Kauņas atombunkuru, iepazīs
tot dažādas slepenas noklausīša
nās ierīces, kā arī gūstot ieskatu 
Valsts drošības komitejas jeb če
kas vēsturē. Vakara izskaņā iz
mantojām tādu transportlīdzekli, 
kāds mūsmājās nav sastopams, – 
funikulieri, lai skatītu Kauņas 
panorāmu. Izmantojām atvasa
ras mirkļus, lai izstaigātu Kauņas 
vecpilsētas ieliņas, sasniedzot arī 
Kauņas pils aizsargvaļņus un uz
kāpjot tās mūra sienās. Rīta saulei 
austot, jau bijām gatavi nākama
jai ekskursijai – Kauņas IX  forta 
cietokšņa apmeklējumam, kur 
pavērās Lietuvas baisākās vēstu
res lappuses. Lai skats uz Lietu

vas un Latvijas simtgadi nebūtu 
drūmās krāsās tīts, apmeklējām 
Traķu pili ezera vidū, kā arī Lie
tuvas galvaspilsētu, uzkāpjot tās 
augstākajā kalnā un paviesojoties 
Ģedimina tornī, lai pavērtos uz 
Viļņu, tās namu jumtiem pretim 
simtgadībai, pretim cerību pilnai 
nākotnei.

Berģu Mūzikas un mākslas 
pamatskolas vizuālās mākslas 
skolotāja Ieva Vahtere atzīst, ka 
mācību projektā varēja padziļinā
ti izpētīt senču kultūru, tradīcijas 
un apjaust, cik varena un bagāta 
ir vēsture. „Tēma par Latvijas 
pilskalniem deva iespēju ļoti no
pietni un padziļināti izpētīt to, kā 
pilskalni izskatījās, kā tehniski 
tika uzbūvēti, kā palīdzēja nosar
gāt savu pili, kā tas varēja notikt 
reālajā dzīvē. Izveidotais pilskal
na makets palīdzēja padziļināti 
izpētīt un izmantot savas dizai
nera, arhitekta un mākslinieka 
īpašības, bet galvenais – bērniem 
tas viss likās aizraujoši un inte
resanti. Manās vizuālās mākslas 
stundās lielākā daļa paši sadalījās 
grupās pa 2–4  bērniem, paši or
ganizēja darba procesu, sadalīja 
pienākumus. Daudz bija jāpaveic 
mājās patstāvīgi, jo darbam bija 
vajadzīgs daudz laika. Man ir liels 
prieks par ļoti daudziem bērniem: 
zēni, kā jau no dabas, – tehniskāk 
domājoši, bet arī meitenes darbu 
paveica ļoti veiksmīgi, tā ka mūsu 
skolā, iespējams, aug daudzi jauni 
projektētāji, arhitekti vai dizai
neri. Galvenais ir aizrautība, ar 
kādu lielākā daļa no viņiem strā
dāja,” lepojoties stāsta I. Vahtere.

Lai realizētu vairāk nekā mē
nesi ilgo mācību projektu, darbā 
tika iesaistīti ne tikai skolēni, bet 
arī viņu vecāki, skolas pedagogi 
un tehniskais personāls. Paldies 
viņiem visiem par ieguldīto dar
bu un atbalstu!

Skolēnu atsauksmes
Liene Vasile: Man visla

bāk patika ekskursija uz maizes 

ceptuvi. Tajā mums bija iespēja 
pašiem praktiski darboties, kā 
arī uzzināt, kā maize tika cepta 
19.  gadsimtā. Jauki bija arī pa
staigāties pa naksnīgajām Kau
ņas vecpilsētas ielām un apskatīt 
kultūras objektus. Klases saliedē
šanai ļoti vērtīga bija nakšņošana 
skolā – ar spēlēm, pašu uzrīkoto 
mazo ballīti un paštaisītajām bro
kastīm nākamajā rītā.

Annija Dāvidsone: Lietuvā 
prezentējām divus pilskalnus  – 
Sabiles un Nautrēnu. Papildus 
tika veidoti pilskalnu maketi, kas 
ļāva lietuviešiem labāk izprast 
mūsu tautas vērtības. Abu pils
kalnu komandu darbu vērtēju 
ļoti pozitīvi. Vairāki klasesbiedri 
prezentēja latviešu tautas svēt
kus Jāņus, stāstot par aplīgoša
nu, vainagu pīšanu, tradicionā
lajiem ēdieniem, burvestībām un 
visu par ugunskuriem. Klases
biedru veikumu vērtēju atzinīgi, 
visi centās no sirds, strādāja visu 
mēnesi.

Nika Troņajeva: Projekts 
„Mēs esam balti” man ļoti pa
tika. Varēja redzēt, ka daži no 
mūsu klases skolēniem ļoti uz
traucās, stāstot par Jāņiem, bet 
kopumā, manuprāt, bija pat 
ļoti labi. Lietuviešu prezentāci
jas mani ieinteresēja, bet teksts, 
manuprāt, bija par garu. Mūsu 
klases puiši teātri spēlēja labi, 
izņemot dažas kļūdas. Teātra sā
kumā neviens neatvēra aizkarus, 
bet vēlāk Pēterim gandrīz nokri
ta pils. Runa viņiem sanāca labi, 
pat angliski. Ēdieni bija garšīgi, 
varēja just, ka tie gatavoti rūpī
gi. Mūsu nelielajā lugā nepietika 
aktierspēles, to es sapratu pēc tā, 
ka visu laiku gribējās smieties. 
Varējām nedaudz skaļāk un iz
teiksmīgāk runāt. Man patika 
visas ekskursijas, bet, manuprāt, 
bunkurā pārāk daudz stāstīja. 
Pati interesantākā ekskursija bija 
pa Kauņas IX fortu.

Maksims Dauksts: Man ļoti 
patika Lietuva un tās skaistie ska

   IEVA KRIŽEVICA
Berģu Mūzikas un mākslas 
pamatskolas skolotāja un projekta 
„Mēs esam balti” vadītāja

IK ti. Gribu pateikt paldies par to, ka 
vispār uz turieni braucām. Teiku 
grupas bija vislabākās. Es domā
ju, ka varēju daudz labāk. Rotaļas 
bija labas. Visvairāk patika pa
staiga pa Kauņu. Ēdieni bija gar
šīgi. Maketi un zīmējumi – glīti. 
Visi centāmies un izdarījām labu 
darbu.

Toms Ālmanis: Vispirms es 
gribētu pateikties, ka jūs aizvedāt 
mūsu klases skolēnus uz Lietuvu. 
Man ļoti patika muzeji un maizes 
cepšana. Es domāju, ka uzstājos 
diezgan labi. Mūsu prezentācijas 
bija labas. Mazie uzvedumi par 
teikām bija radoši un labi pārdo
māti. Šķiet, ka rotaļas izdevās ļoti 
labi.

Lūkass Jānis Misāns: Šī ne
bija tikai mācību ekskursija. Mēs 
piedalījāmies starptautiskajā pro
jektā „Mēs esam balti”, kuram 
gatavojāmies nopietni jau kopš 
septembra sākuma. Mūsu projek
ta tēma bija „Jāņi”. Mēs mācījā
mies rotaļas, taisījām prezentāci
jas, iestudējām teikas, gatavojām 
ēdienus un taisījām maketus. 
Daudziem viss izdevās ļoti labi, 
bet citiem satraukuma dēļ sanā
ca sliktāk. Visvairāk man patika 
strādāt ar maketu. Mūsu grupai 
bija izaicinājums  – teiku stāstīt 
angļu valodā.

Meida Petraitīte (Meida 
Petraitytė): No latviešu prezen
tācijām man vislabāk patika divi 
darbi: leļļu teātris un Jāņu ēdiena 
degustācija. Konferencē sapratu, 
ka Latvijā ir saglabājušās Jāņu 
svinēšanas tradīcijas, nedomāju, 
ka šie svētki tur iznīks. Vēl sapra
tu, ka lietuviešu un latviešu va
lodas ir līdzīgas, ka lietuviešu un 
latviešu valodas ir baltu valodas, 
kas palikušas dzīvas.

Ģiedrjus Gerve (Giedrius 
Gervė): Kaut arī Birštonas pil
sētā esmu bijis daudz reižu, ne
kad nebiju dzirdējis stāstu par  
Vītauta pilskalnu. Pat nezināju, 
ka Birštonā vispār ir pilskalns, tā
pēc lietuviešu filmiņa par Biršto
nas pilskalnu man ļoti patika. 

FOTO: no projekta arhīva
Skolēniem bija iespēja iepazīt maizes gatavošanu atbilstīgi 19. gadsimta tradīcijām un tehnoloģijām, 
pat kopā ar saimniecēm izcept savu maizes kukulīti Prienu novadpētniecības muzejā.

FOTO: no projekta arhīva
Skolēnu darbs, gatavojot ēdienus vecāku uzraudzībā, tika fiksēts fo-
togrāfijās un aprakstos, kas tiks prezentēti sociālo zinību stundās.
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Dižkoka mērījumi saskaņā ar dabas pētnieka Gunta Eniņa ieteiku-
miem.

Jumurdas muižas parkā pie Jumurdas ezera.

Pēc pagājušās vasaras ģeogrāfu 
konferences Lejaskurzemē daudzi 
jautāja: „Kurp dosimies šovasar?” 
Šķita, ka 25  gadu laikā, sekojot 
toreizējā Daugavpils Universitātes 
rektora Bruno Jansona aicināju
mam iepazīt savu zemi, esam ap
ceļojuši Latviju un daudz uzzināju
ši par dabas daudzveidību vai katrā 
novadā, tomēr noskaidrojām, ka 
Ērgļu novads, kas atrodas Vidze
mes augstienes centrā, daudziem 
nav pazīstams. Tāpēc šovasar de
vāmies uz Vidzemi iepazīt Ērgļu 
novadu.

Atradumi Ērgļos
Arī šīs konferences tēma bija 

„Sava novada izzināšana un izpēte 
Latvijas ģeogrāfijas satura un sko
lēnu pētnieciskās darbības piln
veidei”. Mācību process ģeogrāfijā 
skolēniem kļūst interesantāks, ja 
skolotājs pats ir kļuvis zinošāks 
un vairāk iepazinis savas zemes 
daudzveidību. Var atsaukties kaut 
vai uz to, ka Starptautiskā ģeogrā
fijas savienība ir izstrādājusi un 
pieņēmusi Starptautisko ģeogrā
fiskās izglītības hartu, kuras vad
līnijās tiek uzsvērts, ka ģeogrāfijas 
mācību procesam ir nepieciešami 
labi izglītoti profesionāli skolotā
ji. Manuprāt, Latvijas ģeogrāfijas 
biedrība, zinot vai nezinot par 
minēto hartu, ir veicinājusi sko
lotāju izglītošanu par mūsu zemi 
Latviju.

Kas tad Ērgļos bija tik īpašs, ka 
skolotāji darba programmu novēr
tēja kā daudzveidīgu un interesan
tu? Vispirms jau paveicās ar laiku, 
jo, saules apspīdēti, varējām gan 
izstaigāt dabas taku Ērgļos, gan 
iepazīt Madonas, Ērgļu novada 
dabu, apdzīvojumu, cilvēkus.

Darbu sākām Ērgļu vidussko
lā, kur varējām apskatīt skolotāju 
paveikto novadpētniecībā, mācību 
nodarbību organizēšanā ārpus kla
ses. Fotomateriālos skatījām dabas 
objektus, kultūrvēsturiskas vietas, 
kuras var iepazīt tikai Ērgļu no
vadā. Ērgļu vidusskolas direktore 
Inese Šaudiņa uzrunāja konferen
ces dalībniekus – 58 skolotājus ģeo
grāfus no tuvākiem un tālākiem 
Latvijas novadiem. Tālāko ceļu 
bija veikuši pedagogi no Jūrmalas 
un Saldus. Daudzi Ērgļos bija pir
mo reizi. Par to, ka Ērgļus pēdējos 
trīs gados aizvien vairāk apmek
lē ļaudis no citiem novadiem, ka 
daudzi atbrauc uz pastāvīgu dzīvi, 
mums stāstīja Ērgļu novada domes 
priekšsēdētājs un šā pasākuma at
balstītājs Guntars Velcis.

Mūs visus iepriecināja tikšanās 
ar novadpētnieci grāmatas „Reiz 
Ērgļos” autori Annu Kuzinu. Vai
rāk nekā 500 lappusēs varam lasīt 
par Ērgļu novadu  – kopš baronu 
laikiem, cauri gadsimtu notiku
miem, kariem, kas Ērgļus ir pos
tījuši; varam uzzināt par cilvēku 
dzīvi svešu varu ietekmē, par tra

Ģeogrāfijas skolotāji izzina Ērgļus

dīcijām, darbu un problēmām 
21.  gadsimtā. Pētījumu bagātina 
Ērgļu cilvēku atmiņu stāstījumi.

Arī šajā konferencē piedalī
jās lektori no Latvijas Universi
tātes  (LU) Ģeogrāfijas un zemes 
zinātņu fakultātes un Latvijas Ģeo
grāfijas biedrības. Klausījāmies 
īpaši sagatavotas un aktuālas lek
cijas par Vidzemes augstienes ģeo
loģisko uzbūvi un ezeru daudzvei
dību (LU asociētais profesors Ivars 
Strautnieks); par Vidzemes nova
du demogrāfiskajiem jautājumiem 
(profesore Zaiga Krišjāne); par 
to, kā ir mainījusies apdzīvotība 
un kā cilvēka darbības ietekmē ir 
mainījušās dabas ainavas Vidzemē 
(docente Ineta Grīne). Profesors 
Māris Laiviņš arī šoreiz mūs iepa
zīstināja ar kādu ievērojamu no
vadnieku – skolotāju, botāniķi Jāni 
Ilsteru (1851–1889).

Pirmās dienas pēcpusdiena 
bija notikumiem bagāta. To sākām 
ar Ērgļu dabas objektu apskati. Tos 
kultūrvēsturiskā aspektā palīdzēja 
iepazīt zinošās Ērgļu vidusskolas 
skolotājas Antra Grinberga, Mārī
te Breikša, Indra Rone. Ieradāmies 
arī „Brakos”  – latviešu novelista 
un dramaturga Rūdolfa Blaumaņa 
(1863–1908) dzīves un darba vie
tā. Tas būtu garāks stāstījums, bet 
par pēdējos gados izstrādātajām 
daudzveidīgajām programmām 
dažāda vecuma skolēniem daudz 
var uzzināt www.braki.lv.

Kalnu un pauguru 
vilinājums

Vidzemes augstiene ir visbagā
tākā ar augstiem pauguriem, kurus 
mēs dēvējam par kalniem un kas 
ir ievērojami ne tikai ar ainavisku 
skatu uz apkārtni.

Tāds ir Ziestu kalns (Sestu
kalns, 216,5 m v. j. l.), kur atrodas 
Strūves ģeodēziskā loka punkts. 
Strūves ģeodēziskais loks ir trian
gulācijas uzmērīšanas ķēde, kas 
apmēram pa 26  grādu meridiānu 
no Hammerfestas apkārtnes Zie
meļnorvēģijā stiepjas 2820  kilo
metrus virzienā uz dienvidiem 
līdz Izmajilas pilsētas apkārtnei 
pie Melnās jūras. Strūves ģeodē
ziskais loks šķērso 10 valstu, t. sk. 
arī Latviju. Meridiāna uzmērīšanas 
darbi tika veikti 1816.–1855. gadā 
Tērbatas Universitātes astronoma 
Fridriha Georga Vilhelma Strūves 

vadībā. Latvijas teritorijā 19. gad
simta beigās tika ierīkoti 16 Strū
ves loka ķēdes punkti. UNESCO 
Pasaules mantojuma sarakstā ir 
iekļauti divi Latvijas punkti: viens 
atrodas Jēkabpils parkā, otrs  – 
Sestukalnā.

tīt par traģiskajiem tālaika notiku
miem cilvēku dzīvē un atstātajām 
pēdām dabā. Daudzi dižozoli ir 
gājuši bojā zemes meliorācijas dar
bos, arī zibens ir paveicis savu.

Pirms otrajā dienā devāmies 
uz Gaiziņkalnu, ģeogrāfs I. Straut
nieks pa sev vien zināmu taku mūs 
uzveda Bakūža kalnā. Manuprāt, 
mēs visi tur bijām pirmoreiz. Vēro
jām skaistu ainavu, kas bija līdzīga 
pagājušajā vasarā redzētajai  – no 
Krievu kalna Lejaskurzemē. Ne 
velti Krievijas ķeizariene Katrī
na II, izkāpjot no savas karietes Ēr
gļu apkārtnē, esot teikusi: „Cik te ir 
skaisti – kā Itālijā!”

Slavenais Gaiziņkalns vecāka
jai paaudzei saistās ne tikai ar slē
pošanas trasēm („Dāmu paradīze”, 
„Golgāta”), bet arī ar karnevāliem. 
Tagad Gaiziņkalns skumst… ne 
jau par torņa uzspridzināšanu, 
bet vairāk par cīņu starp zemes 
īpašniekiem. Savā laikā ko līdzī
gu Gaiziņkalnam centās uzbūvēt 
uzņēmējs Gunārs Ķirsons. Netālu 
no sava gaiziņa Lido kalna Ķirsona 
kungs paspēja uzbūvēt miniatūrai 
Cesvaines pilij līdzīgu celtni. Ta
gad tur saimnieko kāds ļoti bagāts 
uzņēmējs no Krievijas. Vietējie 
runā, ka viņš ierodas ar privātu 
lidmašīnu. Neiedrošinājāmies do
ties apskatīt, jo uzraksts par privāt
īpašumu bija draudošs.

Pa ceļam starppauguru iepla
kās redzējām daudzus Vidzemes 
ezerus (Ilziņa, Kāla, Vestienas, Ju
murdas) ar vairāk vai mazāk aiz
augušiem krastiem. Par to izcelsmi 

un savdabīgo augu valsti stāstīja 
zinoši ģeogrāfi.

Ērgļu novadā atrodas Dzies
mu kalns, no kura paveras skats uz 
Pulgošņa ezeru (Āķēnu ezeru) un 
uz „Meņģeļiem”  – brāļu Jurjānu 
dzimtajām mājām, tagad muzeju. 
Kur vēl Latvijā ir vieta, kur dzimu
ši četri brāļi mūziķi, komponisti?

Uzkāpām arī Ērgļu augstāka
jā kalnā  – Kaļvas kalnā, kur ilgu 
laiku, līdz 1992.  gadam, atradās 
tanks, padomju laika simbols, lai 
gan kara laikā krievu tankus Ēr
gļos neviens nebija redzējis.

Ko dara vidzemnieki
Arī Vidzemē dzīvo un strādā 

cilvēki, bet ir daudz, daudz mazāk 
viensētu, ja salīdzina ar pirmās 
brīvvalsts laiku. Karš ne tikai pa
zudināja mājas, bet arī iznīcināja 
to saimniekus.

Bet, apmeklējot ZS „Jāņkalni”, 
varējām priecāties par krūmmelle
ņu ievērojamo šāgada ražu. Dzir
dot Jumurdas cilvēkus, īpaši Agitu 
Opincāni, stāstām par darbu un 
dzīvi Jumurdā, par sakopto muižas 
teritoriju pagastā, par to, kas vēl ir 
jāpaveic, ir skaidrs  – ir vienkārši 
jādzīvo un jāstrādā.

Pārrunās ar skolotājiem uz
zinājām, ka ikgadēji šāda satura 
pasākumi palīdz organizēt mācību 
stundas Latvijas ģeogrāfijas apgu
vē, iedrošina kopā ar skolēniem 
doties ārpus klases  – dabā, rīkot 
mācību stundas uzņēmumos, mu
zejos, mērķtiecīgāk plānot mācību 
ekskursijas. 

   NATĀLIJA BUILE
Rīgas Doma kora skolas  
ģeogrāfijas skolotāja

IK

Uz postamenta Kaļvas kalnā ilgu laiku atradās Padomju armijas tanks.

Ikgadēji šāda 
satura pasākumi 

palīdz organizēt 
mācību stundas Latvijas 
ģeogrāfijas apguvē, 
iedrošina kopā ar 
skolēniem doties 
ārpus klases – dabā, 
rīkot mācību stundas 
uzņēmumos, muzejos, 
mērķtiecīgāk plānot 
mācību ekskursijas.



VISI FOTO: no personiskā arhīva

Savukārt Augļēnu kalns (Laz
dukalns) ir bagāts ar ozoliem – tā
diem ozoliem, kurus mēs varam 
saukt par dižozoliem. Vienu no 
tiem (ozola apkārtmērs  – apmē
ram 7  m) atrada pētnieks Guntis 
Eniņš kopā ar Imantu Ziedoni. 
Tas ir ozols, kurš ir piedzīvojis 
1944. gada augusta un septembra 
cīņas starp krievu un vācu armiju. 
Ir tikai daži cilvēki, kuri var pastās
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Neatkarīgā izglītības biedrība 
sadarbībā ar Britu padomi Latvijā 
29. septembrī Rīgas 40. vidusskolā 
organizēja diskusiju ciklu „Sko
la, kādu to vēlamies”. Tikšanās 
pirmajā daļā Latvijas Universitā
tes (LU) Pedagoģijas, psiholoģijas 
un mākslas fakultātes profesore, 
pedagoģijas doktora program
mas direktore Dr. paed., Mg. phil. 
Zanda Rubene lasīja lekciju „Mil-
lenium paaudzes izaicinājumi 
mūsdienu izglītībai”, otrajā daļā 
skolotāji dalījās savā pozitīvajā 
pieredzē, kā arī identificēja risi
nāmās pedagoģiskās problēmas. 
Piedāvājam ieskatu Z.  Rubenes 
lekcijā „Millenium paaudzes izai
cinājumi mūsdienu izglītībai”.

21. gadsimta bērniem 
zūd interese par pagātni

Patlaban vidusskolā un pamat
skolā mācās milēniuma (angļu val. 
millennium; no latīņu val. mīlle 
‘tūkstotis, tūkstoš’ un annus ‘gads’) 
jeb gadsimtu (tūkstošgažu) mijas 
bērni. Žurnāls „Times” 2013. gadā 
viņiem tika veltījis speciālu izde
vumu „Es, es, es paaudze” („The 
Me Me Me Generation”). Rakstu 
autori secina, ka lielākais vairā
kums no viņiem ir slinki, izteikti 
narcisi, joprojām dzīvo pie saviem 
vecākiem, bet tieši viņi mūs iz
glābs. Žurnālā aprakstītā tematika 
ir aktuāla arī pētnieku un zinātnie
ku aprindās. LU Pedagoģijas zināt
niskais institūts pēdējos gados ir 
pievērsies tādai tēmai kā bērnības 
vēsture un bērnības pētījumi.

„Mani tas ieinteresēja, jo man 
pašai ir divi dēli, un es strādāju 
ar studentiem. LU sāku strādāt 
iepriekšējā gadsimtā, 1996.  gadā, 
un salīdzinu, kā ir mainījusies si
tuācija, piemēram, mūsdienu stu
dentiem ir bezjēdzīgi likt rakstīt 
sacerējumu par kādu filozofijas 
jautājumu, jo viņi izmanto visiz
platītāko metodi – izkopē tekstus 
no interneta. Bieži tekstos ir vārdi, 
kurus viņi nesaprot vai pat nespēj 
izrunāt, tādēļ šāda uzdevuma jēga 
kļūst arvien niecīgāka.

No vēstures skolotājiem esmu 
dzirdējusi, ka 21.  gadsimta bēr
niem ir raksturīgi neievērot pagāt
nes notikumus un dažkārt arī ne
novērtēt bijušās vērtības, zūd in
terese par pagātni, toties ir arvien 
lielāka interese par iespējamajiem 
notikumiem nākotnē.

Jauniem cilvēkiem vecumā 
līdz 28 gadiem esmu uzdevusi jau
tājumu, kad sākās 1. pasaules karš, 
un viņi nezināja atbildēt. Viens no 
radiniekiem pat atbildēja: „Kāpēc 
gan man tas būtu jāzina, ja vaja
dzības gadījumā ir ārējais cietais 
disks, kur šo informāciju paskatī
ties?!”

Ar bērniem saprotos labi, bet 
ir situācijas, kad viņu rīcība, se
cinājumi, vērtīborientācija mani 

pārsteidz, jo tie ir pilnīgi atšķirīgi 
no manējiem,” stāsta Z. Rubene.

Bērnības pētījumi sniedzas 
līdz pilngadībai (Latvijā – 18 gadu, 
ASV un Lielbritānijā  – 21  gads), 
bet, piemēram, 15. gadsimtā bēr
nība esot ilgusi tikai septiņus ga
dus. Ja Latvijā kāds vēlas pirkt 
alkoholiskos vai enerģijas dzērie
nus, cigaretes, tad personu aplie
cinošs dokuments ir jārāda līdz 
25  gadu vecumam; tas nozīmē, 
ka sabiedrība morāli neuzticas 
jauniešiem līdz 25 gadiem. Patei
coties zinātnes attīstībai, cilvēku 
dzīves ilgums ir palielinājies vis
maz trīs reizes: 18. gadsimtā vidē
jais dzīves ilgums bija 35 gadi, bet, 
piemēram, patlaban Itālijā vidējais 
dzīves ilgums ir 90  gadu  – droši 
vien tāpēc, ka tur ir vairāk saules 
un mazāk stresa.

Informācijas plūsmas 
attīstības rezultāts – 
plaisa starp paaudzēm

Mūsdienu jaunatne dzīvo citā 
kultūras telpā. Viņi zina citus fil
mu varoņus, smejas par citādiem 
jokiem, izmanto citas zīmes un 
simbolus ar atšķirīgu nozīmi. Pēt
nieki salīdzina: līdzīgi kā sociālie 
antropologi dodas uz citu kultū
ru, piemēram, Jaungvineju, pētīt 
kādu cilti, tā mēs dodamies pētīt 
bērnus kā nezināmu, nesaprota
mu kultūru, kuras vajadzības, vēl
mes un simboli ir atšķirīgi.

Daudzi no jauniešiem nespēj 
izprast, ka kādreiz pastāvēja tele
grāfs un, lai, piemēram, pavēstī
tu vecākiem, ka pārnakšņosi pie 
draudzenes, nācās pieteikt starp
pilsētu tālsarunu vai arī nosūtīt 
telegrammu; ka lekciju pierakstus 
viens no otra pārrakstīja ar roku 
vai rakstīja caur koppapīru, jo 
nebija ne skeneru, ne kopējamo 
iekārtu. Toties vidējā un vecākā 
paaudze nezina datorspēles, kuras 
jaunieši spēlē, u.  tml. Zinātnes, 
tehnoloģiju un ar to saistītās in
formācijas plūsmas attīstības re

zultātā ir izveidojusies plaisa starp 
paaudzēm.

Pēc definīcijas, milēniuma jeb 
tūktošgades maiņas, jeb y (digitā
lo pilsoņu, hameleonu) paaudzes 
bērni daudz vieglāk pielāgojas 
pārmaiņām nekā tā saucamā x jeb 
dumpinieku paaudze. Jēdzienu 
„milēniuma paaudze” 1987.  gadā 
radīja rakstnieks Viljams Strauss 
(William Strauss), jo viņš uzska
tīja, ka 1982.  gadā dzimušie, kas 
izies darba tirgū 21. gadsimtā, kā 
arī tie, kas ir dzimuši līdz 2004. ga
dam, ir jau šī citādā paaudze. Pro
tams, tā ir viena no teorijām, ar 
kuras palīdzību varam izskaidrot 
kaut kādas tendences.

Postpadomju telpā, arī Lat
vijā, situācija nav gluži tāda pati, 
jo atšķiras tehnoloģiju attīstība, 
pētījumu plurālisms utt. LU Ma
temātikas un informātikas insti
tūtā internetu datorā pieslēdza 
1992.  gadā, bet plašākā sabiedrī
bā tas kļuva pieejams 1994. gadā. 
Daudzi iegādājās peidžeri un, 
saņēmuši ziņu, devās uz tālru
ņa būdiņu, un operatoram lūdza 
nodot ziņu abonentam ar tādu 
un tādu numuru. Latvijā par mi
lēniuma paaudzi var sākt uzskatīt 
bērnus, kas ir dzimuši, sākot ar 
1987. gadu.

Ilgāk dzīvos 
jauniešu dzīvesveidu

Tehnoloģiju paaudze savā ziņā 
ir narcisi, bet viņi ir arī daudz tole
rantāki, neievēro sociālo hierarhi
ju, t. i., viņiem nav svarīgi, vai esat 
vecāki, skolotājs vai profesors, bet 
svarīgi ir tas, ko protat, zināt un 
varat. Tā ir Pītera Pena paaudze, 
t. i., viņi ilgāk dzīvo jauniešu dzī
vesveidu, atliek pieaugušo dzīves 
standartus, uz vēlāku laiku atliek 
arī stabilitāti un bērnu radīšanu. 
Sociālo zinātņu pētījumos tiek ap
galvots, ka šīs paaudzes identitāte, 
sociālie paradumi, emocionālā at
tieksme utt. ir atšķirīgi.

Amerikāņu psiholoģe Diāna 
Baumrinda (Diana Baumrind) ir 
radījusi teoriju par audzināšanas 
stiliem. Viņasprāt, lai varētu īs
tenot audzināšanas procesu (ģi
menē, skolā), visur, kur nodarbo
jamies ar vērtību un attieksmes 
veidošanu, ir jāsaskaņo pieaugušo 
prasības ar bērnu vajadzībām, tad 
audzināšanas akts īstenojas. Ja iz
virza prasības, nesaskaņojot tās ar 
bērnu vajadzībām, viņi nereaģē, 
piemēram: visticamāk, uz „Izslēdz 
datoru un ej noslauki ietvi!” tiks 
saņemts atteikums, bet reakcija 
būs citāda, ja tiks teikts šādi: „Šo
dien vajag noslaucīt ietvi. Cikos tu 
to vari izdarīt?” Ja vajadzības nav 
zināmas, tad pedagoģiskie norādī
jumi izskan tukšumā.

Cilvēki, kas ir dzimuši pēc 
2.  pasaules kara, ir baby boomers 
jeb ES paaudze: viņiem dzimst 
daudz bērnu, viņi ir dumpinieki, 
hipiji, ideju ģeneratori, radīju
ši mūsdienu tehnoloģijas, lielās 

uzskatīta darbavietas maiņa).
Y paaudze nākotni redz idea

lizētu, bet vienlaikus ir ļoti prag
matiska; svarīgi ir materiālie iegu
vumi, taču šī nav krājēju paaudze. 
Viņu uzskatos naudas uzdevums 
ir nodrošināt skaistu, interesantu 
un iespējām bagātu dzīvi tagad. 
Skolā viņi uzdod jautājumus, kā
pēc kaut kas ir jāmācās, jādara, 
ko ar to varēs darīt nākotnē. Viņi 
negatavojas atlikt savu dzīvi uz 
20  gadiem, jo vēlas dzīvot tagad 
un uzreiz. Šai paaudzei vajag līdz
svaru starp privāto un profesionā
lo dzīvi – lai abas sagādātu prieku 
un baudu; viņi alkst ceļot, izklai
dēties, nesteidzas nodibināt ģime
ni un radīt bērnus.

Izskaidrojums daudzo stundu 
kavējuma faktam  – skola nepie
dāvā strauju karjeras izaugsmi un 
lielu atalgojumu. Lai gan izglītību 
viņi uzskata par svarīgu, jo tas ir 
instruments, ar kura palīdzību 
dzīvē daudz var sasniegt, tomēr 
lielākoties viņus interesē tas, ko 
ar iegūtajām zināšanām varēs da
rīt, kur tās dzīvē noderēs. Daudzi 
pamet mācības skolā, studijas 
augstskolā, jo ir pārliecināti, ka ir 
jau ieguvuši nepieciešamās kom
petences, ar kuru palīdzību var 
pelnīt naudu. Ja sociālā hierarhija 
nav svarīga, tad arī diploms nav 
svarīgs. Ja uzsveram, ka galvenais 
ir prasme reaģēt uz pārmaiņām, 
radīt inovācijas, prasme strādāt 
komandā, tad augstskolas diploms 
kļūst nenozīmīgs, jo nav tam ap
liecinājums.

Z paaudze patlaban mācās sā
kumskolā; tie ir bērni, kuri ir dzi
muši līdz 2015. gadam. Vislielākā 
plaisa veidojas tieši starp pieau
gušajiem un pirmsskolas vecuma 
bērniem.

LU patlaban pēta bērnus, kas 
skolas gaitas uzsāks pēc diviem 
gadiem, un vēlas noskaidrot, ko 
viņi dara ar tehnoloģijām. „Pie
ļauju, ka vecākiem vajadzēs piln
veidot pedagoģisko kompetenci. 
Pagaidām trūkst padomu, ko da
rīt, ko pieļaut apmēram gadu ve
cam bērnam saistībā ar tehnolo
ģijām. Darbojos pētnieku grupā, 
kam ir jāsniedz padomi vecākiem, 
kuriem ir tikko dzimuši bērni un 
bērni līdz sešu gadu vecumam,” 
stāsta Z. Rubene.

Biedrība „Centrs „Dardedze”” 
2016.  gadā veica pētījumu un 
secināja, ka Latvijā 47  % bērnu 
0–2  gadu vecumā internetu iz
manto katru dienu.

Apmēram 70 % bērnu vecumā 
līdz astoņiem gadiem ir ieguvuši 
simulēto, nevis patiesi piedzīvoto 
pieredzi: viņi daudz ir redzējuši 
ierīču ekrānos, bet nezina, kā tas 
notiek realitātē. Latvijā jau vairāk 
nekā 80 % 3–4 gadus vecu bērnu 
katru dienu lieto internetu vairāk 
nekā stundu. „Varam mainīt no
teikumus, likumus, bet nevaram 
mainīt sociālo realitāti,” atzīst pro
fesore. 

Sekmīga audzināšana – saskaņojot 
pieaugušo prasības ar bērnu vajadzībām

FOTO: Kristaps Kalns
Zanda Rubene.

  DAIGA KĻANSKAIK industrijas. Pirmā paaudze, kas 
uzdrošinās runāt pretī pieauguša
jiem.

ES, ES jeb x  paaudze īsteno 
iepriekšējās paaudzes idejas. Ja 
priekšnieks atnāk un pasaka, ka 
kaut kas ir jāizdara, tad atskan 
daudzbalsīgs: „Es, es izdarīšu! Ne
viens jau nesamaksās, nenovērtēs, 
bet, ja es to neizdarīšu, kurš cits 
tad to paveiks…”

„Mēs, mana vecuma paaudze, 
skolā neuzdevām jautājumus, kā
pēc kaut kas ir jādara, bet vien
kārši darījām. Neviens no mums 
neprasīja darbu sarakstu, lai no 
tā izvēlētos sev piemērotāko, jo 
pašvērtējums bija zems. Pēc defi
nīcijas – cilvēks nejūtas pietiekami 
novērtēts, bet nelūdz arī citu palī
dzību, jo netic, ka citi var izdarīt. 
Neprot veidot komandu, jo neuz
ticas. X paaudzes cilvēki visbiežāk 
neprot pateikt nē un ātri apvaino
jas,” skaidro Z. Rubene.

Milēniuma paaudzes pārstāvji 
ir ļoti pašapzinīgi, uz sevi orientē
ti. X paaudzei, nonākot saskarsmē 
ar viņiem, visbiežāk ir šoks un 
morālā panika.

Viņi daudz ir 
redzējuši ierīču 

ekrānos, bet nezina, 
kā tas notiek realitātē.



Krievijas izglītības filozofs 
Aleksandrs Uvarovs (Александр 
Уваров) ir pētījis, kā vēl pirms 
interneta, 1986./87. mācību gadā, 
informātika ienāca izglītības sistē
mā Padomju Savienībā, kādi bija 
tās mērķi, un argumentēti norāda, 
kā ir jāmainās informātikai. „Bei
dzot mēs esam atklājuši iztrūk
stošo posmu starp pirmcilvēku un 
mūsdienu cilvēku – tie esam mēs, 
jo esam pēdējā paaudze vecajā ci
vilizācijā un pirmā – jaunajā. Esiet 
lepni un laimīgi, jo ir iespēja to 
piedzīvot,” raksta A. Uvarovs.

ASV pētījumi liecina, ka y pa
audzes slinkums izpaužas virspu
sējā attieksmē, no vērtībām pir
majā vietā ir slava un popularitāte. 
Agrāk slavu ieguva ar talantu, bet 
patlaban ir izveidota sociālā indus
trija, kuras centrā ir slavens cilvēks, 
jo viņš ir slavens (ar kādu ķerme
ņa daļu vai tml.), to īpaši kultivē 
tabloīdi jeb dzeltenā prese. Vācijā 
veiktie pētījumi apgalvo kaut ko 
citu: milēniuma paaudzes pārstāv
ji ir pašpārliecināti, pašapzinīgi, 
optimistiski, nežēlojas par dzīvi kā 
iepriekšējā paaudze, nākotnē sa
skata daudz mazāk draudu, izvirza 
daudz augstākus mērķus, nekā uz
drīkstējās x paaudze, kurai svarīga 
ir stabilitāte un drošības garantijas 
(bieži tas pierādās vēlmē skatīties 
arvien tās pašas filmas, pārlasīt  
tās pašas grāmatas, apmeklēt 
zināmas vietas; par traģēdiju tiek  
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Atgriezeniskās saites veidošana: 
dalīšanās ar labajiem piemēriem

FOTO: Andris Bērziņš
Aktīvākās viedokļa paudējas – Vija Cerusa (pirmā no labās), Gunta Veigule (trešā no labās), Inga Narmonta (piektā no labās).

Konferencē „Vērtēt, lai mācī
tos”, kuru 21. septembrī organizēja 
projekta „Kompetenču pieeja mā
cību saturā” vadītāji un eksperti, 
notika arī dalīšanās ar labajiem 
piemēriem. Laikraksts uzklausīja 
skolu vadītājus un skolotājus, kuri 
vēlējās uzzināt jaunu pieredzi, kā 
dažādos veidos ikdienā atgrieze
nisko saiti sniegt skolēniem.

Formatīvais vērtējums – 
interesants, 
bet laikietilpīgs

Vairākuma interesi bija piesais
tījusi privātās sākumskolas „Dom
daris” skolotājas Ildzes Čakānes 
no Jaunzēlandes skolotājas Bridži
tas Kesī (Bridget Cassé) adaptētais 
variants par to, kā skolēns mācās 
sniegt laipnu un vērtīgu atgrieze
nisko saiti citiem.

Tiek izskatīti varianti, ja kādam 
vēl ir nepieciešama palīdzība, lai to 
paveiktu; kāds jau var apskatīt cita 
darbu; kāds var dot atgriezenisko 
saiti – novērtēt cita skolēna darbu. 
Jau lielāks sasniegums ir tad, ja var 
novērtēt cita darbu, rēķinoties ar 
viņa izvirzīto mācību mērķi, bet 
izcili – ja turklāt var ieteikt, kā rī
koties tālāk. Ja kādam ir nepiecie
šama palīdzība atgriezeniskās sai
tes sniegšanai, tad viedokli izsaka, 
pirms ir apskatījis darbu.

Gadās, ka neinteresē citu dar
bi, bet interesē tikai savs darbs, 
taču, ja var apskatīt cita darbu, 
tad varētu teikt: „es apskatīšu tavu 
darbu”; „labi”; „slikti”; „tev ir pa
beigts darbs”. Ja var novērtēt cita 
darbu, tad pamana konkrēto un 
saka, piemēram: „tu esi precīzi iz
griezusi taisnstūrus”; „man patīk, 
kā tu…” utt. Ja, savukārt, ievēro 
arī izvirzīto mācību mērķi, tad 
pamanīs konkrētas nianses, pras
mes, domās vai jautās: „Kāds bija 
tavs mērķis?”; „Vai tu gribēji tādu 
rezultātu?”; „Man patīk, kā tu…”. 
Ja skolēns citam var arī ieteikt, kā 
rīkoties tālāk, tad izsaka konkrētus 
ieteikumus, piedāvājumus: „Man 
patīk, kā tu… Pēc tam tu varētu… 
lai sasniegtu savu mērķi.”

Skolotāja piedāvā skolēniem 
prasīt un uzklausīt atgriezenisko 
saiti no citiem. Kāds darīs savu 
darbu, atzīs to par pabeigtu un ti
kai par to arī domās. Ja var, tad pa
vaicās citam skolēnam atgriezenis
ko saiti: „Vai tu, lūdzu, vari apskatīt 
manu darbu?”; „Vai tu, lūdzu, vari 
dot man atgriezenisko saiti?”; „Vai 
tu vari novērtēt manu darbu un 
kaut ko ieteikt?”.

Nākamā sasniedzamā pakā
pe  – ja skolēns uzmanīgi klausās 
klasesbiedra sniegtajā atgriezenis
kajā saitē un var pastāstīt skolotā
jam: „… man pastāstīja, ka viņam 
(viņai) patīk, kā es…” Teicami – ja 
skolēns ievēro, kā klasesbiedra no

vērtējums ir saistīts ar viņa mērķi, 
un atzīst: „Tā kā mans mērķis ir…, 
šī atgriezeniskā saite man noderēs, 
jo…” Izcili – ja skolēns, uzklausot 
klasesbiedra atgriezenisko saiti, ie
vēro, kā tā ir saistīta ar viņa mērķi, 
un pieņem lēmumu par nākamo 
veicamo soli – izvēlas izdarīt kādas 
izmaiņas vai arī ignorēt sniegto at
griezenisko saiti.

Piedāvātais atgriezeniskās sai
tes modelis izraisīja spraigu vie
dokļu apmaiņu.

skolēns mācās to darīt un pēc tam 
var sevi novērtēt.”

Bauskas Valsts ģimnāzijas lat
viešu valodas un literatūras skolo
tāja Vija Cerusa atzīst: „Manuprāt, 
redzētais un dzirdētais ir brīnišķī
gi, bet, pastāvot pašreizējam mācī
bu satura apjomam un stundu ga
rumam, ja turklāt klasē ir 30 bēr
nu, nezinu, kā ir iespējams katram 
pievērst uzmanību. Labi jau, ja 
skolēni ar žestu palīdzību (pacelts 
īkšķis) apliecina, ka teikto ir sa
pratuši. Konkrētā ikdienas mācību 
darbā panākt dziļu atgriezenisko 
saiti šādā līmenī nav reāli.”

Vairākumam interesantas šķi
ta kolēģu izstrādātās skolēnu paš
kontroles lapas, piemēram, Māl
pils internātpamatskolas skolotājas 
Solvitas Lapiņas izstrādātā klade, 
kurā ir izveidots sadalījums ar ap
gūstamo prasmju sarakstu, Līvānu 
1.  vidusskolas skolotājas Maijas 
Kulakovas piedāvātā skolēnu ie
saistīšana vērtēšanā un vērtēšanas 
kritēriju izstrādāšanā, stundā ru
nājot par ēdienu gatavošanu un 
produktu racionālu izmantošanu.

G. Veigule (šaubās): „Saprotu, 
ka skolēns veic pašvērtējumu, bet 
mani interesē, kā es, skolotāja, no
slēgšu semestri, kādu sniegšu vēr
tējumu.”

V. Cerusa (atjoko): „Šis ir for
matīvais, bet noslēgumā būs sum
matīvais vērtējums. Ja ieskaites 
darbā nepaveiksies, tad būs nulle. 
Sākotnēji bija interesanti stundās 
organizēt grupu darbu, bet radās 
problēmas ar novērtējumu: bieži 
neatkarīgi no ieguldītā darba visi 
saņēma labu vērtējumu, jo tam bija 
dažādi iemesli.”

G.  Veigule: „Manā praksē 
1. klasē pirmajā pusgadā negatīvs 
vērtējums nedrīkst parādīties, bet, 

ja otrajā pusgadā kādā no piecām 
novērtējuma ailītēm ir palikusi 
tukša vieta, tad liecībā, novērtēju
ma ailē, rakstu: vēl jāmācās. Bērnu 
prasmes ir jāapraksta vismaz pie
cās lapās.”

V.  Cerusa: „Valsts ģimnāziju 
noteikumos ir paredzēts: ja trīs ga
dus centralizēto eksāmenu rezultā
ti nav par 12 % augstāki salīdzinā
jumā ar vidējiem rādītājiem valstī, 
tad tiek zaudēts ģimnāzijas statuss, 
tādēļ skolotāji baidās, kādi būs ek
sāmenu rezultāti. Tātad galvenie 
joprojām ir summārie rezultāti. 
Piekrītu, ka skolotāji labprāt dar
botos ar atgriezeniskās saites lieto
šanu un bērniem būtu interesanti, 
taču tas ir laikietilpīgi.”

G. Veigule: „Tā darboties varē
tu vienu stundu nedēļā. Reizi divās 
nedēļās visu dienu varētu veltīt in
tegrētai, piemēram, matemātikas 
un zīmēšanas apguvei, lai noslēgu
mā bērni redzētu sava darba rezul
tātu. Biežāk nav iespējams šādām 
nodarbībām pat sagatavoties. Sko
lā jau esam runājuši, ka novembrī 
šādu pieeju izmēģināsim.”

Vai satura veidotāji 
ieklausīsies praktiķos

V.  Cerusa: „Skolotāji sūdzas, 
ka daļa bērnu mācību programmu 
nespēj apgūt, bet daļa – negrib. Vai 
standarta un mācību programmu 
veidotājiem ir redzējums, kā šādā 
situācijā strādāt skolotājiem? Ne
reti ir vecāki, kurus nemaz neuz
trauc, kas notiek ar viņu bērniem. 
Esmu pārliecināta, ka arī jaunajos 
standartos mācību saturs netiks 
vienkāršots. Piemēram, mākslas 
priekšmetu satura izstrādē ir ie
saistīts mācībspēks no Latvijas 
Kultūras akadēmijas, Jāzepa Vītola 
Latvijas Mūzikas akadēmijas. Pie

dalījos šajās sarunās, un viņu ru
nāto man bija grūti izprast, jo tas 
atbilst citam – akadēmiskajam – lī
menim. Arvien vairāk šaubos, vai 
mācību saturu vienkāršos arī ma
temātikā un fizikā.”

Sarunas dalībnieces atzina, 
ka ir pavisam aizmirsts par tiem 
bērniem ar īpašajām vajadzībām, 
kuri turpmāk mācīsies vispāriz
glītojošajās skolās. Viņu lielākais 
sasniegums – spēt noteikt, kura no 
darba lapā piedāvātajām atbildēm 
ir pareiza.

Latvijā ļoti daudzi skolotāji ir 
izdomas bagāti, radoši, gatavi dar
bā ieguldīt milzum lielu enerģiju. 
Par to liecina arī citi labie piemē
ri valodu, matemātikas, integrēto 
priekšmetu apguvē. Piemēram, 
Valmieras Valsts ģimnāzijas sporta 
skolotāja Maija Priedīte stāsta, ka 
sen vairs neliek skolēniem skriet 
krosu pa noteiktu taisni vai apli, 
bet vienlaikus notiek orientēšanās 
ar radošiem uzdevumiem, izman
tojot dažādo skolas apkārtnes relje
fu. „Kustību aktivitātēm ir unikāla 
valoda, jo tās vienlaikus iedarbojas 
uz ķermeni un domāšanu. Skolēni 
šādu sagatavotu uzdevumu no
skrien bez ņaudēšanas, nekurn, ka 
nevar vai negrib,” saka M. Priedīte.

V. Cerusa un G. Veigule priecā
jas, ka skolā ienāk jauni, degsmes 
pilni skolotāji. „90.  gadu sākumā 
mēs, mūsu paaudzes skolotāji, bi
jām kā spārnos  – sākām stundās 
ieviest grupu darbu, attīstīt kritisko 
domāšanu, piedalījāmies projek
tos, gatavojām mācību materiālus, 
taču pēc tam sekoja ekonomiskā 
krīze  – un daudziem entuziasms 
noplaka. Tagad atkal nāk jaunā 
atmoda un labi aizmirsts vecais 
daudziem būs jaunums,” norāda 
V. Cerusa. 

  ILZE BRINKMANEIK

Kustību 
aktivitātēm ir 

unikāla valoda, 
jo tās vienlaikus 
iedarbojas uz ķermeni 
un domāšanu. 
Skolēni šādu 
sagatavotu uzdevumu 
noskrien bez 
ņaudēšanas, nekurn, 
ka nevar vai negrib.



Rīgas Klasiskās ģimnāzijas 
latviešu valodas skolotāja Inga 
Narmonta secina: „Ir grūti iedo
māties, ka skolēni stundas laikā 
kopīgi izvērtē, kādus teikumus vai 
frāzes rakstīt vai teikt. Manuprāt, 
savstarpēju atgriezenisko saiti ne
var plānot katrā stundā, vien ik pa 
laikam.”

Siguldas pilsētas vidusskolas 
direktores vietniece izglītības jomā 
1.–4.  klasei un sākumskolas sko
lotāja Gunta Veigule norāda: „Tā 
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Latvisku ornamentu dekori 
valsts svētkiem 

Dekori tapa, iedvesmojo
ties no latviešu cimdu rakstiem 
un patapinot tehnoloģijas ide
ju no brīnišķīgajiem Bauskas 
rokdarbnieku darinājumiem. 
Šo noskaņu, būdami pārsteig
ti un nebeidzot apbrīnot rožu 
dekorus pilsētas ielās, esam at
veduši uz Balviem, kur ar aiz
rautību ķērāmies pie darba. 

Nepieciešamie materiāli:
pamatam izmanto celtniecības 
materiālu veikalos iegādājamo 
cinkoto armatūras sietu. Tas 
ir pieejams ar dažāda blīvuma 
rūtojumu. Materiāli rakstu vei
došanai varētu būt dažādi  – no 
vilnas dzijām līdz lina diegiem, 
no efektdzijām līdz auduma vai 
trikotāžas strēmelītēm.

Darbu secība
Sākumā ir jāizvēlas orna

ments, tas jāpielāgo un jāpārvei
do tā, lai iekļautos vajadzīgajā 
dekora izmērā, tad jāsaskaņo 
krāsu kompozīcija. Rakstu sietā 
ieloka, izmantojot lāpāmo ada
tu, radoši pielāgojot izšūšanas 
balto izvilkuma darbu dūrie
nus  – pinuma, lāpījuma, gre
dzena vai svītru dūrienus. Var 
izmantot arī citus, piemēram, 
dažādus krustdūrienus. Sk. Va
lijas Nadziņas mācību grāmatu 
„Mājturība. Etnogrāfiskie izšu
vumi. Kompozīcija. 5.–9. klasei”. 
Dekori var būt veidoti plaknē vai 
arī telpiski: siets ir plastisks, un 
nav grūti izveidot cilindriskus 
objektus, kubus vai citas, pat brī
vi plūstošas formas. Atliek tikai 
ļauties fantāzijai un iztēlei. 

   SKAIDRĪTE VEINA
Balvu Profesionālās un 
vispārizglītojošās vidusskolas 
mājturības un tehnoloģiju skolotāja 

IK

Krāsu kompozīcijas saskaņošana.
VISI FOTO: no personiskā arhīva

Sākumā ir jāizvēlas ornaments, tas jāpielāgo un jāpārveido tā, lai 
iekļautos vajadzīgajā dekora izmērā.

Ar latvisku ornamentu dekoriem var rotāt telpas valsts svētkos.

Materiāli rakstu veidošanai varētu būt dažādi – no vilnas dzijām 
līdz lina diegiem, no efektdzijām līdz auduma vai trikotāžas strē-
melītēm.

Dekori var būt veidoti plaknē vai arī telpiski: siets ir plastisks, un 
nav grūti izveidot cilindriskus objektus, kubus vai citas, pat brīvi 
plūstošas formas.

Rakstu sietā ieloka, izmantojot lāpāmo adatu, radoši pielāgojot izšūšanas balto izvil-
kuma darbu dūrienus – pinuma, lāpījuma, gredzena vai svītru dūrienus.
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TURPINĀM
iespiestās un elektroniskās avīzes „Izglītība un Kultūra”,

elektronisko žurnālu „Pirmsskolas Izglītība” un 
„Vecākiem”, iespiestā žurnāla „Praktiskie Rokdarbi”

2018. gada abonēšanas kampaņu REDAKCIJĀ!
Laikraksta gada abonements – 66,50 EUR

(cena VAS „Latvijas pasts” – 70 EUR)

KOMPLEKTĀ IZDEVĪGĀK!

7. „Izglītība un 
Kultūra” + „Vecākiem” 
elektroniski (PDF) – 

94,50 EUR

1. „Izglītība un Kultūra” + 
iespiestais žurnāls „Praktiskie 

Rokdarbi” – 86,48 EUR

2. Žurnāli „Pirmsskolas 
Izglītība” + „Vecākiem” 

elektroniski (PDF) – 56 EUR

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

elektroniski (PDF) – 122,50 EUR

4. „Izglītība un Kultūra” + 
iespiestais žurnāls „Praktiskie 

Rokdarbi” + „Pirmsskolas 
Izglītība” + „Vecākiem” 

elektroniski (PDF) – 
142,48 EUR

5. „Izglītība un 
Kultūra” +iespiestais 
žurnāls „Praktiskie 

Rokdarbi” + „Vecākiem” 
elektroniski (PDF) – 

114,48 EUR

6. „Pirmsskolas 
Izglītība” + „Vecākiem” 

elektroniski (PDF) + 
iespiestais žurnāls 

„Praktiskie Rokdarbi” – 
75,98 EUR

N. 
p. k.

Komplekta nosau-
kums / Mēnesis I II III IV V VI VII* VIII IX X XI XII

1. IK (iespiesta vai 
elektroniska) 6,55 13,30 32,30 37,05 44,65 47,50 55,10 57,00 62,70 66,50 66,50

2. V 2,70 5,40 8,10 10,80 13,50 16,20 21,60 24,30 27,00 28,00 28,00

3. IK + V 9,25 18,70 40,40 47,85 58,15 63,70 76,70 81,30 89,70 94,50 94,50

4. PI + V 6,20 12,00 21,00 24,80 31,00 37,20 49,60 50,90 52,50 56,00 56,00

5. IK + PI + V 12,75 25,30 53,30 61,85 75,65 84,70 104,70 107,90 115,20 122,50 122,50

6.
IK + iespiestais 
žurnāls „Praktiskie 
Rokdarbi” (PrR)

16,75 43,95 57,49 68,54 79,59 86,48

7. IK + PrR  
ar pielikumiem 16,75 43,95 61,45 68,54 79,59 94,40

8. IK + PI + V + PrR 28,75 68,75 94,69 118,14 132,09 142,48

9. IK + PI + V + PrR  
ar pielikumiem 28,75 68,75 98,65 118,14 132,09 150,40

10. IK + V + PrR 22,15 54,75 73,69 90,14 106,59 114,48

11. IK + V + PrR  
ar pielikumiem 22,15 54,75 77,65 90,14 106,59 122,40

12. PI + V + PrR 15,45 31,70 47,19 63,04 69,39 75,98

13. PI + V + PrR  
ar pielikumiem 15,45 31,70 51,15 63,04 69,39 83,90

Laikraksta „Izglītība un Kultūra” (IK) un elektronisko izdevumu 
„Pirmsskolas Izglītība” (PI) un „Vecākiem” (V) abonēšanas cenas 2018. gadam

* Jūlijā laikraksts un tā pielikumi neiznāk ne drukātā, ne elektroniskā formātā

2017.  gada 26.  septembrī  – 
Eiropas valodu dienas 16.  gada
dienā  – Latviešu valodas aģen
tūra  (LVA) izsludināja jau tra
dicionālo skolēnu radošo darbu 
konkursu. Šāgada tēma  – „Kas 
manu tautu dara stipru” – aicina 
skolēnus atklāt Latvijas spēka un 
lepnuma avotus.

No katras skolas tiek gaidī
ti deviņi labākie radošie darbi 
(domraksti, esejas, dzejoļi, zī
mējumi). Darbi ir jāsūta uz LVA 
ar norādi „Radošo darbu kon
kursam” līdz 2017.  gada 18.  no
vembrim (pasta zīmogs vai e
pasta vēstules datums). Labāko 

darbu autoru sveikšana notiks 
2018.  gada 21.  februārī Dzimtās 
valodas dienas pasākumā.

Skolēnu radošo darbu sērijā ir 
izdotas 10 grāmatas. Arī šajā gadā 
labākie radošie darbi tiks apkopo
ti un izdoti krājumā. 2016.  gada 
konkursam iesūtītie darbi ir ska
tāmi un lasāmi LVA tikko izdotajā 
krājumā „Labi vārdi sirdi silda”. 
Grāmatas līdzautori savu grāma
tas eksemplāru saņems pa pastu.

Konkursa „Kas manu tautu 
dara stipru” nolikums ir pieejams 
LVA mājaslapā www.valoda.lv. Pa
pildu informācija par konkursu: 
Velga LīcīteMeldere, LVA projek
tu vadītāja, epasts: velga.licite@
valoda.lv, www.valoda.lv. 

  IK INFORMĀCIJAIK

LVA aicina skolēnus piedalīties 
radošo darbu konkursā

KURSI, LEKCIJAS
RIIMC Kaņiera ielā 15 
16.  oktobrī plkst.  15.00–

17.20 notiks kursi „Tikumiskās 
audzināšanas izaicinājumi mūs
dienās” visiem pedagogiem.

17. oktobrī plkst. 15.00–17.20 
notiks kursi „Vērtību un tikumu 
izpratnes pilnveidošanas iespējas 
skolēnu tikumiskajā audzināšanā” 
visiem pedagogiem.

18. oktobrī plkst. 15.00–17.20 
Dr.  paed. Anita Skalberga peda
gogiem lasīs lekciju „Kā panākt 
veiksmīgu vecāku un pedagoga 
sadarbību”.

19. oktobrī plkst. 14.00–17.30 
notiks kursi „Skolēnu zināšanu 
vērtēšana un pārbaudes darbu 
veidošana sākumskolas mācību 
procesā” sākumskolas skolotā
jiem.
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 M. Vītuma, E. Faļkenšteina. 
Diagnosticējošie darbi ma-
temātikā 4. un 5. klasei

 A.  Liepiņš. Senā Latvija. 
Ilustrēta 9.–13.  gadsimta 
vēsture

 Dzīvnieki. 18+ Gaisā, ūde
nī, uz zemes

 Mašīnas. 18+ Gaisā, ūdenī, 
uz zemes

 Mazulis. Kustīgās bildītes
 Mājās. Kustīgās bildītes
 Mājas mīluļi. Kustīgās bil

dītes
 Lauku sēta. Kustīgās bildī

tes
 Lauku sētas iemītnieki. Sē

rija „Mācies zīmēt!”. Darbī
gie pirkstiņi

 Zoodārza iemītnieki. Sēri
ja „Mācies zīmēt!”. Darbīgie 
pirkstiņi

 Uz laukiem. 3+  gadi. Man 
patīk uzlīmes

 Krāsas. 3+ gadi. Man patīk 
uzlīmes

 Jautrās spēles. 2+ gadi. Man 
patīk uzlīmes

 Dzīvnieciņi. 2+  gadi. Man 
patīk uzlīmes

 Ziemassvētki. Dari ar prie
ku! 175 uzlīmes

 A. Aizpuriete. Trakā lapsa
 A.  Aizpuriete. Trakā lapsa 

ceļo

 A. Goba. Meža drēbnieks
 E.  Gulbe, L.  Lošina. Koko 

un Riko uzvedas kā eņģelīši
 E.  Gulbe, L.  Lošina. Koko 

un Riko darbošanās grā-
mata

 E.  Gulbe, L.  Lošina. Koko 
un Riko. Lasi un meklē at
šķirības! (minigrāmatiņa)

 E.  Gulbe, L.  Lošina. Koko 
un Riko jaunie piedzīvoju-
mi (saīsināts, minigrāmati
ņa)

 E.  Gulbe, L.  Lošina. Koko 
un Riko jaunie piedzīvo-
jumi. Uzdevumu grāmatiņa 
(mini)

 K. Skalbe. Garā pupa. Pasa
kas

 Dž.  Greja. Kaķis Striķis 
sniedz ķepu palīgā

 D.  Pilkijs. Supervaronis 
kapteinis Apakšbiksis un 
lielā grandiozā kauja…

 D. Pilkijs. Dogmens uzdar-
bojas

 E. Grifitss. 13 stāvu namiņš 
kokā

 Dž.  Patersons. Dārgumu 
mednieki

 R. Kiplings. Blēņu stāsti
 Mašīnas. Enciklopēdija
 Aut.  kol. Piena ceļa dvēse-

les. Latviešu autoru fantāzi
jas un fantastikas stāsti

 K.  A.  Belševica. Medījot 
dzīvi. Dzeja

 K. Račko. Saplēstās mežģī-
nes. Romāns

 Ļ. Kliots. Liktenis un griba. 
Romāns

 R.  Vēra. Tumšā, tumšā 
mežā. Romāns. „Zvaigznes” 
detektīvu klubs

 S. Kings. Tas. Romāns
 L.  Railija. Olīvkoks. Ro

māns
 K.  Onodibio. Ienirt. Ro

māns
 E.  Ferrante. Pazudušais 

bērns. Romāns
 R. Galbraits. Dzeguzes sau-

ciens. Romāns
 V. P. Jangs. Ieva. Romāns
 E.  ČičestereKlārka. Asti 

gaisā! Sunītes Plūmītes dzī-
ves gudrības. Humors

 Z.  Freids. Viņpus tīksmes 
principa

 R. Brennans. Elpot. Kā elpot 
brīvi un dabiski, lai uzlabotu 
veselību un pašsajūtu

 Svaigs & zaļš. Veselīgas za
ļās sulas, smūtiji un zupas

 M. Kulakova. Pavārmākslas 
gudrību grāmata

 Jaunā laikmeta gadagrā-
matiņa 2018

 A. Staka. Izkrāso gadu! Ka-
lendārs 2018

Apgāda „Zvaigzne ABC” 
izdevumi 2017. gada SEPTEMBRĪ

Apgāda „Zvaigzne ABC” pieaugušo neformālās izglītības iestāde 
Skolu informācijas centrs aicina piedalīties pedagogu profesionālās 
pilnveides programmās.

 Mācību priekšmeta „Literatūra” laikmetīga īstenošana vispārizglī-
tojošajās skolās 2017. gada 23. oktobrī (A programma 6 stundu 
apjomā). Maksa par kursiem – 10 EUR.

 Skolas un ģimenes sadarbības aspekti sociāli atbildīgas personības 
izglītošanā 2017. gada 26. oktobrī (A programma 6 stundu apjo
mā). Maksa par kursiem – 10 EUR.

 Bērnu radošās darbības veicinošs mācību process sākumskolā 
2017. gada 27. oktobrī (A programma 7 stundu apjomā). Maksa 
par kursiem – 10 EUR.

Kursu noslēgumā tiek izsniegta apliecība. Sīkāka informācija un 
pieteikšanās – www.zvaigzne.lv sadaļā „Pedagogiem▶︎Semināri un tā
lākizglītības kursi”.

Uzziņas pa tālruni 67508517 vai epastu sic@zvaigzne.lv.  

Grāmata „21  jautājums par 
mākslu” netradicionālā veidā  – 
uzdodot jautājumus un piedāvā
jot izsmeļošas atbildes  – jaunos 
lasītājus iepazīstina ar mākslas 
vēsturi. Kur mākslinieki gūst 
idejas saviem darbiem? Arī 
mākslinieki, radot darbus, meklē 
atbildes uz sev nozīmīgiem jau
tājumiem. Mākslas uzdevums ir 
atklāt mums jaunus veidus, kā 
paraudzīties uz zināmo.

Izdevumā ir aptvertas tēmas, 
sākot ar gleznojumiem uz alu sie
nām, kubismu un renesansi un 
beidzot ar mūsdienu konceptuālo 
mākslu.  

Domājot par Latvijas simt
gadības sagaidīšanu, apgāds 
„Zvaigzne ABC” atkārtoti ir 
laidis klajā Agra Liepiņa po
pulārzinātnisko grāmatu „Senā 
Latvija. Ilustratīva 9.–13.  gad
simta vēsture”. Izdevums ir pa
pildināts ar jaunu satura noda
ļu, kā arī ar agrāk nepublicētiem 
A.  Liepiņa zīmējumiem un fo
togrāfijām.

Grāmata ir veltīta latviešu 
tautas senču  – latgaļu, kuršu, 
sēļu, zemgaļu un līvu  – dzīvei 
laika periodā, ko arheologi dēvē 
par vēlo dzelzs laikmetu. Šis 
laikposms mūsdienu Latvijas 

Brigitas Andermanes krāšņais 
un interesantais izdevums noderēs, 
lai izkrāsotu zīmējumus, aplicē
tu rudens lapas un veidotu savas 
kompozīcijas, kā arī lai minētu 
mīklas un mācītos latviešu tautas
dziesmas, lasītu stāstu un uzzinātu 
par Ivo un Lindas piedzīvojumiem.

Bērni šo grāmatu var izmantot 
gan krāsošanai, gan līmēšanai un 
daudzveidīgu kompozīciju veido
šanai, gan arī izziņai.

Izdevums rosinās doties dabā 
un vākt daudzkrāsainās rudens la
pas, lai aplicējot radītu savu rudens 
lapu grāmatu. 

„Ilustrēta rokasgrāmata da
baszinātnēs” ir lielisks palīgs ne 
tikai skolēniem, bet arī viņu vecā
kiem. Kopā darbojoties, pat sarež
ģīti jēdzieni būs viegli izprotami.

Pedagogu tālākizglītības kursi

21 jautājums par mākslu

Kādi mēs bijām senatnē?

Rudentiņš bagāts vīrs
Radošo darbu grāmata bērniem

Ilustrēta dabaszinātņu rokasgrāmata 
skolēniem un vecākiem

teritorijā bija pēdējie gadsim
ti pirms krustnešu iebrukuma, 
tas bija laiks, kad mūsu senči 
paši vēl bija noteicēji savā zemē. 
Tieši tāpēc šis Latvijas vēstu
res periods ir kalpojis par fonu 
un skatuvi daudziem latviešu 
klasiskās literatūras varoņiem, 
sākot ar Lāčplēsi, Induli un bei
dzot ar Kurbadu un Nameju; tas 
nereti ir ieguvis romantizētu un 
pārspīlēti krāšņu veidolu, kurā 
vēstures liecības savijušās ar iz
domu un fantāziju.

Lai varētu nošķirt auten
tiskus faktus no iedomām un 
izdomas, senvēstures pētnieks 
un Lielvārdes senlatviešu pils 
modeļa izveidotājs mākslinieks 
A.  Liepiņš grāmatā piedāvā 
vairākus simtus zīmējumu un 
vēsturisku rekonstrukciju foto, 
kuros ar skrupulozu precizitā
ti, izmantojot arheoloģiskajos 
izrakumos senkapos, pilskal
nos, apmetnēs atrastās liecības, 
stāsta, kā patiesībā izskatījās 
mūsu tālo senču apģērbs, pilis, 
apmetnes, kā tika rotāti zirgi, ar 
kādiem amatiem cilvēki nodar
bojās un kādas tehnoloģijas iz
mantoja, kā sadzīvē un rituālos 
interpretēja un lietoja dažādas 
krāsas. 

Grāmatā ir iekļauti būtiskākie 
pamatskolas temati bioloģijā, ķī
mijā, fizikā  – no atoma uzbūves 
un dzīvo organismu daudzvei
dības līdz dabas parādībām un 

Visuma uzbūvei. Daudzās krā
sainās ilustrācijas, diagrammas 
un skaidrojumi palīdzēs izprast 
dažādas dabaszinātņu likumsa
karības.

Šajā sērijā  
ietilpst 

vēl 
divas 

bagātīgi 
ilustrētas 
grāmatas: 
„Ilustrēta 
rokasgrā

mata mate
mātikā” un 
„Program

mēšana sko
lēniem”. 


