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Latvijai simtgadībā top dau-
dzi projekti, bet viens no emo-
cionāli piesātinātākajiem varētu 
būt filma „Dvēseļu putenis” (fil-
mu studija „Kultfilma”), kuras 

pamatā ir latviešu strēlnieka un 
rakstnieka Aleksandra Grīna 
(1895–1941) tāda paša nosauku-
ma romāna motīvi.

Filmas pirmizrāde notiks 
2019. gada 11. novembrī, bet jau 
patlaban ir tapusi vēsturiski iz-
glītojoša multimediāla interneta 

vietne www.dveseluputenis.lv. 
Tajā aplūkojams unikāls teksta, 
attēlu un video apkopojums par 
latviešu strēlniekiem un valsts 
brīvības cīņām, izmantojot kā 
Latvijas Nacionālā arhīva, Latvi-
jas Kara muzeja, Latvijas Nacio-
nālā vēstures muzeja un Rakst-

niecības un mūzikas muzeja 
krājuma materiālus, tā mūsdienu 
video, foto liecību un dokumentu 
vākumu, kas iegūts no strēlnieku 
pēctečiem. Lapā ir atrodama arī 
informācija par filmas projektu 
un tās veidotājiem, kā arī skatā-
mas filmas uzņemšanas epizodes.

Meklē atbildes uz 
daudziem nezināmajiem

Filmas „Dvēseļu putenis” 
režisors Dzintars Dreibergs in-
terneta vietnes atvēršanas dienā 
5.  janvārī izglītības uzņēmuma 

FOTO: Beate Olekte
Interneta vietnē www.dveseluputenis.lv ir atrodama informācija arī par filmas „Dvēseļu putenis” projektu un tās veidotājiem un skatāmas filmas uzņemšanas epizodes.

Mēs nedrīkstētu atļauties vese-
lu paaudzi audzināt ar vecām 
idejām, kas jau pašlaik tīri ma-
temātiski neiztur kritiku.

IZM darba grupas izveidoto re-
dzējumu par mūsdienu skolo-
tāja lomu, vērtībām un kom-
petencēm var iepazīt vietnē 
superskolotajs.lv.

FO
TO

: n
o 

K
. Ā

bo
liņ

as
 p

er
so

ni
sk

ā 
ar

hī
va

Lasiet 4. lpp.  Lasiet 12.–13. lpp. 
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AKTUĀLI

2018. gads ir sācies ar jau iepriekš prognozētu haosu 
veselības aizsardzības jomā un superīgām nākotnes ide-
jām izglītībā.

Jau otro nedēļu tūkstošiem valsts iedzīvotāju šķen-
dējas par politiķu ieceri atvieglot tautas dzīvi, ieviešot 
programmu „E-veselība”. Kad „E-veselības” lietotāji un 
neatkarīgi IT profesionāļi jau pērn informēja par gaidā-
majiem sarežģījumiem, atbildīgās institūcijas un amat-
personas nelikās ne zinis, jo tāpat ir skaidri zināms: kur 
tie cilvēki liksies, gan jau kaut kā tiks galā. Ministru 
prezidents Māris Kučinskis tik atrunājas, ka ir jāiet uz 
priekšu, „E-veselība” jālieto un nav tur jāmeklē vainīgie. 
Respektējot mediķu, farmaceitu un pacientu pieaugošo 
neapmierinātību, 16. janvārī meklēt vainīgos „E-veselī-
bas” lēndarbībā ir apņēmusies Saeimas Sociālo un darba 
lietu komisijas priekšsēdētāja Aija Barča. Redzēsim, vai 
izmeklēšanas rezultātā „E-veselība” sāks darboties ātrāk 
vai arī tiks konstatēts, ka tās radīšanai un ieviešanai ar 
14 miljoniem eiro ir bijis par maz un valsts budžetā mek-
lēsim papildu miljonus.

Citās valstīs (Francijā, Vācijā) jau izstrādā norma-
tīvos aktus, lai aizliegtu viltus ziņu radīšanu un izpla-
tīšanu, bet mēs runājam par medijpratību un ieguldī-
sim līdzekļus un pūles, lai skolotāji, skolēni un jebkurš 
sabiedrības loceklis prastu atšķirt viltus ziņas, jo meli 
mūsu sabiedrībā ir kļuvuši par ikdienu. Tikai reto sa-
trauc fakts, ka viltus ziņas var izplatīt arī ministrs, kā to, 
piemēram, darīja izglītības un zinātnes ministrs Kārlis 
Šadurskis Saeimas sēdē, kurā tika skatīts likumprojekts 
par 2018. gada valsts budžetu. Ministrs Saeimas deputā-
tiem un sabiedrībai ar pilnu pārliecību paziņoja, ka Au-
ces novada Bēnes vidusskolā skolēniem mēnešiem ilgi 
nenotiek nodarbības angļu valodā, informātikā, latviešu 
valodā. To, ka teiktais ir pilnīgas aplamības, žurnālistiem 
apliecināja gan skolas direktors, gan skolotāji, gan sko-
lēni. Būtu tikai normāli, ja par šādiem meliem ministrs 
atkāptos no amata jau nākamajā dienā pēc atmaskošanas 
„TV3” vai vismaz publiski atvainotos.

Jaunākā Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) ini-
ciatīva ir no apakšas uz augšu veidot nevalstisko profe-
sionālo organizāciju – superskolotāju organizāciju, kam 
plāno gan deleģēt ministrijas un tās padotības iestāžu 
funkcijas, gan piešķirt arī valsts budžeta finansējumu ap-
tuveni 400 000 eiro apmērā. Kā noprotams no valdībā iz-
skatītā ziņojuma, priekšlikumus konceptuāli jaunas pe-
dagogu izglītības sistēmas veidošanai Latvijā ir snieguši 
atlasīti ļautiņi, kas nerunā pretī ministrijas absurdajai 
iecerei. Savukārt tie, kam ir savs viedoklis, kurš ir pretru-
nā ar ministrijas pausto, lai nemaisās pa kājām! Jācer, ka 
valdības sēdes protokolā tomēr tiks respektēts gan vecā-
ku organizāciju, gan Latvijas Pašvaldību savienības, gan 
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības 
teiktais un Pedagogu izglītības jaunveides konsultatīvās 
padomes sastāvs tiks paplašināts arī ar neērtu organizā-
ciju pārstāvjiem.

Savu viedokli par to, kādam jābūt superskolotājam 
nākotnē, aicinu paust ne tikai IZM aptaujā, bet arī laik-
raksta lappusēs.

Lai saprātīgs gads!

REDAKTORES SLEJA

Daiga Kļanska,
laikraksta 
„Izglītība un Kultūra” 
galvenā redaktore

FOTO: no personiskā arhīva

LAIKRAKSTA „IZGLĪTĪBA 
UN KULTŪRA” 11. JANVĀRA 

ELEKTRONISKAJĀ 
IZDEVUMĀ „VECĀKIEM”
	Mūzikas loma bērnu  

un jauniešu dzīvē
	Pusaudžos norisošie 

procesi
	ES, ES, ES paaudze  

jeb milēniuma bērni

Profesors Pētersons sāk pildīt RSU rektora amata pienākumus

Latvijas valsts simtgadības gadu atklās ar izrādi „Gaismas raksti”

Sabiedrībai atvērts jauns literatūras nozares vortāls literatura.lv

 2018. gada 1. janvārī profesors Aigars Pētersons oficiāli ir sācis 
pildīt Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) rektora amata pienākumus. 
Iepriekš A. Pētersons bija RSU Bērnu ķirurģijas katedras vadītājs, bet 
pirms stāšanās rektora amatā, līdz 2017. gada 31. decembrim, pildīja 
RSU Doktorantūras nodaļas dekāna un Bērnu klīniskās universitātes 
slimnīcas valdes locekļa amata pienākumus. A. Pētersons ir habili-
tēts medicīnas doktors, profesors, RSU darbinieks kopš 1984. gada, 
435 zinātnisko publikāciju un četru reģistrētu izgudrojumu autors. 
Profesora vadībā promocijas darbu ir aizstāvējuši deviņi doktoranti.

Saskaņā ar RSU Satversmi rektors ir augstākā RSU amatpersona, 
kas vada un pārstāv RSU. Rektoru ievēl RSU Satversmes sapulce uz 
pieciem gadiem, turklāt vienu personu ne vairāk kā divas reizes pēc 
kārtas.

 Latvijas valsts 100. jubilejas gadu atklās ar multimediālu 
izrādi „Gaismas raksti”, kas notiks Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 
18., 19., 20. un 21. janvārī. Izrāde būs laikmetīgs stāsts par Latvi-
ju, un mūzikā, dejā un gaismu spēlēs to izstāstīs Latvijas Radio 
koris, Jānis Šipkēvics (balss, sintezatori, elektronika), Miķelis Put-
niņš (ģitāra, elektronika), Asnate Rancāne (vijole), Guntars Prānis 
(rata lira), Ieva Nīmane (pūšaminstrumenti), Anda Eglīte (kokle), 
kā arī aktieri un dejotāji. Projekta idejas autors un izrādes muzi-
kālais vadītājs ir diriģents Kaspars Putniņš, organizatori – VSIA 
„Latvijas koncerti” sadarbībā ar Latvijas valsts simtgades biroju.

 Latvijas un latviešu literatūras vortāls literatura.lv ir virtuāls 
resurss, kas apvieno gan aktuālās ziņas, grāmatu jaunumus un in-
formāciju par pasākumiem, gan apjomīgu literatūras darbinieku 
datubāzi. To veido Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un 
mākslas institūta pētnieki un atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds.

Jebkurš interesents var izmantot dažādas meklēšanas iespējas, 
lai atrastu nepieciešamo informāciju par latviešu literatūru, au-
toriem vai atsevišķiem darbiem, dzīves datiem, saņemtajiem ap-
balvojumiem, kā arī paraudzītos uz latviešu rakstniecību dažādu 
faktu, kultūrdzīves kontekstā. Vortālā literatura.lv ietilpst arī ap-
jomīga Latvijas literatūras darbinieku un literāro darbu datubāze 
(no 16. gadsimta līdz mūsdienām).
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Turpmāko piecu gadu laikā plāno pakāpeniski 
palielināt pedagogu zemāko darba algas likmi

9. janvārī valdība apstiprināja 
pedagogu darba samaksas pie-
auguma grafiku laika periodam 
no 2018.  gada 1.  septembra līdz 
2022.  gada 31.  decembrim. Ir 
paredzēts pakāpeniski palielināt 
pedagogu zemākās mēneša darba 
algas likmes vispārējā, pirmssko-
las, profesionālajā, interešu izglītī-
bā, kā arī augstskolās un koledžās.

„Izglītības un zinātnes minis-
trija (IZM) turpina darbu, lai celtu 
pedagogu darba samaksu. Skaidrs 
signāls par turpmāku atalgojuma 
pieaugumu skolotājiem ir svarīgs, 
lai nostiprinātu pedagoģijas pro-
fesijas prestižu un skolām piesais-
tītu arvienu jaunus un talantīgus 
skolotājus,” uzsver izglītības un zi-
nātnes ministrs Kārlis Šadurskis.

Tā kā likumā „Par vidējā ter-
miņa budžetu 2018., 2019. un 
2020.  gadam” papildu finansē-
jums pedagogu darba samaksas 
paaugstināšanai nav iekļauts, gra-
fika īstenošanai nepieciešamais 
valsts finansējums būs jārod, efek-
tīvi un racionāli izlietojot pašrei-
zējo valsts finansējumu, savukārt 
papildu finansējuma pieprasījums 
turpmāk ir skatāms kopā ar visu 
ministriju jaunajām politikas ini-
ciatīvām. Tiek plānots, ka līdz 
2022.  gada 1.  septembrim peda-
gogu mēneša darba algas zemākā 
likme indikatīvi varētu pieaugt 
līdz 900 eiro.

arodbiedrības un Latvijas izglī-
tības vadītāju asociācijas. Darba 
grupā tika izskatīti un akceptēti 
iespējamie risinājumi. Daļu no 
grafika īstenošanai nepieciešamā 
valsts budžeta papildu finansēju-
ma var iegūt, izvērtējot sistēmā 
jau esošā valsts finansējuma iz-
lietojumu. Samazinoties skolēnu 
skaitam un pašvaldībām optimi-
zējot izglītības iestāžu tīklu, ietau-
pītajai mērķdotācijai ir jāpaliek 
izglītības sistēmā. Arī samazino-
ties pedagoģisko likmju skaitam 
saistībā ar izglītības satura refor-
mu, atbilstīgā mērķdotācija paliek 
izglītības sistēmā, primāri to no-
virzot pedagogu darba samaksas 
palielinājumam.

Jaunā pedagogu darba sa-
maksas modeļa ieviešana tika 
uzsākta 2016.  gada 1.  septembrī. 
2017. gadā skolotāju atalgojumam 
papildus tika novirzīti 47 miljoni 
eiro, kas vēsturiski bija viens no 
nozīmīgākajiem finansējuma pa-
lielinājumiem kādai no publiskā 
sektora nozarēm. Lai izvērtētu 
jauno darba samaksas modeli, 
2016./2017. mācību gada laikā 
IZM analizēja valsts izglītības in-
formācijas sistēmā apstiprinātās 
pedagogu tarifikācijas un paš-
valdību iesniegtos pārskatus par 
finansējuma izlietojumu. Finanšu 
analīzes rezultātā IZM izstrādāja 
grozījumus vairākos normatīvajos 
aktos modeļa pilnveidei: tika pre-
cizētas prasības saistībā ar peda-
gogu algas likmēm un darba slo-
dzi, samazināta darba samaksas 
nevienlīdzība starp vienādu dar-
bu strādājošiem skolotājiem, kā 
arī noteikta stingrāka finanšu dis-
ciplīna pašvaldībām valsts mērķ-
dotācijas izlietojumā. 2017.  gadā 
IZM izstrādāja arī grozījumus Iz-
glītības likumā, paredzot sociālo 
atbalstu tiem pirmspensijas vecu-
ma pedagogiem, kuri skolu tīkla 
sakārtošanas rezultātā neturpinās 
darbu izglītības iestādē.

Valdībā apstiprināto MK rī-
kojuma projektu „Par pedagogu 
darba samaksas pieauguma grafi-
ku laika periodam no 2018. gada 
1.  septembra līdz 2022.  gada 
31.  decembrim” var iepazīt MK 
mājaslapā. 

  IK INFORMĀCIJAIK

PRIORITĀTES 2018. g. 
1. sept.

2019. g. 
1. sept.

2020. g. 
1. sept.

2021. g. 
1. sept.

2022. g. 
1. sept.

1.

Zemākās mēneša darba algas likmes palielinā-
šana (vispārējā izglītība, pirmskola, prof. izglītī-
ba, prof. ievirze, interešu izglītība)

710 EUR 750 EUR 790 EUR 830 EUR 900 EUR

Papildus nepieciešamais finansējums* (at-
bilstoši 2016./2017. mācību gadam aprēķināto 
pedagoģisko likmju skaitam), euro

4 mēn. gadam gadam gadam gadam

1. Vispārējā izglītībā (t. sk. pašvaldību profesio-
nālās izglītības iestādes) 3 890 108 16 868 676 32 432 952 48 002 216 67 467 972

2. Pirmskola, piecgadīgie un sešgadīgie 492 944 2 136 032 4 107 604 6 079 144 8 543 652

3. Profesionālā izglītība (IZM) 457 812 1 983 848 3 815 084 5 646 324 7 935 376
4. Profesionālās ievirzes izglītība (IZM sporta 
skolas) 747 922 2 551 004 3 472 717 4 394 429 5 546 570

5. Privātās izglītības iestādes 98 316 425 944 819 028 1 212 260 1 703 716

6. KM izglītības iestādes: 460 240 1 994 370 3 835 326 6 152 069 8 929 052
tai skaitā: 

profesionālās skolas 202 995 879 644 1 691 623 2 503 601 3 518 574

prof. ievirzes skolas 257 245 1 114 726 2 143 703 3 648 468 5 410 478

7. LM profesionālā izglītība 4043 17 517 33 688 49 858 65 580

8. Interešu izglītība 197 656 856 504 1 647 564 2 439 080 3 427 356
9. Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pār-
valde 1144 4958 9533 14 109 19 829

2.

Augstskolu un koledžu pedagogu zemākās 
mēneša darba algas likmes palielināšana:

2018. g. 
1. janv.

2019. g. 
1. janv.

2020. g. 
1. janv.

2021. g. 
1. janv.

2022. g. 
1. janv.

Asistents 576,98 625 641 717 717

Lektors 723,96 785 805 900 900

Docents 904,23 980 1004,97 1123,57 1123,57

Asociētais profesors 1130,17 1225 1256,21 1404,46 1404,46

Profesors 1411,76 1530 1568,98 1754,14 1754,14
Papildus nepieciešamais finansējums augstā-
kajai izglītībai,** euro gadam gadam gadam gadam gadam

IZM augstākā izglītība 2 217 959 4 435 918 5 129 406 8 635 886 8 635 886

VM augstākā izglītība 697 200 1 394 400 1 612 392 2 714 629 2 714 629

ZM augstākā izglītība 366 674 733 346 847 993 1 427 684 1 427 684

KM augstākā izglītība 394 750 789 435 899 506 1 514 396 1 514 396

LM augstākā izglītība 997 8259 42 748 42 478

KOPĀ augstākajai izglītībai, euro 3 676 583 7 354 096 8 497 556 14 335 343 14 335 073

Kopā, euro 10 026 768 34 192 949 58 671 052 88 324 832 117 974 176
Kompensējošie izdevumi papildus nepieciešamā 
finansējuma nodrošināšanai augstākajai izglītī-
bai,** euro

3 676 583 7 353 099 7 353 099 7 353 099 7 353 099

KOPĀ,*** euro 6 350 185 26 839 850 51 317 953 80 971 733 110 621 077
Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 
likmes palielinājumam**** 25 691 123 458 222 488 342 456 462 406

PAVISAM KOPĀ 6 375 876 26 963 308 51 540 441 81 314 189 111 083 483

Projekts

Pielikums
Ministru kabineta

2018. gada _______________
rīkojumam Nr. _____

Pedagogu darba samaksas pieauguma grafiks
(Finansējuma pieaugums aprēķināts, par bāzi ņemot 2017. gada budžetu)

*  Papildus nepieciešamā finansējuma apmērs var precizēties, ņemot vērā faktisko skolēnu skaitu attiecīgajā gadā (izglītības iestādēs, kurās finansēju-
mu aprēķina pēc principa „nauda seko skolēnam”), vienlaikus nepārsniedzot uzrādīto finansējuma apmēru.

**  Papildus nepieciešamais finansējums augstākajai izglītībai 2018. gadam ir nodrošināts ar Ministru kabineta 14.09.2017. sēdes protokollēmuma 
(protokols Nr. 46, 3. §) 2. punktā nolemto, saskaņā ar kuru tika atbalstīti ministriju prioritārie pasākumi par papildus nepieciešamo finansējumu 
augstākajai izglītībai sekojošajā apmērā: IZM – 2 217 959 euro, VM – 697 200 euro, ZM – 366 674 euro, KM – 394 750 euro.

***  Finanšu resursi 2019. gadam un turpmāk pedagogu darba samaksas pieauguma nodrošināšanai tiek rasti, sakārtojot izglītības iestāžu tīklu, efekti-
vizējot izglītības procesu un piešķirot papildu finansējumu no pašvaldību budžetiem un valsts budžeta, ievērojot solidaritātes un paritātes principu.

 Finansējumu, kas veidosies izglītības iestāžu tīkla sakārtošanas rezultātā, prioritāri novirzīt pedagogu darba samaksas pieauguma nodrošināšanai.
 Jautājumu par papildus nepieciešamo finansējumu pedagogu darba samaksas pieaugumam skatīt Ministru kabinetā likumprojekta par vidēja ter-

miņa budžeta ietvaru un likumprojekta par valsts budžetu kārtējam gadam sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
****  Informācijai
 Lai nodrošinātu darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumu, no 2018. gada 1. septembra papildus vēl nepieciešami:
 2018. gadā – 25 691 euro; 2019. gadā – 123 458 euro; 2020. gadā – 222 488 euro; 2021. gadā – 342 456 euro; 2022. gadā – 462 406 euro.
 Finansējums valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmes palielinājumam augstākajai izglītībai 2018. gadam un turpmāk ik gadu pie-

šķirts un apstiprināts 302 250 euro apmērā likumā „Par valsts budžetu 2018. gadam” un likumā „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. 
un 2020. gadam” (likumprojektu „Par valsts budžetu 2018. gadam” un „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020. gadam” Saeimā 
II lasījumā atbalstītais priekšlikums).

Izglītības un zinātnes ministrs        K. Šadurskis

Valsts sekretāre     L. Lejiņa

05.01.2018.
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A. Trokša
67047858, alise.troksa@izm.gov.lv

Arī samazinoties 
pedagoģisko 

likmju skaitam saistībā 
ar izglītības satura 
reformu, atbilstīgā 
mērķdotācija 
paliek izglītības 
sistēmā, primāri to 
novirzot pedagogu 
darba samaksas 
palielinājumam.



IZM atbilstīgi pieņemtajiem 
lēmumiem par izglītības iestāžu 
tīkla sakārtošanu un vidēja termi-
ņa budžeta ietvarā un likumā par 
valsts budžetu kārtējam gadam 
plānotajam finansējumam līdz at-
tiecīgā kalendārā gada 1. maijam 
būs jāizstrādā un jāiesniedz ap-
stiprināšanai valdībā noteikumu 
projekts par pedagogu zemākās 
mēneša darba algas likmes pa-
augstināšanu, sagatavojot grozī-
jumus pedagogu darba samaksas 
noteikumos.

Pedagogu darba samaksas 
pieauguma grafika un pedagogu 
sociālā atbalsta sistēmas īsteno-
šanas mehānisma izstrādei IZM 
izveidoja darba grupu, kurā strā-
dāja pārstāvji no IZM, Kultūras 
ministrijas, Labklājības ministri-
jas, Finanšu ministrijas, Pārreso-
ru koordinācijas centra, Latvijas 
Nacionālā kultūras centra, Latvi-
jas Pašvaldību savienības, Latvijas 
izglītības un zinātnes darbinieku 

Daļu no valsts 
budžeta papildu 

finansējuma var iegūt, 
izvērtējot jau esošā 
valsts finansējuma 
izlietojumu.



AVOTS: mk.gov.lv
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IZM plāno sagatavot superskolotājus
  DAIGA KĻANSKAIK

Valdībā 9. janvārī tika izskatīti 
Izglītības un zinātnes ministri-
jas  (IZM) iesniegtie priekšliku-
mi konceptuāli jaunas pedagogu 
izglītības sistēmas veidošanai 
Latvijā. Pagājušā gada 28.  martā, 
kad valdība nolēma likvidēt Rīgas 
Pedagoģijas un izglītības vadības 
akadēmiju, to pievienojot Latvijas 
Universitātei  (LU), valdība IZM 
līdz 2017. gada 31. oktobrim uzde-
va sagatavot priekšlikumus kon-
ceptuāli jaunas skolotāju izglītības 
sistēmas izveidošanai Latvijā.

Priekšlikumus izstrādāja IZM 
vadīta darba grupa, kurā piedalījās 
pārstāvji no Kultūras ministrijas 
Latvijas Nacionālā kultūras centra 
(LNKC), LU, Liepājas Universitā-
tes (LiepU), Daugavpils Universi-
tātes, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzi-
kas akadēmijas, Rēzeknes Tehno-
loģiju akadēmijas, Latvijas Sporta 
Pedagoģijas akadēmijas, Latvijas 
Studentu apvienības  (LSA), Aug-
stākās izglītības padomes, nodi-
binājuma „Iespējamā misija”, kā 
arī nozares eksperti, kuru vārdi 
plašākai sabiedrībai nav atklāti. 
Ziņojumā ir minēts, ka darba gru-
pa ir apspriedusi Latvijas Fizikas 
skolotāju asociācijas, Aizsardzības 
ministrijas un IZM Konsultatīvās 
padomes mazākumtautību izglī-
tības jautājumos priekšlikumus. 
Iebildumus par to, ka darba grupā 
bija iesaistītas tikai atsevišķas or-
ganizācijas, valdības sēdē premje-
ram pauda gan Latvijas Pašvaldī-
bu savienība  (LPS), gan Latvijas 
Izglītības un zinātnes darbinieku 
arodbiedrība (LIZDA), gan vecā-
ku organizācijas. Ministru prezi-
dents Māris Kučinskis izglītības un 
zinātnes ministram Kārlim Šadur-
skim aizrādīja, ka uz valdību ir jā-
nāk ar dokumentiem, kas ir izdis-
kutēti un saskaņoti ar sociālajiem 
partneriem, lai tas nebūtu jādara 
valdības sēdes laikā.

Darba grupas izveidoto re-
dzējumu par mūsdienu skolotāja 
lomu, vērtībām un kompetencēm 
var iepazīt vietnē superskolotajs.
lv. IZM aicina ikvienu Latvijas 
iedzīvotāju piedalīties aptaujā  
(https://www.surveymonkey.
com/r/BJ5GWRB) un izteikt savu 
viedokli par to, kādam ir jābūt 
mūsdienu skolotājam.

Jaunu pedagoģijas studiju 
programmu izveidē 
ieguldīs ES struktūrfondu 
finansējumu

Tiek paredzēts pedagoģijas 
studiju programmu struktūru un 
saturu visos augstākās izglītības 
līmeņos, ieskaitot studiju pro-
grammas pedagoga profesionālās 
kvalifikācijas iegūšanai pēc ie-
priekš iegūtas augstākās izglītības, 
kā arī atbilstīgas tālākizglītības un 
profesionālās pilnveides iespēju 
nodrošināšanai, veidot no jauna – 
atbilstīgi mūsdienīgas kompeten-
ču izglītības prasībām.

Lai nodrošinātu studiju pro-
grammu veidošanu, pedagogu 

sagatavošanas, akadēmiskā perso-
nāla un pārvaldības attīstību, IZM 
ir paredzējusi investīcijas vairākās 
Eiropas Savienības  (ES) struk-
tūrfondu aktivitātēs: „Samazināt 
studiju programmu fragmentāciju 
un stiprināt resursu koplietoša-
nu”; „Stiprināt augstākās izglītī-
bas iestāžu akadēmisko personālu 
stratēģiskās specializācijas jomās”; 
„Nodrošināt labāku pārvaldību 
augstākās izglītības iestādēs”.

2018. gada 23. februārī plāno-
tos pedagogu izglītības jaunveides 
pasākumus augstskolas prezentēs 
konferencē „Augstskolu plānotie 
pasākumi pedagogu izglītības mo-
dernizācijai un sagatavošanai kon-
ceptuāli jaunā kvalitātē Latvijas 
ilgtspējīgai attīstībai”, ko organizē 
IZM kopā ar Saeimas Ilgtspējīgas 
attīstības komisiju.

Pasākumi jaunas pedagogu 
izglītības sistēmas 
ieviešanas sagatavošanai

Lai nodrošinātu pāreju uz jau-
nu pedagogu sagatavošanas sistē-
mu, kā arī lai samazinātu studiju 
programmu sadrumstalotību un 
dublēšanos un mobilizētu un kon-
centrētu pedagoģijas studijām un 
pētniecībai pieejamos intelektuā-
los, materiāltehniskos un finanšu 
resursus, pedagogu izglītības sa-
tura un struktūras pilnveidei un 
pieejamā finansējuma efektīvai iz-
mantošanai ir jāsagatavojas, kā arī 
jāveic pasākumi, kas tiktu vērsti uz 
studējošo skaita proporcijas maiņu 
atbilstīgi darba tirgus vidēja termi-
ņa un ilgtermiņa prognozēm.

IZM ir jānodrošina 2019. gadā 
paredzēto studiju programmu 
akreditācijas izlīdzināšana četru 
gadu periodā un jāparedz peda-
gogu izglītības studiju programmu 
akreditācija 2022. gadā.

Saskaņā ar skolotāja profesijas 
standartu IZM ir jāizveido pedago-
gu profesionālo kompetenču dia-
gnostikas un vērtēšanas sistēma.

IZM ir jānodrošina grozījumi 
normatīvajos aktos, ar kuriem tiek 
noteiktas prasības pedagogu izglī-
tībai.

Sarunās ar iesaistītajām pusēm 
ir jārisina jautājums par studiju 
programmu, kurās sagatavo pe-
dagogus karjeras konsultantus un 
sociālos pedagogus, slēgšanu vai to 
profila maiņu, jo IZM darba grupa 
uzskata, ka ar šiem jautājumiem 
skolās ir jāstrādā karjeras speciā-
listiem. Savukārt studiju program-
mām, kurās sagatavo sociālos peda-
gogus, ir jāmaina profils uz sociālo 
darbinieku sagatavošanu darbam 
skolā, attiecīgi saturiski pilnveidojot 
sociālā darba studiju programmas 
saturu. IZM uzskata, ka šie speciā-
listi skolās neveic pedagoģisko dar-
bību un viņu kā atbalsta personāla 
funkcijas atbilst sociālajam darbam 
ar bērniem un jauniešiem. IZM dar-
ba grupa ierosina aicināt Labklājī-
bas ministriju tikties ar augstskolām 
un profesionālajām organizācijām, 
kas pārstāv sociālos pedagogus, un 
izvērtēt studiju programmu profila 
maiņas lietderību.

Pret šiem priekšlikumiem val-
dības sēdē iebilda LPS padomnie-
ce izglītības, bērnu, jaunatnes un 
ģimenes jautājumos Ināra Dun-
dure, uzsverot, ka nepietiekamas 
karjeras izglītības dēļ skolēniem ir 
ierobežotas iespējas izvēlēties pie-
mērotāko turpmāko izglītību, kā 
rezultātā jaunieši pārtrauc mācības, 
neiegūst profesionālo kvalifikāciju. 
Arī sociālā pedagoga loma skolā ir 
ļoti būtiska, jo palielinās to skolēnu 
skaits, kuri aug sociālā riska ģime-
nēs. Turklāt šis ir pēdējais gads, kad 
darbojas internātskolas, kurās mā-
cās bērni no sociālā riska ģimenēm.

IZM līdz 2020.  gadam pie-
šķirto valsts budžeta līdzekļu ie-
tvaros būs jāizveido valsts pētīju-
mu programma izglītības nozarē 
(ieskaitot pedagoģiju), lai veidotu 
zināšanu bāzi par inovatīviem ri-
sinājumiem mācību un mācīšanās 
snieguma uzlabošanai un mūsdie-
nīgām pieejām mācību procesa 
nodrošināšanai, mācību procesa 
un rezultātu novērtēšanai, mācību 
vides pilnveidei, izglītības iestāžu 
darba organizācijas uzlabošanai 
un vadības, līderības un pedagogu 
profesionālo kompetenču pilnvei-
dei. Valsts pētījumu programma 
nodrošinās izglītības zinātņu (ie-
skaitot pedagoģiju) studiju, prak-
ses un pētniecības savstarpējo 
sasaisti un veicinās studentu un 
doktorantu, kā arī praktizējošo pe-
dagogu iesaisti nozares pētījumos.

IZM būs jāizveido Pedagogu 
izglītības jaunveides konsultatī-
vā padome, iekļaujot tajā IZM, 
LNKC, LSA, nodibinājuma „Ie-
spējamā misija”, Valsts izglītības 
satura centra (VISC) īstenotā pro-
jekta „Kompetenču pieeja mācību 
saturā” pārstāvjus un nozares eks-
pertus. Padomei uzdos pārraudzīt 
informatīvajā ziņojumā iekļauto 
priekšlikumu iedzīvināšanu peda-
gogu izglītības studiju jaunveides 
procesā, arī īstenojot projektus 
„Samazināt studiju programmu 
fragmentāciju un stiprināt resursu 

koplietošanu”, „Stiprināt augstākās 
izglītības institūciju akadēmisko 
personālu stratēģiskās specializā-
cijas jomās” un „Nodrošināt labā-
ku pārvaldību augstākās izglītības 
institūcijās”, un sniegt atzinumus 
par konceptuāliem un stratēģis-
kiem pedagogu izglītības sistēmas 
attīstības jautājumiem. Padome 
sniegs atzinumus arī par augst-
skolu izstrādātajiem pedagogu iz-
glītības attīstības plāniem. Darbs 
Pedagogu izglītības jaunveides 
konsultatīvajā padomē netiks ap-
maksāts. Valdības sēdē kultūras 
ministre Dace Melbārde, LIZDA, 
LPS un vecāku organizāciju pār-
stāvji aicināja Ministru preziden-
tu uzdot IZM Pedagogu izglītības 
jaunveides konsultatīvajā padomē 
iekļaut arī citas organizācijas, ne 
tikai tās, ko ir izvēlējusies IZM. 
K. Šadurskis ironiski atbildēja, ka 
IZM būs vienkāršāk šajā sarakstā 
ierakstīt tās organizācijas, kuru 
konsultatīvajā padomē nebūs.

Savukārt augstskolām būs jā-
nodrošina pašreizējo studiju pro-
grammu slēgšana (licenču anulē-
šana), vai nu uzņemšanu šajās stu-
diju programmās 2018. gadā pār-
traucot, vai arī jaunuzņemtajiem 
(2018. gadā) studentiem paredzot 
iespēju pāriet uz jaunajām studiju 
programmām, t.  i., anulējot veco 
programmu licences reizē ar jauno 
studiju programmu īstenošanas 
uzsākšanu. Augstskolām, balsto-
ties uz IZM izstrādāto skolotāja 
profesijas standarta projektu, ko 
plāno apstiprināt 2018. gada 1. ce-
turksnī, ir jāuzsāk sagatavot jaunās 
studiju programmas skolotāja kva-
lifikācijas iegūšanai.

Lai celtu pedagoga izglītī-
bas prestižu, augstskolām, īste-
nojot specifisko atbalsta mērķi 
„Samazināt studiju programmu 
fragmentāciju un stiprināt re-
sursu koplietošanu”, ir jāizstrādā 
komunikācijas un publicitātes 
plāns ar struktūrfondu atbalstu 
veicamajiem pedagogu izglītības 

attīstības pasākumiem.
LU kā galvenajam partnerim ir 

jāizstrādā projekts izglītības zināt-
nes nozares kvalifikāciju struktū-
ras izpētei un izstrādei; LiepU kā 
galvenajam partnerim ir jāizstrādā 
projekts skolotāja profesijas stan-
darta aktualizēšanai atbilstīgi izglī-
tības un zinātnes nozares kvalifikā-
ciju struktūras izpētes rezultātiem 
un citu pedagoģijas jomas obligāti 
piemērojamo profesijas standar-
tu un profesionālās kvalifikācijas 
prasību izstrādei. Ir paredzams, ka 
nozares kvalifikācijas struktūras 
izpētes rezultātā tiks identificētas 
arī citas izglītības jomas profesijas, 
kurām būs nepieciešama profesi-
jas standarta izstrāde, piemēram, 
profesijas standarts pedagogam 
darbā ar pieaugušajiem, kā arī tiks 
noteikts, kurām profesijām netiek 
izstrādāts profesijas standarts, bet 
tiek izstrādātas profesionālās kva-
lifikācijas prasības.

Sociālie partneri 
neizpratnē par IZM 
priekšlikumu veidot 
skolotāju profesionālo 
organizāciju

IZM darba grupa, izvērtējot 
nepieciešamību izveidot nozares 
ekspertu padomi  (NEP), ir seci-
nājusi: tā kā izglītības un zinātnes 
NEP darbība būtu daudz plašāka 
par pedagoga darbības jomu, šis 
jautājums būtu jārisina citai darba 
grupai, kurai būtu plašākas kom-
petences un deleģējums lemt par 
šādas NEP izveidi. Tika secināts, 
ka vispirms būtu jāstiprina pastā-
vošo skolotāju organizāciju ka-
pacitāte, lai nākotnē tās kļūtu par 
NEP dalīborganizācijām.

Vienlaikus tika izvirzīts priekš-
likums veidot nozares profesionā-
lo organizāciju saskaņā ar principu 
„no apakšas uz augšu”. Skolotāju 
profesionālā organizācija, kurā 
būtu jābūt pārstāvētām pedagogu 
un dažādām citām izglītības jomas 
profesionālajām organizācijām un 
metodiskajām apvienībām, no-
drošinātu pedagogu profesionālo 
kompetenču novērtēšanu, snieg-
tu profesionālo atbalstu, plānotu 
skolotāja profesijas attīstību un 
kā sadarbības partneris piedalītos 
izglītības politikas attīstības un 
kvalitātes pārraudzības jautājumu 
risināšanā. IZM pārstāvji ir infor-
mējuši Saeimas Izglītības, kultūras 
un zinātnes komisiju un Ilgtspē-
jīgas attīstības komisiju par to, ka 
šādas nevalstiskas organizācijas 
darbībai no valsts budžeta varētu 
piešķirt 400 000 eiro.

Valdības sēdē pret šo IZM iece-
ri iebilda gan LIZDA priekšsēdētā-
ja Inga Vanaga, gan LPS padom-
niece I. Dundure, norādot, ka IZM 
grasās nevalstiskai organizācijai 
deleģēt IZM, VISC un Izglītības 
kvalitātes valsts dienesta funkcijas. 
K. Šadurskis premjeram taisnojās, 
ka šāda organizācija varētu tapt 
vien tad, ja pedagogu profesionālās 
organizācijas to vēlētos, un papildu 
finansējums no valsts budžeta nav 
nepieciešams. 
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Varētu teikt, ka pagājušās ne-
dēļas nogalē es piedzīvoju ceļoju-
mu laikā. Katrā ziņā šāda iespēja 
vēl visu janvāri ir iespējama, iz-
mantojot tās bagātības, ko piedā-
vā Latvijas pētnieki, mākslinieki 
un izstāžu kuratori. Lielākā šāda 
ceļojuma vērtība ir iespēja domāt 
par sevi pašu, apkārtējiem cilvē-
kiem un procesiem, lai nākamajā 
darba dienā spētu būt redzīgāki, 
atvērtāki un drosmīgāki spert nā-
kamos soļus.

Viss sākās ar izstādi „Luters. 
Pagrieziens”, kas ir skatāma Latvi-
jas Nacionālās bibliotēkas 1. stāvā 
un kur sestdienās interesentiem 
tiek piedāvāta bezmaksas ekskur-
sija. Oficiālais vēstījums – izstāde 
ir veidota kā stāsts par Luteru, 
viņa mācību un to, kā reformu 
kustība 16.  gadsimta sākumā iz-
platījās Eiropā, samērā ātri sasnie-
dzot gan Strasbūru Elzasā, gan 
Rīgu Livonijā, un tā tas arī ir. Taču 
katrs tajā var atrast arī savus ak-
centus un aktualitātes; nu kaut vai 
iespēju padomāt par to, ka un kā 
reformācijas aizsāktās pārmaiņas 
ietekmēja arī laicīgo dzīvi, radot 
pasauli, kurā vārdam ir būtiskā-
ka vērtība nekā tradīcijai. Izstā-
des kuratori Gustavs Strenga un 
Andris Levāns atgādina, ka šis ir 
laiks, kad grāmata kļūst pieejama 
plašākam cilvēku lokam un vien-

VIEDOKLIS

Par ceļojumu laikā un labu ziņu

FOTO: no personiskā arhīva
„Iespējams, līdzība starp notikumiem pirms 500 gadiem un šodien 
ir lielāka, nekā vairumā gadījumu iedomājamies, tāpēc ir vērts par 
līdzīgo un atšķirīgo paprātot kopā ar skolēniem,” rosina Aija Tūna.

   AIJA TŪNA
Speciāli „Izglītībai un Kultūrai”
IK

mā, un tā jau ir mācīšanās burvī-
ba. Ne atbildes, bet jautājumi, un 
tiem visiem klāt  – attieksme un 
emocijas, ko nu nekādi nedrīkst 
pazaudēt. Gadumijā Latvijas tele-
vīzija demonstrēja režisora Dreika 
Doremusa (Drake Doremus) un 
producenta Ridlija Skota (Rid
ley Scott) zinātniskās fantastikas 
filmu „Vienādie” („Equals”) ar 
Kristenu Stjuarti (Kristen Jaymes 
Stewart) un Nikolasu Holtu (Ni
wcholas Hoult) galvenajās lomās. 
Filmas sižets vēsta par attīstītu, 
zinātnes virzītu sabiedrību, kurā 
cilvēki jau vairākās paaudzēs ir ie-
manījušies izolēt gēnus, kas atbild 
par indivīda spēju izjust emocijas. 
Jaunajā, utopiskajā iekārtā neviens 
nejūt ne sāpes, ne izmisumu, ne 
mīlestību, ne draudzību; sabied-
rība ir produktīva, visi darbojas 
kopējā labuma vārdā, taču starp 
līdzcilvēkiem nepastāv itin nekā-
das pieķeršanās jūtas. Labi, ka tā ir 
tikai filma un fantastika, taču, do-
mājot par to, ko un kā mēs šodien 
darām, tas ir jāpatur prātā.

Bet pašlaik – rinda garderobē 
bija gan sestdien Nacionālajā bib-
liotēkā, gan svētdien mākslas mu-
zejā, un es to uzskatu par tiešām 
labu ziņu. Cilvēki smaidīja, ne-
daudz pukojās, sarunājās, gribēja 
redzēt, izjust un domāt. Tas, ka 
mainās izpausmes veidi, ka atmi-
ņu kladi ir nomainījis „Facebook”, 
„Instagram” vai kāda cita sociālā 
tīkla konts, ir mazāk svarīgi. Līdz 
4. februārim ir pieejamas abas ma-
nis pieminētās izstādes. Apskatiet 
un tad izlemiet, ar ko par to apru-
nāties un ko par to ierakstīt savā 
digitālajā, fiziskajā vai mentālajā 
dienasgrāmatā! 

kartes, kas apstiprināja, ka pasaule 
ir arī tur, ārpusē. Kādu citu aizraus 
meilārta stāsts, kas, atļaušos apgal-
vot, lielai daļai sabiedrības vispār 
nav bijis zināms, bet tik skaisti 
sasaucas ar allaž aktuālo vēlmi iz-
pausties un atšķirties. Īpaša bur-
vība piemīt atmiņu kladēm, laika 
novērojumu burtnīcām, diapozi-
tīvu fenomena atgādināšanai un 
citām izstādes sadaļām.

Kuratori Kaspars Vanags, 
Zane Zajančkauska un Diana 
Fransena (Diana Franssen, Nī-
derlande) izstādei ir izvēlējušies 
starpdisciplināru pieeju. Mākslas 
darbi pārtapuši poētiskos vēstīju-
mos par personisko atmiņu kul-
tūru, savstarpēju tīklošanos un 
eksperimentālu jaunradi; turpat, 
blakus, ir atrodamas arī sadzīviska 
rakstura laikmeta liecības: raks-
tāmmašīnas ar koppapīru (kas tas 
tāds?), neparastas dienasgrāma-
tas, nesenās vēstures priekšmetu 
kolekcijas, paralēlā dzīvē veidota 
spēle un daudz kas cits. Šo visu ir 
viegli salikt kopā ar mūsu ikdienas 
dzīvi, kas taču arī ir starpdiscip-
lināra, un ar mācību procesu un 
saturu. Ideālajā pasaulē – vai tajā, 
kādai tai vajadzētu izveidoties uz-
sākto reformu rezultātā,  – vienā 
klasē strādājošie skolotāji sasēstos 
kopā un izspriestu, ko no šajā iz-
stādē redzamā (un pārdomājamā) 
katrs var izmantot savā mācību sa-
tura jomā, un tad viens notikums, 
viena pieredze kalpotu par izejas 
punktu jēgpilnam darbam ilgākā 
laika posmā. Starp citu, tieši to 
pašu piedāvā arī Lutera izstāde – 
arī tur stāsts ir gan par garīgo, gan 
sociālo, gan tehnoloģisko pusi. Ja 
vien gribam un protam saskatīt un 
izmantot. Ja vien ļaujam pie patie-
sās darīšanas ķerties skolēniem.

Vairākas interesantas intervi-
jas ar izstādes veidotājiem un ie-
saistītajiem laikmeta lieciniekiem 
var atrast „Latvijas radio 1” raidī-
juma „Kultūras rondo” ierakstos. 
Vienā no tiem K. Vanags akcentē 
jautājumu par fizisko lietu – mūsu 
taustāmo atmiņu – likteni mobila-
jā digitālajā pasaulē: ko, kā un cik 
saglabāt? Vai lielāka vērtība (var-
būt dziļāka nozīme tā un šā laika 
izpratnē?) ir ikoniskam mākslas 
darbam vai liecībām par to, kā tas 
tapis? Kā parādīt to, kas tradicio-
nāli arhīvā vai izstāžu zālē neno-
nāk, bet vienlaikus atklāj dziļākus 
un daudzšķautņainākus procesus?

Viens jautājums ved pie nāka-

citiem mūsdienīgiem komunikā-
cijas līdzekļiem?

Iespējams, līdzība starp no-
tikumiem pirms 500  gadiem un 
šodien ir lielāka, nekā vairumā 
gadījumu iedomājamies, tāpēc ir 
vērts par līdzīgo un atšķirīgo pa-
prātot kopā ar skolēniem. Sarunas 
un diskusijas sākās arī pagājušajā 
sestdienā  – gan ekskursijas laikā, 
gan pēc tam, kad apmeklētāji paši 
pēc savas iniciatīvas turpināja ri-
sināt iesāktās domas. Tur bija gan 
jaunieši, gan skolotāji, kuri izlūko-
ja, uz kurieni vest savus skolēnus, 
gan ģimenes ar dažāda vecuma 
bērniem, gan citi, kurus grūtāk 
identificēt, bet – visi pēc savas brī-
vas gribas un intereses.

Svētdien manā dienaskārtībā 
bija izstāde „TEV IR PIENĀKU-
ŠAS 1243 ZIŅAS. Dzīve pirms in-
terneta. Pēdējā paaudze”, kas ir ska-
tāma Latvijas Nacionālā mākslas 
muzeja Lielajā zālē. Var piekrist, ka 
tā ir kā piedzīvojums un ceļojums 
pa kādas vecas mājas bēniņiem 
vai saviem fiziskajiem atmiņu 
plauktiem, par kuru esamību savu 
reizi pukojamies paši un citkārt 
saņemam kritiskas piezīmes no 
pieaugušajiem bērniem. Izstādē ir 
atrodamas lietas no pagājušā gad-
simta 60.  gadiem: tās vienus mu-
dina atcerēties, citus – iedomāties 
un veidot pašiem savu stāstu, mē-
ģinot saprast, ka cilvēku emocijas, 
vajadzība tikt pamanītam, izpaus-
ties, veidot saziņas un piederības 
tīklu ar citiem cilvēkiem tuvu un 
tālu jau ir tās pašas. Ir mainījušies 
mediji, saziņas ātrums, vizuālā va-
loda, bet tieši tāpēc jau esam cits 
citam interesanti. Iespējams, mūs-
dienu datormīļus uzrunās stāsts 
par radioamatieriem, kuri ne vien 
paši radīja tehnoloģijas, bet arī, par 
spīti aukstā kara ieviestajiem iero-
bežojumiem, kolekcionēja sakaru 
nodibināšanu apliecinošās past-

Šis ir laiks, kad 
grāmata kļūst 

pieejama plašākam 
cilvēku lokam un 
vienlaikus parādās 
vēlme, lai grāmata 
(un arī dievkalpojums) 
ir saprotamā valodā 
un tajā ir ilustrācijas. 
Vai tas jums 
neatgādina šodienas 
saucienus pēc īsākiem, 
ilustrētiem tekstiem, 
kuros viens attēls ir 
tūkstoš vārdu vērts, 
infografikām un 
citiem mūsdienīgiem 
komunikācijas 
līdzekļiem?



Ideālajā 
pasaulē – vai tajā, 

kādai tai vajadzētu 
izveidoties uzsākto 
reformu rezultātā, – 
vienā klasē strādājošie 
skolotāji sasēstos kopā 
un izspriestu, ko no 
šajā izstādē redzamā 
(un pārdomājamā) 
katrs var izmantot 
savā mācību satura 
jomā, un tad viens 
notikums, viena 
pieredze kalpotu 
par izejas punktu 
jēgpilnam darbam 
ilgākā laika posmā.

 Filmas „Vienādie” 
sižets vēsta par 

attīstītu, zinātnes 
virzītu sabiedrību, 
kurā cilvēki jau 
vairākās paaudzēs 
ir iemanījušies izolēt 
gēnus, kas atbild par 
indivīda spēju izjust 
emocijas. Jaunajā, 
utopiskajā iekārtā 
neviens nejūt ne 
sāpes, ne izmisumu, 
ne mīlestību, ne 
draudzību; sabiedrība 
ir produktīva, visi 
darbojas kopējā 
labuma vārdā, taču 
starp līdzcilvēkiem 
nepastāv itin nekādas 
pieķeršanās jūtas.



Viens jautājums 
ved pie nākamā, 

un tā jau ir mācīšanās 
burvība. Ne atbildes, 
bet jautājumi, un tiem 
visiem klāt – attieksme 
un emocijas, ko 
nu nekādi nedrīkst 
pazaudēt.



laikus parādās vēlme, lai grāmata 
(un arī dievkalpojums) ir sapro-
tamā valodā un tajā ir ilustrācijas. 
Vai tas jums neatgādina šodienas 
saucienus pēc īsākiem, ilustrētiem 
tekstiem, kuros viens attēls ir tūk-
stoš vārdu vērts, infografikām un 
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Kuldīgā vēl daudz neatbildētu jautājumu

Ja man, skolas 
vadītājai, un 

skolotājiem nebūtu 
emociju, tad darbu 
mēs darītu kā 
roboti. Bez tā sauktā 
emocionālā fona 
strādāt skolā ar 
bērniem ir pat bīstami.



Vēlētos, 
lai pamanītu 

un novērtētu 
katru skolu, bet ir 
radusies pārliecība, 
ka tas nevienu 
pārāk neinteresē, 
jo galvenokārt 
tiek risināti finanšu 
jautājumi.



Domāju, tieši 
sākumposmā 

vajadzētu ieguldīt 
visus spēkus, lai 
pamats būtu stiprs, 
drošs un pārliecinošs 
un tikai tad ejam uz 
priekšu lieliem soļiem.


Tā kā Kuldīgā ir gaidāma un 

drīz notiks skolu tīkla sakārtoša-
na, uzrunājām Kuldīgas Alternatī-
vās sākumskolas direktori Loritu 
Dermani, lai uzzinātu, kā, vi-
ņasprāt, norit gatavošanās reorga-
nizācijai. 1994. gadā tika pieņemts 
drosmīgs lēmums veidot alternatī-
vu skolu, kur bērni saņemtu kom-
petencēs balstītu izglītību, taču 
tagad skolas liktenis ir neskaidrs.

Vai novērtēs katras skolas 
nopietni paveikto?

„Pašvaldības izlemto esam pie-
ņēmuši kā nenovēršamu, jo tā īs-
teno valsts politiku. Jau 2009. gadā 
fiziski tikām pārvietoti uz Viļa 
Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas ēku, 
pērn ģimnāzija tika sapludināta 
ar Kuldīgas pamatskolu. Manis 
vadītajā skolā mācās 289  bērni 
1.–6. klasē un piecgadīgo un seš-
gadīgo bērnu obligātās sagatavo-
šanas grupa. Diemžēl pašvaldība 
viena nespēj atbalstīt skolu, kurā ir 
sasniegti augsti rezultāti daudzos 
kritērijos,” stāsta direktore.

Atbildot uz jautājumu, kā vēr-
tē ministra Kārļa Šadurska apgal-
vojumu, ka tiek darīts viss, lai visi 
bērni iegūtu kvalitatīvu izglītību, 
un ka bieži reorganizācijas pro-
cesam traucē emocionālais fons, 
L. Dermane norāda: „Ja man, sko-
las vadītājai, un skolotājiem nebū-
tu emociju, tad darbu mēs darītu 
kā roboti. Bez tā sauktā emocio-
nālā fona strādāt skolā ar bērniem 
ir pat bīstami. Emocijas pašlaik 
uzskata par sava veida negāciju 
izpausmi, taču tā nedrīkstētu būt. 
Es tās nesauktu par emocijām tādā 
nozīmē, bet par zināmu nespēju 
novērst notiekošo, neizpratni par 
to, kas tiek plānots pēc tam, jo līdz 
šim ir ieguldīts ļoti nopietns darbs 
un ir arī nopietni sasniegumi. Vē-
lētos, lai pamanītu un novērtētu 
katru skolu, bet ir radusies pārlie-
cība, ka tas nevienu pārāk nein-
teresē, jo galvenokārt tiek risināti 
finanšu jautājumi.”

  ILZE BRINKMANEIK

izglītību. Mūsu sākumskola jau 
vairākus gadus atrodas ģimnāzi-
jas telpās, jo vidusskolas posmā 
nebija klašu piepildījuma, bet sā-
kumskolas posms ar katru gadu 
pieaug. Nezinu, vai lēmums par 
obligāto vidējo izglītību glābs si-
tuāciju. Iespējams, drīzāk vajadzē-
ja stiprināt sākumskolu. Valstī ir 
paredzēts pāriet uz kompetenču 
pieeju, bet vēl īsti neviens pat ne-
zina, kas notiks ar sešgadniekiem. 
Domāju, tieši sākumposmā vaja-
dzētu ieguldīt visus spēkus, lai pa-
mats būtu stiprs, drošs un pārlieci-
nošs un tikai tad ejam uz priekšu 
lieliem soļiem.

Priecājos, ka Starptautiskās 
izglītības sasniegumu novērtēša-
nas asociācijas  (IEA) starptautis-
kajā lasītprasmes novērtēšanas 
pētījumā „PIRLS 2016” mūsu 
skolas 4.  klašu skolēni uzrādīja 
ļoti augstus rezultātus  – ir iegūti 
587 punkti, lasītprasmē pārspējot 
Krievijas, Singapūras, Honkon-
gas, Somijas u. c. valstu skolēnus. 
Latvijas skolēnu vidējie rādītāji la-
sītprasmē ir 558 punkti, kas valsti 
ierindo 11. vietā.

Skolai vairākus gadus ir cie-
ša sadarbība ar Ceļu satiksmes 
drošības direkciju (CSDD). Kul-
dīgas Alternatīvās sākumskolas 
komanda  – Monta Uzare, Nika 
Plivča, Gusts Lapiņš un Jānis Prie-
doliņš – CSDD jauno velosipēdis-
tu sacensību noslēdzošajā kārtā 
Biķernieku kompleksajā sporta 
bāzē Rīgā izcīnīja 2. vietu, kļūstot 
par Latvijas izlases kandidātiem, 
kuri pērn, septembrī, piedalījās 
Eiropas jauno satiksmes dalībnie-
ku sacensībās Albānijā, kur aizstā-
vēja 2016.  gadā izcīnīto Eiropas 
čempiona titulu un N.  Plivča un 
J. Priedoliņš izcīnīja 1. vietu Eiro-
pā. Komandas trenere un sporta 
skolotāja Līga Zeidaka ir ieguldī-
jusi lielu darbu un neatlaidību.

Trīs klases ar Kuldīgas nova-
da domes atbalstu jau trešo gadu 
ir iesaistītas projektā „Sporto visa 
klase”, un skolēni starp ļoti dau-
dzām skolām ir iekļuvuši finālā. 
Sporta pasākumus esam organizē-
juši Kuldīgā, un arī 2018. gadā par 

sacensību norises vietu ir izvēlēta 
Kuldīga. Savu darbu veicam ļoti 
atbildīgi, bet to laikam vairāk pa-
mana viesi,” atzīst direktore.

Pārāk nenopietna 
attieksme un daudz 
nesakārtota

„Vērojam arī citur notiekošo, 
piemēram, pilnīgi likvidēja Saldus 
1. vidusskolu, kur darbojās spēcīga 
komanda un labi skolotāji. Ir pa-
gājis gads pēc reorganizācijas, un 
kādas ir sekas? Nevaru prognozēt, 
kas pēc gada notiks Kuldīgā.

Pagaidām ar Kuldīgas nova-
da domes atbalstu vēl pastāvēs 
pirmsskolas izglītības iestāde bēr-
niem ar logopēdiskām vajadzī-
bām un ne tikai, arī bērniem ar 
jauktiem attīstības traucējumiem. 
Ja pārstās sniegt ikdienā nepiecie-
šamo atbalstu un šos bērnus in-
tegrēs skolā, neesmu pārliecināta, 
vai ir pietiekami sagatavoti skolo-
tāji, kas varēs nodrošināt nepie-
ciešamās nodarbības katru dienu 
visu nedēļu.

žāk strādā nenormētu darba laiku 
un, piemēram, gatavojot svētku 
koncertu, stundas neskaita. Tur-
pinām strādāt bez panikas, to pat 
nedrīkst pieļaut, jo strādājam ar 
bērniem,” stāsta skolas vadītāja.

Vai pašvaldības vadība ir runā-
jusi arī ar vecākiem? L. Dermane 
saka – viena informatīva tikšanās 
esot notikusi, bet vecāki izteikuši 
vēlēšanos vēlreiz tikties janvārī, 
lai saņemtu konkrētas atbildes. 
„10 kilometrus no Kuldīgas atro-
das skolas filiāle Padurē, kur arī 
ir pirmskolas grupas – 2–4 gadus 
un 5 un 6 gadus veco bērnu gru-
pas – un sākumskolas klases, kopā 
67 bērni. Vecāki līdz šim ir pietei-
kušies Alternatīvajā sākumskolā. 
Mūsuprāt, 25  bērni klasē jau ir 

Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas 4. klases skolēnu rezultāti IEA 
starptautiskajā lasītprasmes novērtēšanas pētījumā „PIRLS 2016”.

ļoti daudz, ja māca viens skolotājs. 
Nezinām, kā tas notiks nākotnē, 
kad skolas apvienos, jo jau patla-
ban ir trīs 1. klases – a un b Kuldī-
gā un c klase Padurē, bet kopumā 
ir vairāk nekā 355 bērni. Pievieno-
tajā Kuldīgas pamatskolā arī būs 
pa vienai klasei 1.–9. klašu grupā.

Patlaban no katra direktora 
tiek gaidīta koncepcija  – kāds ir 
mūsu nākotnes redzējums. Līdz 
šim skolēni varēja izvēlēties tur-
pināt mācības ģimnāzijā, Kuldīgas 
Centra vidusskolā vai Kuldīgas 
Mākslas un humanitāro zinību 
vidusskolā. Cik zinu, tad Izglītī-
bas un zinātnes ministrijas ideju, 
ka valsts ģimnāzijā uzņemtu nevis 
ar 7., bet jau ar 1. klasi, ir iecerēts 
realizēt pēc četriem gadiem.

Kuldīgas Alternatīvajā skolā 
realizējām īpašu pieeju, piemē-
ram, pēc pirmajām trīs stundām 
ieviesām garos starpbrīžus; kopš 
1994. gada 1. klasē jau bija angļu 
valoda, šahs, blokstundas, atbal-
sta personāls. Pirms 25  gadiem 
skolotāja Irēna Taube nāca ar ini-
ciatīvu – un vecāki to atbalstīja –, 
ka sākumskolā ir jāievēro pavisam 
citi darbības principi. Līdz šim to 
esam turējuši godā. Ļoti ceram, 
ka arī tagad uzklausīs vecāku vēl-
mes,” uzsver L. Dermane. 

FOTO: no L. Dermanes personiskā arhīva
Kuldīgas Alternatīvās sākum-
skolas direktore Lorita Derma-
ne atzīst, ka mēģina izprast iz-
glītībā notiekošo, bet reizēm ar 
prātu to ir grūti pieņemt.

Nav atrisināts arī jautājums 
par sākumskolas klašu skolotāju 
palīgiem, kas palīdzētu bērniem 
integrēties. Vai bez izpētes drīkst 
likvidēt iestādi un teikt, ka tās ir 
tikai emocijas? Ir ļoti nenopietna 
attieksme pret šo paaudzi. Valstī 
ir pārāk daudz nesakārtotu lietu, 
bet visskarbāk, ja tas skar mūsu 
nākotni – bērnus.

Vienlaikus prasību ir daudz, 
piemēram, vērtējot pedagogu 
stundas, ir sadaļa, kā jaunākajās 
klasēs stundās izmanto IT līdzek-
ļus. Tas nenozīmē, ka mēs to ne-
darām, taču cilvēcīgus žestus, mī-
miku, balsi, emocijas, kopīgu grā-
matu lasīšanu nespēj aizstāt nekas 
cits. Vairākus gadus piedalāmies 
lasīšanas veicināšanas programmā 
„Bērnu žūrija” un esam iesaistī-
juši arī vecākus. Manuprāt, tas 
ir murgs: daudzās ģimenēs tieši 
vecāku aizņemtības dēļ jau ir aiz-
mirsuši, kā ir sarunāties ar bērnu, 
vieglāk ir iedot rokās planšetdato-
ru. Tādēļ patlaban daudz nodar-
bojamies ar vecāku izglītošanu.

Visus skolas pastāvēšanas ga-
dus esam piesaistījuši logopēdu, 
sociālo pedagogu, psihologu. Mē-
ģinu izprast notiekošo, bet reizēm 
ar prātu to ir grūti pieņemt.

Sākumskolas skolotāji visbie-

Vispirms būtu jāstiprina 
sākumskola

Pēc direktores domām, maz 
var sasniegt, ja skolotāji nestrādā 
kā komanda. 25 gados tādu ir iz-
devies izveidot.

„Dzirdēju ministra teikto, ka 
tiek spriests par obligāto vidējo 

Jūsu skolas rezultāti
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Sarunā par to, kas skolu jauniešus un sabiedrību kopumā spēj uzrunāt un mudina izzināt būtiskus 
Latvijas vēstures notikumus, piedalījās Kuldīgas Centra vidusskolas 10. klases skolnieks Oto Brante-
vics (no kreisās), izglītības uzņēmuma „Lielvārds” valdes priekšsēdētājs Aivars Gribusts, Rīgas Juglas 
vidusskolas vēstures skolotāja Dzintra Liepiņa, Rīgas 64. vidusskolas vēstures skolotāja Maija Kārkliņa, 
vēstures doktors Jānis Šiliņš, operators un strēlnieka Ēvalda Valtera dēls Raits Valters, publiciste Arta 
Tone, Saeimas deputāte Ingūna Rībena.

5.  janvārī izglītības uzņēmuma „Lielvārds” kompetences centrā 
plašsaziņas līdzekļu uzmanību piesaistīja vēsturiski izglītojošas 
multimediālas interneta vietnes www.dveseluputenis.lv atvēršana. 
Par tās un filmas „Dvēseļu putenis” tapšanu žurnālistam Ansim 
Bogustovam (no kreisās) stāsta filmas režisors Dzintars Dreibergs.

„Lielvārds” kompetences centrā 
klātesošajiem stāsta: „Esmu cil-
vēks, kas saskāries ar savām nezi-
nāšanām, lai gan mācījos ļoti labā 
skolā pie lieliskas vēstures skolo-
tājas. Pirms filmas uzņemšanas 
šķita, ka zinu ļoti daudz, taču 
izpratu, ka esmu mācījies sarež-
ģītā laikā, kad skolotāji, runājot 
par Latvijas vēsturi, vien pārskrē-
ja ātri pāri, tāpat definējot, kas 
ir latviešu strēlnieki. Katra vara 
stāstos par vēsturi veic izmaiņas, 
tādēļ man radās daudz jautāju-
mu par to, kā īstenībā risinājās 
notikumi. Pieļauju, ka rakstnieka 
A.  Grīna paaudze romānā uz-
rakstīto uztvēra kā pašsaprotamu, 
bet man tajā bija diezgan daudz 
sveša. Vēlējos izprast katra cilvē-
ka izjūtas, motivāciju viņu darbī-
bai. Sākumā meklēju informāciju 
Vikipēdijā, bet tad radās ideja, ka 
jāaicina palīgā profesionāli vēs-
turnieki un jārada uzticams faktu 
apkopojums. Priecājos, ka atsau-
cās Latvijas Nacionālā arhīva Lat-
vijas Valsts vēstures arhīva vado-
šais pētnieks Dr. hist. Jānis Šiliņš, 
kas ir galvenais mājaslapas dvese
luputenis.lv satura veidotājs.”

Dz.  Dreibergs uzsver, ka sa-
daļā „Laika līnija” ir bagātīgi at-
ainoti vairāk nekā 60 nozīmīgā-
kie notikumi latviešu strēlnieku 
cīņu gaitās gan pirms Latvijas 
valsts pasludināšanas, gan Lat-
vijas neatkarības kara laikā – no 
1914.  gada augusta, kad sākās 
Pirmais pasaules karš, līdz pat 
1921.  gadam, kad jauno Latviju 
de iure atzina Antantes Augstā-
kā padome. Turklāt kartē var 
uzskatāmi izsekot pārmaiņām 
frontes stāvoklī Latvijas teritori-
jā, savukārt kompaktie apraksti 
ir papildināti ar saitēm uz ārējiem 
resursiem, kuros rodama vēl pa-
dziļinātāka informācija. Katram 
notikumam ir piemeklēts arī 
atbilstīgs A.  Grīna romāna frag-
ments.

J.  Šiliņš norāda, ka, apkopo-
jot milzīgo informācijas apjomu, 
to kārtojuši dažādu zināšanu un 
interešu līmeņiem – gan tādiem, 
kas vēlas iegūt nelielu ieskatu, 
gan tādiem, kas šajā tematikā vē-
las iedziļināties, kā arī – domājot 
par atšķirīgiem uztveres veidiem: 
vizuālu, audiālu, tekstuālu.

Vietnes idejas atbalstītāja In-
gūna Rībena norāda, ka tautas 
identitāti veido kopīga vēsture, 
kultūra un valoda, tādēļ tā ir jā-
nosargā  – un valsts budžeta at-
balsts šim mērķim ir tikai loģisks 
un likumsakarīgs. „Izpratne par 
vēsturi ir bezgala atšķirīga. Par 
to pārliecinos, arī strādājot par-
lamentā, īpaši jaunās paaudzes 
pārstāvjiem daudzas lietas neko 
neizsaka. Pārsteidz, ka finansiālu 
atbalstu piešķir visādiem projek-
tiem, bet, piemēram, „Latvijas ra-
dio” valsts simtgadībā kaut vai no 
rīta vairāk varētu skanēt latviešu 
tautasdziesmas vai skaistas kora 
dziesmas, jo tikai dziesmā un 
mūzikā var rast harmoniju. Mani 
personīgi sausi fakti neuzrunā, 

bet būtiskas ir emocijas. Sekojot 
filmas „Dvēseļu putenis” uzņem-
šanai, varēsim kā svētceļojumā 
izsekot mūsu valsts tapšanas 
vēsturei. Kad mūsdienu jaunieši 
redzēs uzfilmēto vienaudžu sejas 
Ziemassvētku kauju attēlojumā, 
tad, manuprāt, tā kļūs dzīvā laik-
metīgā dimensija, kas viņos var 
radīt interesi meklēt un lasīt vēs-
turiskus hronoloģiskos materiā-
lus. Emocionāli ir arī dzīvu cilvē-
ku atmiņu stāsti,” atzīst I. Rībena.

Vietnes atvēršanas pasākumā 
piedalījās arī Kuldīgas Centra vi-
dusskolas 10. klases skolnieks Oto 
Brantevics, kurš ir filmas „Dvēse-
ļu putenis” galvenās lomas atvei-
dotājs. Uz sarunas vadītāja Anša 
Bogustova jautājumu, vai skolēni 
zina, piemēram, kas ir romānā 
pieminētie friči, Lāčplēša diena 
utt., Oto atbild, ka diemžēl daudzi 
nezina būtiskus Latvijas vēstures 
notikumus un faktus. Viņaprāt, 
neinformētos klasesbiedrus ir 
grūti nosodīt, jo viņi ir auguši ģi-
menēs, kur vecāki lieto alkoholu 
vai ir visai ierobežotas intereses.

„Tikai tagad, lasot grāmatu 
„Dvēseļu putenis”, vairāk saprotu 
un izprotu strēlnieku domāša-
nas veidu, viņu emocijas – bailes, 
priekus, jo mēģinu to izdzīvot 
caur sevi. Sākumā tas nebija viegli. 
Pirms tam vēsturi uztvēru kā grā-
matās ierakstītus un samērā nein-
teresantus faktus, bet patlaban uz 
vēsturi skatos citādāk un nopiet-
nāk, jo visu uztveru emocionālāk. 
Ceru, ka arī citi mani vienaudži 
pēc filmas noskatīšanās izrādīs 
lielāku interesi un sevi ar Latviju 
saistīs vairāk nekā patlaban,” stās-
ta Oto.

Dz.  Dreibergs piebilst  – lai 
gan skolu absolvējis 1999.  gadā, 
tolaik vairāk uzzinājis par vidus-
laikiem un Jūliju Cēzaru nekā par 
mūsu senču likteņgaitām. „Nevar 
vainot vēstures skolotājus, jo liela 
daļa informācijas nebija pieeja-
ma, skaidri definēta, pārsvarā tā 
bija politizēta. Tādēļ ir izaugusi 
paaudze, kas joprojām par daudz 
ko ir nesaprašanā. Protams, ir sā-
pīgi apzināties, ka, veidojot filmu, 
vairs nevaru sastapt nevienu dzī-
vu aculiecinieku, kas varētu kaut 
ko pastāstīt. Bet aicinu ikvienu, 

kam ir kaut kas saglabājies no 
vecvecākiem, ar to dalīties – pie-
rakstītām atmiņām, fotogrāfijām 
u.  tml. Tās ieskenēsim un tādā 
veidā vietni www.dveseluputenis.
lv varēsim visu laiku papildināt 
ar izziņas materiāliem,” stāsta re-
žisors.

Kas uzrunā mūsdienu 
jauniešus un sabiedrību

Atbildot uz A. Bogustova jau-
tājumu, vai šāda multimediāla 
interneta vietne skolās spēs aizstāt 
grāmatas, izglītības uzņēmuma 
„Lielvārds” valdes priekšsēdētājs 
Aivars Gribusts pārliecināti saka – 
kvalitatīvu izglītību ir iespējams 
iegūt tikai tad, ja mācīšanās no-
tiek apzināti un iedziļinoties. „Lai 
skolēni apzināti un iedziļinoties 
apgūtu, piemēram, Latvijas vēs-
turi, svarīgs ir kvalitatīvs saturs. 
Un tam ir jābūt digitālam, lai, iz-
mantojot patlaban pieejamās teh-
noloģiskās iespējas, ātrāk un vien-
kāršāk nonāktu pie pirmavotiem, 
nevis to atstāstījumiem. Nākamajā 
desmitgadē izglītībā noteicošais 
būs mobils digitāls saturs,” norāda 
A.  Gribusts. Viņaprāt, mācīšanās 
notiek nevis tad, ja kāds stāsta un 
rāda, bet gan tad, ja skolēns pats 
ir nodarbināts, tādēļ skolotājiem 
ir jāuzdod uzdevumi. Atbildes 
skolēni paši meklēs, piemēram, 
jaunizveidotajā vietnē. „Drukātu 
grāmatu nozīme jaunās paaudzes 
attīstībā samazināsies,” uzskata 
A. Gribusts.

Rīgas 64. vidusskolas vēstures 
skolotāja Maija Kārkliņa secina, 
ka vietni varēs izmantot kā vie-
nu no mācību metodēm, jo viņa 
ir pārliecinājusies, ka jaunieši 
ir dažādi un atšķirīga ir arī viņu 
pieeja mācīšanās procesam. „Ma-
nuprāt, tas ir stāsts par sabiedrību 
kopumā, un, piemēram, atbildību 
par to, ka daudzi nezina, kas reiz 
notika 11.  novembrī, nedrīkst 
uzlikt tikai uz vēstures skolotāju 
pleciem. Mūsdienu jaunieti var 

uzrunāt ar emocijām. Par to pār-
liecinājos, kad bijām aizbraukuši 
uz Tīreļpurvu. Pēc tam, stundu 
laikā, viņi atsauc atmiņā iegūtās 
emocijas un man ir vieglāk strā-
dāt tālāk,” atklāj M. Kārkliņa. Uz 
laikraksta jautājumu, vai piekrīt 
A.  Gribusta domai par drukā-
to grāmatu atstāšanu pagātnei, 
skolotāja atbild: „Mana pieredze 
liecina, ka daudzi skolēni lasa 
grāmatas, tā ka tādā grāvī vēl ne-
esam. Bet tas gan ir fakts: ja jau-
niešiem dodam iespēju kaut ko 
izjust uz savas ādas  – aizbraukt 
uz Tīreļpurvu, aiziet uz brāļu ka-
piem utt., tam ir liela nozīme, tas 
raisa interesi pēc tam atvērt arī 
grāmatas.”

Vēstures skolotāju biedrības 
un Eiropas Vēstures izglītotāju 
asociācijas (EUROCLIO) locekle 
Rīgas Juglas vidusskolas vēstures 
skolotāja Dzintra Liepiņa stāsta: 
„Konkrēto vietni www.dveselu
putenis.lv es nosauktu par rīku, 
kuru var izmantot gan skolēns, 
gan skolotājs. Tā man šķiet ļoti 
interesanta, izveidota profesionā-
li un ar nopietnu attieksmi, jo ir 
pieejami dažādi avoti un norādes 
uz daudzveidīgām saitēm. Sāku 

jau apsvērt, kādus jautājumus 
skolēniem varētu uzdot, lai viņi 
šo rīku izmantotu un meklētu 
atbildes. Domāju, ka vēstures 
skolotāji būs laimīgi, jo šis rīks ir 
informatīvi visdaudzveidīgākais 
un pieejamākais, kādu līdz šim ir 
izdevies redzēt. Par līdzīgu mā-
cību materiālu izveidi domā arī 
citās Eiropas valstīs.”

Skolotāji, viņasprāt, var moti-
vēt jauniešus un iesaistīt arī viņu 
ģimenes meklēt un apkopot in-
formāciju par strēlniekiem savās 
dzimtās. „Arī mēs ar skolēniem 
dodamies uz Tīreļpurvu, un izjū-
tu, ka pēc tam viņos rodas pastip-
rināta interese uzzināt par savu 
priekšteču gaitām valsts vēstures 
veidošanā. Piemēram, lūdzu sko-
lēnus uzrakstīt savus iespaidus; 
tad vienīgais pārmetums bija tas, 
ka pārāk daudz esam gājuši pa 
ceļu, bet vajadzējis vairāk doties 
tieši purvā un ierakumos, kur 
notika kaujas,” stāsta Dz. Liepiņa. 
Skolotāja M. Kārkliņa piebilst, ka 
jautājumi rodas tad, ja pats esi 
kaut ko emocionāli piedzīvojis, 
tādēļ viņa pieļauj, ka daudz jautā-
jumu  radīsies pēc filmas „Dvēse-
ļu putenis” noskatīšanās. 

Turpinājums no 1. lpp. 

Vietni www.dve-
seluputenis.lv 

es nosauktu par rīku, 
kuru var izmantot gan 
skolēns, gan skolotājs. 
Tā man šķiet ļoti 
interesanta, izveidota 
profesionāli un ar 
nopietnu attieksmi, 
jo ir pieejami dažādi 
avoti un norādes 
uz daudzveidīgām 
saitēm.



Emocionāli un ar lielu atbildību par Latvijas vēsturi

VISI FOTO: Maksis Kotovičs
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Izglītības jomas likumdošanas izmaiņas, 
kas stājās spēkā 2018. gada 1. janvārī

2018.  gada 1.  janvārī stājās 
spēkā vairākas būtiskas likumdo-
šanas izmaiņas, ar kurām tiek reg-
lamentēta darbība izglītības jomā.

Stājās spēkā grozījumi Izglītī-
bas likumā, paredzot sociālo at-
balstu tiem pirmspensijas vecuma 
pedagogiem, kuriem līdz vecuma 
pensijas sasniegšanai būs paliku-
ši ne vairāk kā trīs gadi un kuri 
skolu tīkla sakārtošanas rezultātā 
zaudēs darbu. Sociālais atbalsts 
būs pieejams tiem pedagogiem, 
kuru kopējais pedagoga darba 
stāžs valsts un pašvaldības izglītī-
bas iestādēs, kas īsteno vispārējās 
izglītības programmas, ir vismaz 
25  gadi, t.  sk. pēdējie pieci gadi 
pirms izglītības iestādes likvidā-
cijas vai astoņi pirms reorganizā-
cijas nostrādāti izglītības iestādē, 
kura īsteno vispārējās pamatizglī-
tības vai vispārējās vidējās izglītī-
bas programmas. Sociālā atbalsta 
maksimālais apjoms ir paredzēts 
līdz sešu mēnešu vidējās izpeļņas 
apmēram Ministru kabineta no-
teiktajā kārtībā.

2018.  gada 1.  janvārī stājas 
spēkā Psihologu likums un sākas 
psihologu reģistrācija psihologu 
reģistrā, kā arī sertifikātu izsnieg-
šana psihologiem darbībai noteik-
tā profesionālās darbības jomā. 
Ar Psihologu likumu tiks regulēta 
psihologu profesionālā darbība, 
nosakot izglītības un kompeten-
ču prasības atbilstīgi izveidotajai 
sertifikācijas sistēmai, psihologu 
profesionālās darbības jomu ieda-
lījums, psihologa pienākumi un 
tiesības. Tiks pievērsta īpaša uz-
manība psihologa klientu tiesību 

aizsardzībai. Papildu informācija: 
Psihologu likums (https://likumi.
lv/doc.php?id=290115) un psiho-
logu reģistrācija (http://ikvd.gov.
lv/registracija/psihologuregistra
cija/).

Ar 2018. gada 1. janvāri ir sāku-
sies pirmsskolas izglītības iestāžu 
vadītāju profesionālās darbības 
novērtēšana. Pirmsskolas izglītī-
bas iestāžu vadītāju darbu vērtēs 
reizi sešos gados. Šāda sistēma tika 
izveidota, lai ieviestu vienotu izglī-
tības iestāžu vadītāju profesionālās 
darbības novērtēšanu, veicinātu 
pārskatāmu, uz attīstību vērstu iz-
glītības iestāžu vadītāju darbu un 
valsts līmenī sniegtu ieteikumus tā 
pilnveidei. Tādējādi tiek palielinā-
ta sabiedrības līdzdalība izglītībā 
un nostiprināta izglītības iestāžu 
vadītāju atbildība par izglītības 
kvalitāti izglītības iestādē.

Turpinot ieviest studējošo un 
absolventu reģistru, ar 2018. gada 
1.  janvāri Valsts ieņēmumu die-
nestam  (VID) elektroniski tiks 
iesniegti dati par augstskolās 
studējošajiem. Tas nozīmē, ka 
tiem vecākiem, kuriem pienākas 
nodokļu atlaides par apgādājama-
jiem līdz 24  gadu vecumam, pa-
šiem nebūs jāpieprasa izziņas no 
augstskolām un jāsniedz tās VID. 
Tādējādi tiek samazināts admi-
nistratīvais slogs augstskolām un 
vecākiem. Informāciju par studē-
jošajiem izmantos arī pašvaldības, 
paredzot nodokļu atlaides daudz-
bērnu ģimenēm par apgādājama-
jiem studējošajiem.

Izmaiņas nodokļos
Lielākā daļa algotā darba darī-

tāju maksās mazāku iedzīvotāju 

ienākuma nodokli (IIN), jo likme 
tiek samazināta par 3 % – no 23 % 
uz 20 %, t. i., mēneša ienākumiem 
līdz 1667 eiro – 20 %, bet mēne-
ša ienākumu daļai, kas pārsniedz 
1667  eiro,  – 23  %. (Piemērs: ja 
mēnešalga ir 2000  eiro, tad no 
1667  eiro tiks ieturēti 20  % IIN, 
bet no atlikušās starpības 333 eiro 
apmērā – 23 %.)

Vienlaikus tiek ieviesta arī 
progresīvā IIN likme, kas skars 
lielo algu saņēmējus, proti, gada 
ienākumiem līdz 20 004 eiro tiks 
piemērota 20  % IIN likme, gada 
ienākumu daļai, kas pārsniedz 
20  004 eiro, bet nepārsniedz 
55 000 eiro, – 23 %, bet gada ienā-
kumu daļai, kas pārsniedz 55 000 
eiro,  – 31,4  %. (Piemērs: ja gada 
ienākumi ir 20  100 eiro, tad no 
20 004 eiro tiks ieturēti 20 % IIN, 
bet no 96 eiro – 23 %.)

Pieaugs atvieglojuma apmērs 
par vienu apgādājamo no pašrei-
zējiem 175 eiro līdz 200 eiro. At-
vieglojums par apgādājamajiem 
pieaugs arī turpmāk: 2019. gadā – 
līdz 230 eiro, bet 2020. gadā – līdz 
250 eiro mēnesī.

Ar 2018.  gada 1.  janvāri tiek 
mainīts solidaritātes nodokļa 
sadalījums, 1  % novirzot veselī-
bas aprūpes finansēšanai jeb ob-
ligātajai veselības apdrošināšanai, 
6 % – sociāli apdrošināto personu 
jeb fondēto pensiju shēmas dalīb-
nieku kontos, 4 % – nodokļa mak-
sātāja izvēlētajā privātā pensiju 
fonda pensiju plānā, bet 10,5 % – 
IIN sadales kontā. Ir jāpiebilst, 
ka solidaritātes nodokļa daļa, kas 
tiks novirzīta veselības aprūpes 
finansēšanai, atbilst 1  % nodokļa 
likmes pašnodarbinātības gadīju-

mā vai pa 0,5 % attiecīgi no darba 
devēja un darba ņēmēja likmes 
nodarbinātības gadījumā.

Minimālā alga (bruto) šogad 
pieaugs no 380 eiro līdz 430 eiro 
mēnesī. Tas nozīmē, ka arī no-
dokļu izmaiņu dēļ minimālās 
algas saņēmējs bez apgādājama-
jiem uz rokas saņems par 58 eiro 
vairāk.

Tiks nodrošināta lielāka fi-
nansiālā atbalsta sniegšana ģi-
menēm ar diviem un vairāk bēr-
niem, proti, papildus pastāvošajai 
ģimenes valsts pabalsta sistēmai 
darbosies jauns atbalsta mehā-
nisms  – piemaksa. Piemaksa pie 
ģimenes valsts pabalsta par divu 
bērnu audzināšanu būs 10  eiro 
mēnesī, par trīs bērniem – 66 eiro 
mēnesī, par katru nākamo bērnu 
piemaksas apmērs būs par 50 eiro 
mēnesī lielāks nekā par iepriek-
šējo kopējo audzināmo bērnu 
skaitu ģimenē. Tas nozīmē, ka par 
četriem bērniem piemaksa būs 
116 eiro mēnesī, par pieciem bēr-
niem  – 166  eiro mēnesī, par se-
šiem bērniem – 216 eiro mēnesī, 
par septiņiem bērniem – 266 eiro 
mēnesī utt.

Papildu pabalstu saņems arī 
audžuģimenes. Pabalsts bērna 
līdz 6  gadu vecumam uzturam 
būs 215  eiro, bet 7–17  gadus ve-
cam bērnam – 258 eiro (līdz šim 
attiecīgi 95 eiro un 114 eiro). Sa-
vukārt atlīdzība audžuģimenei 
par bērnu audzināšanu būs atka-
rīga no aprūpējamo bērnu skaita: 
par vienu bērnu būs 171 eiro, par 
diviem – 222 eiro, par trīs un vai-
rāk bērniem – 274 eiro (līdz šim – 
113,83  eiro neatkarīgi no bērnu 
skaita).

Tiek pārrēķinātas pensijas, 
kas tika piešķirtas vai pārrēķinātas 
2012., 2013., 2014. un 2015. gadā. 
Pēc pārrēķina pensija palielinā-
sies cilvēkiem, kuri pensiju sāka 
saņemt ekonomiskās krīzes laikā, 
kad tika piemēroti negatīvi pensi-
jas kapitāla indeksi. Pensiju pārrē-
ķins notiks automātiski, un senio-
riem papildus nekas nebūs jādara.

Šogad sāksies pāreja uz jau-
no valsts veselības aprūpes sis-
tēmu, kas pilnīgi sāks darboties 
2019.  gadā. Pilnu valsts apmak-
sāto veselības aprūpes pakalpoju-
mu grozu saņems ne tikai perso-
nas, kuras veic sociālās iemaksas, 
bet arī iedzīvotāju grupas, kas ir 
atbrīvotas no šo iemaksu veik-
šanas: pensionāri, bērni, Nodar-
binātības valsts aģentūrā reģis-
trējušies bezdarbnieki, trūcīgās 
personas, I un II grupas invalīdi, 
personas, kuras mācās vispārējās 
izglītības iestādēs, profesionālās 
pamatizglītības vai profesionālās 
vidējās izglītības iestādēs vai ir 
pilna laika studējošie, u. c. Pilnu 
valsts apmaksāto veselības ap-
rūpes pakalpojumu grozu varēs 
saņemt arī personas, kuras pašas 
veiks veselības apdrošināšanas 
iemaksas noteiktā apmērā – 1 % 
no minimālās algas jeb 4,30 eiro 
mēnesī (51,60 eiro gadā). Ir jāpie-
bilst, ka 2018. gads ir pārejas pe-
riods, kad ikviens iedzīvotājs pa-
kalpojumus saņems tāpat kā līdz 
šim. Personām, kurām ir jāveic 
veselības apdrošināšanas maksā-
jums, tas būs jādara 2018.  gada 
otrajā pusē.

Materiāla sagatavošanā iz
mantota Valsts kancelejas infor
mācija. 
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Studiju programmu modernizācijā un cilvēkkapitāla 
attīstībā plāno ieguldīt 65 miljonus eiro

Turpmāko sešu gadu laikā Lat-
vijas augstskolām un koledžām 
būs pieejams vairāk nekā 65  mil-
jonu eiro liels Eiropas Sociālā fon-
da (ESF) finansējums, ko tiek plā-
nots ieguldīt studiju programmu 
modernizācijā, starptautiskās kon-
kurētspējas veicināšanā, cilvēkka-
pitāla attīstībā, kā arī augstskolu 
un koledžu labākas pārvaldības 
sistēmas izveidē. Uz finansējumu 
varēs pretendēt gan valsts, gan 
privātās Latvijas augstskolas un 
koledžas. Tas ir paredzēts šādos 
9.  janvārī valdībā apstiprinātajos 
Ministru kabineta noteikumos: 
„Darbības programmas „Izaug-
sme un nodarbinātība” 8.2.1. spe-
cifiskā atbalsta mērķa „Samazināt 
studiju programmu fragmentāciju 

un stiprināt resursu koplietošanu” 
pirmās un otrās projektu iesnie-
gumu atlases kārtas īstenošanas 
noteikumi”; „Darbības program-
mas „Izaugsme un nodarbinātība” 
8.2.2.  specifiskā atbalsta mērķa 
„Stiprināt augstākās izglītības in-
stitūciju akadēmisko personālu 
stratēģiskās specializācijas jomās” 
pirmās, otrās un trešās projektu 
iesniegumu atlases kārtas īsteno-
šanas noteikumi”; „Darbības pro-
grammas „Izaugsme un nodar-
binātība” 8.2.3.  specifiskā atbalsta 
mērķa „Nodrošināt labāku pārval-
dību augstākās izglītības institūci-
jās” īstenošanas noteikumi”.

ESF finansējums ir paredzēts 
Latvijas tautsaimniecības vajadzī-
bām atbilstīgu studiju programmu 
izstrādei, augstskolu mācībspē-
ka un pārvaldības stiprināšanai, 
ieskaitot akadēmiskā personāla 

svešvalodu, digitālo prasmju un 
sadarbības ar industriju prasmju 
uzlabošanu, doktorantu iesaistei 
akadēmiskajā darbā un ārvalstu 
pasniedzēju piesaistei. Eiropas Sa-
vienības (ES) fondu investīcijas ir 
plānotas arī augstskolu sadarbības 
ar industriju stiprināšanai – tās ie-
saistei studiju satura un augstsko-
las pārvaldības jautājumos, kā arī 
akadēmiskā godīguma kultūras at-
tīstīšanai augstskolās un uz rezul-
tātu orientētas augstskolu iekšējās 
kvalitātes vadības sistēmu izveidei.

Projektā tiks izveidotas 11 ko-
pīgas starpaugstskolu doktoran-
tūras studiju programmas un 
62  studiju programmas oficiālajās 
ES valodās, kas nav latviešu va-
loda. Finansējums tiek paredzēts 
arī jaunu skolotāju studiju pro-
grammu izstrādei, aprobācijai un 
akreditācijai. Jaunais skolotāju iz-

glītības saturs tiks izstrādāts, bals-
toties uz nozares ekspertu darba 
grupas priekšlikumiem un saskaņā 
ar augstskolas individuālo pedago-
ģijas izglītības attīstības plānu. ES 
fondu aktivitātei kopējais plānotais 
finansējums ir vairāk nekā 10 mil-
jonu eiro, t.  sk. 9,2  miljoni eiro 
ESF investīciju un 1,6 miljoni eiro 
valsts budžeta līdzfinansējuma.

Projektos tiks finansēta aka-
dēmiskā personāla kompetences 
pilnveide, kas ietver arī stažēša-
nos uzņēmumos un angļu valodas 
mācības, kā arī doktorantu akadē-
miskā darba veikšanu un ārvalstu 
pasniedzēju mācībspēka darbu 
augstskolās un koledžās Latvijā. 
Kopumā augstskolu un koledžu 
akadēmiskā personāla stiprināša-
nai ir plānoti vairāk nekā 34 miljo-
ni eiro, t. sk. 29,2 miljoni eiro ESF 
finansējuma un 5,1  miljons eiro 

valsts budžeta līdzfinansējuma.
Augstskolām un koledžām būs 

iespēja paaugstināt vadības perso-
nāla kompetences  – līderības un 
inovācijas prasmes, stiprināt aka-
dēmiskā godīguma kultūru, ieviest 
e-risinājumus. Šiem mērķiem plā-
notais finansējums ir 20  miljonu 
eiro, t. sk. 17 miljonu eiro ESF fi-
nansējuma un 3 miljoni eiro valsts 
budžeta līdzfinansējuma.

Visās programmās projektus ir 
paredzēts uzsākt 2018. gada otra-
jā pusgadā. Būtiskākie nosacījumi 
ESF finansējuma saņemšanai ir 
nozares iesaiste studiju satura un 
augstskolu pārvaldības jautāju-
mos, labākās starptautiskās prak-
ses ieviešana augstskolas darbībā, 
skolotāju izglītības programmu 
sasaiste ar jauno vispārējās izglī-
tības saturu, kā arī starptautiskā 
eks pertīze projektu vērtēšanā. 
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Monogrāfijā „Latvija: zeme, daba, tauta, valsts” – 
jaunākās zinātniskās atziņas par Latviju

Foto: Toms Grīnbergs
Profesors Oļģerts Nikodemus informē, ka monogrāfijas „Latvija: zeme, daba, tauta, valsts” veidošanā 
tika iesaistījušies vairāk nekā 40 autori, starp kuriem ir ļoti dažādu zinātņu nozaru pārstāvji – ģeogrāfi, 
ģeologi, vides zinātnieki un biologi.

Februārī atvēršanu piedzīvos 
Latvijas Universitātes  (LU) Ģeo-
grāfijas un zemes zinātņu fakultā-
tes (ĢZZF) pētnieku vadībā radītā 
monogrāfija „Latvija: zeme, daba, 
tauta, valsts”, kas ir pētījumu ap-
kopojums par Latvijas teritoriju, 
dabas apstākļiem, cilvēkiem un 
viņu darbības izpausmēm. Viens 
no grāmatas zinātniskajiem re-
daktoriem ĢZZF Vides zinātnes 
nodaļas vadītājs profesors Oļģerts 
Nikodemus ir pārliecināts, ka mo-
nogrāfija sniegs pēdējās jaunākās 
zinātniskās atziņas par Latviju.

Iz vēstures…
Latvijā neplānoti ir izveidoju-

sies tradīcija, ka ik pēc 50 gadiem 
iznāk monogrāfija par Latvijas 
dabu un cilvēkiem. Lai nodrošinā-
tu izglītības kvalitāti un valsts in-
stitūcijas ar visaptverošu informā-
ciju par jauno valsti, viens no pir-
majiem uzdevumiem pēc Latvijas 
neatkarības iegūšanas 1918.  gadā 
bija apkopot jaunākos datus par 
valsts teritoriju, dabu un tautu. 
Tā tapa Marģera Skujenieka darbs 
„Latvija  – zeme un iedzīvotāji” 
(1921). Pagājušā gadsimta 30. ga-
dos izdevniecībā „Valters un Rapa” 
Paula Galenieka un Nikolaja Mal-
tas redakcijā iznāca monogrāfisks 
darbs trīs sējumos „Latvijas zeme, 
daba, tauta” (1936–1937), kurā ir 
sniegts pārskats par Latviju valsts 
zinātnieku skatījumā. Minētais iz-
devums piedzīvoja trīs atkārtotus 
izdevumus.

Pēc Latvijas neatkarības zau-
dēšanas Jānis Rutkis Zviedrijā 
saraksta un 1960. gadā izdod grā-
matu „Latvijas ģeogrāfija” (apgāds 
„Zemgale”), kurā tiek aprakstī-
ta Latvijas daba, iedzīvotāji un 
saimniecība. Lai gan informācija 
pārsvarā ir no Latvijas brīvvalsts 
laikiem, t.  i., pagājušā gadsimta 
30. gadiem, tā trimdas latviešiem 
kļūst par nozīmīgāko zinātnisko 

izziņas avotu par Latviju.
Arī padomju periodā pēc 

Latvijas neatkarības zaudēšanas 
Latvijas zinātnieki sagatavoja un 
izdeva monogrāfiju par Latviju  – 
„Latvijas PSR ģeogrāfija” (1971, 
izdevniecība „Zinātne”), kurā, 
balstoties uz tālaika ideoloģiska-
jiem uzstādījumiem, aplūkoti Lat-
vijas dabas apstākļi, iedzīvotāji un 
saimniecība. Minētā monogrāfija 
piedzīvoja otro papildināto izde-
vumu 1975.  gadā. Lai gan ir pa-
gājuši jau vairāk nekā 40 gadi un 
Latvijas valsts atguvusi neatkarī-
bu, šo grāmatu joprojām izmanto 
valsts pārvaldes, zinātniskās un 
izglītības iestādes, jo jaunāks vis-
aptverošs apkopojums par Latviju 
vēl nav pieejams.

Viss par un ap Latviju
Viens no jaunās grāmatas zi-

nātniskajiem redaktoriem profe-
sors O. Nikodemus, jautāts īsumā 
raksturot monogrāfiju, atzīst: grā-
matā ir viss par un ap Latviju.

Izdevums ir veltījums Latvijai 
simtgadībā. Grāmata 800  teksta, 
tabulu, diagrammu, karšu un at-
tēlu lappusēs stāsta par Latvijas 
ģeogrāfiju no A līdz Z. Grāmatas 
saturs ir iespaidīgs  – monogrāfi-
ja aptver vairākas lielas nodaļas: 
„Latvijas teritorija”, „Zeme”, „At-
mosfēra”, „Virszemes ūdeņi”, „Dzī-
vības sfēra”, „Iedzīvotāji un apdzī-
vojums”, „Saimniecības ģeogrāfija 
un Latvijas vieta pasaulē”, „Dabas 
daudzveidības un kultūrvēsturis-
ko vērtību aizsardzība”, „Latvijas 
ilgtspējīga attīstība”.

Monogrāfija sākas ar nodaļu, 
kurā ir raksturota Latvijas teri-
torija kā ģeogrāfiska telpa un tās 
atrašanās vieta Eiropā un pasau-
lē. Grāmatā caur teritorijas ģeo-
loģiskās attīstības prizmu tiek 
aprakstīts ļoti garš Latvijas teri-
torijas veidošanās periods  – no 
Pirmskembrija perioda līdz mūs-
dienām. Tiek vēstīts arī par dabas 
apstākļiem Latvijas teritorijā laikā, 
kad tā atradusies tuvu ekvatoram. 
Liela uzmanība grāmatā tiek pie-
vērsta Latvijas ģeodaudzveidībai – 
reljefam, to veidojošajiem nogulu-
miem, derīgajiem izrakteņiem kā 
vienām no nozīmīgākajām dabas 
bagātībām.

Grāmatā tiek analizētas vēs-
turiskās klimata izmaiņas, klima-
ta mainība mūsdienās un ar to 
saistītās bīstamās un ekstremālās 
dabas parādības. Liela uzmanība 
tiek pievērsta virszemes ūdeņiem 
un Baltijas jūrai. Nodaļā „Dzīvības 
sfēra” tiek aplūkoti augsnes tipi 
un to īpašības, kā arī aktuālākās 
augsnes aizsardzības problēmas. 
Šajā nodaļā ir iekļauts ļoti plašs 
materiāls arī par Latvijā sastopa-
majām augu un dzīvnieku sugām, 
par bioloģisko daudzveidību, tās 
izmaiņām un to ietekmējošajiem 
faktoriem kopumā. Šajā nodaļā 
tiek aplūkoti arī Latvijas ekosistē-
mu sniegtie pakalpojumi. „Tas ir 
jauns zinātnes virziens, kas mēģi-

votāju migrācijai 20.  un 21.  gad-
simtā.

Monogrāfijas noslēgumā tiek 
aprakstītas Latvijas dabas un kul-
tūrvēsturiskās vērtības un risinā-
jumi šo vērtību saglabāšanai. No-
slēdzošā nodaļa ir veltīta Latvijas 
attīstībai un tās atbilstībai ilgtspē-
jīgas attīstības principiem.

Pieejama visiem Latvijas 
iedzīvotājiem

Monogrāfijas veidošanā tika 
iesaistījušies vairāk nekā 40 auto-
ri, starp kuriem ir ļoti dažādu zi-
nātņu nozaru pārstāvji – ģeogrāfi, 
ģeologi, vides zinātnieki un bio-
logi –, kā arī četri zinātniskie re-
daktori – profesori Māris Kļaviņš, 
Vitālijs Zelčs, Zaiga Krišjāne un 
O. Nikodemus.

Grāmata iznāks 3000  eksem-
plāros un būs pieejama Latvijas 
bibliotēkās un skolās. Monogrā-
fijas mērķauditorija ir Latvijas ie-
dzīvotāji, bet labs palīgs darbā tā 
būtu, pirmkārt, ģeogrāfijas, dabas-
zinību un bioloģijas skolotājiem, 
otrkārt, studentiem un, treškārt, 
zinātniekiem un pētniekiem, 
skaidro profesors O. Nikodemus.

„Viens no mūsdienu zinātnes 
uzdevumiem ir ne tikai rakstīt 
augsta līmeņa zinātniskās publi-
kācijas, kas parāda zinātnes līme-
ni pasaules kontekstā, bet arī par 
šiem pētījuma rezultātiem infor-
mēt sabiedrību. Šī monogrāfija 
ir tā, kas sniegs pēdējās jaunākās 
zinātniskās atziņas par Latviju,” 
uzsver O. Nikodemus.

Latvija mainās
O.  Nikodemus, taujāts, kas 

grāmatā ir mainījies, kopš iznākusi 
iepriekšējā monogrāfija, vispirms 
uzsver to, ka pati zinātne ir mainī-
jusies. „Zinātnē ir ienākusi jauna, 
sabiedrībai pieejama tālizpētes in-
formācija, satelītattēli, ģeogrāfis-
kās informācijas sistēmas, kuras 
izmantojot ir iespējams ļoti plaši 
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un daudzveidīgi analizēt telpisko 
ģeogrāfisko, ģeoloģisko, ekolo-
ģisko un citu informāciju. Ir pie-
ejami datori un programmatūra, 
kas ļauj šo informāciju apstrādāt. 
Mūsdienās informācija ir daudz 
vispusīgāka, nekā tā bija pagājušā 
gadsimta 60. gados,” skaidro pro-
fesors.

Ir mainījusies pati valsts iekār-
ta – no padomju republikas Latvi-
ja ir kļuvusi par neatkarīgu valsti, 
un iekārtas maiņa izraisīja gan 
pozitīvas, gan negatīvas izmaiņas, 
piemēram, iedzīvotāju skaita sa-
mazināšanos, daudzu rūpniecības 
nozaru likvidāciju un jaunu, pa-
saules tirgū konkurējošu, moder-
nu uzņēmumu rašanos.

„Noteikti atzīmējams, ka jau-
najā monogrāfijā mēs varam droši 
runāt par pastāvošajām problē-
mām, piemēram, iedzīvotāju de-
mogrāfijā, zemes izmantošanā, 
un piedāvāt risinājumus; Latvijas 
PRS ģeogrāfijas autoriem tas ne-
bija iespējams. Arī Latvijas dabas 
apstākļos, zemes izmantošanā, 
tautsaimniecībā, iedzīvotāju skaitā 
ir notikušas tik būtiskas izmaiņas, 
ka mūsu skolotāji, LU profesori 
un docenti, kas rakstīja iepriek-
šējo monogrāfiju par Latviju, par 
to pat nevarēja iedomāties,” atzīst 
profesors.

Izvest Latviju pasaulē
„Kāpēc gan šāda monogrāfija 

nevarētu būt atrodama Amerikas 
Savienoto Valstu Kongresa biblio-
tēkā?” jautā O. Nikodemus, cerē-
dams, ka grāmatu varētu izdot arī 
angļu valodā. Viņaprāt, zinātnis-
kas informācijas par Latviju angļu 
valodā ļoti trūkst.

Sarunas beigās profesors vien 
nosmej – žēl, ka pašlaik nenotie-
kot Saeimas vēlēšanas  – mono-
grāfija „Latvija: zeme, daba, tauta, 
valsts” būtu laba dāvana jaunievē-
lētam deputātam, lai viņš Latviju 
varētu iepazīt no A līdz Z. 
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un citu informāciju.



Jaunajā
monogrāfijā 

mēs varam droši
runāt par 
pastāvošajām 
problēmām,
piemēram, iedzīvotāju 
demogrāfijā,
zemes izmantošanā,
un piedāvāt 
risinājumus; Latvijas
PRS ģeogrāfijas 
autoriem tas nebija
iespējams.



na ekosistēmas kopumā novērtēt 
no ļoti daudziem viedokļiem  – 
ekosistēma kā resurss dažādu 
produktu ražošanai, ekosistēma 
kā nozīmīgs ainavas elements, 
ekosistēma kā ūdens kvalitātes 
nodrošinātājs. Latvijā nav veikts 
visas Latvijas ekosistēmas novēr-
tējums, šeit ir atspoguļotas pirmās 
iestrādnes pļavu un jūras ekosistē-
mu novērtēšanā,” skaidro O.  Ni-
kodemus.

Caur ģeogrāfiskās ainavas 
prizmu monogrāfijā tiek rakstu-
rotas Latvijas ainavas reģionālās 
atšķirības. Liela uzmanība ir pie-
vērsta tieši cilvēka un dabas mijie-
darbības lomai ainavas veidošanā.

Savukārt Latvijas tautsaimnie-
cības attīstība tiek skatīta vairākos 
periodos: Latvijai esot Krievijas 
Impērijas sastāvā, pirmajos neat-
karības gadu desmitos, padomju 
laikā un mūsdienās. Monogrāfijā 
atsevišķa nodaļa ir veltīta Latvijas 
iedzīvotājiem un apdzīvojumam, 
pievēršot sevišķu uzmanību iedzī-
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Ierosinājums domāt, kā valstī izkļūt 
no nabadzības slazda, un rīkoties

   AIJA LASMANE
Mg. oec.
IK

Rakstot par kādu problēmu, 
bieži nevar zināt, kam uzrakstī-
tais šķitīs būtisks un svarīgs – to 
whom it may concern jeb latvis-
ki  – uz kuru tas var attiekties 
(kuru tas varētu satraukt). Ma-
nuprāt, par šo informāciju vaja-
dzētu satraukties ikvienam, jo tas 
attiecas uz mums visiem. Vēlos 
cilvēkus iekustināt domāt un rī-
koties, lai mēs savas valsts simt-
gadībā ne tikai svinētu, bet būtu 
arī atbildīgi un veidotu mūsu 
dzīvi pārtikušu.

Zem nabadzības sliekšņa 
vairāk nekā puse 
iedzīvotāju

Nesen ekonomistu sagatavotā 
pētījumā izlasīju, ka nabadzības 
slieksnis tiek noteikts 60  % ap-
mērā no vidējā mājsaimniecību 
rīcībā esošā ienākuma. Vidējā 
darba alga Latvijā ir 914 eiro (vi-
sai pieņemami). Tātad 60  % no 
vidējās darba algas jeb nabadzī-
bas slieksnis ir 548,40  eiro. Vi-
dējā pensija saskaņā ar Centrālās 
statistikas pārvaldes datiem ir 
287,56 eiro (ne visai pieņemami).

pensionāru vidū virs nosacītā na-
badzības sliekšņa ir tikai 28,7  % 
jeb 554 564 iedzīvotāji. Miljonāru 
saraksts te nav pievienots, tie ir 
tikai algotā darbā strādājošie un 
pensionāri.

Valsts līdzšinējie centieni sa-
mazināt nabadzību un nevien-
līdzību ir beigušies ar, ministru-
prāt, reformu, kuras rezultātā tika 
palielināta minimālā darba alga, 
vairāki nodokļi, elektrības cena 
mājsaimniecībām utt., kas, savu-
kārt, palielinās preču un pakalpo-
jumu cenu, tādējādi kopumā nav 
redzama jēga algas palielināšanai, 
jo viss kļūst dārgāks  – un algas 
pieaugums to var nekompensēt. 
Pensiju pieaugums, īpaši mazo 
pensiju saņēmējiem, ir tik nie-
cīgs, ka kļūst bail, iedomājoties, 
kā cilvēki izdzīvos. Un tomēr val-
dībai ir gandarījums par paveik-
to, un Veselības ministrijai šķiet 
tikai normāli, ka, pastāvot pašrei-
zējam maksājumu slogam, cilvēki 
(par kuriem netiek veiktas valsts 
sociālās apdrošināšanas obligā-
tās iemaksas no minimālās algas 
apmēra) varēs atļauties maksāt 
obligāto veselības apdrošināša-
nu, kas 2018. gadā būs 51,60 eiro, 
2019.  gadā  – 154,80  eiro un 
2020. gadā – 258 eiro.

Nabadzība un 
nevienlīdzība valstij 
izmaksā ļoti dārgi

Vienmēr esmu brīnījusies, 
kādēļ mūsu valstī pensionāriem 
nenosaka minimālo pensiju, 
piemēram, 500  eiro apmērā, jo 
šī nauda būtu ļoti labs veids, kā 
nodrošināt iztiku vecajiem cil-
vēkiem un vienlaikus atdzīvināt 
valsts ekonomiku. Īpaši pirmajos 
mēnešos pensionāri visu naudu 
izdotu par (beidzot!) pilnvērtī-
gu ēdienu un atļautos iegādāties 
sen atliktas, bet vajadzīgas lietas. 
Varētu arī atlikt naudiņu savām 
bērēm, to iekrājot. Domāju, ka 
ietaupījumi bērēm būtu vienīgie 
ilgstoši pieturētie līdzekļi, bet 
pārējā nauda sildītu ekonomi-
ku. Valstī caur patēriņa nodok-
ļiem ienāktu nauda un to varētu  
(lietderīgi) izmantot valsts funk-

ciju finansēšanai.
Vai valstī ir redzama izeja no 

tik liela nabadzības sloga? Bai-
dos, ka līdzšinējā valsts politika 
sabiedrību dzen tikai vēl dziļākā 
trūkumā. Iedomāsimies, kāda 
būtu mūsu dzīve pēc 10 gadiem, 
ja nemainītu pašreizējo valsts po-
litiku! Ko redzat jūs? Es redzu, ka 
milzu soļiem tuvojas mans pen-
sijas laiks, bet tas nebūs viegls, 
jo mana nākotnes pensija būs 
299  eiro (esiet drosmīgi un ap-
lūkojiet savu nākotnes pensiju 
šeit: https://www.latvija.lv/epa
kalpojumi/ep61/Apraksts). Nauda 
šodien ir vērtīgāka nekā rīt. Ko 
es varēšu atļauties ar tik „lielu” 
pensiju pēc 10 gadiem? Un kāda 
gan būs to cilvēku pensija, kuri 
pašlaik saņem algas, kas ir mini-
mālās algas līmenī vai šo līmeni 
nesasniedz? Un nemēģiniet ie-
stāstīt, ka viņi visi saņem algu ap-
loksnēs! Tas ir mīts, uz kura bals-
tīt attaisnojumu neilgtspējīgajai 
pensiju sistēmai Latvijā. Protams, 
jebkuram esot iespēja atrast labāk 
atalgotu darbu. Ha! Pastāstiet to 
jauniešiem, kuriem vēl nav darba 
pieredzes, cilvēkiem, kuri savas 
veselības dēļ nav spējīgi iekarot 
darba tirgu, vai pirmspensijas 
vecuma cilvēkiem, kurus darbā 
vairs nevēlas pieņemt, jo tīri fizis-
ki trīsdesmitgadnieks visu izda-
rīs daudz ātrāk un efektīvāk. Un 
neaizmirstiet par patlaban valstī 
pastāvošo bezdarba līmeni un va-
kancēm!

Nabadzība un nevienlīdzība 
valstij izmaksā ļoti dārgi, jo ir jā-
uztur sociālais budžets, jāizdod 
normatīvie akti, ar kuriem no-
teikt sociālās palīdzības apmēru 
un nosacījumus tās saņemšanai, 
jāuztur administratīvais aparāts, 
kurš izvērtē datus, piešķir pa-
līdzību un kontrolē sistēmu un 
tās dalībniekus. Nabadzība dzen 
cilvēkus migrācijā, un tā valsts 
zaudē darbspējīgos iedzīvotājus. 
Nabadzības dēļ novārtā paliek 
mūsu bērni un vecie cilvēki. Na-
badzības dēļ cilvēki zaudē vese-
lību, jo nevar atļauties sabalan-
sētu uzturu, zāles vai ir nomākti 
vai izdeguši darbā, strādājot par 
niecīgu atlīdzību. Mēs zaudējam 
cilvēkus, bet viena cilvēka zudu-
mu ir iespējams novērtēt naudas 
izteiksmē. Pastāv dažādi aprēķinu 
modeļi (https://www.theglobalist.
com/thecostofahumanlifesta
tisticallyspeaking/), taču mēs to 
varam aprēķināt, aplēšot, cik eiro 
zaudētais cilvēks vairs neienesīs 
IKP. 2016. gadā IKP uz vienu ie-
dzīvotāju bija 12,8  tūkstoši eiro. 
Sareizināsim šos tūkstošus ar zu-
dušajiem cilvēka dzīves gadiem, 
un… Pēc loģikas tā varētu būt 
aprēķināms cilvēka zaudējums, 
bet ekonomisti mani palabos, jo 
noteikti šie aprēķini nav saskaņā 
ar kādu no formulām, kuras būtu 
jāizmanto.

Par beznosacījuma 
pamatienākumu

Žēl, ka neesmu tik zinoša 
ekonomiste vai matemātiķe, kas 
var operēt ar mikroekonomikas 
un makroekonomikas datiem un 
veikt matemātisko modelēšanu, 
lai sniegtu ieteikumus, attīstības 
scenārijus un rīcības modeļus, 
kuri var palīdzēt valsts iedzīvo-
tājiem iziet no nabadzības slaz-
da. Tomēr man ir zināms viens 
nabadzības un nevienlīdzības 
samazināšanas instruments, kas 
patlaban aktīvi tiek apspriests 
Eiropas Savienības  (ES) dalīb-
valstīs, bet diemžēl ne Latvijā. 
Tas ir beznosacījuma pamatie-
nākums, kuru valsts izmaksā sa-
viem pilsoņiem, lai nodrošinātu 
cilvēka cienīgu dzīvi, jo kopējā 
valsts bagātība ir gan vēsturiskais 
mantojums, gan šābrīža devums, 
kaut vai pērkot maizīti vai mak-
sājot par pakalpojumiem ikdie-
nā, bet to dara visi neatkarīgi no 
ienākumu apjoma.

Iedomāsimies scenāriju, ka 
Latvijā pilsoņiem sāk izmaksāt 
beznosacījuma pamatienāku-
mu, pieņemsim, tikpat daudz 
kā Somijā  – 560  eiro (Vācijā šī 
summa ir 1000  eiro)! Kā cilvē-
ki un ikkatrs no mums rīkotos? 
Aptaujās, kuras notika ES dalīb-
valstīs, ir atklāts, ka tikai 3 % no 
visiem strādājošajiem pārtrauk-
tu darba attiecības, 4  % sniegtu 
ārpakalpojumus, 5  % meklētu 
citu darbu, 7  % apgūtu jaunas 
zināšanas vai strādātu brīvprā-
tīgo darbu, 8 % strādātu mazāk. 
Pārējie nemainītu neko (http://
basicincome.org/news/2017/05/

surveyof11000europeans
finds68wouldvoteforbasic
income/). Ikmēneša pamatienā-
kums dotu drošības izjūtu un 
samazinātu vispārējo nabadzību. 
Domāju, ka mums vairs nebūtu 
bērnu, kuri uzaug bērnunamos, 
jo viņus varētu pieņemt tie au-
džuvecāki, kuri to darītu jau 
tagad, bet apzinās, ka nav tik 
finansiāli labā situācijā. Nebū-
tu vecāku, kuri ir palikuši vieni 
savās lauku mājās, jo jaunie ir 
aizbraukuši strādāt uz ārzemēm. 
Šis būtu vislabākais reemigrā-
cijas plāns! Ikmēneša ienākums 
visiem pilsoņiem ļautu apgūt 
jaunas prasmes, ļautu studēt, uz-
sākt savu mazo biznesu… un vēl 
un vēl. Tā būtu nevis nabadzības 
valgos iesieta, bet dažādu iespēju 
zeme.

Kurš var palīdzēt, ja reiz mēs 
paši nezinām ceļu, kā iziet no šīs 
stagnējošās situācijas? Jautājiet 
tiem, kuri jau ir veikuši izmai-
ņas politikā un uzsākuši bez-
nosacījuma ienākuma pilotpro-
jektus Indijā, Āfrikā, Amerikā! 
Un noteikti to jautājiet Aļaskas 
iedzīvotājiem, jo viņi bezno-
sacījuma ienākumu saņem jau 
kopš 1976.  gada (sk.  „Alaska 
Permanent Fund”)! Beznosacī-
juma ienākuma pilotprojekti jau 
ir ieviesti septiņās ES dalībval-
stīs; 15 dalībvalstis ir pieteikušās 
ieviest pilotprojektu. Mums ir 
jāsāk domāt, runāt un rīkoties 
ļoti strauji, jo, ja beznosacījuma 
ienākums tiks ieviests blakus-
valstīs, bet Latvijā ne, mēs atkal 
zaudēsim konkurētspēju salīdzi-
nājumā ar citām ES valstīm.

FOTO: no personiskā arhīva
Aija Lasmane.

UZZIŅA
Skaitļi, uz kuriem balstījos savā rakstā
•	 Iedzīvotāju skaits Latvijā – 1,9312 miljonu.
•	 IKP uz vienu iedzīvotāju – 12,8 tūkstoši eiro.
•	 Darba ņēmēju skaits – 876 935, kas ir 45,41 % no visiem 

Latvijas iedzīvotājiem.
•	 IKP uz vienu strādājošo – 28,2 tūkstoši eiro.
•	 Pensionāru skaits Latvijā – 457 002 jeb 23,66 % no visiem 

iedzīvotājiem.
•	 Bezdarbnieki pavisam – 84,1 tūkstotis.
•	 Brīvo darba vietu skaits – 13,2 tūkstoši (ja teorētiski visas 

brīvās darba vietas tiktu aizpildītas, bezdarbnieku skaits tik 
un tā būtu milzīgs – 70,9 tūkstoši bezdarbnieku).

Salīdzinošie dati par 2017. gada septembri:
•	 strādājošo ienākumi (bruto): 356 620 strādājošo (40,67 % no 

visiem strādājošajiem) saņem darba algu, kas nepārsniedz 
500 eiro mēnesī, t. sk. 163 120 strādājošo (18,6 % no visiem 
strādājošajiem) saņem minimālo darba algu vai mazāk;

•	 520  315 strādājošo (59,33  % no visiem strādājošajiem) sa-
ņem darba algu, kas ir lielāka par 500 eiro mēnesī;

•	 pensionāru ienākumi: 422  753 pensionāri (92,51  % no vi-
siem pensionāriem) saņem pensiju, kas nepārsniedz 500 eiro 
mēnesī, t. sk. 383 903 pensionāri (80 % no visiem pensionā-
riem) saņem pensiju, kas ir vienāda ar minimālo darba algu 
vai mazāk;

•	 34 249 pensionāri (7,49 % no visiem pensionāriem) saņem 
pensiju, kas ir lielāka par 500 eiro mēnesī.

Beznosacījuma 
pamatienākumu 

valsts izmaksā saviem
pilsoņiem, lai 
nodrošinātu
cilvēka cienīgu dzīvi, jo 
kopējā valsts bagātība 
ir gan vēsturiskais
mantojums, gan 
šābrīža devums,
kaut vai pērkot maizīti 
vai maksājot
par pakalpojumiem 
ikdienā, bet to dara 
visi neatkarīgi no
ienākumu apjoma.



Strādājošie un pensionāri ir 
tie, kuriem ir regulāri ikmēneša 
ienākumi. Taču ne visi iedzīvotāji 
saņem ienākumus. Pensionāriem 
un pelnītājiem savos ienākumos 
nākas dalīties ar tiem ģimenes 
locekļiem, kuri nesaņem nekādus 
ikmēneša ienākumus. Lai rak-
sturotu ienākumu līmeni Latvijā, 
saskaitīsim tos iedzīvotājus, kuri 
saņem darba algu vai pensiju, 
kas ir lielāka par 500 eiro mēnesī. 
Sanāk, ka Latvijā strādājošo un 
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Pēc dažu mēnešu ilgas in-

formācijas par beznosacījuma 
ienākumu apkopošanas atzīs-
tu, ka, manuprāt, zinošākie šajā 
jautājumā ir: ekonomists Gajs 
Standings (Guy Standing, Lon-
donas SOAS universitātes pro-
fesora asistents un organizācijas 
„Basic Income Earth Network” 
(BIEN) dibinātājs un goda līdz-
priekšsēdētājs); ekonomists sers 
Entonijs Atkinsons (Sir Anthony 
Barnes Atkinson, Nafīlda kole-
džas Oksfordā vecākais zināt-
niskais līdzstrādnieks, Londonas 
Ekonomikas augstskolas profe-
sors); ekonomists Ugo Kolom-
bino (Ugo Colombino, Turīnas 
Universitātes Konjeti de Martī 
Ekonomikas departamenta eko-
nomikas profesors); ekonomists 
Maksimilians Zommers (Maxi
milian Sommer, Aihštetes-Ingol-
štates Katoļu universitāte; publi-
cējis pētījumu par Vācijai finan-
siāli pamatotu ienākumu shēmu, 
kurā ir ietverti argumenti par 
beznosacījuma pamatienākumu, 
īstenošanas detaļām un pare-
dzamajām politiskajām sekām); 
filosofs un sociologs Filipe van 
Pariss (Philippe van Parijs, BIEN 
līdzdibinātājs).

Nobela prēmijas laureāts eko-
nomists Džozefs Stiglics (Joseph 
Eugene Stiglitz, Kolumbijas Uni-
versitātes profesors un Rūzvelta 
institūta galvenais ekonomists) 
kādā no redzētajām „YouTube” 
filmiņām beznosacījuma pa-
matienākumu raksturo kā legālu 
iespēju valstij restartēt un sildīt 
ekonomiku.

Internetā latviešu valodā in-
formācija par beznosacījuma pa-
matienākumu ir pieejama Andra 
Šuvajeva rakstā žurnālā „Enerģija 
un Pasaule” (2017, Nr.  3; http://
www.eunp.lza.lv/images/stories/
arhivs/2017/pamatienakums104.
pdf).

Angļu valodā ir plašas iespē-
jas iepazīt gan pašu beznosacīju-
ma pamatienākuma būtību, gan 
diskusijas par to ANO, OECD, 
Eiropas Padomē, gan aptaujas 
un pētījumus par to, kā rīkotos 
beznosacījuma pamatienākuma 
saņēmēji. Pētījums par optimā-
lu nodokļu sistēmu ES dalīb-
valstīs, ietverot beznosacījuma 
pamatienākumu, ir pieejams 
šeit: http://ftp.iza.org/dp11147.
pdf; https://www.re searchgate.
net/prof i le/Ugo_Colombino/
publication/320402858_Ba
sic_income_policies_theory_
a n d _ e m p i r i c a l _ e v i d e n c e / 
links/5e23230a6fdcc7154d80dab/
Basicincomepoliciestheory
andempiricalevidence.pdf. 

Citi avoti
• http://www.csb.gov.lv/statis

tikastemas/socialadrosiba
galvenieraditaji30402.html

• http://www.csb.gov.lv/sites/
default/files/nr_03_latvija_
galvenie_statistikas_radita
ji_2017_17_00_lv.pdf

• http://www.vsaa.lv/lv/bu
dzetsunstatistika/oficiala
statistika

• http://data.csb.gov.lv/pxweb/
lv/Sociala/Sociala__isterm__
dsamaksa/?tablelist=true&rxi
d=cdcb978c22b0416aaacc
aa650d3e2ce0 

Policistu kvalifikācijas celšana 
ir visas sabiedrības drošības interese

IeM vērtēs policijas augstskolas 
izveides iespēju

FOTO: no personiskā arhīva
Andrejs Vilks.

2017.  gada 19.  jūlijā Akadē-
miskā informācijas centra Stu-
diju programmu licencēšanas 
komisija pieņēma lēmumu par 
jaunas Rīgas Stradiņa universitā-
tes (RSU) profesionālās bakalau-
ra studiju programmas „Policijas 
darbs” licencēšanu, kas jau ru-
dens semestrī ļāva uzņemt jau-
nos studentus – policistus. Jaunās 
programmas īstenošanas ilgums 
pilna laika studijās ir četri, bet ne-
pilna laika studijās – 4,5 gadi. Pēc 
sekmīgas studiju programmas 
apgūšanas absolventi iegūst pro-
fesionālo bakalaura grādu polici-
jas darbā un Valsts policijas (VP) 
vecākā virsnieka kvalifikāciju.

Šādas studiju programmas 
nekur citur Latvijā nav. Tā ir uni-
kāla, turklāt tajā ir paredzēta spe-
cializācija četrās jomās: kārtības 
policijas darbs, kriminālmeklē-
šanas policijas darbs, izmeklēša-
nas darbs un finanšu un ekono-

misko noziegumu atklāšana.
Jaunā RSU studiju program-

ma „Policijas darbs” tapa, kon-
sultējoties ar iekšlietu sistēmas 
pārstāvjiem un uzklausot sistēmā 
risināmās problēmas un vajadzī-
bas, turklāt programmas docētāji 
ir ļoti pieredzējuši iekšlietu sistē-
mas, ieskaitot policiju, virsnieki 
un ģenerāļi, kuri iepriekš ir bijuši 

9.  janvārī Ministru kabi-
nets  (MK) atbalstīja Iekšlietu 
ministrijas  (IeM) priekšlikumu 
veidot darba grupu, lai izvērtētu 
jaunas policijas augstskolas iz-
veides iespēju. Šādu priekšliku-
mu IeM ir izteikusi 9. janvārī at-
balstītajā MK atbildes vēstulē Sa-
eimas Aizsardzības, iekšlietu un 
korupcijas novēršanas komisijai 
par tiesību aizsardzības ie stāžu 
amatpersonu sagatavošanu.

Lai gūtu detalizētu un izvēr-

docētāji likvidētajā Policijas aka-
dēmijā.

Jaunajā RSU programmā kon-
kursa kārtībā Iekšlietu ministri-
ja  (IeM) ir paredzējusi līdzekļus 
100 valsts apmaksātām (budžeta) 
vietām. Realitātē patlaban RSU 
studē 40. Tas varētu būt saistīts ar 
nelielo laika periodu reflektantu 
atlasei studijām jaunajā studiju 
programmā, kā arī ar VP augsta-
jām prasībām studētgribētājiem. 
Policijas darbinieki apzinājās, 
ka ir grūti savienot atbildīgo un 
komplicēto darbu VP ar nopietnu 
studiju darbu.

Tādējādi RSU Juridiskajai 
fakultātei nav izprotams, kā-
pēc, neizmantojot pilnvērtīgi jau 
doto iespēju, parādās jautājums 
par jaunas policijas augstskolas 
izveidi, kam nenoliedzami būtu 
nepieciešami liels valsts finanšu 
līdzekļu ieguldījums, savukārt 
to lietderīgums būtu apšaubāms, 
kamēr nav skaidri argumenti 
par tiesībsargājošo iestāžu spe-
ciālistiem, kuri vēlētos mācīties 
jaunajā studiju programmā. No 

RSU puses esam gatavi paplašināt 
studiju programmu klāstu, lai ga-
tavotu darbiniekus tiesībsargājo-
šajām iestādēm pietiekami plašā 
kontekstā – finanšu policija, mili-
tārā policija, pašvaldības policija, 
muitas policija. Mums ir nepie-
ciešamā infrastruktūra un augsti 
kvalificētu docētāju kapacitāte.

Pirms lēmuma gan visām ie-
saistītajām pusēm policijas struk-
tūrvienības būtu daudz plašāk 
jāinformē par jauno studiju pro-
grammu un tās iespējām policis-
tu kvalifikācijas celšanā.

Katrā ziņā RSU Juridiskā fa-
kultāte ir gatava produktīvi sadar-
boties ar IeM un Latvijas pašvaldī-
bām policistu iesaistīšanā studijās 
un policijas prestiža celšanā.

Taču arī valstiski būtu jārisina 
policijas darbinieku atalgojuma 
jautājums, kas ļautu piesaistīt 
jaunus darbiniekus un noturēt 
pašreizējos, motivējot viņus pie-
vērsties kvalifikācijas celšanai un 
tālākizglītībai. Tas ir visas sabied-
rības drošības un labklājības inte-
resēs. 

stu redzējumu par iespējamās 
policijas augstskolas izveides 
un uzturēšanas izmaksām, va-
jadzīgajiem infrastruktūras un 
loģistikas izveides pasākumiem, 
kā arī nepieciešamajiem grozī-
jumiem regulējumā, IeM veidos 
darba grupu. Pēc tās ziņojuma 
izskatīšanas IeM informēs val-
dību par analīzes rezultātiem 
un turpmākās rīcības iespējām.

Patlaban, no 2017. gada līdz 
2022. gadam, saskaņā ar publis-
kā iepirkuma rezultātiem Valsts 
policijas  (VP) amatpersonu 
otrā līmeņa profesionālo aug-

stāko izglītību nodrošina Rī-
gas Stradiņa universitāte. Pro-
grammas īstenošanā ir iesaistīts 
liels skaits pieredzējušu nozares 
ekspertu, arī izmeklēšanas un 
operatīvā darba jomās.

Kaut gan iekšlietu nozares 
darbinieku sagatavošana līdz 
šim tika nodrošināta jau pa-
stāvošajās augstskolās, IeM kā 
ilgtermiņa risinājumu turpina 
izvērtēt arī jaunas, IeM pār-
raudzītas policijas augstskolas 
izveides iespēju. Policijas augst-
skola nekonkurētu ar citām 
augstskolām tiesību zinātņu 

studiju jomā, bet gan nodar-
botos ar kvalificētu speciālistu 
sagatavošanu uz policijas dar-
ba specifiku orientētās studiju 
programmās.

Iekšlietu nozares uzdevums 
prioritāri ir nodrošināt VP, Dro-
šības policiju un Iekšējās drošī-
bas biroju ar sava aroda profe-
sionāļiem. Augstskolā varētu sa-
gatavot darbiniekus arī Korup-
cijas novēršanas un apkarošanas 
biroja, Pilsonības un migrācijas 
lietu pārvaldes, Valsts probāci-
jas dienesta un citu tiesībaizsar-
dzības iestāžu vajadzībām. 

  IK INFORMĀCIJAIK

   ANDREJS VILKS
RSU Juridiskās fakultātes dekāns
IK

  IK INFORMĀCIJAIK

2018.  gada 3.  maijā Latvijas 
Nacionālā vēstures muzeja telpās 
Rīgā, Brīvības bulvārī  32, tiks at-
klāta valsts simtgadībai veltīta iz-
stāde „Latvijas gadsimts”. Tā būs 
lielākā muzeju kopizstāde pēc 
valsts neatkarības atjaunošanas  – 
izstādes veidošanā ir iesaistījušies 
63 valsts, pašvaldību un privātie 
muzeji. Izstādē vienkopus varēs 

Vērienīgākais notikums muzeju dzīvē – valsts 
simtgadībai veltītā izstāde „Latvijas gadsimts”

apskatīt izcilas vēstures liecības 
no Kurzemes, Latgales, Sēlijas, Vi-
dzemes, Zemgales un Rīgas – tās 
iespējami daudzveidīgi atspoguļo 
Latvijas valsts vēsturi 100 gadu 
garumā.

Topošās izstādes norises vietā 
jau notiek intensīvi priekšdarbi: 
tiek pielāgotas pašreizējās un re-
montētas papildu telpas. Starp-
tautiski godalgotais dizaina birojs 
„H2E” izstrādā izstādes dizaina 
tehnisko projektu atbilstīgi apstip-

rinātajai satura koncepcijai.
Izstādes interneta vietnē www.

latvijasgadsimts.lv jau pašlaik ir 
iespējams uzzināt kā par izstādes 
tapšanas gaitu, tā citus jaunumus. 
Sadaļa „Laika līnija” ļauj izsekot 
norisēm, kas pirms 100  gadiem 
tuvināja Latviju valstiskās neatka-
rības iegūšanai.

Sadaļu „Gadsimta albums” 
ikviens tiek aicināts līdzveidot 
ar savu stāstu un fotogrāfiju par 
dzimtas, ģimenes vēsturē svarīgu 

notikumu, personību vai vietu. 
Šie attēli un apraksti līdzās izstāžu 
telpās atainotajiem dzīvesstāstiem 
veidos Latvijas vēstures panorāmu 
virtuālajos ekrānos.

Izstāde „Latvijas gadsimts”, 
sniedzot iespēju padziļināti izzi-
nāt Latvijas vēsturi, būs nozīmīga 
gan Latvijas iedzīvotājiem, gan ār-
valstu viesiem, kas apmeklēs Lat-
vijas valsts simtgadības norises. 
To ir iecerēts piedāvāt apskatei 
līdz pat 2021. gada sākumam. 
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Latvijas Universitātes  (LU) 

Ģeogrāfijas un zemes zināt-
ņu fakultātes docente Dr.  geogr. 
Kristīne Āboliņa ir viena no vai-
rākiem desmitiem cilvēku, kuri 
ir izanalizējuši Valsts izglītības 
satura centra (VISC) īstenota-
jā projektā „Kompetenču pieeja 
mācību saturā” izstrādāto jaunā 
mācību satura un pieejas apraks-
tu un snieguši savus ieteikumus. 
Laikraksts uz sarunu viņu aicina 
tādēļ, ka koncepciju K.  Āboliņa 
ir analizējusi no vides zinātnes 
un ilgtspējīgas attīstības skat-
punkta – 20 gadus viņas ikdiena 
ir saistīta ar vides un ilgtspējīgas 
attīstības kursiem studentiem LU, 
kā arī pilsētu attīstības un ilgtspē-
jīga dzīvesveida pētniecību.

Kādēļ analizējāt koncepci-
ju un iesniedzāt priekšlikumus 
VISC īstenotajam projektam 
„Kompetenču pieeja mācību sa-
turā”?

Izpētes mērķis bija profesio-
nāls, jo, strādājot LU, var ļoti labi 
redzēt, kādu izglītību ir ieguvuši 
Latvijas jaunieši. Strādājot vides 
jomā, redzu, kur jauniešiem ir 
izpratne par kopskatu un kur ir 
tikai drumstalas, kā arī zināšanu 
un rīcības nesakritība. Raksturī-
ga ilustrācija tam: par vienu no 
aktuālākajām vides problēmām 
pirmkursnieki uzskata atkritumu 
nešķirošanu, bet par pārmērīgo 
patēriņa līmeni un tā ietekmi uz 
vidi pārāk neuztraucas, savukārt 
pēc pamatīgām diskusijām no-
darbībās auditorijas atkritumu 
tvertnē vienmēr ir lietas, kurām 
būtu vieta citā tvertnē, ja vārdi 
saskanētu ar darbiem… Saprat-
ne par vidi, kurā mēs dzīvojam, 
veidojas no daudziem kompo-
nentiem praktiski visos mācību 
priekšmetos, bet vēl būtiskāk  – 
kāda rīcība tiek ieaudzināta sko-
las ikdienas darbībā.

Koncepciju lasīju un komen-
tēju ar lielu interesi, jo tieši ta-
gad, kad ir redzams kopskats, 
no atšķirīgām pusēm var redzēt 
zināšanu un attieksmes pret vidi 
veidošanos, arī pretrunas. Ir jā-

iesaistās, citādi paliks neīsteno-
tas idejas, ko katrs uzskatām par 
vajadzīgām. Jauna mācību satura 
un pieejas īstenošanai ir nepie-
ciešama skaidrība, kā izglītosim 
jaunos skolotājus, kā arī plāns, 
kā pašreizējie skolotāji papildi-
nās savas profesionālās prasmes. 
LU Pedagoģijas, psiholoģijas un 
mākslas fakultātei, kurā tiek sa-
gatavoti jaunie skolotāji, būs bū-
tiski jāmainās, lai iegūtu citādus 
skolotājus. Skatoties pasaules 
pieredzi, Kanādas Albertas pro-
vince tiek minēta kā viens no 
labākajiem piemēriem, un man 
ir bijusi iespēja redzēt un dzir-
dēt, kā tur skolotāji strādā. Radās 
priekšstats, ka skolotājs pārvalda 
daudz plašāku metožu un pieeju 
klāstu un var paņemt labāko no 
Valdorfa skolas, Montesori me-
todēm vai kā cita, ko šeit nereti 
dēvē par alternatīvām. Latvijā pe-
dagogu profesionālās pilnveides 
kursos ir nācies dzirdēt mācīb-
spēka priekšstatu par kristīgajām 
skolām – tajās mācot, ka visu at-
risinās Dievs, bet Valdorfa skolā 
veidojot siltumnīcai līdzīgu vidi. 
Kanādā topošajiem pedagogiem 
ir prakse arī tieši šādās specifiskās 
skolās. Arī Latvijā ir daudzi izcili 
pedagogi, tomēr koncepcijas sa-
turā ir prasība, lai vidējais arit-
mētiskais skolotājs būtu motivēts 
darbu organizēt citādi.

Pieļauju, ka mācīšanās ir 
atkarīga ne tikai no skolēna da-
bas, bet arī no skolotāja uzdota-
jiem uzdevumiem, piemēram, ja 
stundā kļūst garlaicīgi, tad pat 
gudriem un centīgiem bērniem 
nerodas vēlēšanās mācīties.

Atceros savus skolas gadus. 
Mācījos ļoti labā skolā, bet ti-
kai tagad saprotu, kāpēc vienai 
manai klasesbiedrenei pirms fi-
zikas stundām no bailēm radās 
pat augsta temperatūra. Valdorfa 
skolā uzdevumus veido četriem 
temperamenta tipiem, bet mūsu 
skolā augstu atzīmi saņēma tie, 
kas izrēķināja visātrāk, savukārt 
pārējie saņēma atzinumu: „Paši 
vainīgi, ejam pie nākamās tēmas.” 

Mana klasesbiedrene nespēja uz-
devumus atrisināt tik ātrā tempā, 
jo pēc dabas bija flegmatiķe: vis-
pirms aptvēra telpu, lēnām lasīja 
uzdevuma tekstu, tad sāka iedzi-
ļināties, bet… skolotāja paziņoja, 
ka laiks ir beidzies. Tātad mācību 
process bija balstīts uz sangvini-
ķu un holeriķu īpatnībām un citi 
temperamenti netika respektēti.

Kas vēl šķiet aktuāls koncep-
cijas īstenošanai?

Latvijā jebkurā skolā it kā va-
jadzētu saņemt līdzvērtīgas kvali-
tātes izglītību, bet pati struktūra 
ir izveidojusies tāda, kas to nevei-
cina. Rīgā prestižajās ģimnāzijās 
koncentrējas spējīgākie jaunieši 
no visas Rīgas un pat Latvijas. 
Manuprāt, ja skolotājs pārzina 
savu priekšmetu, viņam nav īpa-
šu grūtību strādāt ar šiem skolē-
niem un skolai automātiski ir labi 
rezultāti. Daudz lielāka meista-
rība skolotājam ir vajadzīga, ja, 
piemēram, matemātika ir jāmāca 
bērnam, kuram tā nepadodas, 
turklāt darbs kļūst pavisam inte-
resants, ja visi spējīgākie klases 
skolēni jau ir citās skolās…

Šāda sistēma rada noslāņoša-
nos: ir tā sauktās labās skolas un 
pārējās. Šķiet sociāli neētiski, ja 
pieprasītās ģimnāzijas atver vēl 
papildu paralēlklases, veicinot tā-
lāku segregāciju, bet sociālo zinī-
bu stundā mēģinot stāstīt kaut ko 
abstraktu un būtībā savai rīcībai 
pretēju par iekļaujošu sabiedrību.

Daudzveidība un pareizais 
izmērs ir vieni no ilgtspējīgas at-
tīstības pamatprincipiem, un tie 
ir piemērojami arī attiecībā uz 
skolām  – daudzveidīgas mācību 
metodes un pieejas, nelielas sko-
las, jo lielā kombinātā radošums 
un elastība pēc definīcijas ir ma-
zāk iespējami, jo jauc sistēmu. 
Universitātē ilgtspējīgas attīstības 
kursa eksāmenā studenti nere-
ti izvēlas tēmu par mazo skolu 
slēgšanas problēmjautājumiem, 
un ir skaidrs, ka skolēnu un sko-
lotāju proporcija skolā un ar to 
saistītās tiešās izmaksas nav bū-
tiskākais rādītājs. Vietējās skolas 
ir neaizvietojamas gan lielpilsētu 
un lauku kopienu veidošanā, gan 
ekonomiskajā attīstībā, gan cil-
vēku piesaistē vietai. Bet  – labas 
kvalitātes izglītībai ir jābūt pieeja-
mai jebkurā Latvijas skolā.

Kādas pozitīvas iezīmes un 
arī riskus saskatāt jaunā mācību 
satura koncepcijā?

Vispozitīvākais, pirmkārt, ir 
pievēršanās jautājumam, kā mā-
cīt, nevis tikai tam, ko mācīt. Arī 
iepriekšējais mācību standarts 
neierobežoja skolotāja brīvību, 

un to izmantoja radoši skolotāji. 
Reforma var notikt, ja radošs sko-
lotājs būs pašsaprotama norma. 
To nevar veicināt ar vienkāršu 
pavēli no augšas, bet par skolotā-
ju sagatavotību jau runājām.

Otrkārt, pozitīvs rezultāts ir 
jādod mācību priekšmetu saska-
rei, ieskaitot kopprojektus, pie-
mēram, nevis 40  minūšu mate-
mātika un 40 minūšu dabaszinī-
bas, bet pusotrā stundā aprēķina, 
cik ātri pasaulē beigsies dabas re-
sursi, ja turpināsim būt patēriņa 
sabiedrība.

Koncepcijas lielākais risks no 
vides zinātnes un ilgtspējīgas at-
tīstības viedokļa ir tehnoloģiju 
bloks un tā nosaukums kā tāds. 
Manuprāt, tas ir uz nemitīgu iz-
augsmi vērstās pagājušā gadsimta 
domāšanas atspoguļojums. Mēs 
nedrīkstētu atļauties veselu paau-
dzi audzināt ar vecām idejām, kas 
jau pašlaik tīri matemātiski neiz-
tur kritiku. Resursu pieejamības 
jautājums kādiem varbūt šķiet 
nesvarīgs (jo tam tikšot atrasti 
risinājumi), bet vides piesārņo-
juma problēma gan ietekmē visus 
tiešā veidā.

  DAIGA KĻANSKAIK

FOTO: no K. Āboliņas personiskā arhīva
LU Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes docente Dr. geogr. Kris-
tīne Āboliņa uzskata, ka jautājums par skolas gaitu sākšanas vecu-
mu ir viens no atbildīgākajiem Latvijas bērnu nākotnes priekšā.

Daudz lielāka 
meistarība 

skolotājam ir 
vajadzīga, ja, 
piemēram, 
matemātika ir jāmāca 
bērnam, kuram tā 
nepadodas, turklāt 
darbs kļūst pavisam 
interesants, ja visi 
spējīgākie klases 
skolēni jau ir citās 
skolās…



Daudzveidība 
un pareizais 

izmērs ir vieni no 
ilgtspējīgas attīstības 
pamatprincipiem, un 
tie ir piemērojami arī 
attiecībā uz skolām – 
daudzveidīgas mācību 
metodes un pieejas, 
nelielas skolas, jo lielā 
kombinātā radošums 
un elastība pēc 
definīcijas ir mazāk 
iespējami, jo jauc 
sistēmu.



Tieši matemātika 
jaunajā 

koncepcijā ir 
palikusi novārtā, 
neintegrēta, vēl 
joprojām runājot par 
dažādiem jēdzieniem 
tīri matemātiski 
abstrakti, nepiesaistīta 
konkrētiem 
procesiem, vietai, 
vienīgajai Zemei, 
dabiskajām robežām 
un ietvariem, ar ko 
jauniešiem ir jārēķinās, 
domājot par saviem 
nākotnes plāniem.



Vietējās skolas ir 
neaizvietojamas 

gan lielpilsētu un lauku 
kopienu veidošanā, 
gan ekonomiskajā 
attīstībā, gan cilvēku 
piesaistē vietai.



Mēs nedrīkstētu 
atļauties veselu 

paaudzi audzināt ar 
vecām idejām, kas jau 
pašlaik tīri matemātiski 
neiztur kritiku.



Tieši matemātika jaunajā 
koncepcijā ir palikusi novārtā, 
neintegrēta, vēl joprojām runā-
jot par dažādiem jēdzieniem tīri 
matemātiski abstrakti, nepiesais-
tīta konkrētiem procesiem, vietai, 
vienīgajai Zemei, dabiskajām ro-
bežām un ietvariem, ar ko jaunie-
šiem ir jārēķinās, domājot par sa-
viem nākotnes plāniem. Daudzi 
skolēni joprojām aiz diferenciāl-
vienādojumiem, kvadrātsaknēm 
un skaitļiem nesaredz jēgu, pro-
cesus, ko tie apzīmē. Rezultātā 
pilsētu attīstības plānos dažkārt 
varam lasīt, ka automašīnu skaits 
pieaugs par 3 % gadā, tādēļ būvē-
sim jaunus ceļus. Ja izrēķina, ko 
tas nozīmētu, tad sanāk, ka pil-
sētā pēc padsmit gadiem katram 
zīdainim būs auto… Matemātika 
ir instruments, un tai ir jābūt tik-
pat integrētai kā citiem priekš-
metiem, nevis nodalītai atsevišķi. 
Protams, risinot uzdevumus un 
vingrinoties, ir iespējams uztre-
nēt prātu, tomēr ir jāatrod pieeja, 
lai bērni, kas pēc dabas nav mate-
mātiķi, tam saredzētu jēgu un lai 
no šā priekšmeta nebūtu panis-
ku baiļu vai riebuma. Visai bieži 
mūsu fakultātes 1. kursa studenti, 
kuri ir izvēlējušies studēt vides 
zinātni, par studiju izvēles argu-
mentu min – meklējuši vietu, kur 
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nebūs matemātikas. Bet bez tās 
jau nevar!

Jaunajā standartā man patīk 
lielās idejas, taču tās ir pārāk pret-
runīgas. Līdz šim pasaules vese-
lumu sadalīja atsevišķie mācību 
priekšmeti, saskaldīti pa 40  mi-
nūtēm, bet tagad tās ir pretrunas 
lielajās idejās. Ja izglītības kon-
cepcija sper lielu soli uz priekšu, 
tad lielās idejas nevajadzēja ņemt 
no aizpagājušā gadsimta, t.  i., lai 
zinātu par kopumu, sadalīsim 
gabaliņos. Reducē no lielā uz 
mazo, paskatīsimies ziloņa ausi 
un tad vispārinām  – pateiksim, 
kāds ir zilonis. Tā ir vienpusīga 
pieeja, zūd veselums. Būtu jāat-
klāj, kā pasaulē viss mijiedarbo-
jas. Daudz ko brutāli ārdām, jo 
nesaprotam, ka, sadalot daudzos 
mazos gabaliņos, veselums izzūd. 
No ilgtspējīgas attīstības un eko-
nomikas viedokļa ļoti pietrūkst 
veseluma skatījuma.

Kopumā skolā uzsvaram vaja-
dzētu būt uz to, ka ļaujam bērnam 
nobriest un apzināties sevi, veido-

Ir jāatrod pieeja, 
lai bērni, kas pēc 

dabas nav matemātiķi, 
tam saredzētu jēgu un 
lai no šā priekšmeta 
nebūtu panisku baiļu 
vai riebuma.

 Kopumā skolā 
uzsvaram 

vajadzētu būt uz to, 
ka ļaujam bērnam 
nobriest un apzināties 
sevi, veidoties kā 
personībai. To var 
izdarīt, ja ir klusums 
un iedziļināšanās sevī, 
tāpēc ir jāizsver, cik 
daudz laika un vietas 
tiek atvēlēts mākslas 
priekšmetiem.

 Fiziķis Stīvens 
Hokings brīdina, 

ka civilizācijai draud 
briesmas, ko radīs 
mākslīgais intelekts, 
jo cilvēki rada kaut ko 
tādu, ko paši nevarēs 
kontrolēt. Jautājums: 
kāpēc uz to mudināt 
jau skolā un apgalvot, 
ka īpaši digitālās 
prasmes veido 
tevi par pilnvērtīgu 
sabiedrības locekli?



Daudz ko 
brutāli ārdām, 

jo nesaprotam, ka, 
sadalot daudzos 
mazos gabaliņos, 
veselums izzūd. No 
ilgtspējīgas attīstības 
un ekonomikas 
viedokļa ļoti pietrūkst 
veseluma skatījuma.



ties kā personībai. To var izdarīt, 
ja ir klusums un iedziļināšanās 
sevī, tāpēc ir jāizsver, cik daudz 
laika un vietas tiek atvēlēts māk-
slas priekšmetiem. Nav šaubu, ka 
ir labi jāzina Latvijas un eiropeis-
kās kultūras pamati, kur milzīga 
nozīme ir kristietībai, tomēr ir 
jautājums, vai, pastāvot mūsdienu 
cilvēka mobilitātes paradumiem, 
nebūtu lietderīga reliģiju mācība, 
kas palīdzētu iepazīt pasauli un 
apjaust, ka gan kristietībā, gan is-
lāmā, gan dievturu mācībā – visās 
šajās reliģijās runa ir par vienu.

Ja orientējamies uz patēriņa 
kultūru, tad, protams, neapzinā-
mies, cik daudz ir lieka un neva-
jadzīga.

Ar paļaušanos uz tehnoloģi-
jām padarām sevi atkarīgus. Teh-
noloģijām ir nepieciešams daudz 

vairāk laika un resursu, piemē-
ram, arī skolu e-žurnāli. Mēs ne-
pamanām, kā tehnosfēra jau sāk 
valdīt pār cilvēkiem.

Izcilais fiziķis Stīvens Hokings 
(Stephen William Hawking) brīdi-
na, ka civilizācijai draud briesmas, 
ko radīs mākslīgais intelekts, jo 
cilvēki rada kaut ko tādu, ko paši 
nevarēs kontrolēt. Jautājums: kā-
pēc uz to mudināt jau skolā un 
apgalvot, ka īpaši digitālās pras-
mes veido tevi par pilnvērtīgu 
sabiedrības locekli? Ja visi mācību 
līdzekļi būs tikai digitāli, tas no-
zīmē, ka bērniem vēl vairāk laika 
nāksies pavadīt pie datora. Kāpēc 
mūsdienu skolā vairs nav svarīga 

bērnu veselība un redze? Paši vei-
dosim sistēmu, lai bērni vēl vairāk 
būtu atkarīgi no datora? Vai sko-
lotāju algu paaugstināšanas vietā 
līdzekļus tērēsim tehnikai – dato-
riem, ar ko nodrošināt katru bēr-
nu? Ģimenē ar četriem bērniem 
tad vajadzēs katram savu datoru 
mājasdarbu pildīšanai…

Manuprāt, skolā ir jārada 
vide, kurā var mācīties veselīgi, 
vairāk saistībā ar dabu un nebūt 
atkarīgi no tehnoloģijām.

Augstskolā labi pamanāms 
bija laiks, kad sāka nākt darba 
burtnīcu laikmeta absolventi. 
Novēroju, ka parādījās studen-
ti, kas nespēja uzrakstīt loģiskus 
teikumus, jo bija pieraduši tikai 
ierakstīt trūkstošos vārdus. Patla-
ban, izmantojot digitālo vidi, viss 
balstās uz spēju kaut ko no gatava 
izkopēt un salikt kopā, nevis pa-
šam domāt un veidot no jauna.

Jūs esat izteikusies, ka visiem 
bērniem nav ieteicams skolas 
gaitas uzsākt ar sešu gadu vecu-
mu. Kāpēc?

To gan labāk var pateikt spe-
ciālisti – gan ārsti, gan psihologi, 
jo tas ir saistīts ar cilvēka fiziolo-
ģisko un psihisko attīstību. Bērnā 
ap septiņu gadu vecumu notiek 
milzīgas izmaiņas, piemēram, 
mainās zobi, un tas liecina arī par 
citu orgānu attīstības līmeni. Vai 
valsts ir finansiāli gatava izglītot 
sākumskolas skolotājus arī par 
pilnīgi citu vecumposmu – pirms 

septiņiem gadiem? Tas būtu ne-
racionāli.

Man liekas dīvaini, ka, veido-
jot valsts izglītības nākotni, mēs 
vēlamies kaut kādus abstraktus 
jauniešus ātrāk iestumt darba 
tirgū, rēķinoties, ka viņi pensijā 
droši vien varēs iet ap 70  gadu 
vecumu… Savukārt, ja paskatā-
mies uz konkrētiem pazīstamiem 
jauniešiem, tad redzam, ka iekšē-
jais nobriešanas process tieši 18–
19  gadu vecumā rit pilnā sparā. 
Šis jautājums koncepcijā ir viens 
no atbildīgākajiem mūsu bērnu 
nākotnes priekšā. 

RTU IZV aicina 9. klases skolēnus pieteikties 
inženierzinātņu olimpiādei

Lai popularizētu inženier-
zinātnes un sniegtu iespēju 
skolēniem apliecināt zināšanas 
matemātikā, fizikā, ķīmijā un in-
formātikā, Rīgas Tehniskās uni-
versitātes (RTU) Inženierzinātņu 
vidusskola (IZV) aicina 9. klases 
skolēnus pieteikties 4.  atklāta-
jai inženierzinātņu olimpiādei. 
Godalgoto vietu ieguvējus skolā 
uzņems bez iestājpārbaudījuma.

Olimpiāde norisināsies divos 
posmos. Pirmajā posmā skolē-
niem neklātienē no 22.  janvāra 
līdz 11.  februārim IZV mājasla-
pas www.izv.lv sadaļā „Inženier-
zinātņu olimpiāde” būs jāizpilda 
tiešsaistes tests, kurā būs 50  jau-
tājumu. Skolēni, kuri būs pareizi 
atbildējuši vismaz uz 35  jautā-
jumiem, saņems uzaicinājumu 
piedalīties otrajā posmā, kas no-
risināsies 24.  februārī klātienē 
RTU IZV telpās Rīgā, Kronvalda 
bulvārī  1. Šajā posmā skolēniem 
būs jārisina dažādi ar inženierzi-

nātnēm saistīti uzdevumi. Olim-
piādes rezultāti tiks publicēti līdz 
7. martam skolas mājaslapā.

Olimpiādes noslēgums un 
uzvarētāju apbalvošana notiks 
10. martā RTU IZV. Skolēni, kuri 
būs ieguvuši godalgotas vietas, 
tiks uzņemti skolā bez iestājpār-
baudījuma, viņiem tiks nodroši-
nātas no skolas budžeta līdzek-
ļiem finansētas mācības, kā arī 
vērtīgas balvas.

Šajā mācību gadā RTU IZV 
mācīties uzsāka 12 jauniešu – pa-
gājušā gada atklātās inženierzi-
nātņu olimpiādes uzvarētāji no 
Rīgas, Cēsīm, Auces, Daugav-
pils, Talsiem, Preiļiem, Carni-
kavas. Pagājušā gada olimpiādes 
tiešsaistes testu pildīja aptuveni 
400  skolēnu, savukārt uz otro 
posmu klātienē tika uzaicināti 
100 skolēni.

IZV tika dibināta 2015. gadā, 
lai atbalstītu īpaši apdāvinātus 
Latvijas jauniešus, kuri savu nā-
kotni vēlas saistīt ar inženierzi-
nātnēm. Izturot lielu konkursu, 
2015.  gada rudenī mācības IZV 

10. klasē sāka pirmie 24 skolēni. 
Patlaban IZV ir pilnīgi nokom-
plektēta  – skolēni mācās 10., 
11. un 12. klasē.

Darbības laikā IZV ir pierā-

dījusi augsto izglītības kvalitāti, 
divus gadus pēc kārtas par sa-
sniegumiem skolēnu zinātniski 
pētnieciskajā darbībā, mācību 
priekšmetu olimpiādēs un rado-

šajās skatēs iegūstot 1.  vietu Ata 
Kronvalda fonda veidotajā labā-
ko mazo skolu reitingā.

Olimpiādes nolikumu sk. goo.
gl/pzcQKy. 

  IK INFORMĀCIJAIK
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Pretim baltam klusumam

Otrajā adventes svētdienā 
Rīgas Latviešu biedrības Lielo 
zāli piepildīja ļaudis, kas nākuši 
klausīties Jāzepa Mediņa Rīgas 
1. mūzikas skolas (JMR1MS) ka-
merorķestra „Armonico” ikgadē-
jo koncertu „Adventa gaismā”. Jau 
devīto gadu pēc kārtas diriģents 
Normunds Dreģis kopā ar ka-
merorķestri un solistiem sniedza 
brīnišķīgu koncertu sirsnīgā at-
mosfērā, lai caur mūziku atvērtu 
sirdis labestībai, cilvēkmīlestībai, 
sirsnībai un iejūtībai. Šā koncerta 
mērķis bija aicināt cilvēkus ieklau-
sīties savās sirdīs, meklēt un atrast 
garīgu saturu, ar kuru piepildīt 
savu ikdienas dzīvi. Par jauku 
tradīciju, kas papildina koncer-
tu, ir kļuvušas mākslas darbu un 
rokdarbu izstādes. Šogad izstādi 
veidoja biedrības „Rīgas pilsētas 
„Rūpju bērns”” jaunieši ar garīgās 
attīstības traucējumiem.

Koncerta soliste saksofoniste 
Katrīna Kivleniece dalījās savās 
izjūtās, sakot: „Gan mēģinājumu 
procesā, gan koncerta laikā radās 
Ziemassvētku izjūta, un ne tikai 
repertuāra dēļ, kas bija Ziemas-
svētku noskaņās, bet viss radošās 
gatavošanās process bija svētku 
piepildīts.” Vienlaikus ir jāuzsver, 
ka kamerorķestra „Armonico” re-
pertuārs vienmēr ir gana nopietns 
un tam nepieciešams augsts sa-
gatavotības līmenis, ko atzinīgi 
novērtēja gan klausītāji, gan kon-
certa solisti. Mecosoprāns Laura 
Grecka uzsver, ka diriģentam iz-
dodas izvirzīt gan augstus stan-
dartus jaunajiem mūziķiem, gan 
arī rūpēties par cieņpilnu, radošu 
un priekpilnu gaisotni, kas ir aug-
stākā meistarība.

Koncerta programma bija ļoti 
latviska  – tajā bija gandrīz tikai 
latviešu komponistu darbi. Piln-
skanīgi, piesātināti un pārliecino-
ši izskanēja latviešu simfoniskās 
mūzikas klasiķa Jāņa Ivanova 
opusa „Simfonieta stīgu orķes-
trim” pirmā daļa. Orķestra darbu 

un repertuāru komentē koncerta 
jaundarba autors Mārtiņš Miļev-
skis: „Bija lieliski vērot, kā N. Dre-
ģis strādā ar orķestri. Jaunieši 
viņu ciena un respektē, vienlaikus 
nebaidās no viņa, un mēģinājumi 
notika jaukā, nepiespiestā gaisot-
nē. Manuprāt, Normunds dara 
brīnišķīgu darbu, un es brīžiem 
brīnījos, cik sarežģītus skaņdarbus 
orķestris spēj nospēlēt.”

Kamerorķestrim „Armonico” 
iemīļota kompozīcija, no kuras 
divas daļas izskanēja arī šajā kon-
certā, ir Dzintras Kurmes-Gedroi-
cas cikls „Lai dzīvo baroks”. Tajā 
muzikāli piepildītu vijoles solo 
atskaņoja Aleksandra Mališkina 
un Rainelda Vircava, bet čella solo 
debitēja Aleksandra Poļetajeva, 
kurai tā bija pilnīgi jauna piere-
dze. Viņa atzīst, ka tas bijis izai-
cinājums, jo nekad iepriekš viņa 
nebija spēlējusi solo ar orķestri. 
Turklāt Aleksandra stāsta, ka tas ir 
bijis arī viens no viņas pirmajiem 
orķestra repertuāra skaņdarbiem. 
Ir vērtīgi, ka audzēkņiem tiek 
dota iespēja gan izmēģināt sevi 
kā orķestra mūziķim, gan iejus-
ties solista lomā. Aleksandra, kura 
kamerorķestrī spēlē jau vairākus 
gadus, ar prieku saka: „Manuprāt, 
šāgada koncerts „Adventa gais-
mā” bija ļoti izdevies. Galvenais, 
protams, bija pilna atdeve un mu-
zicēšana no sirds. Tas apliecina, ka 
arī pašiem kamerorķestra dalīb-
niekiem bija prieks muzicēt kopā.”

Kamerorķestrim ir laba sadar-
bība ar komponistu Andri Balodi, 
kura 2017. gada opuss „Melodija” 
izskanēja arī šajā koncertā, pie-
dzīvojot otro atskaņojumu. Ļoti 
izteiksmīgu un dziedošu sop-
rānsaksofona solo tajā atskaņoja 
JMR1MS skolotāja spožā koncert-
māksliniece K.  Kivleniece, kura 
uzsver, ka šāda pieredze ir lieliska, 
jo ne tik bieži sanāk spēlēt solo ar 
orķestri. Viņa domā, ka jebkuram 
solistam instrumentālistam tā ir 
jauka un reta iespēja sadarboties 
ar orķestri. Turklāt tieši šī skolo-
tāja, audzēkņu un diriģenta sadar-
bība vienas skolas ietvaros deva 
koncertam īpašu sirsnības, ģime-

niskuma atmosfēru, ko komentē 
arī A. Poļetajeva: „Bija prieks mu-
zicēt kopā ar mūsu skolas skolotā-
jiem, jo tas uzreiz rada labāku sa-
jūtu, jo visi esam tikpat kā savējie. 
To, šķiet, izjuta visi.”

Liela nozīme ir arī repertuā-
ra daudzveidīgumam, ko uzsver 
K.  Kivleniece. Arī bērniem un 
jauniešiem ir ļoti svarīgi redzēt un 
dzirdēt dažādus instrumentus un 
piedzīvot visu procesu, kā tiek ie-
studēti un atskaņoti gan orķestra 
skaņdarbi, gan opusi kopā ar so-
listiem un kori.

Latvijas Nacionālās operas so-
liste mecosoprāns L. Grecka teica 
paldies diriģentam N. Dreģim par 
uzaicinājumu, uzsverot, ka tieši 
JMR1MS un Andras Fenhanes va-
dītais meiteņu koris bijusi pirmā 
mūzikas vide, kas ielikusi nozīmī-
gu fundamentu viņas turpmākajā 
radošajā attīstībā. Solistes vēlme 
un iniciatīva bija iekļaut koncer-
ta programmā Riharda Dubras 
dziesmu „Mirdz svecītes”, kas re-
zultējās gaišā un sirsnīgā priekš-
nesumā. L.  Grecka komentē: 
„Dziedot meiteņu korī, R. Dubras 
mūzika bija neatņemama sastāv-
daļa, turklāt tieši šī dziesma bija 
mans pirmais soloieraksts „Latvi-
jas radio” studijā, tādēļ jokojoties 
šo skaisto koncertu varu dēvēt par 
ceļošanu laikā.”

Kontrastu koncerta program-
mā ienesa tango karaļa Astora 
Pjacollas (Astor Piazzolla) „Ob-
livion” („Aizmiršanās”) atska-
ņojums ar Artūra Novika izjusto 
akordeona solo. A.  Noviks atzīst: 
„Vienmēr ir prieks spēlēt kopā ar 
orķestri, tāpēc es uzreiz atsaucos 
un piekritu diriģenta N. Dreģa ai-
cinājumam, turklāt šo skaņdarbu 
es jau tik daudz esmu spēlējis, ka 
jutos kā zivs ūdenī.”

Koncerta kulmināciju veidoja 
M. Miļevska cikla „Pretim baltam 
klusumam” pirmatskaņojums, 
kurā apvienojās visi koncerta so-
listi, muzicēja pats komponists un 
piedalījās arī JMR1MS meiteņu 
koris „Vivace”, kura diriģentes ir 
A.  Fenhane un Alise Koknēviča. 
„Sadarbība ar orķestri vienmēr 

ir lieliska iespēja dziedātājām gūt 
jaunu pieredzi. Piedalīties pirmat-
skaņojumā, redzēt pašu kompo-
nistu, kurš ne tikai komponē, bet 
arī kopā muzicē, ir interesanti un 
aizraujoši. Ciklam ar Kārļa Skalbes 
dzeju ir trīs daļas, un komponists 
par ciklu saka – tas ir vēstījums par 
mīlestību, prieku, mieru un iekšē-
ju klusumu – par to, ko cilvēks tik 
centīgi meklē ārpus sevis, bet visas 
atbildes ir sirdī, un šis ir laiks tās 
sadzirdēt, noticēt un ļauties. Šis 
jaundarbs saņēma daudz pozitīvu 
atsauksmju un atzinīgu vārdu gan 
no orķestra mūziķiem, solistiem, 
gan arī klausītājiem. M. Miļevska 
jaundarbs uzrunāja ar savu vēstī-
jumu un vienkāršību. Gan tehnis-
ki, gan muzikāli piemērots meite-
ņu korim,” saka A. Fenhane. „Tik 
patiesa un skaista mūzika! Ceru, 
ka šis jaundarbs tiks atskaņots vēl 
un vēl,” komentē L. Grecka.

Ļoti pateicīgs par šo iespēju 
bija pats M. Miļevskis, sakot: „Vēl 
nekad nebiju rakstījis mūziku tik 
lielam kolektīvam. Uzrakstīt uz 
lapas – tas ir viens, bet dzirdēt, kā 
mūzika atdzīvojas bērnu izpildīju-
mā, ir maģiski. Tā ir kopradīšana. 
Jūtos pagodināts un pateicīgs vi-
siem kolektīviem un solistiem, kas 
piedalījās. Priecājos, ka pašiem 

   AURIGA JERMAKA
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Soliste Katrīna Kivleniece un kamerorķestris „Armonico” diriģenta Normunda Dreģa vadībā atskaņo 
Andra Baloža „Melodiju”.

Soliste mecosoprāns Laura Grecka, kamerorķestris „Armonico” un 
meiteņu koris „Vivace” pirmatskaņo Mārtiņa Miļevska jaundarbu 
„Pretim baltam klusumam”.

Solists Artūrs Noviks un kamerorķestris „Armonico” diriģenta 
Normunda Dreģa vadībā izpilda Astora Pjacollas „Oblivion”.

bērniem arī patika to izpildīt, 
manuprāt, tas ir galvenais – kopā 
radīt prieku, un tad tas pēc rezo-
nanses principa var nonākt arī 
līdz klausītājam.”

Koncerta mākslinieciskais va-
dītājs diriģents N. Dreģis arī dalī-
jās savos iespaidos: „Man ir radošs 
gandarījums, ka varu ar pozitīvām 
emocijām piedzīvot ieguldītā dar-
ba rezultātu, redzēt prieku gan 
jauniešu, gan profesionālu mūzi-
ķu acīs un saņemt pilnas klausītā-
ju zāles ovācijas. Sirsnīgs paldies 
visiem solistiem, kamerorķestrim 
„Armonico” un meiteņu korim 
„Vivace”! Paldies Dz.  Kurmei-
Gedroicai, A. Balodim, M. Miļev-
skim un daudziem citiem latviešu 
komponistiem, kuri ir atsaukušies 
un vairāku gadu garumā rakstīju-
ši skaņdarbus tieši „Armonico”! 
Liels paldies koncerta „Adventa 
gaismā” atbalstītājiem: Rīgas do-
mes izglītības, kultūras un sporta 
departamentam un Latvijas Orde-
ņu brālībai!”

Domājams, ikgadējais kon-
certs „Adventa gaismā” patiesi 
radīja svētku izjūtu ne tikai klau-
sītājiem, bet arī pašiem mūziķiem 
un sildīja sirdi ikkatram, kurš šo 
pēcpusdienu pavadīja Rīgas Lat-
viešu biedrības namā. 

VISI FOTO: no JMR1MS arhīva
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KURSI, SEMINĀRI

12. janvārī
Latvijas Universitātes  (LU) 

Humanitāro zinātņu fakultātes 
Letonikas auditorijā plkst.  10.00 
notiks seminārs „Latviešu raksti 
un raksti Latvijā 16.–19. gadsim-
tā  – pētniecības aktualitātes un 
problēmas”.

17. janvārī
RIIMC Kaņiera ielā  15 

plkst.  9.00–15.00 notiks kursi 
„Speciālas zināšanas pedagogiem 
bērnu tiesību aizsardzības jomā” 
pirmskolu pedagogiem.

17.–19. janvārī
VISC Strūgu ielā 4 Rīgā sāk-

sies kursi bērnu nometņu vadītā-
jiem (72 stundas).

18. janvārī
Šķūņu ielā  4 (4.  stāvā) Rīgā 

plkst. 9.00 notiks LU atomfizikas 
un spektroskopijas zinātniskais 
seminārs.

Latvijas Lauksaimniecības 
universitātes  (LLU) Ekonomikas 
un sabiedrības attīstības fakultātē 
Svētes ielā  18 (132.  telpā) Jelga-
vā plkst.  11.00 notiks profesora 
Ervida Grinovska mantojuma 
zinātniski praktiskais seminārs 
„Uzvedības ekonomika: izvēle”. 
Rīgas Ekonomikas augstskolas 
asociētais profesors Dr.  Roberts 
Ķīlis lasīs lekciju „Intertempo-
rālās izvēles”, bet LU pētnieks 
biedrības „Zaļā brīvība” valdes 
priekšsēdētājs Dr.  Jānis Brizga  – 
„Ilgtspējīgs patēriņš”. Noslēgu-
mā  – diskusijas. Aicināti pieda-
līties LLU mācībspēks un citi 
interesenti.

20. janvārī
VISC Strūgu ielā  4 Rīgā no-

tiks profesionālās kompetences 
pilnveides kursi (2.  nodarbība) 
folkloras skolotājiem.

22. janvārī
RIIMC Kaņiera ielā  15 

plkst.  13.00–18.00 notiks kursi 
„Vecāku pedagoģiskā kompeten-
ce” visiem pedagogiem.

23. janvārī
RIIMC Kaņiera ielā  15 

plkst.  9.00–15.00 notiks kursi 
„Speciālās zināšanas bērnu tie-
sību aizsardzības jomā izglītības 
iestāžu tehniskajiem darbinie-
kiem” (1.  grupa, par maksu) iz-
glītības iestāžu tehniskajiem dar-
biniekiem.

RIIMC Kaņiera ielā  15 
plkst.  13.00–18.00 notiks kursi 
„Speciālas zināšanas pedagogiem 
bērnu tiesību aizsardzības jomā” 
skolu pedagogiem.

24. janvārī
RIIMC Kaņiera ielā  15 

plkst.  13.00–18.00 notiks kursi 
„Kā panākt vecāku un pedagogu 
sadarbību” visiem pedagogiem.

26. janvārī
Merķeļa ielā  11 Rīgā 

plkst.  10.00 notiks seminārs vis-
pārizglītojošo skolu, kurās nav li-
cencētas speciālās izglītības pro-
grammas, direktoru vietniekiem.

29. janvārī
Merķeļa ielā  11 Rīgā 

plkst.  13.00 notiks pašvaldību 
pedagoģiski medicīnisko komi-
siju vadītāju profesionālās kom-
petences pilnveides grupu darba 
seminārs.

SACENSĪBAS

25. janvārī
Jēkabpilī notiks latviešu tau-

tasdziesmu dziedāšanas sacensī-
bas „Lakstīgala 2018” Latgalē.

26. janvārī
Cēsīs notiks latviešu tautas-

dziesmu dziedāšanas sacensības 
„Lakstīgala 2018” Vidzemē.

31. janvārī
Kuldīgā notiks latviešu tau-

tasdziesmu dziedāšanas sacensī-
bas „Lakstīgala 2018” Kurzemē.

LEKCIJAS, 
MEISTARDARBNĪCAS

Piejūras pilsētu literārā aka-
dēmija (PPLA) Liepājā aicina 
pievienoties jaunus dalībniekus. 
Pieteikumi tiek gaidīti no ik-
viena, kas vēlas literāri izpaus-
ties, apmeklēt dzejas, prozas un 
dramaturģijas lekcijas, kā arī 
meistardarbnīcas. Dalība ir bez 
maksas, turklāt gada noslēgumā 
būs iespējams saņemt apliecinā-
jumu. Lekciju un meistardarb-
nīcu programmā ir gan teorētis-
kās, gan praktiskās nodarbības, 
kurās dalībnieki raksta literārus 
tekstus, tos vērtē, pilnveido, kā 
arī aplūko būtiskākos literārās 
prakses jautājumus, piemēram, 
kā attīstīt idejas, strādāt ar tē-
liem, veidot darba kompozīciju, 
organizēt tekstu. Vienu reizi gadā 
PPLA organizē izbraukuma se-
siju uz Ventspils Starptautisko 
rakstnieku un tulkotāju māju, 
kur lekcijas un darbnīcas vada 
ne tikai latviešu, bet arī ārzemju 
rakstnieki, dzejnieki un tulkotāji. 
Šogad brauciens plānots 26.,  27. 
un 28.  aprīlī. Nodarbības notiek 
visu gadu, izņemot vasaras mē-
nešus, un tās vada rakstnieki, 
dzejnieki, dramaturgi, Liepājas 
Universitātes mācībspēks, kā arī 
radošo profesiju pārstāvji. Gada 
laikā meistardarbnīcu dalībnieki 
izstrādā savu noslēguma darbu – 
dzejas kopu, stāstu vai lugu. La-
bākie darbi tiks publicēti topošajā 
Liepājas literātu mājaslapā www.
liepuraksti.lv, kā arī citviet. Tā kā 
nodarbībās literārās tehnikas jau-
tājumi tiek aplūkoti sistemātiski 
un no pašiem pamatiem, aicinā-
ti arī interesenti bez iepriekšējas 
pieredzes. Plašāka informācija un 
pieteikšanās, rakstot uz e-pastu 
zlinda@inbox.lv. Projektu pārstāv 
nodibinājums „Via Cultura”.

11. un 13. janvārī
Latvijas Nacionālajā mākslas 

muzejā K. Valdemāra ielā 10 Rīgā 
ceturtdienās plkst.  15.00–17.30 
un sestdienās plkst.  12.00–15.00 

notiek izglītojoša programma 
(pieaugušajiem un bērniem ar 
10 gadu vecumu), kas veidota tā, 
lai apmeklētājs iepazītu mākslu 
caur personisko pieredzi. Nodar-
bību tematika ir saistīta ar muzeja 
ekspozīcijām un izstādēm. Katra 
tēma palīdz saprast kādu noteik-
tu mākslas šķautni – kompozīci-
jas, saturisko vai radošo. Skato-
ties oriģinālus, domājot un, gal-
venais, pašiem radot, pamazām ir 
iespējams apgūt atšķirīgu autoru 
dažādos laikos lietoto mākslas 
valodu. Tā apmeklētājos veidojas 
priekšstats gan par mākslas plas-
tisko un daudzveidīgo dabu, gan 
arī par to, ka katrs cilvēks nes sevī 
radošo potenciālu un iemaņas, 
kuras ir iespējams attīstīt. Nodar-
bība ilgst aptuveni divas stundas. 
Tā sākas ar muzejpedagoga stās-
tījumu par izvēlēto tēmu, seko zī-
mēšanas uzdevums, kas vienmēr 
ietver radošumu, brīvu izvēli un 
interpretāciju. Galvenā vērība 
tiek veltīta izpratnei, patstāvīgas 
domāšanas un zīmēšanas prak-
sei, jo saruna ar mākslu vienmēr 
ir personīga. Priekšzināšanas nav 
nepieciešamas, bet ir vajadzīga 
vēlēšanās attīstīt sevi. Rezultāts 
vienmēr ir labs. Nodarbības vada 
māksliniece un muzejpedagoģe 
Baiba Sprance. Līdzi jāņem eļļas 
pasteļa krītiņi. Ieeja: 1,50  EUR. 
Papildu informācija pa tālru-
ni 67357527.

KONCERTI,  
CITI NOTIKUMI

11. janvārī
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzi-

kas akadēmijas (JVLMA) Lielajā 
zālē K. Barona ielā 1 plkst. 18.00 
notiks JVLMA dzimšanas die-
nas svinības, JVLMA un LMT 
2017.  gada balvas pasniegšanas 
ceremonija un koncerts. Piedalās 
gada balvas laureāti Jurģis Cābu-
lis (diriģēšana), Pēteris Trasuns 
(alts), profesors Viesturs Gailis 
(diriģēšana), kā arī Laura Teivā-
ne (soprāns), Krišjānis Norve-
lis (bass), Kalvis Kalniņš (bari-
tons), Ventis Zilberts (klavieres),  

JVLMA simfoniskais orķestris un 
jauktais koris, Rīgas Doma kora 
skolas jauktais koris, diriģenti Jā-
nis Baltiņš, Artūrs Gailis, Andris 
Vecumnieks.

17. janvārī
JVLMA LMT kamerzālē (ie-

eja no Raiņa bulvāra) plkst. 18.00 
notiks JVLMA studentu un ma-
ģistrantu veltījuma koncerts 
„Komponistam Jānim Ķepī-
tim 110”. Piedalās Laima Krīgere 
(soprāns), Artūrs Zvirbulis (te-
nors), Jurģis Marcinkevičs (bass), 
Artūrs Krūmiņš (mežrags), Elza 
Ozola (fagots), Aleksejs Bahirs 
(vijole), Justīne Baulina (čells), 
Līga Griķe (kokle), Evija Auzi-
ņa, Elizabete Bērziņa, Ilze Dzēr-
ve, Inese Anna Gaile, Roberts 
Ķibermanis, Ēvalds Lazarevičs, 
Lelde Rasnace (klavieres); stīgu 
kvartets „EVVEntus” – Ekaterina 
Vaškeviča (I vijole), Viktorija Žu-
kova (II  vijole), Vika Osipoviča 
(alts), Elīza Sestule (čells); klavie-
ru kvintets – Lāsma Neulāne (kla-
vieres), Olga Miņina (I  vijole), 
Asnāte Strazdiņa (II vijole), Elīna 
Konošonoka (alts), Reinis Mel-
bārdis (čells); čellistu ansamblis. 
Koncertu vada Gunda Miķelso-
ne, Dženifera Pūliņa, Santa Baiba 
Vanaga. Biļešu pārdošana – stun-
du pirms koncerta norises vietā. 
Biļetes cena – 3 EUR; skolēniem, 
uzrādot apliecību,  – ieeja bez 
maksas.

22. janvārī
JVLMA Lielajā zālē K. Barona 

ielā 1 notiks koncerts „Sirds veltī-
jums”. Piedalās Kristīne Gailīte 
(soprāns), Dināra Rudāne (sop-
rāns), Andris Lapiņš (tenors), 
Rinalds Kandalincevs (baritons), 
Nauris Indzeris (baritons), Ērika 
Millere, Juris Kalnciems (klavie-
res). Programmā – V. A. Mocarts, 
Š. Guno, Dž. Verdi, G. Doniceti, 
F.  Lists, N.  Rimskis-Korsakovs, 
S.  Rahmaņinovs, J.  Štrauss. Pro-
grammu vada Karmena Radov-
ska. Ieeja  – ziedojums profesora 
Bruno Egles rehabilitācijai. 

Imanta Ziedoņa fonds „Viegli” 
jau piekto gadu ir izsludinājis pie-
teikšanos apbalvojumam „Laiks 
Ziedonim”. 2018. gadā apbalvoju-
mu pasniegs piecās nominācijās: 
zinātnē, novadpētniecībā, bēr-
niem un jauniešiem, tautsaimnie-
cībā un par dzīvi literatūrā. Pie-
teikšanās – līdz 23. februārim ap-
balvojuma mājaslapā www.laiks
ziedonim.lv/apbalvojums. Laureāti 
tiks paziņoti īpašā cildināšanas 
ceremonijā 3.  maijā  – I.  Ziedoņa 
85. dzimšanas dienā.

I.  Ziedoņa fonds „Viegli” ap-
balvojumu „Laiks Ziedonim” iedi-
bināja 2014. gadā, lai iedvesmotu, 
novērtētu un cildinātu jaunradi, kā 
arī dzejniekam I. Ziedonim svarī-
gās vērtības – izcilību, degsmi, sū-
tību, stāju, veiksmi un savpatību, 
kas jau piekto gadu tiek meklētas 

Izsludināta pieteikšanās apbalvojumam „Laiks Ziedonim”
  IK INFORMĀCIJAIK ikviena pretendenta personībā. Tā 

ir iespēja ikvienam pamanīt un iz-
celt kādu savu novadnieku, darba 
devēju, kolēģi vai aktīvu jaunieti. 
Līdz šim apbalvojumu ir saņēmuši 
20  laureāti no dažādiem Latvijas 
novadiem un diasporā dzīvojošie 
latvieši.

Šogad nominācijā „Taureņu 
uzbrukums” apbalvojums tiks pa-
sniegts zinātniekam (ar doktora 
grādu), kurš ir vaduguns  – viņš 
zina savu ceļu un nešaubīgi iet uz 
priekšu, izgaismojot ceļu citiem.

Nominācijā „Kedas” fonds 
aicina pieteikt dažādu radošo 
profesiju pārstāvjus. Tie ir cilvēki 
ar nerimstošu meklētāja jeb pēt-
nieka garu, ar kādu zīmīgu un 
jau paveiktu darbu, kas ir pelnījis 
sabiedrības uzmanību un jau ta-
gad uzskatāms par ieguldījumu 
Latvijas attīstībā un nākotnē. Ar 
radošajām profesijām tiek sapras-

tas gan radošās profesijas māk-
slā (mūzika, teātris, glezniecība 
u. tml.), gan arī radošās industrijas 
jomās (arhitektūra, interjers, lietu 
dizains u. tml.).

Nominācijā „Zemi es mācos” 
apbalvojums cildinās Latvijas cil-
vēkus  – gudrības tālākteicējus  – 
meistarus, amatniekus, biznesa 
eņģeļus, kuri nodod tālāk savas 
zināšanas un prasmes, bet nomi-
nācijā „Rabarbers” šogad aicina 
pieteikt cilvēku bāku, kas rāda 
gaismu un parāda virzienu. Bals-
toties uz apbalvojuma „Laiks Zie-
donim” vērtībām, tiek meklēts cil-
vēks, kurš rada jauniešos interesi, 
nostiprina stāju, iekur degsmi un 
rada jaunos rabarberus.

Nominācijā „Bize” 2018. gadā 
meklēs savdabīgākos, aizrautīgā-
kos un izteiksmīgākos stāstniekus, 
kas ar saviem stāstiem iedzīvina 
un valodā uztur savam novadam, 

pagastam, tieši tai vietai un videi 
raksturīgo. Kur senvārdi, vietvār-
di, dialekti, izloksnes un intonāci-

jas ir kā greznas rotas, kas mirdz 
pie ikdienas valodas bieži vien pie-
ticīgā svārka. 

FOTO: Ģirts Raģelis
Apbalvojumu „Laiks Ziedonim” 2018. gadā pasniegs piecās nomi-
nācijās: zinātnē, novadpētniecībā, bērniem un jauniešiem, taut-
saimniecībā un par dzīvi literatūrā.
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Skolotāja, skolas direktora, 
audzinātāja, žurnālista, cīnītā-
ja, atmodas laika cilvēku kopā-
saucēja, mūziķa, dziesminieka, 
dzejnieka, kultūras norišu dalīb-
nieka un veidotāja Andra Upe-
nieka esejas, intervijas, apraksti 
un dzeja, ko autors nosaucis par 
„skaidrības meklējumu skicēm”, 
pieklauvē pie mūsu sirdsapziņas. 
Kāds ir tavs viedoklis? Vai esi klu-
sētājs vai cīnītājs par ideju? Sko-
lotājs gan analizē cēlu rīcību, gan 
aicina kritiski pavērtēt politiķu 
darbības sekas. Vai esi iztapoņa, 
kas bez izpratnes lieto jēdzienu 
„izglītojamais” attieksmē pret 
skolas bērniem? Vai klusējot at-
balsti nodokļu nemaksātājus, bet 

FOTO: no personiskā arhīva
Elfrīda Krastiņa.

nerrots un pazemots kā nekad”? 
Tur daudzviet tas pateikts tik 
trāpīgi, ka, vēlreiz pārlasot, sa-
proti būtību. Ja esi skolotājs, tu 
nedrīksti klusēt. Tev ir jārosina 
cilvēkbērns domāt, jāpalīdz tikt 
līdz skaidrībai gan saviem skolē-
niem, gan vecākiem, gan sabied-
rībai. Autors secina: „Izglītības 
reforma aizreformējusies tik tālu, 
ka nobriedusi spiedoša vajadzība 
pēc vēl vienas vērienīgas daudz-
miljonu reformas.” Kāpēc jopro-
jām izskan pretenzijas, ka kursus 
vada „speciālisti”, kas nekad skolā 
nav strādājuši, bet „apveltīti ar 
īpašu talantu  – vīterot stundām, 
dienām, gadiem par visu ko, 
nepasakot neko”? Kur palikusi 
reformu īstenotāju kompeten-
ce, ja skolotājs negūst pārliecību 
pārmaiņām? Padomāsim, jo šajā 
gadā atkal esam jaunu vēlēšanu 

priekšā! Vai turpināsies tas pats – 
ka deputāti pēc ietikšanas „gudro 
galvu simtniekā zvērēs neaizmirst 
Tēviju, vienotību, saskaņu un ar 
jaunu laiku ratiem braukt pa ve-
ciem grāvjiem”? Katrs no viņiem 
taču ir beidzis kādu izglītības 
iestādi. Izlasi un padomā: kāds ir 
mūsu devums, lai piepildītos vēl-
me, ka Latvija būtu „mūsu Diev-
zemīte ar taisnīgu, godīgu valsti 
un labiem cilvēkiem”? 

Atspulgi virmo

Atgriešanās mājās: ceļi, kas krustojas

   ELFRĪDA KRASTIŅA
Daugavpils Universitātes profesore
IK

Kur palikusi 
reformu 

īstenotāju 
kompetence, 
ja skolotājs 
negūst pārliecību 
pārmaiņām? 
Padomāsim, jo šajā 
gadā atkal esam 
jaunu vēlēšanu 
priekšā! Vai turpināsies 
tas pats – ka deputāti 
pēc ietikšanas „gudro 
galvu simtniekā zvērēs 
neaizmirst Tēviju, 
vienotību, saskaņu un 
ar jaunu laiku ratiem 
braukt pa veciem 
grāvjiem”?



skaļi iestājies pret zemo algu? Kas 
paskaidros, kāpēc dažādo izglītī-
bas reformu rezultāts ir tāds, ka 
kļūst sliktāk un skolotājs „tiek 

Dzejnieces un mākslinieces 
Ernas Ķikures (dz. Bērziņa, prec. 
Dzelme; 04.10.1906. „Ķikuros” 
Ļaudonas pag., Madonas apr.  – 
01.01.2003. Kanādā) vārds labāk 
pazīstams trimdas literatūras 
pārzinātājiem, un arī viņas gra-
fikas šejieniešiem lielākoties ir 
svešas, jo iesākto izstāžu darbību 
pārtrauca karš. Taču Madonas 
novadpētniecības un mākslas 
muzejs (MNMM), vācot dzej-
nieces literāro mantojumu un 
pērnruden sarīkojot izstādi „At-
griešanās mājās”, ir sasējis dau-
dzus pavedienus un licis krusto-
ties vistālākajiem ceļiem, lai mēs 
šo savdabīgo personību iepazītu. 
Pērnruden E. Ķikures meita tek-
stilmāksliniece Inese Birstiņa 
izdeva albumu „atgriešanās mā-
jās. Erna Bērziņa | Dzelme | Ķi-
kure. zīmējumi un teksti”.

E. Bērziņa bija daudzpusīgi 
apdāvināta: mācījās pie glezno-
tāja Jāņa Plases, studēja Latvijas 
Mākslas akadēmijas Riharda Za-
riņa grafikas darbnīcā, piedalījās 
Kultūras fonda un citās izstādēs, 
paralēli mācījās klavierspēli Tau-
tas konservatorijā (klavieru klasi 
vadīja Arvīds Daugulis), intere-
sējās arī par literatūru. Pēc studi-
jām viņa strādāja par zīmēšanas 
un mākslas vēstures skolotāju 
Ilūkstes Valsts ģimnāzijā un pa-
matskolā, Ļaudonas un Sāvienas 
pamatskolā. Pirmajos emigrācijas 
gados, dzīvojot vēl Eiropā, tapa 
daži grafikas darbi un zīmējumi, 
bet vēlāk Austrālijā šī radošā dar-
bība pamazām apsīka, toties reta-
jos atpūtas brīžos un naktīs varēja 
rakstīt. Trimdā tika izdoti 10 dze-
joļu un prozas krājumi (daži – ar 

viņas grafikām), kā arī divi kul-
tūrvēsturiski izdevumi „Ķikures 
un Sarmas vēstules”. Rakstnieks 
Jānis Sarma (1884–1983) grū-
tajos dzīves brīžos ir bijis E.  Ķi-
kures mentors un literārais at-
balstītājs. 1991.  gadā autore tika 
apbalvota ar Jāņa Jaunsudrabiņa 
prozas balvu, kas bija augstākais 
literārās darbības novērtējums 
trimdā. Latvijā 2006.  gadā, svi-
not novadnieces 100.  dzimša-
nas dienu, Ļaudonas pagasts un 
MNMM izdeva dzejas un prozas 
krājumu „Es zemes tās”.

Iespējams, latviešu literatū-
ra dzejnieci un rakstnieci Ķikuri 
ieguva tieši sarežģīto dzīves ap-
stākļu dēļ (fragmenti no albuma): 
„Ernas veselība neiztur smago 
darbu nabadzīgajā lauku saim-
niecībā un laulātā garīgo var-
darbību mājas dzīvē. Viņa smagi 
saslimst”; „paziņu ģimene piedā-
vā istabu pret palīdzēšanu mājas 
apkopšanā, ēdienu gatavošanā. 
Apmēram tāda būs Ernas turp-
mākā dzīve Sidnejā, Volongon-
gā, Ņūkāslē. Latvijas skolotājas 
izglītību Austrālijā neatzīst, un 
trūkst arī adekvātas angļu valo-
das prasmes”; „Lielākā grūtība 
būs pastāvīgais naudas trūkums. 
Mājkalpotājas alga, kad uzturs 
ieskaitīts, knapi dod kabatas nau-
du, nesedz citas vajadzības”. Nāk 
piedāvājums sarīkot personāliz-
stādi, bet nav iespēju radīt jau-
nus darbus, toties „viņa turpina 
rakstīt, kad vien laiks un enerģija 
atļauj”. Daži zīmīgi pieturas pun-
kti: pirmais E.  Ķikures autorva-
kars notiek Sidnejā 1961.  gadā; 
1962.  gadā Latviešu preses bied-
rība  (LPB) Austrālijas latviešu 
autoru daiļdarbu sērijā pirmo 
izdod E.  Ķikures stāstu grāmatu 
„Mūsu kaimiņš” (stāstu „Mūsu 

kaimiņš” godalgojusi LPB Aus-
trālijas kopas stāstu sacensības 
komisija), kurā ir arī autores lino-
griezumi – stāstu un vāka ilustrā-
cijas; 1972.  gadā Sidnejā notiek 
E. Ķikures literārais vakars, kurā 
Sidnejas latviešu aktieri lasa vi-
ņas tekstus un koris dzied Eižena 
Freimaņa (1906–1968) dziesmas 
ar viņas tekstiem. Citas nodar-
bes: klavierstundu pasniegšana, 
darbošanās rokdarbnieču pulci-
ņā, dziedāšana korī, tikšanās ar 
latviešu literātiem, ceļošana uz 
Eiropu un Ameriku pie meitām, 
līdz beidzot pārcelšanās pie mei-
tas Ineses uz Kanādu, kur „Erna 
bauda kalnus, mākslu, baleta un 
teātra uzvedumus, bet jo sevišķi 
mūziku”. Spilgti 80.  gadu iespai-
di: latviešu rakstnieku nedēļa 
Kalamazū un Losandželosā, Ine-
ses sarūpētie grāmatu izdevumi 
(uz dzejas grāmatas „Artava” 
vāka  – meitas Dzidras gleznas 
reprodukcija, uz stāstu grāmatas 
„Būs skaista diena” vāka – Ineses 
tekstildarbs). 90.  gados E.  Ķiku-
re pārcieš insultu un, atguvusi 
kustību spējas, turpina rakstīt 
un spēlēt klavieres, bet ne zīmēt. 
Palika nepiepildīts sapnis atgū-
tajās (1995. gadā) dzimtas mājās 

iekārtot rakstnieku un mākslinie-
ku koloniju  – „vietu, kur strādāt 
un uzkrāt radošos spēkus, atpūs-
ties, smelt iedvesmu no skaistā 
Aiviekstes krasta”. Dzejnieces un 
mākslinieces pīšļi apbedīti Ļau-
donas kapos, gandrīz kā dzejolī 
„Vīzija”: „Un pēkšņi dzirdu – / rīb 
goda rati  / pa visiem Ļaudonas 
lielceļiem.” Dzimtā zeme ir atsau-
kusi savos krastos.

Madonas muzeja krājumos 
ir gandrīz viss E.  Ķikures arhīvs 
(to jau daudzus gadus vāc Dace 
Zvirgzdiņa)  – radošie rokraks-
ti, mašīnraksti un datorraksti, 
dienasgrāmatas, koresponden-
ce, kā arī grafiku un zīmējumu 
kolekcija, kura pērn papildinājās 
ar meitas Dzidras dāvinājumu  – 
67 mātes darbiem. Izstādē satikās 
Latvija, Vācija, Austrālija, Kanā-
da un trīs vienas ģimenes māk-
slinieces savos darbos: māte gra-
fiķe un literāte E. Ķikure, vecākā 
meita tekstilmāksliniece I. Birsti-
ņa (27.03.1942. Madonā, pašlaik 
dzīvo Kanādā) un jaunākā meita 
grafiķe un gleznotāja Dzidra Mi-
čele (Mitchell; 21.05.1946. Štut-
gartē, Vācija, pašlaik dzīvo Aus-
trālijā).

Arī jaunajā albumā krustojas 
dažādu cilvēku interešu ceļi un 
dažādas mākslas jomas: autobio-
grāfiskajās („Savas dzīves ceļo-
jumu sāku tēva mājās, Ļaudonas 
pagasta „Ķikuros”, 4.  oktobrī 
1906. gadā. „Ķikuri” ir Aiviekstes 
krastā, pļavu un lauku, mežu un 
ūdeņu ieslēgti. Biju pirmais bērns 
ģimenē, tēva un mātes lutināts. 
Māte mācīja runāt ar visādiem 
skaitāmiem pantiņiem un tau-
tas dziesmām. Tēvs vēlāk mācīja 
rakstīt un rēķināt, un visus citus 
skolas uzdevumus. Pamatsko-
lu neesmu apmeklējusi. Mācījos 

mājās.”) un biogrāfiskajās etīdēs, 
kā arī daudzajās fotogrāfijās un to 
parakstos iepazīstam E. Dzelmes 
un viņas meitu dzīves ceļus un 
izjūtas; rūpīgi atlasītajā dzejā  – 
acīm neredzamo, bet izjūtās un 
gara dzīvē iemiesoto („Bij vecās 
Latgales māla krūzes uz plos-
tiem, / sapnīgi lielas, kā pelēkza-
ļas buras,  / bij krastos ugunsku-
ri un klusi zvejnieki,  / bij plostu 
lēnā straumē daudz / no priedēm 
sarkanām un bērziem baltiem,  / 
bij apkārt pļavas sazēlušas zā-
lēm garām, / upmalas apaugušas 
alkšņiem, sapnīgi krāšņiem…  / 
Kā plūsti, Aiviekste, gar seniem 
krastiem?”) un atziņas („Laiks 
lēnām aizlauž Tevi  / kā rudens 
zirneklis / tīkliem rasainiem, / un 
sirds kļūst vieglāka”; „Mūsu kauli 
izmētājas / pa pasaules malu ma-
lām.  / Strīdīgais, modrais gars,  / 
kādos traukos tas krājas?”); īsa-
jās projekta autores mākslinieces 
Ineses Jakobi un albuma dizai-
na autora mākslinieka Nelsona 
Vinjo (Nelson Vigneault) ese-
jās – grafiķes E. Dzelmes mākslas 
virzienu (dokumentālā māksla), 
māksliniecisko rokrakstu, tradī-
ciju un oriģinalitātes saspēli viņas 
darbos; grafikās un zīmējumos – 
meitas, māti un papu, cilvēkus 
dabā, kalnu ainavas, sieviešu tē-
lus un pašportretus, migrantu 
nometņu ainas.

Skolotājus jaunā gada iesāku-
mā lai stiprina E. Ķikures dzejas 
rindas, kas raksturo arī pašas au-
tores dzīvi: „Diena, tavs atnestais 
prieks / ir kā pienenes pūka, / kas 
glabā sīku graudu / ar spēku aiz-
migušu – / tas mosties var katru 
brīdi.” 
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