
Latvijas komandai “WorldSkills 2019” 
konkursā 3 medaļas par izcilību

Analizējot paveikto un apkopojot citu 
valstu pētnieku secinājumus STEM 
apguvē, radusies atziņa, ka vairāk 
ir attīstīta un skolēniem uzlabo-
jusies dabaszinību un matemātikas 
mācīšanās, bet „aizkadrā palikušas 
inženierzinātnes un datorika”.

I. Šuplinska: „Pamatā šā gada dokumenti 
un normatīvie akti, kas tiks gatavoti, 
būs pakārtoti skolu tīkla sakārtošanai. 
Tajā ir viens ļoti svarīgs spēlētājs, un tas 
ir skolotājs, tādēļ uzdevums ir sniegt 
atbalstu pedagogiem tieši metodiskajā 
un psiholoģiskajā darbā.”
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 Latvijas komandas konkursanti ieguvuši 3 medaļas 
par izcilību pasaulē lielākajā un prestižākajā jauno profesio-
nāļu meistarības konkursā WorldSkills 2019, kurš noslēdzās 
27. augustā Kazaņā, Krievijā.
 Medaļu par izcilību skatlogu noformēšanā izcīnīja 
Liepājas Mākslas un dizaina vidusskolas absolvente Luīze 
Mihailova, kura 15 valstu konkurencē uzrādīja 4. labāko 
rezultātu. Par izcilu sniegumu restorāna pakalpojumos me-
daļu saņēma Madara Miņina no Rīgas Tūrisma un radošās 
industrijas tehnikuma, kura 33 valstu konkurencē ieņēma 6. 
vietu, kā arī ieguva titulu Best of Nation par labāko sniegu-
mu Latvijas komandā. Trešo Latvijas komandas medaļu par 
izcilību ēdienu gatavošanā saņēma Mālpils Profesionālās 
vidusskolas absolvents Nils Ģēvele, kurš 46 valstu konkuren-

cē ieguva 18. labāko rezultātu.
 Medaļas par izcilību saņēma konkursanti, kuru 
iegūtais rezultāts 799 vērtējuma skalā ir vismaz 700 punkti. 
Pēc vidējiem iegūtajiem punktiem 63 valstu kopvērtējumā 
Latvijai ir 23. vieta, atstājot aiz sevis tādas valstis kā Nī-
derlande, Zviedrija, Kanāda, Somija, Ungārija, Norvēģija, 
Beļģija, ASV un citas.
 Latvijas komandas vadītāja un Valsts izglītības 
attīstības aģentūras direktore Dita Traidās atzīst, ka pasau-
les mērogā prasmju konkursos iegūt 4. un 6. vietu ir augsts 
sasniegums, un tas ir arī valsts spēcīgāko nozaru nopelns: 
“No dizaina, restorānu servisa un ēdināšanas nozarēm nāk 
starptautiski atzīti eksperti, kuri ir gatavi ieguldīt savu laiku, 
zināšanas un enerģiju jaunajos talantos. Tādi eksperti mums 
vajadzīgi vairāk, un tad arī medaļas neizpaliks.”

No kreisās: Luīze Mihailova, Madara Miņina, Nils Ģēvele.
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Šuplinska: Jaunā izglītības standarta 
apstiprināšana ir vēsturisks notikums
 IK LETA INFORMĀCIJA

 Jaunā vidējās izglītības standarta apstiprinā-
ša-na ir vēsturisks notikums, pārliecināta izglītības un 
zinātnes ministre Ilga Šuplinska (JKP). Ministre pēc 
valdības sēdes, kurā vadlīnijas apstiprinātas, pauda,
ka jaunais standarts dos ceļu fundamentālām 
izmaiņām sabiedrības domāšanas un attieksmes 
struktūrā. Vienlaikus jaunais standarts prasīs 
papildu darba ieguldījumu kā no politikas veidotā-
jiem, tā arī izglītības darbiniekiem, skolēniem un 
viņu vecākiem.
 Ministre skaidroja, ka jaunais standarts 
paredz bērnu centrētu pieeja. Ar šī gada 1. septem-
bri pēc jaunā izglītības standarta ir sākušas strādāt 
pirmsskolas. Šuplinska pauda cerību, ka līdz ar 
pārmaiņām palielināsies bērnu iesaiste interaktīvā 
pasaules izzināšanā. “Skeptiķiem, kas skatījušies 
uz standartu no aspekta, ka varētu sarukt bērnu 
zināšanas, būtu jāsamazina skepse, jo jauniešiem 
svarīgi ir prast analizēt arvien pieaugošo informā-
cijas apjomu ikdienā,” teica politiķe, piebilstot, ka 
visas pārmaiņas vērstas uz to, lai bērni būtu krietni 
zinošāki, spējīgāki un pilsoniski aktīvāki.
 Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) 
uzsvēra, ka valdībā apstiprinātais izglītības stan-
darts nodrošinās iespējas attīstīt katra jaunieša 
individuālās spējas. “Tas ir nozīmīgs notikums, jo 
par jauno standartu tiek runāts jau gadiem. Tā ir 
iespēja nodrošināt to, lai jaunatne būtu sagatavota 
‒ lai nav katrs jaunietis apmācīts pēc viena šablo-
na, bet lai varētu izkopt katra skolēna individuālās 
spējas,” vērtēja premjers.
 Finanšu ministrs Jānis Reirs (JV) tāpat 
norādīja, ka izmaiņas izglītības standartā ir sen 
gaidītas. Reirs akcentēja, ka arvien izglītotāka 
sabiedrība spēs valsts ekonomikā ienest arvien 
vairāk līdzekļu. “Valsts ieņēmumus veido katrs no 

mums ‒ jo izglītotāks valsts iedzīvotājs, jo lielākus ie-
ņēmumus budžetā tāds iedzīvotājs varēs dot. Pie mūsu 
Eiropas demogrāfijas nedrīkst zaudēt nevienu bērnu. 
Individuāla pieeja dos katram bērnam iespēju rast sevi 
lielajā pasaulē,” secinājis ministrs.

Jaunā vidējās izglītības standarta apstiprināšana ir 
vēsturisks notikums, pārliecināta izglītības un zinātnes 
ministre Ilga Šuplinska.
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	 	 Katrā	no	Pedagoģiski	psiholoģisko	atbalsta	dienesta
struktūrvienībām	plānoti	trīs	izglītības	psihologi,	speciālais
pedagogs,	logopēds,	klīniskais	psihologs,	sociālais	darbinieks,	
atkarību	speciālists	vai	narkologs,	psihiatrs,	kā	arī	divi
administrācijas	darbinieki	un	papildus	speciālisti	bērnu
antisociālas	uzvedības	profilaksei.

 Ministru kabinets 3. septembrī konceptuāli 
atbalstīja Pedagoģiski psiholoģiskā atbalsta dienesta 
izveidi, bet konkrētāk par to tiks lemts pēc dažiem mē-
nešiem. Šāda dienesta izveides termiņš vēl nav skaidrs, 
kā arī vēl nav zināms, kur ņemt līdzekļus iniciatīvas 
īstenošanai, tomēr šis jautājums tiks risināts.
 Valdība uzklausīja Pārresoru koordinācijas cen-
tra (PKC) izstrādāto konceptuālo ziņojumu “Starpno-
zaru sadarbības un atbalsta sistēmas pilnveide bērnu at-
tīstības, uzvedības un psihisko traucējumu veidošanās 
risku mazināšanai”, kas paredz Pedagoģiski psiholoģis-
kā atbalsta dienesta izveidošanu visā Latvijas teritorijā. 
Ziņojums tapa sadarbībā ar vairākām ministrijām, 
iestādēm, organizācijām, ārstiem un vecākiem.
 PKC norādīja: lai mazinātu gadījumu skaitu, 
kad bērnam attīstās smagi psihiskie traucējumi vai 
nostiprinās antisociāla uzvedība, kā rezultātā bērns no-
nāk psihoneiroloģiskā slimnīcā, audzināšanas iestādē 
nepilngadīgiem vai sociālās korekcijas izglītības iestā-
dē un turpina radīt veselības, sociālo un ekonomisko 
slogu tālākā dzīves laikā, nepieciešams veidot starpin-
stitucionālu tiešo valsts pārvaldes iestādi ‒ Pedagoģiski 
psiholoģisko atbalsta dienestu.
 Dienests kalpotu pierādījumos balstītu selek-
tīvās un terciārās profilakses aktivitāšu īstenošanai, 
iekļaujošas izglītības un speciālās izglītības atbalstam. 
Nodrošinot atbalstu iekļaujošai un speciālai izglītībai, 
rosināts reformēt pedagoģiski medicīniskās komisijas 
tīklu, likvidējot komisijas pašvaldībās un tā vietā papla-
šinot Valsts izglītības satura centra (VISC) organizētās 
valsts medicīniskās komisijas darbu jaunveidojamajā 
dienestā.
 Vienlaikus dienestā sniedzams konsultatīvais 
atbalsts izglītības iestādēm un vecākiem bērnu ar 

speciālām vajadzībām izglītības iegūšanas procesā, 
nodrošināma bērnu ar speciālām vajadzībām izglītības 
un atbalsta pasākumu īstenošanas uzraudzība, no valsts 
budžeta finansēta atbalsta personāla izglītības iestā-
dēs darba koordinēšana, organizējamas intervences 
bērniem ar uzvedības traucējumiem izglītības ieguves 
procesā nolūkā veikt uzvedības korekciju.
 Lai nodrošinātu Pedagoģiski psiholoģisko 
atbalsta dienesta resursu un pakalpojumu pieejamību, 
starpinstitūciju sadarbības grupas ietvaros panākta vie-
nošanās par integrēta Pedagoģiski psiholoģisko atbalsta 
dienesta ar desmit struktūrām visā Latvijas teritorijā 
veidošanu. “Nosakot struktūrvienību izvietojumu jā-
ņem vērā pakalpojumu nodrošināšanas iespējas, admi-
nistratīvas izmaksas, telpu piemērotību. Vienlaikus spe-
ciālistu darbā, kur tas iespējams, īstenojama mobilitāte, 
pakalpojumus nodrošinot iespējami tuvu nepilngadīgo 
dzīvesvietai vai izglītības iestādē,” skaidroja PKC.
 Katrā no Pedagoģiski psiholoģisko atbalsta die-
nesta struktūrvienībām plānoti trīs izglītības psihologi, 
speciālais pedagogs, logopēds, klīniskais psihologs, 
sociālais darbinieks, atkarību speciālists vai narkologs, 
psihiatrs, kā arī divi administrācijas darbinieki un 
papildus speciālisti bērnu antisociālas uzvedības pro-
filaksei. Dienesta galvenie sadarbības partneri plānoti 
sadarbības grupa pašvaldībās bērnu tiesību aizsardzības 
jautājumos, t.i., izglītības pārvalde, sociālais dienests, 
bāriņtiesa, policija, kā arī izglītības iestādes, ārstnie-
cības iestādes reģionā, ģimenes ārsti un ģimenes ar 
bērniem.
 Pēc PKC aprēķiniem, Pedagoģiski psiholoģiskā 
atbalsta dienesta bērniem ar psihiskiem un uzvedības 
traucējumiem izveidei nepieciešami 25,05 miljoni
eiro.  

Valdība konceptuāli atbalsta Pedagoģiski 
psiholoģiskā atbalsta dienesta izveidi
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Pirmsskolu vadītāji Rīgā pozitīvi vērtē jauno
kompetenču izglītības sistēmu, bet iebilst pret

bērnu skaitu uz vienu pedagogu
 Pirmsskolu vadītāji Rīgā pozitīvi vērtē jaunie-
viesto kompetenču izglītības sistēmu, taču ir neapmieri-
nāti ar pārāk lielo bērnu skaitu uz vienu pedagogu, šādu 
viedokli aģentūrai LETA pauda vairākās pirmsskolas 
izglītības iestādēs.
 Rīgas 106. pirmsskolas izglītības iestādes vadī-
tāja Ilze Grabe-Sauta aģentūrai LETA stāstīja, ka piekrīt 
nepieciešamībai pēc pārmaiņām izglītības sistēmā, tāpēc 
iestāde jau pavasarī centās pakāpeniski ieviest jauni-
nājumus, lai 1. septembrī izmaiņas nav kā “sniegs uz 
galvas”. Grabe-Sauta uzskata, ka bērniem ir jāsāk vairāk 
domāt pašiem: pētīt, risināt, fantazēt un tad parādīt to 
savos darbos, tomēr izmaiņu kontekstā arvien spilgtāk 
parādās pirmsskolu nepieciešamības, proti, pedagogi, 
finansējums un telpas.
 Viņa stāstīja, ka kvalitatīvi ieviest jauno kompe-
tenču izglītības sistēmu kavē lielais bērnu skaits grupās. 
“Ar 20 bērniem grupiņā darīt šo darbu par esošo samak-
su ir nepareizi,” uzskata direktore. Viņasprāt, 12 audzēk-
ņi uz vienu pedagogu būtu optimāls risinājums, tomēr 
realitātē tas nav iespējams, ņemot vērā izteikto pedago-
gu trūkumu nozarē. Arī mazākumtautību pirmsskolas 
iestāžu vadītāji ir apmierināti ar jauno sistēmu, tomēr ir 

neapmierināti ar pārāk lielo bērnu skaitu grupiņās, kas 
neļaujot kvalitatīvi pildīt vadlīnijās noteikto.
 Rīgas 125. pirmsskolas izglītības iestādes vadītā-
ja Gaļina Alimova aģentūrai LETA sacīja, ka grupiņās ir 
vairāk nekā 20 bērnu uz vienu pedagogu, tādēļ skolotājs 
nevarot katram bērnam uzreiz nepieciešamo novēroju-
mu pierakstīt. “Nākamajā, aiznākamajā dienā skolotājs 
atceras, ka bija novērojis ne tikai to, ko jau ierakstīja 
novērtējumā, bet vēl arī citas nianses, kas pierāda, ka 
vienam pedagogam izsekot 20 bērniem ir grūti,” stāstīja 
Alimova.
 Viņa sacīja, ka jau pērn bērnudārzā sāka ieviest 
jauno sistēmu, tomēr priecājās, ka šogad pieejami vairāk 
materiāli no kā skatīties un vadīties. Viņa pauda pār-
liecību, ka sistēmas ieviešana ir pozitīvs solis pārmaiņu 
virzienā.
 Tāpat pirmsskolu vadītāji sagaida lielāku atbal-
stu no Rīgas pašvaldības, jo pašu spēkiem nodrošināt 
bērnus ar visiem nepieciešamajiem materiāliem ar 
esošajiem bērnudārzu resursiem nepietiek. “Pēc jaunās 
programmas mums nepieciešams iegādāties ļoti daudz 
materiālus, bet vecākiem neko lūgt nedrīkstam. Cik bu-
džets atļauj, to nopērkam, un tas ir stipri par maz,” sacīja 

 Valdošajā koalīcijā faktiski ir panākta vieno-
šanās, ka skolotājiem minimālais atalgojums 750 eiro 
apmērā par slodzi tiks nodrošināts visu mācību gadu 
un tam tiks paredzēts finansējums nākamā gada bu-
džetā, 3. Septembra rītā LTV “Rīta panorāmā” stāstīja 
izglītības ministre Ilga Šuplinska (JKP).
 Pēc viņas vārdiem, diskutējot par nākamā gada 
budžetu, pašlaik jautājums esot par izglītības jomas ko-
pējo finansējumu, kur ministrija vēl cerot uz papildus 
naudu arī augstākajai izglītībai un zinātnei un jaunat-
nes politikas īstenošanai.
 Politiķe uzsvēra, ka ir nepieciešams turpināt 
optimizēt skolu tīklu, jo esot secināts, ka ir zināms mi-
nimālais skolnieku skaits, lai vidusskolās varētu nodro-
šināt paralēlklases, kas nepieciešamas dažādu mācību 
priekšmetu padziļinātai apguvei.
 Šuplinska domā, ka Latvijas izglītības iestādes 
ir gatavas jaunajam mācību saturam. Protams, kaut kas 
gatavošanās posmā varējis notikt vairāk un veiksmī-
gāk, tomēr daži vienmēr ieņemot pasīvas pozīcijas un 
nekad nav gatavi pārmaiņām, izteicās ministre. Viņa 

gan atzina, ka pirmskolām jaunie mācību materiāli tapa 
pieejami tikai augusta beigās.
 Savukārt iepriekšējais izglītības ministrs Kār-
lis Šadurskis (JV) Latvijas Radio pauda viedokli, ka 
skolotāju trūkums zināmā mērā ir mākslīgs, jo ļoti liels 
skaits skolotāju Latvija strādā nepilnas slodzes. Ja skola 
skolotājam nespēj nodrošināt pilnu slodzi, tad viņam 
nebūs pienācīga alga un šādās skolās visu laiku trūks 
skolotāju, uzskata politiķis.
 Šadurska vērtējumā, skolu reorganizācijas 
plānos Šuplinska turpinot Šadurska iesākto. Pēc viņa 
domām, Šuplinskas kļūda bijusi vien tā, ka viņa sākot-
nēji devusi mājienus, ka šī reforma varētu tikt piebrem-
zēta. Politiķis cer, ka kopā ar administratīvi teritoriālo 
reformu skolu tīklu izdosies optimizēt.
 Savukārt Šuplinskas plānus bērnu bezmaksas 
ēdināšanu uzticēt pašvaldībām Šadurskis vērtēja kā 
avantūru. Viņa vadības laikā bijusi doma valstij samai-
nīties ar pašvaldībām ar funkcijām, mainot bērnu ēdi-
nāšanu pret pirmsskolas pedagogu algu nodrošināšanu, 
nevis ar šo soli meklēt naudu pedagogu algām.  

Šuplinska: Nākamā gada budžetā būs līdzekļi skolotāju 
minimālā atalgojuma noturēšanai 750 eiro apmērā
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Grabe-Sauta.
 Viņasprāt, ja tiek ieviesta jaunā kompetenču 
izglītības sistēma, tad izglītības iestādes ir jānodrošina 
ar vajadzīgo finansējumu.
 Vairums bērnudārzu vadītāji sūdzas arī par 
nespēju izpildīt vadlīnijās sacīto, jo izglītības iestādēs 
ir nepietiekami lielas telpas. Rīgas 254. pirmsskolas 
izglītības iestāde vadītāja Silvija Ligere stāstīja, ka kom-
petenču izglītības sistēma nosaka, ka bērniem nepiecie-
šams dažādot izglītību ar “daudzveidīgiem - radošiem 
stūrīšiem”, bet, ja ir viena grupas telpa, kurā ir izvelka-
mas gultas, tad tādiem stūrīšiem vietas nav.
 Arī Graube-Sauta sacīja, ka bērnudārza gru-
piņām ir viena telpa, kas vienlaicīgi ir guļamtelpa, 
ēdamtelpa un mācību telpa. “Šādiem mācību stūrīšiem 
ir nepieciešama atsevišķa vieta, kuras nav,” skaidroja 
iestādes vadītāja. Šādā viedoklī dalījās arī Rīgas 11. 

pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Ingūna Vaska 
sakot, ka pārvalda plašu bērnudārzu, tomēr, lai samēro-
tu visu ideālā variantā ir ļoti vajadzīgas papildus telpas. 
Bērnudārza iekšienē šīs problēmas tiek risinātas, jo ies-
tādē darbojas “komanda”, tomēr viņa uzsvēra, ja nozarē 
trūkst pedagogu, tad darbs nedaudz apstājas.
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LIZDA eksperte vispārējās izglītības jautājumos
Irina Avdejeva.

LIZDA līdz nākamā gada nogalei mudina veikt grozījumus 
normatīvajos aktos par pedagogu slodzēm

  Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku 
arodbiedrība (LIZDA) mudina Izglītības un zinātnes 
ministriju līdz 2020. gada nogalei izstrādāt grozījumus 
normatīvajos aktos, kas paredz slodžu pārstrukturēša-
nu pedagogiem, atbilstoši jaunajām vidējās izglītības, 
pamatizglītības un pirmsskolas izglītības vadlīnijām, 

aģentūrai LETA sacīja LIZDA Sabiedrisko attiecību 
speciālists Guntis Meisters.
 Viņš sacīja, ka LIZDA atbalsta mācību satura 
pilnveidošanu atbilstoši mūsdienu prasībām, tomēr 
plānojot un īstenojot pārmaiņu procesus izglītībā, 
nepieciešams nodrošināt atbilstošus materiāltehniskos 
resursus, cilvēkresursus un profesionālu atbalstu pār-
maiņu īstenotājiem, citādi pārmaiņu ieviešana “var būt 
apdraudēta”.
 Tāpat arodbiedrība norāda, ka nepieciešams 
pārskatīt prasības pedagogu izglītībai un kvalifikācijai, 
lai varētu īstenot integrētos un specializētos kursus, kā 
arī ministrijai jānodrošina vadlīnijas, jo ievērojami mai-
nās darba organizācijas formas un saturs.
 Ieviešot jauno vispārējās vidējās izglītības stan-
dartu, pedagogiem jānodrošina apmaksātu darba laiku 
visu pienākumu veikšanai, uzskata LIZDA. Uzsākot 
īstenot jauno standartu, pedagogiem būs nepieciešams 
papildus laiks mācību stundu sagatavošanai, jaunu 
mācību materiālu izveidei, to individualizācijai un dife-
renciācijai, atbilstoši apguves līmeņiem, stāstīja LIZDA 
eksperte vispārējās izglītības jautājumos Irina Avdejeva.
 Viņa uzsvēra, ka pārejas posmā visi pedagogi 
netiks nodrošināti ar nepieciešamajiem mācību lī-
dzekļiem, papildus darbs būs arī ar izglītojamiem, lai 
veidotu mācību procesu atbilstoši jaunajai pieejai un 
nodrošinātu ikvienam bērnam pietiekamas zināšanas 
un prasmes, piebilstot, ka jaunā standarta īstenošanai 
pedagogiem nepieciešams nodrošināt apmaksātu darba 
laiku visu pienākumu veikšanai.FO
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Mākslas akadēmijas rektors pieļauj 
iespēju izveidot Dzejas katedru

  Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) rektors 
Kristaps Zariņš pieļauj iespēju, ka akadēmijā varētu 
izveidot Dzejas katedru, aģentūrai LETA pastāstīja 
rektors. “Pašreizējā laikmetā rodas dažādas neformālas 
un reizē pārsteidzošas idejas un domas. Droši vien tas 
ir jauno garīgo prātu risinājums, lai aktualizētu dzeju 
un sekmētu sabiedrības vēlēšanos domāt par dzeju un 
kultūru,” sacīja Zariņš.
 Tāpat rektors norādīja, ka ne vienmēr jāliek 
priekšgalā politiski ekonomiskās kaujas, jo cilvēki, 
viņaprāt, dzīvo no garīgām, ne praktiskām lietām. “Tie 
ir gaiši prāti, kuri tiešām domā par kultūru. Vai Dzejas 
katedra būs akadēmijā, vai būs pieejama virtuāli, tas 
drīzāk ir organizatorisks jautājums. Svarīgākais jau ir 
doma,” pastāstīja Zariņš.
 Rektors pavēstīja, ka akadēmijā ir humanitāro 
zinātņu katedra, kur pasniedz gan filozofiju, gan sveš-
valodas, kā arī semiotiku, ētiku un estētiku, tāpēc viņš 
neizslēdz iespēju arī par Dzejas katedras izveidi. “Viss 
ir iespējams. Kad doma no garīgās matērijas pārvēršas 
materiālajā, tad visādi var notikt,” teica Zariņš.
 Mākslas akadēmijas rektors norādīja, ka jebkura 
programma ir jālicencē, bet, ja ir vēlēšanās un vaja-
dzība, Dzejas katedras izveidošana ir iespējama. Tāpat 
viņš uzsvēra, ka 7. septembrī notiks tikšanās ar idejas 
autoriem, lai pārrunātu Dzejas katedras izveidošanas 
iespējas.
 Kā ziņots, pašmāju dzejnieki aicinājuši LMA 
rektoru Zariņu dibināt Dzejas katedru, aģentūrai LETA 
pastāstīja idejas aizstāvis Raimonds Ķirķis. Viņš skaid-

roja, ka ideja patiesībā radusies pirms aptuveni 100 ga-
diem, kad Rainis aicināja dzejnieku Eiženu Bergu kļūt 
par šādas Dzejas katedras vadītāju. Tajā laikā akadēmija 
neatbalstīja šādu ideju, tāpēc katedras izveide nereali-
zējās, klāstīja Ķirķis. “Nesen bija Bergam veltīta izstāde 
un pētnieku grupa, meklējot materiālus arhīvos, atrada 
šo ideju par Dzejas katedru kā daļu no LMA. Tā kā 
šogad akadēmija svin simtgadi, nolēmām aicināt aka-
dēmiju un tās rektoru apsvērt ideju par tādas katedras 
dibināšanu šogad,” skaidroja Ķirķis.
 Latvijas dzejnieki ir izveidojuši manifestu, ar 
kuru pieprasa dibināt Dzejas katedru, un 7.septembrī 
tiksies ar LMA rektoru, lai apspriestu šīs idejas realizā-
cijas iespējas. Ķirķis stāstīja, ka 7.septembra vakarā tiks 
organizēta “Dzejnieku diskotēka”, kurā idejas aizstāvji 
vāks parakstus par atbalstu katedras dibināšanai.

Latvijas Mākslas akadēmijas rektors Kristaps Zariņš.
FO
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Septembrī iznācis praktisks e-žurnāls skolotājiem un skolēniem 
Skolēnu rudens ekskursiju ceļvedis. Tas ir lielisks palīgs visiem, 
kuri plāno šajā rudenī doties kopīgās klašu ekskursijās. Skolēnu 
ekskursiju ceļvedī apkopotas vairāk nekā 60 apskates, izziņas un 
piedzīvojumu vietas, kur lieliski pavadīt laiku kopā ar klasi.

Skolēnu rudens ekskursiju ceļvedis – aizved klasi piedzīvojumā!

Iepazīstieties! Ceļvedis apskatāms šeit: https://failiem.lv/u/s3cjwejk
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Forums: kā skolā analizēt 
skolēnu sniegumu un rast 
risinājumus skolas darba 
efektivitātes uzlabošanai?

 IK ILZE BRINKMANE
 Dabaszinātņu, matemātikas, inženierzinātņu un tehnoloģiju skolotāji 22. augustā bija aicināti uz kon-
ferenci „Dabaszinātnes, matemātika, inženierzinātnes un tehnoloģijas skolā efektīvi un radoši”, kas norisinājās 
Latvijas Universitātes (LU) Akadēmiskajā centrā.
 Konferences laikā notika gan paneļdiskusija, gan ideju tirgus, gan forums, gan sarunas LU Starpnozaru 
izglītības inovāciju centra (SIIC) viesistabā. Laikraksts sniedz nelielu ieskatu forumā „Kā skolā analizēt skolē-
nu sniegumu un rast risinājumus skolas darba efektivitātes uzlabošanai?” dzirdētajā.

 Uzlabojusies dabaszinību un
matemātikas mācīšanās
 LU SIIC mācību programmas „Prātnieku labo-
ratorija” izstrādātāja Ilze France stāsta, ka, strādājot ar 
4.–6. klases skolēniem, mērķis ir padziļināta un integ-

rēta STEM apguve. Analizējot paveikto un apkopojot 
citu valstu pētnieku secinājumus, radusies atziņa, ka 
vairāk ir attīstīta un skolēniem uzlabojusies dabaszinī-
bu un matemātikas mācīšanās, bet „aizkadrā palikušas 
inženierzinātnes un datorika”.

Kārlis Greitāns stāsta par zinātniskās argumentācijas prasmes apguvi un to, kā šī prasme ietekmē 
skolēnu maldīgos priekšstatus ķīmijā.

http://www.izglitiba-kultura.lv
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 „Pasaulē domā, kā īsti mācīt STEM un kā iesais-
tīt inženierzinātnes un datoriku tieši dabaszinību un 
matemātikas stundu procesā. Tāpat domā, kā dabaszi-
nātnēs rast krustpunktus, kas saistītos ar inženierdo-
māšanu jeb inženierdizainu. Par to domājam arī mēs. 
Nenoliedzami, gan pasaulē, gan pie mums ir populāra 
programmēšana un robotika, bet šo jomu apguve gal-
venokārt notiek interešu izglītībā, ārpusskolas nodarbī-
bās. Patlaban tiek domāts, kā šīs labās lietas pārnest uz 
skolas mācību procesu,” norāda I. France.
 Viņa stāsta, ka 2018./2019. mācību gadā diag-
nosticējošā darba dabaszinībās 6. klasē rezultāti liecina, 
ka tādu prasmi kā izpratne par dabu, pētniecība, mate-
mātikas lietošana dabazinībās, ja jāveic viena tipveida 
darbība, ir apguvuši apmēram 80% skolēnu, bet rast 
risinājumu jaunā situācijā prot tikai aptuveni trešdaļa. 
 „Uz STEM vajadzētu lūkoties nevis kā uz atse-
višķiem mācību priekšmetiem, bet kā uz aktivitātēm, 
kurās ir iesaistītas divas vai trīs mācību jomas. Veidojot 
mācību programmu „Prātnieku laboratorija”, to jau 

esam ņēmuši vērā, veidojam aktivitātes, kurās sasais-
tām vairākas lietas – matemātiku, pētīšanu, stratēģijas, 
inženiertehnisko dizainu, programmēšanu un roboti-
ku. Jautājums, kā tas iet kopā ar mācību programmas 
saturu skolā? Salīdzinājumā „Prātnieku laboratorijā” 
darbojamies padziļinātāk,” uzsver I. France.
 Klātesošajiem tika minēts moduļa apraksta 
piemērs par tematu – gaisma. Šajā modulī sešas no-
darbības paredzētas dabaszinībās, kad skolēni izpēta 
un modelē gaismas īpašības; izpēta savu sānu redzi, 
salīdzina dažādu dzīvnieku redzi; veido projektora 
un periskopa modeļus, izdara secinājumus. Četrās ar 
tehnoloģiju saistītajās nodarbībās bērni modelē robo-
ta darbību, nolasot mērījumus – gaismas daudzums, 
izstrādā programmas algoritmu (stāvokļa diagramma); 
modelē ar robotu saulespuķes sekošanu saules gaismai, 
izmantojot divu krāsu sensorus un komandu „Diapa-
zons”. Četrās matemātikas nodarbībās viņi izveido opti-
mālo modeli telpu apgaismošanai; pēta atstarošanos no 
dažādiem materiāliem un izveido lāzeru spēli, izman-
tojot tajā dažādas stratēģijas. Veido kopsavilkumu un 
prezentē savus izveidotos prototipus – produktus.
 „Pētījām, kā skolēnu galvās sasaistās robotika ar 
inženierdizainu, kā mācību procesā robotika iet kopā 
ar dabu. Secinājām, ja par to stāstām un darbojamies 
apzināti, tad skolēni šīs lietas saskata, bet skolēni atzīst, 
ka vieglāk ir nevis produktu izplānot, bet darīt un mē-
ģināt. Robotikas nodarbībās inženiertehniskās domāša-
nas dizaina prasmes skolēniem var attīstīt, ja skolotājs 
to veicina apzināti,” ir pārliecināta I. France.

	 	 Analizējot	 paveikto	 un	
apkopojot	citu	valstu	pētnieku	se-
cinājumus	 STEM	 apguvē,	 radusies	
atziņa,	ka	vairāk	ir	attīstīta	un	skolē-
niem	 uzlabojusies	 dabaszinību	 un	
matemātikas	 mācīšanās,	 bet	 „aiz-
kadrā	 palikušas	 inženierzinātnes	
un	datorika”.

LU SIIC mācību programmas „Prātnieku laboratorija” izstrādātāja Ilze France.
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 Zinātniskās argumentācijas prasmes
 Skolotājs Kārlis Greitāns stāsta par zinātniskās 
argumentācijas prasmes apguvi un to, kā šī prasme 
ietekmē skolēnu maldīgos priekšstatus ķīmijā.
 „Pētījuma dizains bija vienkāršs, bet izrādījās 
efektīvs. Izmantoju gan mācību grāmatās jau esošus 
uzdevumus, gan izveidoju jaunus, kas veicina zinātnis-
kās argumentācijas prasmes attīstību. Pēc tam vērtēju 
formatīvi un sumatīvi, kā tā apgūta, izveidoju snieguma 
līmeņa aprakstu,” saka K. Greitāns un piebilst, ka tes-
tam izmantojis Tulmina (Toulmin) argumenta struktū-
ru – uz atvērtu jautājumu tiek sniegts apgalvojums, kas 
tiek pamatots ar pierādījumiem. 
 „Lai veidotu argumentus, nepieciešama plašā-
ka zināšanu bāze un iedziļināšanās saturā. Skolēniem 
lielākās grūtības sagādā pamatojums – apraksts, kā 
pierādījumi ir saistīti ar apgalvojumiem, tomēr secinā-
ju, ka skolēniem ar dažādiem mācību sasniegumiem 
apgūtā prasme ir samazinājusi maldīgos priekšstatus 
un palielinājusi izpratni,” paskaidro K. Greitāns.
 Diagnosticējošo darbu izstrādes vadītājs Pāvels 
Pestovs mēģina skaidrot, kā no 6. klases diagnosticējo-
šo darbu datiem nonākt līdz konkrētai rīcībai klasē, kā 
iegūtos datus pārvērst informācijā – ko skolēni zina un 
prot un ko nezina un neprot.
 „Piemēram, ja ir četras klases un katrā ir 30 
skolēnu, tad ir pārāk milzīgs informācijas apjoms, 
kas jāapstrādā, bet ir veids, kas var palīdzēt. Neskatos 
uzdevumu numurus un skaitu, bet skatos, ko šis uzde-
vums mēra jeb atbild uz jautājumu, kādas zināšanas un 

prasmes ir nepieciešamas, kādu domāšanas līmeni tas 
prasa no skolēna, vai tā ir pazīstama vai jauna situācija. 
Varu izvērtēt nevis visus uzdevumus, bet uzdevumu 
grupas. Svarīga ir izpratne, pētniecība, eksperimen-
tālās prasmes, un ir konkrēti uzdevumi, kas šo kopu 
mēra noteiktajā domāšanas līmenī, tad vidējie rādītāji 
konkrētā klasē sniedz precīzāku informāciju, kā plā-
not tālāko darbu, nākamās mācību stundas,” norāda P. 
Pestovs.
 Foruma dalībnieki runātājiem uzdeva arī vairā-
kus jautājumus. Piemēram, kā izprast jēdzienu „di-
zains”, jo to minēja gan kontekstā ar inženiertehnisko 
domāšanu, gan par pētījumu?
 I. France teic, ka jēdziena „dizains” skaidrojums 
aizgūts no Mičiganas universitātes un ietver domu, ko 
vēlas radīt, jāsaprot, kas nepieciešams, lai ideju realizē-
tu, tālāk plāno darbu un veido un izmēģina prototipus, 
pēc tam gatavo produktu. No klausītāju vidus dzirdams 
vēl viens skaidrojums – dizains ir pētījuma plānojums.
 I. France mudina skolotājus dažādot pieeju, lai 
būtu vairāk skolēnu, kuri spēj domāt dziļāk, radīt jau-
nas idejas un produktus. „Skolotāju atbalstam izveidota 
arī tālākizglītības programma. Radošums ir trenējams,” 
secina I. France.
 Uz jautājumu, kas ir maldīgie priekšstati, K. 
Greitāns skaidro, ka tas nozīmē, ka skolēnam nav bijis 
pareizs skaidrojums vai risinājums. Savukārt pētījums, 
par kuru skolotājs izklāstījis, neizsekoja konkrētu 
skolēnu un viņa zinātniskās argumentācijas prasmes 
uzlabošanos, bet apkopoja rezultātus klašu grupās.

Diagnosticējošo darbu izstrādes vadītājs Pāvels Pestovs mēģina skaidrot, kā no 6. klases diagnos-
ticējošo darbu datiem nonākt līdz konkrētai rīcībai klasē, kā iegūtos datus pārvērst informācijā 
– ko skolēni zina un prot un ko nezina un neprot.
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	 Paredzēts	izstrādāt	snieguma	
līmeņa	aprakstus,	lai	tie	palīdzētu	
skolotājiem	veikt	pašvērtējumu,	
bet	LU	SIIC	patlaban	to	piedāvā	kā	
ārpakalpojumu,	nevis	visiem
pieejamu	materiālu.

 Pētījumos	secināts,	ka	Latvijā	
skolotājiem	vislabāk	izdodas	mērķa	
izvirzīšana,	sarunā	tiek	panākta	ie-
dziļināšanās,	bet	neveicas	stundas	
veidošana,	nav	skaidrības,	kā	mērķi	
nodot	tālāk,	kā	organizēt	darbu
grupās	un	izmantot	informācijas
tehnoloģijas.

VISI FOTO: Aija Melbārde

 Kā novērtēt skolotāja sniegumu
 Dace Bērtule mēģina noskaidrot, kāds rīks 
nepieciešams, lai novērtētu skolotāja sniegumu, mācot 
21. gadsimta prasmes. Pētījumos secināts, ka Latvijā 
skolotājiem vislabāk izdodas mērķa izvirzīšana, sarunā 
tiek panākta iedziļināšanās, bet neveicas stundas veido-
šana, nav skaidrības, kā mērķi nodot tālāk, kā organizēt 
darbu grupās un izmantot informācijas tehnoloģijas.

 Pētniece Līga Čakāne secina, ja skolotājs neprot 
uzdot uzdevumu un vadīt darbu klasē, tad gaidāmo 
rezultātu nebūs. „Mērķis nav vērtēt skolēnu, lai izlik-
tu atzīmi, bet gan mācīšana domāt un iedziļināties,” 
norāda L. Čakāne un piebilst, ka tiem skolotājiem, kuru 
sniegums ir zems un trūkst nepieciešamo prasmju, va-

rētu palīdzēt eksperts klasē, kurš analizētu un ieteiktu, 
kas pilnveidojams.
 L. Čakāne stāsta, ka paredzēts izstrādāt snie-
guma līmeņa aprakstus, lai tie palīdzētu skolotājiem 
veikt pašvērtējumu, bet LU SIIC patlaban to piedāvā kā 
ārpakalpojumu, nevis visiem pieejamu materiālu.
  

 Viens no kritērijiem, kas nepieciešams, lai 
skolotājs sekmīgi aktivizētu skolēna izziņas darbību, ir 
skolotāja tehnika. Bioloģijas skolotāja Rita Birziņa aiz-
rāda, ka labāk vienam otru saprast palīdzētu precīzāks 
jēdzienu tulkojums no angļu valodas, jo, viņasprāt, tā 
drīzāk ir pieeja, metode, nevis tehnika. 
 Kā pozitīvs piemērs forumā izskanēja Austrā-
lija, jo šajā valstī panākta vienota valoda un skolotāja 
profesijas standarts precīzi formulē, kas raksturo efektī-
vu darbu.

Pētniece Līga Čakāne secina, ja skolotājs neprot uzdot uzdevumu un vadīt darbu klasē, tad 
gaidāmo rezultātu nebūs.

 

http://www.izglitiba-kultura.lv


11PIEREDZE2019. gada 5. septembris     www.izglitiba-kultura.lv

Sarunas viesistabā jeb 
vairāki pieredzes stāsti

 IK ILZE BRINKMANE
 Konferences „Dabaszinātnes, matemātika, inženierzinātnes un tehnoloģijas skolā efektīvi un radoši” 
ietvaros notika izglītības darbinieku sarunas Latvijas Universitātes (LU) Starpnozaru izglītības inovāciju
centra (SIIC) viesistabā. Sniedzam nelielu ieskatu viesistabā dzirdētajā.

 LU SIIC izpilddirektors Uldis Dzērve uz 
sarunu aicina Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas 
fakultātes Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedras 
docenti Agnesi Branguli, lai rastu atbildi uz jautāju-
mu, kāds ir jaunā zinātnieka sapnis? 
 Docente smaidot stāsta, ka galvenā vēlēšanās 
esot būt neatkarīgai un radīt kaut ko savu. Viņasprāt, 
pēdējā laikā pievēršanās zinātnei kļuvusi par modes 
lietu. Īpaši populāri ir pētījumu virzieni, kuros vieglāk 
iegūt rezultātu, piemēram, mākslīgo kaulu radīšana.
 A. Brangule neslēpj, ka liela loma ir tirgus 
ekonomikai un pieprasījumam, tādēļ ražotājs mēģina 
paredzēt patērētāja vajadzības un produkta radīšanai 
piesaista zinātniekus.
 Jaunā zinātniece atzīst, ka arī viņas kādreizējie 
priekšstati par ķīmiju un zinātni gadu gaitā ir mai-
nījušies. Viņa domājusi, ka visu laiku kaut ko pilinās 
mēģenēs, vēros reakcijas utt., bet ķīmisko reakciju vietā 
ir jāapstrādā lieli datu apjomi datorā.

 Uz jautājumu, kas īsti jāapgūst, lai darbotos 
zinātnē, A. Brangule atzīst, ka arvien vairāk nepiecie-
šamas matemātikas prasmes, programmēšanas prasme 
un ļoti svarīga ir prasme komunicēt ar citiem zinātnie-
kiem pasaulē, daudzi jautājumi tiek risināti ar tīkloša-
nās palīdzību.

Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultātes Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedras docente
Agnese Brangule un LU SIIC izpilddirektors Uldis Dzērve.

	 	 Jaunā	 zinātniece	 atzīst,	
ka	 arī	 viņas	 kādreizējie	 priekšsta-
ti	 par	 ķīmiju	 un	 zinātni	 gadu	 gai-
tā	ir	mainījušies.	Viņa	domājusi,	ka	
visu	laiku	kaut	ko	pilinās	mēģenēs,	
vēros	reakcijas	utt.,	bet	ķīmisko	re-
akciju	 vietā	 ir	 jāapstrādā	 lieli	 datu	
apjomi	datorā.
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 „Protams, ir radītas programmas, kas palīdz ap-
kopot statistikas datus, bet datu analītiķi pēta matricas. 
Pastāv riski, ja datus apstrādā tikai statistiski, neizpro-
tot procesus, rezultāta secinājumi nesniedz vēlamo, 
tādēļ zinātniekiem ir jāiesaistās ne tikai izpētes procesā, 
bet jāprot strādāt ar datu apstrādes programmām,” 
paskaidro zinātniece.
 Uz jautājumu, kādi ir jaunākie pētījumi Latvijā, 
neguvām izsmeļošu atbildi, vien atziņu, ka patlaban 
aktuāla ir „zaļā ķīmija” un ārstniecības augu izpēte.

 Miks Dzenis mudina uz sarunu, kā veiksmī-
gāk skolas mācību procesā integrēt interešu izglītības 
pieredzi programmēšanā.
 Elīna Neilande, kura Rīgas 34. vidusskolā māca 
fiziku, informātiku un programmēšanu, kā arī darbojas 
„Prātnieku laboratorijā”, ir pārliecināta, ka vienīgais 
veids, kā glābt pasauli, piemēram, no atkritumiem, ir 
radīt jaunas tehnoloģijas, kas to palīdzēs atrisināt. 
 Uz jautājumu, kā bērni saprotas ar tehnoloģi-
jām, E. Neilande atbild, ka novērojusi, ka viņi vairāk ir 
pieraduši pie mobilajām iekārtām un nezina, kā ieslēgt 
datoru, neprot strādāt ar peli, neprot reģistrēties un 
rakstīt ar klaviatūru. Pirmklasnieki toties veikli rīkojas 
ar mobilajiem tālruņiem un planšetēm, kas acīmredzot 
pārsvarā ir viņu mājās. Tie, kuri neprot lasīt, izmanto 
ikonas. Viņas sarunbiedrs Kaspars Irbe ir pārliecināts, 
ka 1.–3. klasē programmēšanas pamatprasmes var 
apgūt arī bez tehnikas, jo galvenais ir attīstīt algoritmis-
ko un loģisko domāšanu, daudzas lietas var uzzīmēt uz 
papīra un darīt to soli pa solim.
 Piemēram, sociālās izglītības projekta „Start” 
(IT) mācību programmu datorikā 1.–9. klašu skolotā-

jiem un skolēniem aprobējušas jau daudzas skolas, un 
tajā iekļautas atzītas metodes un nodarbības, kā strādāt 
ar dažāda vecuma bērniem.
 Sarunas gaitā skolotāji praktiķi iesaka dalīt sko-
lēnus prasmju grupās un gada laikā mēģināt izlīdzināt 
zināšanu līmeni. Uz E. Neilandes iebildi, ka dalījums 
grupās kādu var aizvainot, pieredzējušākie pedagogi 
atzīst, ka bērni tam neiebilst, jo jūtas komfortablāk un 
izprot dalījuma mērķi, skolotāji līdzīgi dara arī fizikas 
stundās un dala grupās pēc mācīšanās tempa līmeņa.
 Izskan viedoklis, ka olimpiādes programmēšanā 
ir sports, bet skolas ikdienā tas ir radošs process. Visi 
sarunas dalībnieki ir vienisprātis, ka programmēšanas 
valodas ātri mainās, bet visiem bērniem būtu jāiemāca 
programmēšanas pamati, taču atkal svarīgi ir rast vie-
notu valodu, lai saprastu, par ko ir runa.

 Miks palīdzēja formulēt galveno domu, ka 
programmēšana ir rīks, kā sevi izpaust, un visiem 
bērniem ir jārada iespēja izmēģināt piekļūt šai pasaulei, 
bet interešu izglītība ir iespēja datoriku, tai skaitā prog-
rammēšanu, apgūt padziļināti.

	 	 Visi	sarunas	dalībnieki	ir
vienisprātis,	 ka	 programmēšanas	
valodas	 ātri	 mainās,	 bet	 visiem	
bērniem	 būtu	 jāiemāca	 program-
mēšanas	pamati,	 taču	atkal	svarīgi	
ir	rast	vienotu	valodu,	lai	saprastu,	
par	ko	ir	runa.

Bērnu programmēšanas skolas „LEARN IT” skolotājs Kaspars Irbe un Rīgas 34. vidusskolas fizikas, 
informātikas un programmēšanas skolotāja Elīna Neilande.
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 Aira Kumerdanka uz sarunu aicina psiholoģi 
un Rīgas pilsētas sākumskolas direktori Solvitu
Lazdiņu, lai runātu par sociāli emocionālo mācīša-
nos.
 S. Lazdiņa atklāj, ka ir projekta „Skola 2030” 
vecākā eksperte mācību satura izstrādē un palīdzējusi 
rast skaidrojumu, kas ir caurviju prasmes. Par šo tēmu 
Valsts izglītības satura centra tīmekļvietnē atrodama arī 
rokasgrāmata.
 Uz lūgumu atklāt, kas īsti ir sociāli emocionālā 
mācīšanās, S. Lazdiņa atgādina: pirmkārt, es saprotu 
sevi, kādi ir mani resursi, ko es varu un nevaru, otrkārt, 
kā es pārvaldu sevi, kā tieku galā, kad nesaprotu, kā 
pārvaldu savas domas, treškārt, kā saprotu citus. „Un 
tas nav dabiski, to māca runājot. Ja kādam ir dusmas 
par kaut ko, bērnam ir jāiemāca vispirms sevi nomie-
rināt, vislabāk ir dziļi elpot, tā arī es sevi mierinu, kad 
esmu nonākusi draņķīgā situācijā,” smaidot stāsta psi-
holoģe. Ceturtkārt, prasme veidot attiecības, darboties 
kopā, lai risinātu dažādas situācijas. Piektkārt, atbildīgu 
lēmumu pieņemšana.
 S. Lazdiņa norāda, ka svarīga ir formatīvā vērtē-
šana, kad sniedz pozitīvu emocionālo saiti, piemēram, 
ja skolēns no 10 uzdevumiem ir izpildījis trīs, viņš ir jā-
paslavē, ka ir labi, ka trīs ir izpildīti, bet kopīgi jādomā, 
ko un kā darīt, lai atrisinātu arī pārējos. Viņasprāt, bieži 
to nedara pietiekami dziļā līmenī, šajā procesā svarīgi ir 
jautājumi un cieņa vienam pret otru.
 S. Lazdiņa atklāj dažus knifus, piemēram, 
Somijā noskatītu viltus loteriju. Skolotāja zina, kuri 
skolēni labāk sadarbojas, bet sadala grupās it kā nejau-
ši, izvelkot lapiņas ar vārdiem. Psiholoģe atgādina, ka, 

protams, ir arī jāiemāca strādāt kopā ar cilvēkiem, kas 
mums īpaši nesimpatizē.
 Psiholoģe mudina vairāk runāt, lai skolēni ne-
baidītos atklāt, ka, piemēram, ķīmijas stundās kādam ir 
bail aiztikt mēģenes u. tml., nebaidītos nosaukt vārdā, 
kas konkrēti neizdodas, un izrunāt, kā darīt, lai izdotos. 
„Ne ar visiem ir vajadzīgas sarunas, ar dažiem pietiek 
tikai ar acu kontaktu,” piebilst S. Lazdiņa.
 Uz jautājumu, kas visbiežāk skolas dzīvē rada 
destruktīvas attiecības, psiholoģe norāda, ja ir kritiskā 
masa jeb daudzas cilvēku grupas, kas meklē vainīgos 
(skolēnus, vecākus). 

 Vaicāta, ko viņa iesaka darīt, ja kaut kas neiz-
dodas, S. Lazdiņa teic: „Reizēm vajag pagausties, bet 
jāzina robeža, lai pēc sirds izkratīšanas tiktu meklēts 
risinājums. Skolā jāveido kultūra, kurā citi kolēģi 
negaudo līdzi, bet dalās pieredzē, ko darījuši, ka tomēr 
izdevies.”
 Viens no risinājumiem, par kuru viņa iesaka 
domāt skolas vadībai, ir rīkot supervīzijas skolotājiem, 
īpaši tiem, kuri apgalvo, ka neviena metode nestrādā 
un nekas neizdodas.

No kreisās: „Skola 2030” vecākā eksperte mācību satura izstrādē, Rīgas pilsētas sākumskolas direktore, 
psiholoģe Solvita Lazdiņa un LU SIIC speciāliste Aira Kumerdanka.

VISI FOTO: Aija Melbārde

	 	 Uz	 jautājumu,	 kas	 vis-
biežāk	skolas	dzīvē	rada	destruktī-
vas	 attiecības,	 psiholoģe	 atbild,	 ja	
ir	kritiskā	masa	jeb	daudzas	cilvēku	
grupas,	kas	meklē	vainīgos	(skolē-
nus,	vecākus).
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Par soļiem un rīcībām, kā 
panākt izglītības kvalitāti

 IK ILZE BRINKMANE

 Sagaidot jauno mācību gadu, Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) 21. augustā aici-
nāja uz tradicionālo izglītības konferenci vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu direk-
torus, kā arī pašvaldību izglītības speciālistus, kuras laikā informēja par 2019./2020. mācību 
gada aktualitātēm vispārējā un profesionālajā izglītībā, par ieteikumiem pilnveidotā mācību 
satura un pieejas īstenošanai, par paveikto izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveidē 
un citiem jaunumiem.
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Valsts izglītības satura centra vadītājs G. Catlaks un izglītības ministre I. Šuplinska. G. Catlaks kā galveno 
aktualitāti šajā mācību gadā min pāreju uz citu bilingvālu izglītības modeli.

	 	 I.	Šuplinska:	„Pamatā	šā	gada	dokumenti	un	normatīvie	akti,	kas	
tiks	gatavoti,	būs	pakārtoti	skolu	tīkla	sakārtošanai.	Tajā	ir	viens	ļoti	svarīgs	
spēlētājs,	un	tas	ir	skolotājs,	tādēļ	uzdevums	ir	sniegt	atbalstu	pedagogiem	
tieši	metodiskajā	un	psiholoģiskajā	darbā.”
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 Galvenie akcenti saistīti ar
vispārējo izglītību
 „Šā gada 1. septembris man ir atšķirīgs un ļoti 
nozīmīgs. Cik sekmīgs tas būs man un jums, tik sek-
mīgs tas būs Latvijas izglītības sistēmā. Izglītības un 
zinātnes ministrijai ir izvirzītas noteiktas prioritātes, un 
pirmā no tām ir izglītības kvalitāte, kas, protams, attie-
cas uz pilnīgi visiem izglītības līmeņiem, bet galvenie 
akcenti patlaban ir saistīti ar vispārējo izglītību. Ieceres 
iespējams īstenot tikai ar jūsu atbalstu, līdzdalību un 
konstruktīvu sarunu,” uzrunājot klātesošos, sacīja iz-
glītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska. Viņasprāt, 
skolu tīkla sakārtošana ir viens no soļiem, lai panāktu 
gan izglītības kvalitāti un tās pieejamību visiem bēr-
niem, gan efektīvāku cilvēkresursu un finanšu kapitāla 
izmantošanu, tādējādi veidojot atalgojuma pieaugumu.
 „Pamatā šā gada dokumenti un normatīvie 
akti, kas tiks gatavoti, būs pakārtoti skolu tīkla sakār-
tošanai. Tajā ir viens ļoti svarīgs spēlētājs, un tas ir 
skolotājs, tādēļ uzdevums ir sniegt atbalstu pedagogiem 
tieši metodiskajā un psiholoģiskajā darbā. Būtiski, lai 
atbalsts būtu sistēmisks, nevis fragmentārs no kursiem 
uz kursiem, no projekta uz projektu. Sarunās ar pašval-
dībām runājām par tādu svarīgu kompetenci kā digitālā 
kompetence, jo tā ir laika prasība un attīstāma mūža 
garumā. Mūsu uzdevums ir to maksimāli attīstīt, lai jau 
no oktobra risinātu skolotāju trūkumu, gan skolotāju 
novecošanās problēmu, gan iedrošināt skolotājus sa-
prast to, ko mūsdienu bērni runā pašsaprotami,” uzsvē-
ra I. Šuplinska un mudināja skolotājus dienu iesākt ar 
trim vārdiem uzrunā: „Labdien, loba dīna, tēriņš!” 
 
 Atslēgas vārdi – sadarbība un atbildība
 Latvijas Pašvaldību savienības padomniece 
Ināra Dundure savā uzrunā norāda, ka nākotne ir at-
karīga no mūsu un sabiedrības vērtībām, jo, viņasprāt, 
tehnoloģijas dod varu, bet mēs īsti nezinām, kā šo varu 
izmantot.
 „Pašvaldībām, izglītības iestādēm, pedagogiem 
– visiem kopā ir jāspēj līdzsvarot dažādus izglītības 
mērķus, protams, ar IZM komandas atbalstu,” saka I. 
Dundure un aicina mācību procesā līdzsvarot mate-
mātiku, dabaszinības, inženierzinātnes un tehnoloģijas 
ar humanitārajām zinātnēm un mākslu. „Mēs esam 
vērsti uz rezultātu, bet svarīgi, lai rezultāts un mācību 
process, kā arī sabiedrības un personīgie mērķi tiktu 
salāgoti, proti, katra skolēna un sabiedrības mērķi un 

vajadzības, globalizācija un vietējās kopienas perspek-
tīvas, vietējās pašvaldības un vietējās skolas perspektī-
vas,” uzsver I. Dundure un aicina būt savas pašvaldības, 
savas skolas un savas valsts patriotiem. Atslēgas vārdi ir 
sadarbība un atbildība visos līmeņos.
 Viņasprāt, visi klātesošie un sabiedrība saprot, 
ka izglītības kvalitāte ir atkarīga no pedagoga prasmēm 
un spējām, tādēļ valdībai, pašvaldībām un sabiedrībai 
materiāli un morāli jānovērtē skolotājs un visiem kopā 
jāceļ skolotāja prestižs sabiedrībā.

 Mērķis ir kompleksa prasme,
lietpratība un pārnese
 Valsts izglītības un satura centra vadītājs (VISC) 
Guntars Catlaks kā galveno aktualitāti šajā mācību gadā 
min pāreju uz citu bilingvālu izglītības modeli. Ma-
zākumtautību skolās 1.–6. klasē mācību valoda valsts 
valodā jānodrošina 50% apmērā, atstājot tiesības izvē-
lēties, kurus mācību priekšmetus mācīt valsts valodā, 
kurus bilingvāli un kurus mazākumtautības valodā. 
7.–9. klasē mācību priekšmetus valsts valodā jāapgūst 
80% apmērā, bet no 2020. gada 1. septembra 10. un 11. 
klasē mācības notiks valsts valodā. 2019./2020. mācību 
gadā 9. klasē eksāmenu uzdevumu un atbilžu valoda 
būs latviešu valoda.
 Pirmsskolā jaunais saturs un vadlīnijas stājas 
spēkā šā gada 1. septembrī, bet, pakāpeniski ieviešot 
jauno mācību saturu visās Latvijas skolās un klašu 
grupās, jaunus rezultātu (eksāmenu) pārbaudes veidus 
paredzēts ieviest 2022./2023. mācību gadā.
 G. Catlaks atgādināja, ka no 2020. gada 6. līdz 
12. jūlijam notiks XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētki. 
 2019. gads sadarbībā ar nozares pārstāvjiem 
izsludināts par Tehnoloģiju gadu, tādēļ pašvaldībām 
būs iespēja saņemt papildu finansējumu, lai piesaistītu 
jaunus speciālistus un izveidotu jaunas interešu izglī-
tības programmas, notiks tehnoloģiju jomu skolotāju 
semināri u. tml. 
 Profesionālās izglītības jomā plānots pabeigt 
darbu pie 54 profesionālās izglītības programmām, 
kuru mācību saturs būs pielāgots mūsdienu vajadzī-
bām, kā arī ir izstrādātas 59 modulārās izglītības prog-
rammas.
 VISC tīmekļvietnē iespējams iepazīties ar  
atbalsta pasākumiem iekļaujošas izglītības sekmīgākai 
realizēšanai.
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	 	 Pēc	I.	Dundures	domām,	visi	klātesošie	un	sabiedrība	
saprot,	 ka	 izglītības	 kvalitāte	 ir	 atkarīga	 no	 pedagoga	 pras-
mēm	un	 spējām,	 tādēļ	 valdībai,	 pašvaldībām	un	 sabiedrībai	
materiāli	 un	morāli	 jānovērtē	 skolotājs	 un	 visiem	 kopā	 jāceļ	
skolotāja	prestižs	sabiedrībā.

  „Jaunajā mācību 
saturā uzsvars ir uz padziļi-
nātu izpratni, kopsakarību 
veidošanu, apgūstot mācību 
priekšmetus. Saturs veidots 
pēctecīgi un saskaņoti no 
pirmsskolas līdz vidusskolai, 
domājot par sasniedzamo re-
zultātu. Mērķis ir kompleksa 
prasme, lietpratība un pārne-
se. 
 Noteikumu projekts 
par vispārējo vidējo izglītību 
ir iesniegts valdībā apstipri-
nāšanai, un jaunais modelis 
paredz vidusskolā ieviest 
pamatkursus, padziļinātus 
kursus un specializācijas kur-
sus. Skolām ir plaša iespēja 
piedāvāt savu individuālu 
izglītības programmu, lai 
skolēni varētu izvēlēties sev 
atbilstošāko modeļu kombi-
nāciju,” stāsta G. Catlaks.
 VISC sagatavojis 
pedagogu profesionālās 
pilnveides programmu ne-
pieciešamā atbalsta saņemša-
nai. Piemēram, sadarbībā ar 
Latvijas Kultūras akadēmiju 
vairāk nekā 80 pedagogu 
apguvuši teātra mākslas 
kursu un saņēmuši apliecības 
jaunai kvalifikācijai – teātra 
mākslas skolotājs.

Latvijas Pašvaldību savienības padomniece Ināra Dundure savā uzrunā
norāda, ka nākotne ir atkarīga no mūsu un sabiedrības vērtībām, jo, 
viņasprāt, tehnoloģijas dod varu, bet mēs īsti nezinām, kā šo varu izmantot.
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 Jautājums par vērtēšanu un vērtējumu 
 Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Kompe-
tenču pieeja mācību saturā” vecākais eksperts diagnos-
tikas izstrādē Pāvels Pestovs uzsver, ka ļoti būtisks ir 
jautājums par vērtēšanu un to, ko īsti vērtējam.
 „Vispirms jāšķir, kas ir vērtēšana un vērtējums,” 
atzīst P. Pestovs un paskaidro, ka vērtēšana ir process, 
kas ļauj uzlabot skolēna mācīšanās rezultātu. Skolotā-
jam jāuzdod sev jautājums, ko viņš vēlas vērtēt, kādi 
būs pierādījumi, lai izprastu, ka bērns konkrēto lietu ir 
iemācījies, un tikai pēc tam viņš var uzdot uzdevumu 
– veidot prezentāciju, rakstīt eseju u. tml., tātad jāizvē-
las veids, kā iegūt pierādījumus, ka sasniegts plānotais 
rezultāts. Jāzina un jānoformulē kritēriji, ko no skolēna 
sagaida un ko skolēns apguvis, piemēram, demonstrē-
jot sagatavoto prezentāciju.
 „Vērtējuma mērķis ir precīzi un efektīvi komu-
nicēt,” norāda P. Pestovs un piebilst, ja 10 ballu skala to 
neļauj izdarīt, tad ir iespēja to darīt zināmu citādi, bet 
precīzi jāizskaidro, kā tas notiks, gan skolēniem, gan 
viņu vecākiem.
 P. Pestovs atgādina, ka patlaban sagaidām 
kompleksu sasniedzamo rezultātu un arī vērtēšanai 
jānotiek kompleksi, tādēļ vērtēšanas procesā pieslēdzas 
gan kognitīvā psiholoģija, gan motivācijas teorijas, gan 
tehnoloģijas, gan formatīvā vērtēšana.
 Aptaujājot konferences dalībniekus, iegūtie dati 
liecina, ka ar formatīvo vērtēšanu visvairāk saistās sko-
lotāja komentārs par skolēna darbu, skolēna/skolotāja 
rīcība, bet mazāk specifiski uzdevumi un jautājumi, kā 
arī vērtēšanas izteikšanas veids i/ni.
 P. Pestovs uzsver, ka formatīvajai vērtēšanai ne-
pieciešama sistēmiska pieeja. Būtiska ir pašnovērtēšana 
un savstarpējā vērtēšana, atgriezeniskā saite. „Ja skolo-
tājs, kurš vada mācīšanās procesu, sniedz atgriezenisko 
saiti un komentārā raksta, ka esejā ir par maz argumen-
tu vai, piemēram, domu varētu labāk izprast, ja samai-
nītu vietām vairākas rindkopas, tad ir jādod laiks, lai 

skolēns konkrētos darbus var izdarīt,” ar viedokli dalās 
eksperts un nenoliedz, ka no skolotāja tas prasa milzīgu 
laika patēriņu, ja katram skolēnam jāraksta komentārs.
 Ne mazāk svarīgi ir izprast, kāpēc bērnam 
grūtības sagādā lasītprasme, jo ļoti atšķiras vārdu 
krājums bērniem no labvēlīgām un sociāli nelabvēlī-
gām ģimenēm. Var palīdzēt agrīns atbalsts un atbalsta 
plānošana gan skolēnam, gan skolotājam. „Ieradumu 
maiņa ir daudz izaicinošāka, ja skolotājam skolas 
līmenī trūkst atbalsta, jo agrīni jānovērtē katra skolēna 
spējas. Vadības komandai jābūt kopīgiem mērķiem un 
redzējumam, kā uzlabot skolēnu sniegumu,” secina P. 
Pestovs. 

 Svarīgas ir regulāras un mērķtiecīgas 
skolotāju tikšanās
 Mācību satura ieviešanas vadītāja Zane Oliņa 
atzīst, lai sasniegtu mērķi un uzlabotu skolēnu mācī-
šanos, svarīgas ir regulāras un mērķtiecīgas skolotāju 
tikšanās, lai saskaņotu darbību (izpratne par jēdzie-
niem, kā palīdz saprast lietu kopsakarības, kā iemācīs 
skolēnam vajadzīgās prasmes). Viņasprāt, nepieciešama 
sistēmiska iespēja skolotājiem mācīties un izveidot sis-
tēmu, ka skolotāji sarunājas par skolēnu sasniegumiem. 
„Fundamentāli jāmaina pieeja vērtēšanai, lai uzlabotu 
skolēnu mācīšanos un pilnveidotu savu pedagoģisko 
praksi,” norāda Z. Oliņa.

 Skolotāju atbalstam izveidota mācību re-
sursu krātuve www.mape.skola2030.lv, kurā saturs 
tiek papildināts pamazām, kā arī vietnē www.
skola2030.lv publicēta informācija par pašmācības 
e-mācību kursiem pamatskolas un vidusskolas 
skolotājiem, notiks tiešsaistes mācību vebināri, 
piemēram, par mācību priekšmetu programmām 
un skaidrojumu, kā tās izmantot.

	 	 	 „(Skolēnu)	ieradumu	maiņa	ir	daudz	izaicinošāka,	ja	
skolotājam	skolas	 līmenī	trūkst	atbalsta,	 jo	agrīni	 jānovērtē	katra	
skolēna	spējas.	Vadības	komandai	jābūt	kopīgiem	mērķiem	un
redzējumam,	kā	uzlabot	skolēnu	sniegumu,”	secina	P.	Pestovs.

 

http://www.izglitiba-kultura.lv
http://www.mape.skola2030.lv
http://www.skola2030.lv
http://www.skola2030.lv


18SKOLU TĪKLS2019. gada 5. septembris     www.izglitiba-kultura.lv

Skolu tīkla sakārtošana 
Kurzemē atklāj kopīgas 

tendences valstī
 IK ILZE BRINKMANE
 No augusta vidus izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska aicina uz sarunu Kurzemes pašvaldī-
bu pārstāvjus, lai noskaidrotu, kāds ir katras pašvaldības redzējums izglītības iestāžu tīkla attīstībai (skolē-
nu skaits, nodrošinājums ar pedagogiem, atbilstība sanitārajām normām un higiēnas prasībām, loģistika u. 
c.); pašvaldības izdevumi izglītībai (ēku uzturēšana, personāla atalgojums, savstarpējie norēķini, transporta 
izdevumi); ministrijas piedāvātā četru reģionu bloka modeļa ietekme uz jau pašlaik apgūstamajiem Eiropas 
Savienības līdzfinansētajiem projektiem pašvaldībā (skolu ēku renovācija), kā arī interesētos par centralizēto 
eksāmenu rezultātiem 9. un 12. klasē.

 Brocēnu novadā lielākā
vērtība ir cilvēks
 Brocēnu novada pašvaldības izglītības darba 
speciāliste Inesa Rode stāsta, ka paši varējuši izlemt, 
kas dosies uz sarunām Izglītības un zinātnes ministrijā 
un viņu komandā bijusi novada domes priekšsēdētāja 
Solvita Dūklava, priekšsēdētājas vietnieks Ārijs Sproģis, 
Attīstības nodaļas Jaunatnes lietu konsultatīvās komisi-
jas projektu speciāliste Rudīte Muraševa un Izglītības, 
kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas vadītāja 

Daila Frīdmane.
 „Mūsu pašvaldības nostāju darījām zināmu jau 
gada sākumā, ka esošās skolas – viena vidusskola un 
trīs pamatskolas – netiks reorganizētas, vienīgi atbilsto-
ši Ministru kabineta noteikumiem no 2020. gada 1. 
septembra pirmsskolas izglītības iestāde „Varavīksne” 
mainīs statusu, tajā neuzņems bērnus tikai specializē-
tajā logopēdiskajā programmā, bet realizēs iekļaujošu 
izglītību. Protams, tiem, kam tas nepieciešams, arī 
turpmāk būs iespēja saņemt logopēda palīdzību,” klāsta 
I. Rode.
 Uz lūgumu raksturot situāciju katrā no skolām, 

Blīdenes pamatskola. Tā ģeogrāfiski atrodas izdevīgā vietā netālu no šosejas Rīga– Liepāja, bet 
svarīgākais, ka skolas vadība pratusi organizēt darbu un vecāki savus bērnus uz šo skolu ved arī 
no Dobeles novada Bikstu pagasta un Saldus novada.
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I. Rode norāda, ka Blīdenes pamatskola ģeogrāfiski at-
rodas izdevīgā vietā netālu no šosejas Rīga–Liepāja, bet 
svarīgākais, ka skolas vadība pratusi organizēt darbu 
un vecāki savus bērnus uz šo skolu ved arī no Dobeles 
novada Bikstu pagasta un Saldus novada. Skolā ir ne ti-
kai pamatizglītības mācību programma, bet arī mācību 
programma bērniem ar mācīšanās traucējumiem un 
garīgās attīstības traucējumiem. Kopumā skolā mācās 
apmēram 100 skolēnu.
 Izglītības darba speciāliste ir pārliecināta, ka 
cilvēki vēlas dzīvot ne tikai pilsētās, bet arī laukos, tādēļ 
nozīmīgi ir sākt ar infrastruktūras sakārtošanu, ceļu 
izbūvi, sakārtotu vidi, nevis skolu reorganizāciju, kas 
būtu pakārtots jautājums. Par to liecinot notiekošais 
Gaiķu pagastā, uz kuru tagad pa jauno asfaltēto ceļu 
no Brocēniem varot nokļūt 15 minūtēs, bet pirms tam 
tas bija jāmēro vismaz pusstundu. Jaunie vecāki labprāt 
iegādājoties pagastā īpašumus, un lielākajā apdzīvotajā 
vietā Satiķos pirmsskolā vajadzējis atvērt pat trešo gru-
piņu. Gaiķu pamatskolā kopumā ir aptuveni 80 bērnu, 
no viņiem 43 – pirmsskolā, tādēļ ir pamats domāt, ka 
skolai būs nākotne.
 „Remtes pamatskolas direktore spējusi piesaistīt 
domubiedrus, kas visi strādā kā laba un spēcīga ko-
manda. Skolotāji ieguvuši vairākas kvalifikācijas, vada 
interešu izglītības nodarbības, tātad ir nodarbināti. 
Lauku skolās, īpaši vienā novadā, jādomā, kā nepa-
zaudēt labus skolotājus, jo nav noslēpums, ka daudzus 
pārvilina uz pilsētu skolām, kur ir lielākas likmes un 
attiecīgi lielāks atalgojums. Taču Remtes pamatskolas 
skolotāji šādiem vilinājumiem ir atteikuši, un, piemē-

ram, ķīmijas, fizikas, bioloģijas un angļu valodas skolo-
tājas vada stundas arī Gaiķu pamatskolā, bet nedodas 
prom uz lielajām skolām,” stāsta I. Rode un piebilst, ka 
liela nozīme ir skolas vadībai. Pamatskolā kopumā ir 50 
bērnu, no kuriem pirmsskolu apmeklē 17.
 Skola atrodas pils telpās, pie tās ir skaists parks, 
tā ir Eko skola un ieguvusi Zaļo karogu, jo mācību 
process ir saistīts ar vides izglītību un brīvdabas peda-
goģiju. 
 Viņasprāt, nākotne ir arī Brocēnu vidusskolai, 
jo tajā mācās apmēram 530 skolēnu, un divus pilsētas 
bērnudārzus kopumā apmeklē 250 bērnu. Liels skolēnu 
skaits vidusskolā mācās tālmācības programmā. 
 Uz jautājumu, kāda kursu izvēle tiks piedāvāta 
vidusskolā, I. Rode norāda, ka ir spēcīgs dabazinību 
skolotāju resurss un uzbūvēta pat atsevišķa ēka – da-
baszinību māja, kas aprīkota ar iekārtām un mācību 
līdzekļiem, lai sekmīgi noritētu matemātikas, fizikas, 
ķīmijas un  bioloģijas stundas. „Ir iecere turpināt attīstīt 
talantu skolu ne tikai Brocēnu novada, bet arī blakus 
novadu bērniem,” atzīst speciāliste.
 Vaicāta, vai tikšanās laikā ministrijā neizska-
nēja ierosinājumi tomēr pārdomāt un kādu no lauku 
pamatskolām reorganizēt, ņemot vērā nelielo skolē-
nu skaitu, I. Rode norāda, ka izskanēja priekšlikums 
Gaiķu un Remtes pamatskolas reorganizēt par skolām 
ar 1.–6. klasi. Pašvaldībā veikti aprēķini, cik izmaksātu 
7.–9. klases skolēnu pārvadājumi uz citām skolām, un 
tie neliecina par iespēju ekonomēt līdzekļus. Tomēr ir 
uzdots mājasdarbs – informēt, kādā stāvoklī ir ceļi, cik 
kilometru ir starp skolām un cik laika jāpatērē ceļā, 

Gaiķu pamatskolā kopumā ir apmēram 80 bērnu, no viņiem 43 – pirmsskolā, tādēļ ir pamats 
domāt, ka skolai būs nākotne.
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jo, piemēram, Izglītības un zinatnes ministrijas ie-
priekš izstrādātajā kartējumā starp Blīdenes un Remtes 
pamatskolu norādīti 10 kilometri, bet praktiski tas ir 
neizbraucams ceļš un pa asfaltēto apkārtceļu jāmēro pat 
vairāk nekā 35 kilometri.
 „Manuprāt, nav noslēpums, un pieredze liecina, 
ja skolu reorganizē ar 1.–6. klasi, tad tās mūžs nav ilgs, 
jo vecāki izvēlas bērnus vest uz attālākām vietām, kur ir 
pamatskola ar 1.–9. klasi vai vidusskola, vai arī vecākie 
brāļi un māsas jau mācās citur. Nenoliedzami, svarīga 
ir iespēja iegūt kvalitatīvu izglītību, bet par minētajiem 
procesiem sabiedrībā runā maz vai izvairīgi. Zinot, ka 
Gaiķu un Remtes pamatskolā strādā patiesi entuziasti, 
pašvaldība no sava budžeta atvēl skolotāju algu nodro-
šinājumam, jo ar valsts piešķirto mērķdotāciju tam ne-
pietiek, kamēr pastāv modelis „nauda seko skolēnam”,” 
paskaidro I. Rode. 
 Pieminētajās skolās sporta, mājturības, vizuālās 
mākslas un mūzikas stundas notiek apvienoto klašu 
grupās.
 I. Rodei ir ilgu gadu pieredze darbā skolā, un, 
viņasprāt, citu mācību priekšmetu apguve klasēs ar 
lielu bērnu skaitu ir pat neiespējamā misija. „Pašval-
dība veicina, lai lauku skolās būtu kvalitatīvs mācību 
process, lai skolu direktori veidotu komandas, kurām ir 
vienoti mērķi un uzdevumi, lai bērni justos droši, labi, 
būtu sakārtota vide,” saka speciāliste.
 Ja valsts līmenī tiek deklarēts, ka vissvarīgā-
kajām jābūt bērna tiesībām attīstīt savas spējas un 
talantus, tad Brocēnu novada izglītības darba speciā-
liste saskata vienlīdzības principa pārkāpumu līdzekļu 
piešķīrumā nozīmīgu projektu realizācijai.
 Piemēram, visās novada skolās skolēni bija 
iesaistīti Eiropas Sociāla fonda (ESF) projektā „Atbalsts 
izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, karjeras 
projektā un projektā PuMPuRs (atbalsts priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas samazināšanai), kas tika sākti 
2016. gadā.
 „Projektu realizācijas otrajā posmā no šiem 
projektiem līdzekļi visām trim pamatskolām piešķirti 
tikai PuMPuRs realizācijai, bet pašvaldībai norādīts, ka 
konkrētu finanšu sadalījumu individuālo kompetenču 
attīstībai, kas ir gan darbs ar talantīgiem bērniem, gan 
ar bērniem, kuriem ir mācīšanās grūtības, kā arī kar-
jeras projektam var piešķirt tikai Brocēnu visdusskolai 
un Blīdenes pamatskolai. Tas nozīmē, ka valstiski kāds 

ir bērnus sašķirojis, kuram kas pienākas vai nepienākas. 
Protams, tad arguments var būt viens – reorganizējiet 
skolas, bet šādus projektus būtu svarīgi realizēt jau sā-
kumskolā,” neapmierinātību neslēpj I. Rode un piebilst, 
ka saruna ar ministri Ilgu Šuplinsku iepriecinājusi, jo tā 
bijusi konstruktīva.
 Brocēnu novadā bērnu skaits no 2016. gada ir 
bijis gandrīz nemainīgs – 1029, 1026, 1024  un 1019, 
kas nozīmē, ka cilvēki paliek dzīvot savā novadā. „Sva-
rīgi, kādi cilvēki ir pašvaldībā, vai viņi spēj vienoties 
par vērtībām, un vai mēs visi kopā esam sev formulē-
juši, ka lielākā vērtība ir cilvēks. Reorganizējot vai pat 
slēdzot skolas, ir jādomā par katru konkrētu bērnu un 
konkrētu ģimeni,” uzsver I. Rode.

 Talsu novadā saskata daudz neatrisinā-
tu pretrunu
 Uz sarunu Izglītības un zinātnes ministrijā 
(IZM) vēl tikai pošas viens no lielākajiem novadiem 
Kurzemē – Talsu novads – un tā pārstāvji. Sarunā ar 
laikrakstu Talsu novada Izglītības pārvaldes vadītājs
Uldis Katlaps neslēpj zināmu satraukumu par vairā-
kiem svarīgiem jautājumiem.
 „Labprāt dzirdētu, kāds patiesībā ir valsts 
redzējums. Man personīgi nav ticības, ka, mainoties 
politiskajiem u. tml. apstākļiem, nemainās arī nosacīju-
mi. Ir visai neapdomīgi kādā vietā reorganizēt skolu, ja 
pēc laika valstiski pieņem atkal citas izmaiņas. Nedrošī-
ba un neuzticēšanās droši vien ir no abām pusēm, tādēļ 
ir labi, ja radīta iespēja sanākt kopā un lietas izrunāt. 
Arī jau sāktie procesi ir vēlreiz pārrunājumi, lai iz-
prastu, cik tie ir pareizi,” stāsta U. Katlaps. Piemēram, 
tādas esot lietas, kas saistītas ar atbilstību sanitārajām 
normām un higiēnas prasībām, kas stāsies spēkā 2020. 
gadā, bet patlaban jau dzirdot runas, ka uz skolām šīs 
prasības tomēr neattieksies, taču rakstveida norādījums 
par iespējamām izmaiņām nav saņemts. „Tas traucē 
pieņemt atbildīgus lēmumus,” secina U. Katlaps.
 Neskaidrība esot arī par administratīvajiem 
centriem un attiecīgi noteikto skolēnu skaitu skolās, 
kas nozīmē, ka, piemēram, Talsos pamatskolā jābūt 160 
bērniem un 20 bērniem katrā klasē. „Man ir jautājums, 
kāpēc pilsētā ir jābūt divām paralēlklasēm? Ja ir 18 
bērnu un nemaz nav tik daudz telpu konkrētajā skolā, 
tas nozīmē, ka pēc šiem noteikumiem skola vairs nevar 

	 	 Izglītības	darba	speciāliste	I.	Rode	ir	pārliecināta,	ka	cilvēki	vēlas	dzīvot	
ne	tikai	pilsētās,	bet	arī	laukos,	tādēļ	nozīmīgi	ir	sākt	ar	infrastruktūras	sakārtošanu,	
ceļu	izbūvi,	sakārtotu	vidi,	nevis	skolu	reorganizāciju,	kas	būtu	pakārtots	jautājums.	
Par	to	liecina	notiekošais	Gaiķu	pagastā,	uz	kuru	tagad	pa	jauno	asfaltēto	ceļu	no	
Brocēniem	var	nokļūt	15	minūtēs,	bet	pirms	tam	tas	bija	jāmēro	vismaz	pusstundu.

http://www.izglitiba-kultura.lv


212019. gada 5. septembris     www.izglitiba-kultura.lv SKOLU TĪKLS

pastāvēt. Kurš no tā ir ieguvējs, ja skolu slēdz? Tie ir ti-
kai skaitļi, un, ja ir 20 vai 50 vairāk vai mazāk, tas dzīvē 
neko nemaina. Kāpēc kāds cipars izšķir, kas ir pareizi, 
ja nav analizēts process kopumā un dzirdēti nopietni 
argumenti. Saskatu daudzas neizpildāmas pretrunas,” 
norāda U. Katlaps.
 Novadā ir Talsu Valsts ģimnāzija, Talsu 2. vi-
dusskola, Talsu Kristīgā vidusskola, Talsu novada vaka-
ra un neklātienes vidusskola, Valdemārpils vidusskola, 
Talsu pamatskola un 10 izglītības iestādes pagastos ar 
pamatskolas izglītības pakāpi, kā arī Lībagu sākumsko-
la.
 Izglītības pārvaldes vadītājs stāsta, ka Talsos 
esošajās skolās esot piepildītas klases, bet novada teri-
torijā vairākas skolas paliek arvien tukšākas, kas liekot 
domāt par to pārveidi par sākumskolu vai pamatskolu 
no 1. līdz 6. klasei.
 „Manuprāt, radusies tendence, kas veidojas 
visā valstī, – tiklīdz skolu reorganizē, lai tomēr jaunākā 
vecuma bērniem būtu iespēja mācīties tuvāk mājām, 
vecāki vairs neizvēlas tuvējo sākumskolu vai pamatsko-
lu no 1. līdz 6. klasei, bet mazākos bērnus jau cenšas 
vest uz pilsētas skolām vai pamatskolām, kur mācības 
notiek līdz 9. klasei. Varētu domāt, ka ir lieliski – visi 
traucas uz lielajām skolām, skolotāji strādā tikai tur, 
bet, ja apsver, kas notiks pēc vairākiem gadiem vietā, 
kur nav nevienas skolas 20 kilometru rādiusā, tad nevar 
gaidīt, ka gados jauni cilvēki vēlēsies ar šo vietu saistīt 
savu nākotni, tāpat uzņēmēji un citi aktīvie cilvēki. 
Veidojas apburtais loks,” uzsver U. Katlaps.
 Uz lūgumu minēt konkrētu piemēru, kas pēdējā 
laikā licis par to domāt, U. Katlaps stāsta par Virbu pa-
gasta pamatskolu, kurā mācījušies apmēram 60 bērnu. 
Kad pieņemts lēmums no 2019. gada 1. septembra to 
reorganizēt un mācības organizēt no 1. līdz 6. klasei, 
augustā konstatēts, ka vecāki izņēmuši bērnus un pali-
kuši vien 24, tātad no 1. līdz 6. klasei ir uz pusi mazāk 

bērnu, nekā plānots.
 „Protams, lēmums bija pareizs, jo bērnu skaits 
kopumā nebija liels, bet lēmuma ietekme izrādījās 
pavisam cita, nekā plānots teorētiski. Pirmsskolas 
vecumā katru gadu grupiņā ir aptuveni 10–15 bērnu. Ja 
arī saskaitīsim visus bērnus kopā, tas ir un paliek tikai 
statistikas rādītājs datu ailē,” teic Izglītības pārvaldes 
vadītājs.
 Uz jautājumu, kāpēc, viņaprāt, vecāki izšķiras 
par šādu negaidītu lēmumu, U. Katlaps pieļauj, ka viņi 
mazāk domā, kas būtu labāk tuvākajos gados, bet jau 
prāto, lai nemierīgajos pusaudžu gados viņu atvasēm 
nebūtu jāpārceļas uz nezināmu skolu un vidi, vai arī 
izvēlas vienu izglītības iestādi ar gados vecākajiem bēr-
niem.
 Virbu pamatskola nesen nosvinējusi 30. dzim-
šanas dienu, tās tīmekļvietnē lasu skolas vadības 
redzējumu – būt mūsdienīgam izglītības, mākslas un 
sporta centram Virbu pagastā, nodrošinot izglītības 
iespējas (mūžizglītību) visiem apkaimes iedzīvotājiem. 
Tiek piedāvāti daudz un dažādi interešu izglītības pul-
ciņi, skolas teritorijā uzcelta jauna siltumnīca zināšanu 
pilnveidošanai bioloģijā un ķīmijā, kopīgi iegūtā raža 
nonāk skolas virtuvē, radīta iespēja pat peldēšanas 
nodarbībām. Salīdzinu Talsu pilsētas skolu piedāvā-
jumu, un daudzviet tas ir krietni mazāks vai, kā vēsta 
interneta vietnes, vēl tikai top. Citviet neredzēju arī 
tādu piedāvājumu kā pagarinātā dienas grupa jau no 
plkst. 7.50, lai bērniem radītu mājas izjūtu pirms stun-
du sākuma. Piemēram, ja autobuss izbrauc no Strazdes 
centra plkst. 7.15, tad pie Virbu pamatskolas tas apstā-
jas plkst. 8.00, bet stundas sākas plkst. 8.50. Apsveru, 
cikos jāceļas pirmklasniekam, lai nokļūtu uz vēl tālāko 
novada centru – Talsiem, ja no Virbu pagasta līdz pilsē-
tai ir 20 kilometru. Pašvaldībai ir jānodrošina skolēnu 
pāvadājumi, ja ir grūtības nokļūt skolā ar sabiedrisko 
transportu, vai arī jākompensē biļešu iegāde.

  „Ja	jāveido	mācību	process	apvienotajām	klasēm,	tad	izglītības	kvalitāte	
arī	varētu	samazināties,	taču	ir	skolotāji,	kas	apvienoto	klašu	grupās	izglītības	kvali-
tāti	uztur	ļoti	augstā	līmenī.	Talsu	skolās	bērnu	skaits	klasēs	toties	ir	palielinājies	pat	
līdz	28,	un	rodas	jautājums,	vai	tas	palīdz	celt	izglītības	kvalitāti,”	stāsta	U.	Katlaps	
un	piebilst,	ka	cer	uz	bērnu	vecāku	un	visas	sabiedrības	veselo	saprātu,	nevis	pa-
ļaušanos	uz	vispārējām	tendencēm.

	 	 U.	Katlaps:	„Manuprāt,	radusies	tendence,	kas	veidojas	visā	valstī,	–
tiklīdz	skolu	reorganizē,	lai	tomēr	jaunākā	vecuma	bērniem	būtu	iespēja	mācīties	
tuvāk	mājām,	vecāki	vairs	neizvēlas	tuvējo	sākumskolu	vai	pamatskolu	no	1.	līdz	6.	
klasei,	bet	mazākos	bērnus	jau	cenšas	vest	uz	pilsētas	skolām	vai	pamatskolām,	kur	
mācības	notiek	līdz	9.	klasei.”
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 „Patlaban gan nav norādīts, kāds ir kilometru 
skaits, ar kuru jāsāk atmaksāt ceļa izdevumi vai no-
drošināt nokļūšanu skolā. Viens ir vecāku pienākums 
nodrošināt, lai bērns nonāk izglītības iestādē, bet kādā 
brīdī iestājas pašvaldības pienākums palīdzēt,” paskaid-
ro pašvaldības pārstāvis.
 Vaicāts, ka varbūt izšķirošā ir spēja nodrošināt 
izglītības kvalitāti un kāda ir situācija ar skolotājiem, 
izglītības jomas speciālists neslēpj, ka ir pamats satrau-
kumam. Viņš izprot skolotājus, ja izvēlas darbavietu, 
kas var nodrošināt pilnu slodzi, jo daudzi no pagas-
tiem pārgājuši strādāt uz Talsu skolām. Tomēr, lai arī 
pieņemti lēmumi par skolu reorganizāciju un varētu 
rasties brīvas darba vietas, skolotāju sāk pietrūkt arvien 
vairāk.
 „Ja jāveido mācību process apvienotajām 
klasēm, tad izglītības kvalitāte arī varētu samazināties, 
taču ir skolotāji, kas apvienoto klašu grupās izglītības 
kvalitāti uztur ļoti augstā līmenī. Talsu skolās bērnu 
skaits klasēs toties ir palielinājies pat līdz 28, un rodas 
jautājums, vai tas palīdz celt izglītības kvalitāti,” stāsta 
U. Katlaps un piebilst, ka cer uz bērnu vecāku un visas 
sabiedrības veselo saprātu, nevis paļaušanos uz vispārē-
jām tendencēm.

  Ministre aicina būt atbildīgiem par 
saviem lēmumiem
 Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska 
daļēji savu redzējumu atklāja jau sarunā ar laikrakstu, 
kā arī IZM ikgadējā konferencē izglītības darbiniekiem:
 „Piedāvātā administratīvi teritoriālā reforma 
liecina, ka nevaram ievērot katras pašvaldības prasības. 
Viens no izaicinājumiem ir iet uz sabiedrības izglītoša-
nu, uz kritiskās masas sasniegšanu, uz to, kas ir ierak-

stīts Izglītības likumā un ko nosaka arī jaunā kompe-
tenču pieeja izglītībā, – ne tikai respektēt bērna spējas 
un talantus, bet arī katram būt atbildīgam par to, kāds 
resurss un kāda vara mums ir pieejama.
 IZM ir sākusi sarunas ar katru pašvladību, un 
tās sagādā patiesu prieku un apņemšanos lietas virzīt 
varbūt ar lielāku paātrinājumu, nekā tas ir noticis līdz 
šim. Pārrunājam ļoti daudzas aktuālas tēmas, sākot ar 
skolu tīkla attīstību un izglītības politiku, ar skolotāju 
nodrošinājumu ar darbu, ar noslogojumu, kādas ir va-
kances, kādas ir iespējamās problēmas atbalsta sistēmā, 
ko vēl varam darīt, lai mūsu sadarbība būtu produktī-
vāka. Atbilst vai neatbilst kritērijiem nenozīmē, ka tas 
ir iecirsts akmenī, bet runa ir par atbildību, par ko jau 
pieminēju. Jautājums, cik lielā mērā pašvaldība un tur 
esošais kolektīvs domā par savu nākotni nevis no 2021. 
gada, kad būs pašvaldību vēlēšanas, bet par modeli, 
kas jau patlaban būtu pareizs un kvalitatīvs. Ja pašval-
dības vadītājs pastāv par savu viedokli, tad zina, ka tas 
ir argumentēts un balstīts noteiktos skaitļos. Sarunās 
mēģinām virzīt uz to, lai ieguvējs būtu bērns un varētu 
iegūt kvalitatīvu izglītību.” 

	 I.	 Šuplinska:	 „Jautājums,	 cik	 lielā	
mērā	pašvaldība	un	 tur	 esošais	 kolek-
tīvs	 domā	 par	 savu	 nākotni	 nevis	 no	
2021.	gada,	kad	būs	pašvaldību	vēlēša-
nas,	 bet	 par	modeli,	 kas	 jau	 patlaban	
būtu	pareizs	un	kvalitatīvs.”

U. Katlaps stāsta par Virbu pagasta pamatskolu, kurā mācījušies aptuveni 60 bērnu. Bet, kad  pieņemts 
lēmums no 2019. gada 1. septembra to reorganizēt un mācības organizēt no 1. līdz 6. klasei, augustā kon-
statēts, ka vecāki izņēmuši savus bērnus un palikuši vien 24, tātad no 1. līdz 6. klasei ir uz pusi mazāk bērnu, 
nekā plānots.
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„(iz)aicinājums” izaicina 
izaicināmos

 IK ANDRIGA LOZDA,

 Piedāvājam ieskatu no Latvijas kultūrtelpas notikuma – literātu nometnes 
„(iz)aicinājums” ‒, kas laikrakstam „Izglītība un Kultūra” veidots kā dokumentāls 
vēstījums bez radošās komandas ekspektācijām, vien cerībā, ka lasītājam būs saistoši 
uzzināt, kā vasaras brīvlaika vienu posmu pavada valsts latviešu valodas un literatūras 
olimpiādes un zinātniski pētniecisko darbu uzvarētāji un labākie jaunie literāti, kuru 
iesūtītos darbus lasīja un vērtēja Rakstnieku savienības pārstāvji.

 Vasaras nometne „(iz)aicinājums” notika Zasā 
(Jēkabpils novadā) no 1. līdz 8. augustam, sadarbo-
joties Valsts izglītības satura centram (VISC) Eiropas 
Sociālā fonda (ESF) projekta „Nacionāla un starptau-
tiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu 
attīstībai” ietvaros ar Rakstnieku savienību. Pavasarī 
tika uzrunāta un piesaistīta radošo darbu koman-
da – latviešu valodas un literatūras skolotāji, un dažu 
no viņiem uzdevums bija izveidot literatūras vasaras 

„plenēra” darba programmu. Tajā ietilpa visu literatūras 
veidu, pārsvarā lirikas, pietuvināta un dziļa izzināšana 
ar dažādiem mērinstrumentiem caur dažādu profesiju 
prizmu. Dzejniece un skolotāja Iveta Ratinīka atbildē-
ja par dzejas interpretēšanu un izaicinošu tekstveides 
uzdevumu veidošanu, mans uzdevums bija saistīts ar 
teātra mākslu, proti, drāmas dienas vadīšana un koor-
dinēšana.

Valmieras Viestura vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja, teātra nodarbību pasniedzēja

„(iz)aicinājums” pie Rotko – nometnes dalībnieki pie Rotko centra Daugavpilī.
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 Tas, ko mēs varam atzīt visā spožumā un pa-
tiesībā, ir tas, ka ar literatūru un mākslu saistītie jomu 
profesionāļi – dzejnieki, rakstnieki, žurnālisti, redak-
tori, raidījumu veidotāji, režisori, kustību mākslinie-
ki – bija ļoti ieinteresēti un atvērti šim projektam un 
labprāt piekrita piedalīties un dalīties savās zināšanās 
un pieredzē.

 Par darbu literārajā nometnē „(iz)aicinājums” 
savu sirds paldies sakām mūsu viesiem:
	 w	Bārbalai Simsonei („Zvaigzne ABC”) – par 
prozas kritiku;
	 w	Andai Buševicai (Latvijas Radio) – par 
interviju veidošanu, recenzijas, relīzes un avīžraksta 
kopīgo un atšķirīgo;
	 w	Elīnai Vasiļjevai (Daugavpils Universitāte) 
– par iepazīstināšanu ar augstskolu un pilsētu;
	 w	Inesei Zanderei ‒ par bērnu dzeju un 
bērnības atmiņas ietveršanu gan „pieaugušajiem”, gan 
bērniem uztveramā veidolā;
	 w	Norai Ikstenai – par prozas rakstīšanas 
pamatelementu stūrakmeņiem;
	 w	Kārlim Vērdiņam – par tulkošanas pasau-
les atklāšanu un brīnišķīgām dāvanām;
	 w	Martai Seleckai, Gustavam Terzenam, 
Dāvim Doršam (LTV1 raidījums „Literatūre”) – par vi-
zuālās un padziļinošās literatūras pieredzes stāstiem un 
iespēju jauniešiem rakstīt scenārijus bērnu raidījumam 
„Tutes lietas”;
	 w	Imantam Liepiņam – par dokumentālās 
žurnālistikas pieturas punktiem;
	 w	Ritai Lūriņai (Latvijas Kultūras akadēmija) 
– par teātra atmosfēras radīšanu un drošām atvēršanas 
nodarbībām.
	 w	Valdim Lūriņam – par lielisko iespēju 
jauniešiem ieskatīties savos iekšējos līkločos un rast 
atbildes uz sev tik būtiskajiem jautājumiem.
 Liels paldies arī VISC darba komandai – pro-
jekta vadītājai Lienei Voroņenko un projekta zinātniski 
pētnieciskās darbības jautājumu koordinatorei Ingūnai 
Arājai, Rakstnieku savienības pārstāvei Sandrai Ratnie-
cei ‒ par radošo darbu lasīšanu un vērtēšanu.

 Lai šis dokumentālais stāsts nebūtu tikai atskai-
te un paldies vārdi, piedāvājam divus skolēnu darbus: 
1) vienas nometnes dienas hronoloģisku pārstāstu pašu 
jauniešu izpildījumā; 2) uzdevumu literatūrā – esot 
ekskursijā Daugavpilī, nofotografēt un uzrakstīt rado-
šo darbu, ko nokristījām par „busadarbu”, respektīvi, 
darbu, kas rakstāms autobusā.  Vēlāk dienas atskaitē 
jaunieši rakstīja, ka, „pārbraucot „mājup” no Rotko 
pilsētas jeb citējot mūsu grupas biedru Mārtiņu: „Tur 
(Daugavpils cietoksnī) mūs izvadāja smuka tante un 

pastāstīja par apjomīgās būves vēsturi”, daudzi pirmo 
reizi apskatīja ne tikai mākslas centra A sektoru, proti, 
Marka Rotko daiļradi, bet iepazinās arī ar citiem alfa-
bēta burtiem, paplašinot savu mākslas sajēgu”.

1) Kopsavilkums par nometnes ceturto dienu
04.08.2019.
 Pannas gonga radītās skaņas sajaukumā ar 
pašmāju „dvēseles guru” Laura atmodinošo, trans-
cendālo un aicinošo balsi iesvārstīja mūsu svētdienas 
rīta cēlienu, kas savu kulmināciju sasniedza austrum-
nieciski rietumnieciskā rīta rosmē. Gulbju ķēdes un 
no Mīlestības tiltiņa virmojošo nepiepildīto fantāziju 
pavadījumā nodevām sveicienu vakar iepazītajai Raiņa 
iedvesmotājai ‒ saulei. Neizsakāmu garīgo un fizisko 
piepildījumu sniedza arī Džeinas Fondas stilā novadītā 
aerobikas nodarbība, kas sekoja uzreiz pēc tam.
 Ar bērna būtību un bērnu literatūru skaidro-
jošu lekciju mūs apciemoja rakstniece Inese Zandere. 
Izpratām gan to, kas bērna pasaules uztverē ir citāds, 
gan to, kā šo atšķirīgo redzējumu nenovērtēt par zemu 
un neieslīgt pedagoģiskās banalitātēs. Radošās mokas 
mums sagādāja I. Ratinīkas un I. Zanderes ieviestais 
noteikums, kas paredzēja pusdienu izsniegšanu tikai 
apmaiņā pret izdarīto radošo darbu – bērnības atmiņas 
ietveršanu gan „pieaugušajiem”, gan bērniem uztvera-
mā veidolā.
 Pusdienās baudītais kacenu vīstoklis sagādāja 
šajā nometnē vēl neizjustu gastronomisku baudu, kom-
binācija ar griķiem gan, godīgi sakot, bija interesanta. 
Tam sekoja mūsu garadarbu publiska ķidāšana, kas 

	 Uzdevums	 literatūrā	 –	 esot	 ekskursijā	
Daugavpilī,	nofotografēt	un	uzrakstīt	radošo	
darbu,	ko	nokristījām	par	„busadarbu”,
respektīvi,	darbu,	kas	rakstāms	autobusā.

Rīb gonga...
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izvērtās ne tik graujoša, kā bijām gaidījuši. Kā apbalvo-
jumu par neslikti padarīto darbu saņēmām I. Zanderes 
vēl nepublicēta stāsta pirmlasījumu, kas iepazīstināja ar 
autores bērnību.
 Mūsu starpā esošie improvizācijas teātra spe-
ciālisti novadīja meistarklasi arī savā mākslā, sākot ar 
iesildošiem uzdevumiem, beidzot ar uz vietas uzburtu 
drāmu, kuras centrā sevi iemūrēja Rolanda Lisenoka 
attēlotais Lietuvas kvasa rūpnīcas magnāts.
 Dienas pēdējo kritikas devu saņēmām, sēžot 
ap nestabilu un pastāvīgi brūkošu ugunskuru un lasot 
sagatavotos kvalitatīvas (tas ir, ne mūsu) literatūras 
paraugus. Priekšlasījumos ietilpa plašs žanru un stilu 
kopums, sākot ar klasiķi Kirilu Ēci un beidzot ar strīdī-
go Imanta Ziedoņa daiļradi. Vēl liesmās jaušamos nakts 
piedzīvojumu saucienus apklusināja divas skolotājas ar 
lielu apņēmību un miniatūru lejkanniņu.

 2) Dairis Mežvinskis
 Un šāds neattecējušu, aiztecējušu vai pārte-
cējušu mīlu vēstošs uzraksts ir radies uz Daugavpils 
cietokšņa sienas, kura izveides mērķis nudien nav bijis 
saistīts ar jūtu paušanu, vismaz ne tādu jūtu, kuras va-
rētu apzīmēt ar vārdiem „любовь” vai „любить”. Tieši 
pretēji, cietoksnis veidots karam jeb cilvēkam „normā-
lajam” neuztveramam bezjēgas procesam, kas reizi pēc 
reizes sagrauj humanitāro zinātņu pārstāvju bērnnaivās 
cerības uz mieru. Utopija. 
 Bet par uzrakstu. Kas par to, ka tas, visticamāk, 
tapis „Džona”, „Jack Daniel”, „Jim Bim” vai „Captain 
Morgan” jaukajā džentlmeņu kompānijā. Lai. Tas, ceru, 
ka nekļūdos, norāda uz mūslaiku cilvēkā sastopamām 
labestības, cilvēkmīlestības īpašībām, kuras, pasaules 
aktualitātes aplūkojot, vietām šķiet saglabājušās fosi-
liju līmenī. Piedosim tam Genam, Pēterim, Miķelim, 
Sašam vai Afanasijam, vai kādam citam par neielikto 
komatu, tas tikai norāda, ka tādiem kā mēs vēl zināms 
darbs veicams. Un rādās cerīgi. Vismaz man.

 Radošās darba komandas – skolotājas Ivetas 
Ratinīkas, Andrigas Lozdas, Ievas Vāveres un Irinas 
Rozentāles  ‒ vārdā varam tikai citēt: „Cāļus skaita ru-
denī” – mēs centāmies, un mums izdevās, spriežot pēc 
kopējās iekšējās izjūtas un jauniešu rakstītā izvērtējuma 
anketās.
 Lai vasaras nometne „(iz)aicinājums” arī turp-
māk ir kā prieks un gandarījums visiem jauniešiem, 
kuri ir nopelnījuši tajā piedalīties!

K. Vērdiņš un I. Ratinīka – drosmīga 
dzejnieku performance.

„(iz)aicinājuma” sagūstītie...
FOTO: No Ievas Vāveres un Elīzas Paulas-Graudiņas arhīva

 

Bilde, kurai Dairis uzrakstīja savu mazo eseju.
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„Mērnieku laiki” atgriežas
 IK IK INFORMĀCIJA

 Lai izteiktu savu pateicību un sajūsmu aktrises Vijas Artmanes talantam, festivāls „Baltijas pērle” nolē-
mis, ka  labākā dāvana viņas jubilejā būtu režisora Voldemāra Pūces filmas „Mērnieku laiki” (1968)
restaurācija.
 Filma uzņemta pēc latviešu literatūras klasiķu – brāļu Reiņa un Matīsa Kaudzīšu – romāna ar tādu 
pašu nosaukumu. To pamatoti uzskata par Latvijas kino klasikas pērli.
 Vairāk nekā 50 gadu glabātās 35 mm kinolentes pilnīgu atjaunošanu finansēja festivāls „Baltijas Pērle”, 
Valsts Kultūrkapitāla fonds un Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs. Restaurācijas darbus veica
„Studija Lokomotīve”.
 Vija Artmane, Gunārs Cilinskis, Eduards Pāvuls, Elza Radziņa, Kārlis Sebris, Harijs Liepiņš,
Artūrs Dimiters – šī ir vien daļa no izcilajiem latviešu aktieriem, kas piedalījās filmas tapšanā.

Mērnieku laiki
Latvija, 1968, 73 min
Režisors: Voldemārs Pūce
Lomās: Vija Artmane, Gunārs Cilinskis, Eduards Pāvuls, Elza Radziņa, Pēteris Cepurnieks, 
Kārlis Sebris, Pēteris Pētersons, Artūrs Dimiters, Harijs Liepiņš, Alfrēds Jaunušans

 Ar ko tas viss sākās? Ar to, ka ieradās
mērnieki, satraucot visu apkārtni un noskaņojot citu 
pret citu kaimiņus, vai daudz ātrāk? Tajā gadā, kad 
baisās liesmās gāja bojā mazulis? Bija ražas novākšanas 
laiks, visi strādāja uz lauka. Pēc zibens spēriena mājā 
izcēlās ugunsgrēks. Neviens to nemetās apdzēst –
stāvēja un noskatījās: „Dieva griba...” Šajā postošajā 
nelaimē sadega mazā Trīnīte. Vai tomēr tā nebija viņa?
 Pagāja daudzi gadi, beidzot iestājās „mērnie-
ku laiki”. Tos gaidīja jau sen cerībā uz taisnīgu zemes 
sadali. Dažam radās iespēja tikt pie brangāka zemes 
gabala... un nav svarīgi, ka ar nekrietniem līdzekļiem. 

Ja zemes gabalus var izmērīt, cilvēku alkatībai un ze-
miskumam nav robežu.
 Skaistā Liena ir iekārojama partija, un uzņēmī-
gais Prātnieks jau sen viņā ieskatījies, tomēr meitenes 
sirds pieder citam. Varētu šķist, ka runa ir par klasisku 
mīlas trīsstūri, bet tā vis nav. Ļaunprātība un mīlestī-
ba mērnieku laikos, jo cīņā par sievu un bagātību visi 
līdzekļi ir labi. Viltība un blēdība iestājas pret cieņu un 
cildenumu, lepnība un stūrgalvība – pret garīgo cēlumu 
un uzticību. Liena pieņem izmisumā sakņotu lēmumu, 
bet vienlaikus atklājas draudīgs noslēpums, kas glabāts 
vairāk nekā 20 gadu...

Restaurētās	filmas	
„Mērnieku	laiki”
pirmizrāde	notiks

festivāla	„Baltijas	Pērle”	
ietvaros	–	Vijas	Artmanes	
90	gadu	jubilejai	veltītajā	
seansā	22.	septembrī

kinoteatrī
„Splendid	Palace”.

Foto: Publicitātes foto
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RIGA IFF īsfilmu programmas
atklāšanā – sešas spilgtas

pirmizrādes
 IK IK INFORMĀCIJA

 Rīgas Starptautiskā kino festivāla (Riga IFF) īsfilmu programmu „Short Riga” 22. oktobrī svinīgā 
gaisotnē atklās ar sešām Latvijā radītu īsfilmu nacionālajām pirmizrādēm – atzinību ieguvušu autoru Lizetes 
Upītes, Žanetes Skarules un Nila Skapāna, kā arī trīs studentu darbiem. Īpašajā seansā skatītāji varēs sastapt un 
iztaujāt arī filmu veidotājus.

Latvijas un Francijas kopražojuma īsfilma „Rīgas ceriņi”
 „Šajā vakarā pirmo reizi uz lielā ekrāna nokļūs seši dažādu žanru, temperamentu un vēstījumu darbi, 
tomēr tos visus vieno personības caurstrāvojums,” uzsver „Short Riga” kuratore Anna Zača. Starp tiem
Lizetes Upītes jaunākais darbs. Režisore ir vienīgā latviete, kura studējusi prestižajā La Poudrière animācijas skolā
Francijā, viņa ieguvusi gan vairākas nacionālās kino balvas „Lielais Kristaps”, gan
„Grand Prix” nozīmīgajā
Fredrikstādes animācijas
festivālā Norvēģijā. Atklāšanas 
seansā tiks pirmizrādīta
L. Upītes veidotā Latvijas un 
Francijas kopražojuma īsfilma 
„Rīgas ceriņi” – pretēji
romantiskajam nosaukumam 
tā stāsta par smakas ietekmi uz 
cilvēku un mūsu pretreakciju. 
Filma, ko jaunā režisore
nodēvējusi par traģikomisku, 
balstīta uz Rīgā tapušām
intervijām. 

Dzejas filma „Fabula”
 Pirmizrāde būs arī Motionpoems 
projektā tapušajai Žanetes Skarules
dzejas filmai „Fabula” ar šarmanto aktrisi 
Emmu Bobrovu Lurī galvenajā lomā. „Šī 
filma, izmantojot arhitektūras maketus un 
miniatūras mēbeles, ko iespējams novietot 
cilvēkam uz acu plakstiņa, ir spēle ar mēro-
gu. Tā skatītājam it kā atgādina, cik viss ir 
relatīvs – kaut kas šķiet liels vai mazs tikai 
attiecībā pret to, kas atrodas blakus,” par 
filmu saka Žanete Skarule.

Foto: Publicitātes foto

Foto: Publicitātes foto
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Leļļu animācijas īsfilma „Visi mani draugi 
miruši”
 Vēl nebijušas radošās sadarbības rezultāts būs 
redzams Vides filmu studijas producētajā leļļu
animācijas īsfilmā „Visi mani draugi miruši”, kas piedā-
vā iejusties pavisam netālā nākotnē, kad mūsdienu 
sociālo tīklu paaudze jau būs sirmgalvji. Idejas autore 
ir debitante Anna Zača, bet otrs režisors un filmas 
animators ir Latvijas animācijas meistars Nils Skapāns. 
„Filma ir veltījums visiem, kas nepagurst meklēt īstu 
dzīvu kontaktu, nevis izvēlas vieglāko digitālo ceļu 
draudzības uzturēšanai,” atzīst Anna Zača.

Trīs studentu darbi
 Šajā seansā tiks pirmizrādīti arī 
trīs studentu darbi. Skatītāji varēs iztēlo-
ties, kāda būtu supervarones dzīve Latvijā 
īsfilmā „Austrumeiropas zirnekļsieviete”. 
Tās režisore ir Latvijas Kultūras akadēmijas 
Nacionālās filmu skolas absolvente
Tīna Zariņa, bet galvenās lomas
(zirnekļsievietes) atveidotāja – Ieva Puķe. 
Savukārt Latvijas Mākslas akadēmijas
absolvente Linda Stūre savā animācijas
īsfilmā „Nakts maiņa” tumšo kinozāli
piepildīs ar krāšņiem un dinamiskiem krā-
su sprādzieniem, bet viņas
kursabiedrene Kerija Arne seansam pieliks 
punktu ar asprātīgo animācijas īsdarbu 
„Dramatiskas beigas”.

Rīgas	Starptautiskais
kino	festivāls
norisināsies	no

17.	līdz	27.	oktobrim
kinoteātros

„Splendid	Palace”,
„KSuns”	un
„Kino	Bize”,
kā	arī	Latvijas
Nacionālajā
bibliotēkā	un

Kaņepes	Kultūras
centrā.

Foto: Publicitātes foto

Foto: Publicitātes foto

Foto: Publicitātes foto

Foto: Publicitātes foto
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Svarīga informācija laikraksta 
Izglītība un Kultūra abonētājiem!

SIA “AB konsultants”, kas līdz šim ir izdevis laikrakstu “Izglītība un Kultūra”, 
ir noslēdzis līgumu ar SIA “V-Media” par izdevējtiesību pārdošanu. Finansiālu un vairāku sub-

jektīvu apstākļu dēļ SIA “AB konsultants” vairs nebija iespēja turpināt izdot 
laikrakstu “Izglītība un Kultūra” drukātā formātā, tāpēc no 2019. gada augusta un turpmāk 

SIA “V-Media” turpinās izdot laikrakstu “Izglītība un Kultūra” elektroniskā veidā piegādājot to 
e-pastā katrai skolai un privātpersonai, kas to ir abonējusi. Laikraksts turpinās iznākt divas 

reizes mēnesī.

Tagad visi skolām nepieciešamie izglītības 
e-izdevumi vienuviet!

Izvēlies savai skolai vajadzīgo komplektu!
Abonē 2020. gadam!
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Turpinājums 4. lpp. 

FOTO: Andris Bērziņš
Tukuma novada izglītības pārvaldes vadītājs Normunds Rečs uzskata, ka, piemērojot biznesa modeli izglītībā, bērns izglītības iestādei un pašvaldībai būtībā ir kļuvis par 
ienākumu objektu – no mērķdotācijām un no starppašvaldību norēķiniem.

  ILZE BRINKMANEIK

„Izglītības un zinātnes mi-
nistrijai esam sagatavojuši savu 
redzējumu par skolu tīkla attīs-
tību un tā veidošanu un piln-
veidošanu kopš 2009.  gada, kad 
izveidoja Tukuma novadu. Pro-
cess ir nebeidzams un neapstājas, 

Valsts izglītības politikā 
vērojama liela pretruna

joprojām domājam, plānojam un 
lemjam par to, kā uzlabot situā-
ciju. Protams, sekojam tam, kas 
notiek valstī, un iespēju robežās 
mēģinām pielāgoties – ne bez sā-
pīgiem lēmumiem un izmaiņām, 
kad, piemēram, jāslēdz skolas,” 
stāsta Tukuma novada izglītības 
pārvaldes vadītājs Normunds 
Rečs.

Bērnu skaitam 
ir tendence augt

Pirms 10  gadiem, kad 
2009.  gadā valstī sākās ekono-
miskās lejupslīdes izpausmes un 
būtiski samazinājās mērķdotācija 
pedagogu darba samaksai, Tuku-
ma novadā tika slēgta Lestenes un 
Zentenes pamatskola, Jaunsātu 

pamatskolu pārveidoja par Pūres 
pamatskolas filiāli, kas darbojas 
joprojām. „Manuprāt, Jaunsātu 
filiāle ir labs piemērs, kā izdevies 
skolu laukos saglabāt. Joprojām 
tur ir sākumskolas klases, kurās 
mācās 41 skolēns, un darbojas arī 
bērnudārzs ar vairāk nekā 40 bēr-
niem,” norāda N. Rečs.

Izglītības pārvaldes vadītājs 

atgādina arī, ka 2010.  gadā Sē-
mes pamatskola reorganizēta 
par sākumskolu, un patlaban tā 
palīdz risināt Tukuma pilsētā ak-
tuālo rindas uz bērnudārza vie-
tām problēmu: Sēmē pirmskolā 
kopumā uzņemti 106  bērni, no 
kuriem aptuveni divas trešdaļas 

Lieldienas rītā ziedēj’ zaļa zālīte;
          Pats Dieviņš staigāja pa zaļu zālīti.

Latviešu tautasdziesma

Nosaukums Gads /EUR Pusgads /EUR
Izglītība un Kultūra 69.00 40.00
Pirmsskolā 45.00 25.00
Vecākiem 29.00 18.00
Skolas Vārds 49.00 28.00
Skolas Psiholoģija 28.00 20.00
Aktuālās normatīvo aktu izmaiņas izglītības jomā 35.00 20.00
Aktuālās ikdienas izglītības ziņas tavā e-pastā 19.00 15.00

Lai abonētu jebkuru no e-izdevumiem vai izdevumu komplektu, 
nosūtiet e-pastu uz info@izglitiba-kultura.lv, norādiet maksātāja rekvizītus, izvēlētos izdevumus 
un abonēšanas termiņu. 1-3 darba dienu laikā mēs sagatavosim elektronisku rēķinu un nosūtīsim jums 

to uz e-pastu (ja nepieciešams nosūtīsim rēķina oriģinālu ar Latvijas Pasta starpniecību). 
Izglītības e-izdevumus ērti var abonēt arī www.skolasvards.lv 

sadaļā Abonēt aizpildot abonēšanas anketu.

Ja jums ir jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mums:
Redakcijas tālr.: 26002264 

Redakcijas e-pasts: info@izglitiba-kultura.lv 
www.izglitiba-kultura.lv             www.skolasvards.lv

http://www.izglitiba-kultura.lv
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E-žurnāls SKOLAS VĀRDS ir 
praktisks un ērts e-žurnāls izglī-
tības profesionāļiem. 
Žurnāls iznāk divas reizes mē-
nesī e-formātā. Žurnāls veltīts 
izglītības jautājumiem, kas sais-
toši gan skolu vadītājiem, gan 
skolotājiem. Žurnālā var lasīt 
analītiskus rakstus par aktuālām 
izglītības problēmām, profesio-

nāļu pieredzi un komentārus, lēmumu skaidroju-
mus, skolu projektu pieredzi, skolotāju pieredzes 
materiālus,intervijas ar izciliem skolotājiem, skolu 
direktoriem, izglītības jomas speciālistiem, raks-
tus par mūžizglītību, tālākizglītību un iespējām 
profesionālajā pilnveidē, kā arī ārvalstu pieredzi. 
Redakcijas dāvana skolotājiem – katrā numurā 
publicējam metodiskos materiālus dažādos mācī-
bu priekšmetos, ko skolotāji var praktiski izmantot 
savā darbā.
Žurnāls iznāk divas reizes mēnesī no 2012. gada 
oktobra.

Ikvienam, kurš strādā pirms-
skolā! E-žurnālā PIRMSSKOLĀ 
katru mēnesi var lasīt par ak-
tuālo, kas saistīts ar izglītību 
līdz skolas gaitu sākšanai. 
Psihologu ieteikumi, dažādu 
rotaļnodarbību apraksti, te-
matisku pasākumu scenāriji, 
praktiska pirmsskolu piere-
dze, metodiskie materiāli!

Žurnāls iznāk no 2012. gada vienu reizi mēnesī 
elektroniskā formātā. 

E-žurnālā SKOLAS PSIHOLOĢIJA 
mēs runājam par emocionālo 
vidi un attiecībām skolā. 
Par saskarsmi un komunikāciju 
starp skolotājiem, skolēniem un 
vecākiem. 
Par bērnu uzvedību un skolotāja 
darbu, sevis iepazīšanu, apzinā-
šanu un izprašanu.
Dažādās nozarēs strādājošie 

psihologi, izaugsmes treneri, lektori un citi speciā-
listi atbild un skaidro aktuālus skolas emocionālās 
vides jautājumus.  
Žurnālā var iepazīties ar praktiski izmantojamām 
tehnikām un metodēm.
Žurnāls īpaši noderīgs skolu psihologiem un klašu 
audzinātājiem.
Žurnāls iznāk no 2015. gada elektroniskā formātā 
vienu reizi mēnesī.

IKMĒNEŠA E-IZDEVUMS PAR 
AKTUĀLĀM NORMATĪVO 
AKTU IZMAIŅĀM IZGLĪTĪBAS 
JOMĀ. Tiesību metodiskā 
materiāla galvenā mērķaudi-
torija ir vispārējās izglītības 
iestāžu (tostarp pirmsskolu) 
un profesionālo skolu vadī-
ba, sniedzot ikdienas darbu 
regulējošo normatīvo aktu 

aktuālo izmaiņu pārskatu par attiecīgajā mēnesī 
valstī oficiāli publicētajiem likumiem un Minis-
tru kabineta noteikumiem. Galvenās informā-
cijas jomas – izglītošana, bērnu tiesības, darba 
tiesiskās attiecības un drošība, lietvedība un 
iekšējā dokumentācija, datu aizsardzība, iestā-
des saimnieciskā darbība un publiskie iepirku-
mi, Eiropas Savienības fondu un citu projektu 
atbalsts, amatpersonu atbildība.
Izdevums par  aktuālām normatīvo aktu izmai-
ņām izglītības jomā iznāk vienu reizi mēnesī 
elektroniskā formātā.
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būtiski samazinājās mērķdotācija 
pedagogu darba samaksai, Tuku-
ma novadā tika slēgta Lestenes un 
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bērnudārzs ar vairāk nekā 40 bēr-
niem,” norāda N. Rečs.
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mes pamatskola reorganizēta 
par sākumskolu, un patlaban tā 
palīdz risināt Tukuma pilsētā ak-
tuālo rindas uz bērnudārza vie-
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Lieldienas rītā ziedēj’ zaļa zālīte;
          Pats Dieviņš staigāja pa zaļu zālīti.

Latviešu tautasdziesma

Laikraksts IZGLĪTĪBA un 
KULTŪRA no 2019. gada 
augusta iznāk divas reizes 
mēnesī elektroniskā formā-
tā. Joprojām laikraksts ziņo 
par visu, kas svarīgs izglītībā, 
esot palīgs un atbalsts skolās 
strādājošajiem skolotājiem, 
vadībai un administrācijai. 
E-laikraksta tēmas ietver visas 

izglītības pakāpes no pirmsskolas līdz augstā-
kajai izglītībai, kā arī interešu iglītību un kultū-
rizglītību. Katrā numurā tiek atspoguļoti gan 
aktuālie izglītības politikas jautājumi, gan arī 
skolu praktiskā pieredze, izglītības jomas disku-
sijas un jautājumi. 

E-žurnāls VECĀKIEM iznāk 
divas reizes mēnesī un ir 
paredzēts pirmsskolas un sā-
kumkolas bērnu vecākiem un 
skolotājiem. Žurnāla mērķis ir 
mudināt vecākus turpināt at-
bildīgi domāt par savu bērnu 
fizisko un emocionālo veselī-
bu, psiholoģiju un skološanās 
procesiem.
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