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Temats „Augstākās izglītības 
iestāžu apvienošana – ieguvumi 
un riski” tika apspriests 8. feb-
ruārī Latvijas Zinātņu akadēmi-
jā (LZA) ekspertu konsilijā, ko 
organizēja LZA Humanitāro un 
sociālo zinātņu nodaļa. Konsilija 
mērķis bija kliedēt neizpratni par 
valsts īstenoto politiku augstākās 
izglītības iestāžu apvienošanā un 
informēt sabiedrību šajā jautāju-
mā, sniedzot neatkarīgu ekspertu 
viedokli.

Akadēmiķe Raita Karnīte in-
formēja, ka LZA šādu tikšanās for-
mu (konsiliju) ir uzsākusi pirms 
gada ar cerību, ka dažādu viedok-
ļu paudējiem izdosies apspriestās 
tēmas pietuvināt objektīvai patie-
sībai un neatkarīgi eksperti spēj 
domāt valstiski.

Latvijas Tirdzniecības un 
rūpniecības kameras pārstāve 
Anna Saltikova norādīja, ka, 
apvienojot vairākas augstsko-
las, var sasniegt pozitīvu rezul-
tātu, jo „tiek apvienoti resursi 
un materiāli tehniskā bāze, un 
rezultātā var iegūt daudz kvali-
tatīvāku produktu, ar to domājot 
absolventus, kurus gaida darba 
tirgus”, taču esot iespējami arī ris-
ki: „Pirmie divi gadi būs smagi, 
jo ir nepieciešams dabisks pro-
cess, kura laikā izstrādā kopī-
gas stratēģijas, lai apzinātu abu 
augstskolu potenciāla stiprās un 
vājās puses un to visu sapludinā-
tu. Riska novēršanai ir nepiecie-
šami divi svarīgi faktori: pirm-
kārt, ļoti pārdomāts, strukturēts, 
aprēķināts, izpētīts plāns, otrkārt, 
laiks, jo to nevar izdarīt vienas 
dienas laikā.”

Biznesa augstskolas „Turī-
ba” rektors Aldis Baumanis kā 
vienu no riskiem pieminēja ko-
munikāciju ar sabiedrību: ja tā 
nenotiek vajadzīgajā līmenī, tad 
var diskreditēt arī sākotnēji labu 
ideju, bet jebkurš skandāls poten-
ciālos studentus no Latvijas aiz-
biedē. „Augstskolu apvienošanas 
process tiešā veidā nesaistās ar 
augstākās izglītības reformu, jo 
ir divi pilnīgi atšķirīgi jautāju-
mi. Reformas jautājums saistās 
ar augstākās izglītības attīstī-
bas stratēģiju, bet apvienošana 
ir otrs jautājums – struktūras 
sakārtošana, kuram ir jābūt 
ekonomiskam, finansiālam vai 
pārvaldes attīstības pamatoju-
mam,” norādīja A. Baumanis.

Par notiekošo augstākajā izglītībā
spriež ekspertu konsilijs

aktuāli 3

        Ilze BrInkmaneIk

I LĪMEŅA PROFESIONĀLĀ AUGSTĀKĀ IZGLĪTĪBA
(studiju ilgums – 3 gadi, uzņem ar vidējo vai vidējo profesionālo izglītību; ir budžeta vietas)
Dokumentu pieņemšana – no 2017. gada 3. jūlija līdz 14. jūlijam.
zBŪVZINĪBAS (kvali�kācija – būvdarbu vadītājs);
zINŽENIERSISTĒMAS (kvali�kācija – inženierkomunikāciju būvdarbu vadītājs);
zARHITEKTŪRA (kvali�kācija – arhitekta palīgs);
zRESTAURĀCIJA (kvali�kācija – restaurators).

Gaiziņa iela 3, Rīga, LV-1050, tālr.: 67225530, 67211103, 
fakss: 67229714, www.rck.lv, studenti@rck.lv, sekretare@rck.lv

RĪGAS 
CELTNIECĪBAS 
KOLEDŽA

Akreditēta augstākās izglītības iestāde
Akreditētas izglītības programmas

Ieskaitīšanas kritēriji: sekmīgs vērtējums visos mācību priekšmetos, 
centralizēto eksāmenu rezultāti matemātikā un svešvalodā studiju programmās 
„Būvzinības”, „Inženiersistēmas”, „Arhitektūra”, latviešu valodā un svešvalodā 
studiju programmā „Restaurācija”; studiju programmā „Arhitektūra” jākārto 
iestājeksāmens zīmēšanā.

Ieskaitīšanas kritēriji: uzņem, vērtējot matemātikas un latviešu valodas eksāmenu 
atzīmes, ķīmijas, �zikas un 1. svešvalodas gada vērtējumu; arhitektūras specialitātē 
jākārto iestājeksāmens zīmēšanā. Sekmīgie audzēkņi saņem stipendiju.

PROFESIONĀLĀ VIDĒJĀ IZGLĪTĪBA
(mācību ilgums – 4 gadi, uzņem ar pamatizglītību)
Dokumentu pieņemšana – no 2017. gada 5. jūnija līdz 5. jūlijam.

zBŪVNIECĪBA (kvali�kācija – ēku būvtehniķis);
zARHITEKTŪRA (kvali�kācija – arhitektūras tehniķis);
zSILTUMA, GĀZES UN ŪDENS TEHNOLOĢIJA 
    (kvali�kācija – inženierkomunikāciju tehniķis);
zBŪVDARBI (kvali�kācija – apdares darbu tehniķis);
zBŪVDARBI (kvali�kācija – namdaris);
zRESTAURĀCIJA (kvali�kācija – restauratora asistents).

ATVĒRTO DURVJU DIENA – 
2017. gada 18. martā plkst. 10.00–13.00

INFORMĀCIJAS DIENAS – 
2017. gada 26. aprīlī un 24. maijā plkst. 15.00–17.00
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kopš 1990. gada 1. janvāra – 
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nosaukumu „Izglītība un Kultūra”.
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Ekonomists Mārtiņš Zemītis 
no Eiropas Komisijas (EK) pār-
stāvniecības Latvijā atgādināja, ka 
rekomendācijas sistēmas sakār-
tošanai jau tiekot sniegtas kopš 
2012. gada. 

Viņaprāt, uzsvars ir jāliek uz 
kritisko masu, jo studentu skaits ir 
sarucis līdz 80 tūkstošiem. „Mazs 
nav skaists. Latvijā ir daudz pašval-
dību un augstskolu, bet Latvija nav 
tik bagāta, lai atļautos uzturēt tik 
daudz un mazas struktūrvienības,” 
viņš teica.

LZA akadēmiķe R. Karnīte iebil-
da: „Man absolūti nav skaidrs, kāpēc 
augstskolu un augstākās izglītības 
kvalitāte būtu jāmēra institūciju 
skaitā. Kāpēc Latvija nevarētu būt 
augstāko izglītību eksportējoša valsts 
un vairāk piesaistīt arī citu valstu 
studējošos? Kāpēc būtu jāeksportē 
tikai mežā nocirstie koki, bet ne-
varam eksportēt izglītību ar daudz 
augstāku pievienoto vērtību?”

Augstākās izglītības padomes 
priekšsēdētājs Jānis Vētra uzska-
ta, ka augstākās izglītības sistēma 
jākoordinē un augstākās izglītības 
finansēšanā jāiesaistās visām minis-
trijām, ne tikai Izglītības un zināt-
nes ministrijai (IZM), toties aug-
stākās izglītības šauri specializēto 
institūciju ir tik, cik ir vajadzīgs un 
darbu savstarpēji koordinē, tādējādi 
nodrošinot arī kvalitāti.

„Nevajag ņemties ar skaitļu ma-
ģiju un skaita samazināšanu kā pa-
naceju. Tāpat apgalvot, ka mazs nav 
skaists. Pārmaiņas vajag, bet ir svarī-

gi, uz kuru datu fona par tām runā-
jam. Pirmskrīzes laikā bija 146 tūk-
stoši, bet tagad ir 82 tūkstoši studen-
tu, ir starptautiski akreditētas un at-
zītas programmas, notiek studentu 
un lektoru apmaiņa. Manuprāt, ir 
notikusi ļoti laba un progresīva aug-
stākās izglītības attīstība, tādēļ neva-
jag tikai ķengāties par to,” teica LZA 
akadēmiķe Maija Kūle. Viņasprāt, 
par izglītību nedrīkst runāt kā par 
pērkamu pakalpojumu un procesu 
nedrīkst salīdzināt ar biznesu.

Latvijas Universitātes (LU) 
profesors Andris Kangro atgādi-
nāja, ka EK jau 2000. gadā esot 
mudinājusi augstākās izglītības 
kapacitāti salāgot ar demogrāfiju, 
izvērtēt pieejamos resursus un tos 
apvienot. „Lielākais risks – ja ne-
kas nenotiks, paliks sadrumstalota 
augstākā izglītība un augstsko-
las – pakļautas dažādām ministri-
jām. Protams, arī LU pedagogiem 
būtu mierīgāka dzīve, ja nebūtu 
sācies iesāktais divu augstskolu 
apvienošanas process, jo tas skars 
daudzus, ja mērķis ir sasniegt kva-
litāti,” secināja A. Kangro.

LZA akadēmiķe Tatjana Koķe 
ir pārliecināta, ka paši svarīgākie ir 
licencēšanas noteikumi, kuros valsts 
pasaka, cik un kādas programmas ir 
nepieciešamas. „Izbeigsim meklēt 
vainīgos! Ir jāatzīst, ko nav izdarī-
jusi valsts pārvalde, ko nav izdarī-
jušas augstskolas, un skatīsimies, 
ko argumentēti un ātri var izdarīt, 
lai joma attīstītos. Ja būtu ietvars, 
tad nerunātu – slikti, ka ir 900, bet 
vajag 600 programmu. Bet kāpēc ne 
492?” vaicā T. Koķe.

Latvijas Pašvaldību savienības 
vecākais padomnieks Māris Pūķis, 
atbalstot ideju par pilna laika stu-
diju finansēšanu no valsts budže-
ta līdzekļiem, rosināja domāt par 
mehānismu, lai augstskolās studētu 
jaunieši, kas ir izturējuši attiecīgus 
pārbaudījumus, kā arī izanalizēt iz-
glītības saturu un tikai tad plānot.

IZM Augstākās izglītības, zi-
nātnes un inovāciju departamenta 
direktore Agrita Kiopa atgādināja, 
ka IZM ir tieši atbildīga par aug-
stāko izglītību valstī un strādā, lai 
modernizētu Latvijas izglītību kā 
tādu atbilstīgi valsts un ekonomikas 
attīstības vajadzībām. Tāpēc IZM 
skolotāju izglītību uzskata par vitāli 
svarīgu. „Runājam par resursu mo-
bilizāciju skolotāju izglītošanai un 
tālākai attīstībai. Var mums pārmest 
elegances trūkumu procesu veikša-
nā, komunikācijā, un kritiku pieņe-
mam, bet no tā, ko esam uzsākuši, 
neatkāpsimies, jo uzskatām, ka da-
rām pareizi,” ir pārliecināta A. Kiopa.

Ekspertiem radās viedoklis, ka 
IZM nodarbojas ar administratīvām 
darbībām un resursu pārdali, ne-
vis domā par reformām augstākajā 
izglītībā. Par to liecina vēlme kādu 
augstskolu slēgt un (vai) iepludināt 
citā augstskolā, bet augstskolu pār-
stāvji netiek aicināti uz kopēju sa-
darbības modeļu izstrādi. Nevienam 
no klātesošajiem nekļuva skaidrs 
valsts stratēģiskais mērķis augstāka-
jā izglītībā. Tika konstatēts, ka valsts 
stratēģiskie dokumenti par zināšanu 
sabiedrību netiek pildīti, turklāt ne-
tiek izvērtēts ne valsts pārvaldē, ne 
augstskolās paveiktais. 

Par notiekošo augstākajā izglītībā
spriež ekspertu konsilijs

4 aktuāli

Izglītības programmas 2017./2018. mācību gadam

JELGAVAS VAKARA 
(MAIŅU) VIDUSSKOLA

wPamatizglītības programma (1.–9. klase)
wSpeciālā pamatizglītības programma izglītojamajiem 
   ar mācīšanās traucējumiem (1.–9. klase)
wPamatizglītības 2. posma mazākumtautību programma   
   (7.–9. klase)
wVispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena 
   programma (10.–12. klase)
wVispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena 
  mazākumtautību programma (10.–12. klase)

wIespēja mācīties pamatskolā – klātienē, vidusskolā – klātienē, 
  neklātienē, eksternātā, ar tālmācības elementiem, arī sestdienās. 
wViena mācību gada laikā var pabeigt divas klases.
wStundu laikā ir iespēja atstāt savu bērnu pie auklītes. 

Pieteikties mācībām var katru darba dienu:
Skolotāju iela 8, Jelgava, LV-3001

tālr.: 63021897, e-pasts: vvsk@izglitiba.jelgava.lv, 
www.jvmv.lv

Turpinājums no 3. lpp.
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Sīkāka informācija www.rtrit.lv

Interešu izglītība
Dienesta viesnīca
Mācību stipendija
Bezmaksas mācības

Vairāk nekā 25 profesijas

PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS KOMPETENCES CENTRS

RĪGAS TŪRISMA UN RADOŠĀS
INDUSTRIJAS TEHNIKUMS

VALSTS SIA

Jaunceltnes iela 21, Aizkraukle, LV-5101, Aizkraukles novads, e-pasts: aizkavs@inbox.lv, www.apvs.lv, tālr.: 65121035, 28381727

Izglītības programmas 2017./2018. mācību gadam 
ar 9 klašu izglītību (mācību ilgums – 4 gadi) JAUNIEŠU GARANTIJAS 

PROGRAMMAS 
jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem

ar 9 klašu izglītību  (mācību ilgums – 1 gads)

øKoka izstrādājumu izgatavošana 
BŪVIZSTRĀDĀJUMU GALDNIEKS

øAutotransports  
AUTOMEHĀNIĶIS

øAdministratīvie un sekretāra pakalpojumi
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLISTS

øMašīnzinības  
CELTNIECĪBAS UN CEĻU BŪVES MAŠĪNU MEHĀNIĶIS

øĒdināšanas pakalpojumi 
ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMU SPECIĀLISTS 
(pavārs, konditors, viesmīlis, bārmenis)

øMetālapstrāde 
METINĀTĀJS (MIG / MAG)

øĒdināšanas pakalpojumi 
PAVĀRS / KONDITORS

øKoka izstrādājumu izgatavošana 
GALDNIEKS

AIZKRAUKLES 
PROFESIONĀLĀ 
VIDUSSKOLA

GAIDĪSIM ATVĒRTO DURVJU DIENĀS – 24.02., 31.03., 28.04., 26.05.!

Ne skolai, bet 
dzīvei mācāmies!

2017./2018. mācību gadā klātienē uzņems:  
pamatskolas absolventus šādās kvalifikācijās: 

(m c bu ilgums 4 gadi, m c bas bez maksas,  
izgl tojamie sa em stipendiju) 

Loģistikas darbinieks 
Klientu apkalpošanas speciālists 
Restorānu pakalpojumu speciālists 
Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks 
Komercdarbinieks 
Ēdināšanas pakalpojumu speciālists 

 
vidusskolas absolventus kvalifikācijā: 

Pasta operators 
(m c bu ilgums 1 gads, m c bas bez maksas, izgl tojamie  

sa em ES fondu stipendiju) 

Inform cijas dienas 2017. gada 14. mart  plkst. 12.00, 
11. apr l  un 2. maij  plkst. 14.00 

_________________________________________________________________________ 
Adrese: Tomsona iela 3/5, Rīga 

Inform cija pa t lr.: 67371528, 20011299 
info@rtpv.edu.lv, www.rtpv.edu.lv 

Satiksme: 3., 5., 25. trolejbuss 
vai 11. autobuss līdz pieturai „A. Briāna iela/ Arēna Rīga” 
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Speciāli „Izglītībai un Kultūrai”

Vienu un to pašu notikumu, 
lietu vai parādību mēs varam 
ieraudzīt dažādi. Tas, kas tev 
skaidri un gaiši ir sešnieks, man 
var būt nepārprotams devītnieks. 
Kur viens saredz cilindra ēnas 
veidotu taisnstūri, citam rādās 
aplis. Atcerieties, kā gadās (vai 
mēdza gadīties pirms interne-
ta laikmeta) ar ceļa norāžu jau-
tāšanu un sniegšanu – kas nu 
kuram ir orientieris, ko nu kurš 
savā apkārtnē ir pamanījis un par 
svarīgu atzinis – vai aizmirsis, 
jo tas ir kļuvis tik pašsaprotams. 
Kā savulaik, kad, meklējot kādu 
Latvijas skolu, secināju: ā, nu ir 
skaidrs – blakus pašvaldības ēkai 
ar karogu, bet tieši to pazīmi man 
neviens gan nebija pateicis.

Var gadīties arī tā, ka mūs rak-
sturojošā pazīme… vairs nepa-
stāv. Kā tajā pavisam konkrētajā 
gadījumā, kad, ciemos braucot, 
bija jāatrod māja „ar to lielo, 
skaisto sniegavīru pagalmā”, bet 
kopš sarunāšanas brīža gadalaiki 
bija nomainījušies un sniegavīrs 
aiztecējis simtos urdziņu.

Tā ir ar meklēšanu un rādīša-
nu: vai nākam no vienas puses, 
vai raugāmies no viena redzesleņ-
ķa, vai rīkojamies, līdzīgu mērķu 
vadīti? Arī mūsu pieredzes ba-
gāža vai – nosacīti – auguma ga-
rums ietekmē to, ko saredzam un 
saprotam, un – galu galā – to, ko 
meklējam, jo ir jābūt ļoti gudram 
un drosmīgam, lai saprastu, ka 
labākais atradums var izrādīties 
tas, ko nemaz nemeklējām.

Šādas domas, manuprāt, ir 
jāņem līdzi, kopā ar skolēniem 
dodoties uz izstādi „Skola 2017”, 
kurā katrs rādīs un slavēs savu; 
katrs būs sagatavojis savas ta-
bulas, grafikus un citus pierā-
dījumus savam vislabākumam. 
Palīdzot neapjukt sabiedrības 
spiediena un prasmīgi lietota 
mārketinga lipīgajos džungļos. 
Mudinot saskatīt, vai vietā, kas 

lepojas ar mūsdienīgu infra-
struktūru un izciliem finanšu 
rādītājiem, ir vieta arī cilvēka 
paša interesēm un personības 
tapšanas procesam. Vai tas ir 
individuālistu skrējiens vai ko-
mandas veidošanas inkubators? 
Atgādinot, ka informācijas ie-
vākšanas procesam seko kas 
svarīgāks – nepieciešamība labi 
izdomāt, vai tas ir tas, ar ko es 
patiesi vēlos nodarboties – die-
nu no dienas, gadu no gada. Vai 
esmu paskatījies, ko viens vai 
otrs darbs patiesībā nozīmē? Vai 
iespējamā studiju joma rada jau-
tājumus, kurus man patiesi gri-
bas noskaidrot?

Jauniešiem atkal un atkal tiek 
teikts – jums ir jāpieņem svarīgs 
lēmums. Jā, tā jau tas ir, bet gal-
venokārt tāpēc, ka šis lēmums 
skar visvērtīgākā pasaules resur-
sa – sava mūža dienu un gadu – 
izlietošanu. Tikai pēc tam nāk 
viss pārējais. Tieši tāpēc ir vērts 
nevis uzkurināt stresu, bet ie-
klausīties, ko vēsta mūsdienu 
pasaules pieredze, un saprast, ka 
ir iespējams arī plāns B. Visap-
kārt ir cilvēki, kuri ir apguvuši 
vienu profesiju, bet strādā citā; 
studējuši vienu zinātņu jomu, 
bet nodarbojas ar kaut ko pa-
visam citu (ko arī apguvuši, bet 
tas jau bijis tālākais mācīšanās 
ceļš). Turklāt tie nav zaudētāji, 
bet nereti tieši radošākie, aizrau-
tīgākie un veiksmīgākie – savā 
profesijā un savā dzīvē. Juristi 
kļūst par galdniekiem, banku 
darbinieces – par māksliniecēm, 
santehniķi – par arhitektiem, un 
zemnieki – par uzņēmējiem. Tā 
tas notiek mūsdienu pasaulē. Ja 
neizdodas ar pirmo reizi vai ja 
esam gana drosmīgi vispirms 
meklēt, lai atrastu īsto.

Tie, kuri dara, saka – vispirms 
ir jāinvestē izpētē: ko tu gribi da-
rīt, un vai tas kādam ir vajadzīgs? 
Kā citi to dara, un kā to varētu 
darīt labāk – vai citādi? Ja gribi 
atvērt kafejnīcu, tev būs jāinves-
tē nauda visās tajās kafijas tasēs, 
ko tu izdzersi, sēžot un vērojot, 
kā strādā jau pastāvošās vietas. 
Ja gribi sev tādu galdu, pie kura 
strādājot nesāpēs mugura un 
sprands, un pašreizējais piedā-
vājums īsti neapmierina, ir vērts 
to izveidot pašam – kā to darīja 
viens no jau ikgadējās Liepājā 
notiekošās radošo industriju 
konferences „Subject: Creativi-
ty”* runātājiem Luks Likoševič-
jus no Lietuvas. Paskatieties – 
gan gudrie galdi, gan uzņēmums 
„Airtable” ir viņa veikums, un 
ceļš līdz tam nav bijis ne vistais-
nākais, ne vienkāršākais.

Liepājas konference piedāvāja 
arī daudz citu labu domu, ar ku-
rām ir vērts padarboties, par lie-
liem dzīves lēmumiem domājot. 
Profesora Mārča Auziņa teiktais 

par skatpunktu dažādības liet-
derību apstiprina domu par to, 
ka visinteresantāk ir tiem, kuri 
staigā nevis paša radītas vai sa-
biedrības noteiktas kastītes iekš-
pusē (lai cik skaista un moderna 
tā kaste arī būtu), bet tie, kuri iet 
pa robežām. Tur ir horizonts, kas 
aizrauj; tur ir biznesa nišas, kas 
vēl nav aizņemtas; tur ir cilvēcis-
kais gandarījums par to, ko cil-
vēks var. Varēšanas izjūtai ir jābūt 
katrā mācību iestādē; tikai tad tā 
palīdzēs sagatavoties dzīvei. Dzī-
vē bez varēšanas izjūtas nu nekā.

Dizaina biroja „H2E” dibinā-
tāji aizrautīgie dizaineri Ingūna 
Elere un Holgers Elers stāstīja par 
to, ka nav lielu un mazu darbu; 
atšķiras attieksme, ar kādu cilvēks 
strādā. Viņi cenšas nestrādāt ar 
cilvēkiem, kuri nešaubās. Kas no 
tā ir iznācis, varat redzēt vairākos 
Latvijas muzejos, arī pie Raiņa un 
Aspazijas Tadenavā un Jūrmalā 
viesojoties. Vai skolā mācāmies 
šaubīties? Tad, ja cilvēks šaubās 
un meklē, viņš neapstājas pie pir-
mās skices, bet iet tālāk, līdz at-
rod vislabāko risinājumu. Tā tam 
vajadzētu būt, ikvienu darbu da-
rot. Arī mācību stundu gatavojot. 
Arī mācību iestādi izvēloties.

Savukārt arhitekts Niklāvs Pa-
egle saka: labas idejas rodas pa-
cilātā gaisotnē; tad tās ir jāatdala 
no sava prāta un jāuzliek uz pa-
pīra. Tas būs tas, ko darīsiet pēc 
izstādes, – saliksiet pie iegūtās 
informācijas plusus, mīnusus, iz-
saukuma un jautājuma zīmes. Lai 
domāšana kļūst redzama.

Re, kā jau allaž – jautājumu 
ir vairāk nekā atbilžu, un jautā-
jumi arī ir tie, kas mūs ved tā-
lāk un izrādās visvērtīgākie. Ja 
vien atceramies, ka ne viss ir tā, 
kā izskatās; ka var būt arī citā-
di, un tieši tur var slēpties – un 
mūs gaidīt – vislabākais, kas var 
notikt. Visam klāt pieliksim ne-
atlaidību; tādu priecīgu, ne uz-
spiestu neatlaidību. To, par kuru 
runāja skeitbordists Madars 
Apse. To, kas liek mēģināt atkal 
un atkal – līdz izdodas.

Tāpēc neliksim citiem par 
orientieriem savus sniegavīrus, 
lai cik tie mums ir mīļi, lai cik uz-
ticami ir kalpojuši. Jo ātrāk jau-
nieši (un arī mēs paši) saskatīsim, 
ka sešnieks patiesībā ir arī devīt-
nieks, jo labāk mums visiem. 
Jo plašāku skatu uz dzīvi pavērs 
nākamā mācību iestāde, jo vairāk 
iespēju atrast savu īsto ceļu un 
galapunktu, tad no tā nākamo un 
nākamo, un nākamo, jo pasaule 
ir kustībā, un kustībai gataviem ir 
jābūt arī mums pašiem. Lai būtu 
dzīvi un laimīgi. 

* Par konferenci vairāk varat 
uzzināt http://subjectcreativity.lv 
un „Facebook” lapā https://www.
facebook.com/subjectcreativity.
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1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība
üĀrstniecība, kvali�kācija – ārsta palīgs (3 g.)
üĀrstniecība, kvali�kācija – vecmāte (3 g.)
üMāszinības, kvali�kācija – māsa (3 g.)
üFarmācija, kvali�kācija – farmaceita asistents (2,5 g.)

Profesionālā vidējā izglītība
üZobārstniecība, kvali�kācija – zobu tehniķis (2,5 g.)
üZobārstniecība, kvali�kācija – zobārstniecības māsa (2 g.)

Arodizglītība
üZobārstniecība, kvali�kācija – zobārsta asistents (1 g.)
üMāszinības, kvali�kācija – māsas palīgs (1 g.)
üSociālā aprūpe, kvali�kācija – aprūpētājs (1 g.) 

Daugavpils 
Medicīnas koledža      
www.medkol.lv

ß Māszinības, kvali�kācija – māsa
ß Ārstniecība, kvali�kācija – ārsta palīgs
ß Sociālā aprūpe, kvali�kācija – sociālais aprūpētājs
ß Sociālā rehabilitācija, kvali�kācija – sociālais 
   rehabilitētājs

Akadēmijas iela 25, Jelgava, LV-3001
T. 63020305, 63026175, e-pasts avsk@izglitiba.jelgava.lv, www.javs.lv
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3. kvalifikācijas līmenis (ar pamatizglītību, mācību ilgums – 4 gadi)

2. kvalifikācijas līmenis (ar vispārējo vidējo izglītību, mācību ilgums – 1 gads)

2. kvalifikācijas līmenis (ar pamatizglītību, mācību ilgums – 1 gads)

2. kvalifikācijas līmenis (mācību ilgums – 3 gadi)

1. kvalifikācijas līmenis

ES fondu projekts „Sākotnējās profesionālās izglītības 
programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”

¢ Maizes un miltu konditorejas izstrādājumu speciālists
¢ Grāmatvedis
¢ Tērpu stila speciālists
¢ Mazumtirdzniecības komercdarbinieks
¢ Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbgaldu iestatītājs

¢ Konditors
¢ Pavārs
¢ Frizieris

¢ Montāžas darbu atslēdznieks (ar 7 klašu izglītību, mācību ilgums – 3 gadi)
¢ Pavāra palīgs (ar 8 klašu izglītību, mācību ilgums – 2 gadi)

¢ Frizieris
¢ Vizāžists

¢ Atslēdznieks
¢ Virpotājs
¢ Frēzētājs
¢ Pavārs
¢ Šuvējs
¢ Konditors
¢ Lokmetinātājs (MAG)

Par skatpunktiem, 
meklēšanu un sniegavīriem, 
kas var arī izkust

FOTO: no personiskā arhīva

Aija Tūna saka – jautājumi ir 
tie, kas mūs ved tālāk un izrā-
dās visvērtīgākie.

        AijA tūnAiK
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Laikraksts „Izglītība un Kultūra” 
sadarbībā ar izglītības uzņēmumu 
„Lielvārds” 10. februārī organizē-
ja diskusiju „Ko, kas un kā mācīs 
skolēniem Latvijas skolās, sākot ar 
2018./2019. mācību gadu?”.

Citi pienākumi diskusijā liedza 
piedalīties Eiropas Sociālā fonda 
projekta „Kompetenču pieeja mā-
cību saturā” vadītājai Velgai Kak-
sei un Izglītības un zinātnes mi-
nistrijas (IZM) valsts sekretāres 
vietniecei Izglītības departamen-
ta direktorei Evijai Papulei, tādēļ 
uz daudziem būtiskiem jautāju-
miem netika saņemtas atbildes, 
taču uz daļu no tiem skaidrojumu 
sniedza mācību satura ieviešanas 
struktūrvienības vadītāja Zane 
Oliņa. Diskusijas dalībnieku pār-
domas, viedokļu argumenti ļāva 
saskatīt kopainu, atklāt riskus, 
kas ir jāievēro arī amatpersonām, 
kas pieņems lēmumus par nākot-
nes izglītības filozofiju un sistēmu 
mūsu valstī.

Diskusijā piedalījās: Izglītības 
kvalitātes valsts dienesta (IKVD) va-
dītāja Inita Juhņēviča, Latvijas Pe-
dagogu domes valdes priekšsēdētājs 
Andrejs Mūrnieks, Biznesa augstsko-
las „Turība” rektors Aldis Baumanis, 
Rīgas 49. pirmsskolas izglītības iestā-
des vadītāja Vineta Jonīte, Latvijas Iz-
glītības vadītāju asociācijas pārstāvis 
Siguldas Valsts ģimnāzijas direktors 
Rūdolfs Kalvāns, Latvijas Pašvaldību 
savienības (LPS) vecākais padom-
nieks Māris Pūķis, LPS padomniece 
izglītības, bērnu, jaunatnes un ģi-
menes jautājumos Ināra Dundure, 
izglītības uzņēmuma „Lielvārds” val-
des priekšsēdētājs Aivars Gribusts, 
biedrības „Vecāki par izglītību” pār-
stāve Gundega Zemture, Latvijas 
Izglītības un zinātnes darbinieku 
arodbiedrības (LIZDA) priekšsēdē-
tāja Inga Vanaga, LIZDA eksperte 
izglītības jautājumos Irina Avdejeva, 
programmas „Iespējamā misija” di-
rektors Kārlis Andersons.

Laikraksta „Izglītība un Kul-
tūra” galvenā redaktore Daiga 
Kļanska: Pēc kādiem kritēri-
jiem ir izvērtēts pašreizējais 
mācību saturs?

Z. O.: Projekta „Kompetenču 
pieeja mācību saturā” tapšanas 
procesā par to, kas pašreizējā sa-
turā ir jāmaina, ir spriedušas kon-
sultatīvās padomes Valsts izglītī-
bas satura centrā (VISC) un citās 
darba grupās. Pašreizējais saturs 
ir salīdzināts ar dažādām Eiropas 
Savienības (ES) pamatnostād-
nēm, 2006. gada dokumentu par 
mūžizglītības kompetencēm, ar 
Ekonomiskās sadarbības un at-
tīstības organizācijas prasībām, 
kādas prasmes skolēniem ir jāie-
mācās, kā arī citu valstu pieredzi. 
Vēl viens aspekts – esam skatīju-
šies, kas patlaban notiek Latvi-
jas skolu klasēs kopš 2006. gada 

reformām. Pētījumu tika veicis 
Latvijas Universitātes (LU) Starp-
nozaru izglītības inovāciju centrs, 
analizējot, kā līdzšinējo saturu jeb 
standartā paredzētās satura caur-
viju dimensijas ir izdevies ieviest 
praksē, t. i., kādas ir augstākās 
domāšanas prasmes, sadarbības 
un kognitīvās prasmes, digitālās 
kompetences. Ir secināts, ka do-
minējošā skolotāju darba meto-
de ir frontālais darbs un minētās 
prasmes lielā mērā netiek novē-
rotas. Tādējādi projekta galvenais 
uzstādījums ir mācīšanas pieejas 
maiņa, bet konkrēto priekšmetu 
saturs vēl tiek vētīts.

A. M.: Kur ir iespējams ie-
pazīties ar minētā pētījuma 
aprakstu projekta dokumen-
tos?

Z. O.: Valsts pētījumu pro-
grammas rezultātu apraksti top 
LU dažādu publikāciju veidā. 
Pašlaik VISC tiek veidots plašāks 
nepieciešamo satura izmaiņu pa-
matojums un skaidrojums. ES do-
kumenti ir plaši pieejami.

A. M.: Jūs runājat par 
2006. gada pamatizglītības 
standartu, bet 2008. gadā tapa 
jauns vidējās izglītības stan-
darts, kura sastāvdaļa – mācī-
bu priekšmetu standarti – bija 
ļoti īsi (vidēji 2 lpp.) un vispā-
rīgi aprakstīja sasniedzamo 
rezultātu, savukārt mācību 
programmas bija pārāk plašas. 
Skolotāji neizprata, ko īsti un 
cik daudz mācīt, jo nezināja, 
kas būs eksāmenos, tāpēc dro-
šības labad mācīja visu iespē-
jamo. Īsi formulēts standarts 

ir panācis pretēju efektu – tiek 
mācīts maksimāli daudz. Var-
būt ir precīzāk jādefinē, kāds 
galarezultāts ir jāsasniedz?

Z. O.: Piekrītu, ka notiek da-
žādas interpretācijas, ir daudz pe-
lēko zonu, tādēļ skolotājs baidās. 
Domājot par programmu, ir pa-
redzēts aprakstīt konkrētas dar-
bības. Projekta īstenošanas laikā 
līdztekus satura izstrādei notiks 
diagnostikas darbu veidošana un 
eksāmenu projektu izstrāde, lai 
jaunais saturs un vērtēšana būtu 
saskaņoti. Tālāk tie tiks virzīti sa-
skaņošanai un lēmumu pieņem-
šanai IZM. Projektam izvirzīto 
mērķu sasniegšanai būs vajadzīgs 
plašs atbalsts.

D. K.: Kas notiks, ja tas ne-
tiks paveikts projekta laikā?

Z. O.: Ir konkrētas lietas, ko 
darām, – izveidojam satura do-
kumentus, diagnostikas darbu un 
eksaminācijas satura projektus. 
Projekta autori piedāvā versijas, 
bet, tā kā tiek skarti ļoti daudzi 
spēlētāji, augstskolas ieskaitot, 
politiski lēmumi to ieviešanai tiks 
pieņemti VISC un IZM Izglītības 
departamenta līmenī. Tas ir atka-
rīgs arī no ministra lēmuma at-
balstīt konkrētās izmaiņas u. tml.

I. V.: Vēlētos tomēr dzirdēt 
precizējošu informāciju, kas 
no pašreizējā satura tiks sa-
glabāts – nevar taču būt, ka 
pilnīgi viss ir noliekams malā 
un jaunais tiks radīts no nul-
les? Daudzās izglītības iestā-
dēs jau strādā pēc kompetenču 
pieejas, vai ir analizēta labā 
prakse un to arī popularizē?

Z. O.: Saturs netiek radīts no 
nulles. Runa ir par tā pārskatī-
šanu atbilstīgi tam, kā ir mainī-
jusies sabiedrība un kā ir mainī-
jušās prasmes, kādas katram no 
mums jau šodien ir, nerunājot 
par jauniešiem pēc skolas beig-
šanas, kādas būs nepieciešamas. 
Tas, ko projektā paveiks eksperti, 
konsultējoties ar skolām un sko-
lotājiem, taču arī ar citiem jomu 
pārzinātājiem ārpus skolām, – 
pārskatīs, veidos ieteikumus un 
mācību programmu paraugus. 
Daudzi satura eksperti pieteicās 
strādāt projektā, jo viņiem ir šāda 
labā prakse. Eksperti veido uzde-
vumu piemērus. Veidojot pro-

fesionālās pilnveides program-
mas pedagogiem, balstāmies uz 
šādiem piemēriem, filmējam 
stundu norisi. Kad būs projekta 
atspoguļošanai radīta interneta 
vietne, tad labie piemēri būs re-
dzami arī uzskatāmi.

I. D.: Ja nenovērtējam iepriek-
šējo un to nedokumentējam, tad 
riskējam nonākt situācijā, ka at-
kārtosim bijušo vai tiks radīts 
nederīgs produkts. Uzsākot ar ES 
struktūrfondu līdzekļiem finan-
sētu projektu, ir jāsāk ar sākotnē-
jo novērtējumu. No jūsu stāstītā 
ir noprotams, ka ir pašvaldības 
un skolas, kas jau realizē kompe-
tenču pieeju, un patlaban to vēl 
turpināt apzināt, bet faktiski tam 
jau bija jābūt pamatā, nevis jāvei-
do jauns saturs, precīzi neizpētot, 
kas jau ir sasniegts.

Z. O.: Projekta sākotnējā no-
vērtējumā tika iekļauts izvēr-
tējums, kas bija veidots pirms 
trim gadiem, un tas bija pamats, 
kādēļ Ministru kabinetā projek-
ta uzsākšanu apstiprināja. Labās 
prakses apzināšanai šoreiz nav 
pētniecisks mērķis, bet gan pieeju 
skaidrojoša, ilustrējoša funkcija.

I. D.: Esmu lasījusi pieminēto 
novērtējumu, bet tas atšķiras no 
jūsu teiktā diskusijas sākumā.

A. B.: Pētīju VISC mājas-
lapā pieejamo un citu infor-
māciju, jo vēlējos noskaidrot, 
kur izglītības sistēmā atklā-
jas saturs. Tas ir mērķis vai 
līdzeklis? Vai izglītības sis-
tēmas mērķis ir sniegt visu 
nepieciešamo, lai cilvēks var 
dzīvot pilnvērtīgu mūžu? Sa-
turs mainās, bet visos laikos 
svarīga ir spēja domāt. Sa-
turs ne vienmēr atspoguļo to, 
kas stundā tiek darīts, pie-
mēram, gatavojot skolēnus 
fizikas olimpiādēm, liku vi-
ņiem spēlēt dambreti, lai dis-
ciplinētu domāšanu. Kamēr 
nav galvā izsvērti seši gā-
jieni uz priekšu un atpakaļ, 
nedrīkst pieskarties spēles 
kauliņiem. Teorētiski saturs 
fizikas uzdevumu risināša-
nai nav vajadzīgs, bet tas ir 
nepieciešams domāšanai, lai 

vēlāk spētu analizēt dažādas 
situācijas, patstāvīgi pieņemt 
lēmumus. Vai saturs ir anali-
zēts no šāda sociāli nozīmīga 
viedokļa, vai tas ir pietieka-
mi labs līdzeklis, lai jaunais 
cilvēks spētu augt?

Z. O.: Satura izstrāde sākas 
ar to, ka definējam, kādu cilvēku 
vēlamies rezultātā, kādas ir vaja-
dzīgas prasmes, to vidū domāša-
na par saturu. Ideja par caurvijām 
saturā ir tādēļ, lai nevis apgūtu 
fragmentētas, faktoloģiskas zinā-
šanas, bet lai mācītos spriest par 
saturu, izmantojot zināšanas, ku-
ras mācās. Domāšanas attīstība 
ir viena no fundamentālākajām 
vērtībām, kādēļ veidojam jaunos 
satura dokumentus. Lielākais 
izaicinājums – lai tieši caur satura 
dokumentiem iestrādātu tajos arī 
darbību. Galvenais no jaunināju-
miem – pieejas maiņa, tad klasē 
lielākā mērā notiks sadarbība, do-
māšanas maiņa. Ir jāpanāk, lai tas 
notiktu visu mācību priekšmetu 
stundās.

M. P.: Vai jūs sākat ar hipo-
tēzi par Latvijas tautsaimnie-
cības struktūru pēc 10–20 ga-
diem, vai pamatā ir citās val-
stīs iestrādātās normas? T. i., 
vai sākotnēji ir filozofisks prin-
cips – un lēnām attīstāmies, 
vai mērķis ir pragmatiskāks – 
cilvēku resursi šajā valstī?

Kas un kā saliks puzli:
jaunais saturs izglītībā

reforma 7

       Ilze BrInkmaneIk

 Ja nenovērtējam 
iepriekšējo un 

to nedokumentējam, 
tad riskējam 
nonākt situācijā, ka 
atkārtosim bijušo vai 
tiks radīts nederīgs 
produkts.



Latvijā ir 
nepieciešama 

ilgtspējīga 
profesionāla atbalsta 
sistēma skolotājiem, 
metodiskie dienesti 
pašvaldībās u. tml., 
jo valsts ģimnāzijas 
šo funkciju pilnībā 
neveiks. Tā ir milzīga 
problēma, bet atbilde 
tam ir jārod IZM.



Turpinājums 8. lpp. 

Andrejs Mūrnieks.

Zane Oliņa.

Ināra Dundure.

Māris Pūķis.
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Z. O.: Satura izstrādē sākam 
ar sasniedzamo rezultātu formu-
lēšanu 9. klasei, no tās – uz aug-
šu un uz leju. Veidā, kā domājam 
par Latvijas tautsaimniecības 
attīstību un skolas uzdevumu, 
protams, ir jāatrod līdzsvars, lai 
cilvēks būtu laimīgi sevi atradis 
un viņam svarīga būtu arī valsts 
ilgtspējīga attīstība ierobežotu 
resursu apstākļos un saskarē ar 
globālajiem izaicinājumiem pa-
saulē. Būs jāvar konkurēt globā-
lajā darba tirgū, tādēļ augstākās 
domāšanas prasmes ir ļoti būtis-
kas visiem bērniem.

M. P.: Ja sakāt – visiem bēr-
niem, tad tā ir sava veida iz-
līdzināšana, kad visi saņem 
nepieciešamo minimumu un 
orientējas uz minimuma sa-
sniegšanu. Tas ir konceptuāls 
jautājums: kāds ir izglītības 
mērķis – vai cenšamies sasniegt 
lielāku dažādību un atšķirības 
vai tās gribam nonivelēt un pēc 
iespējas nodrošināt līdztiesību?

R. K.: Likumā ir viens mēr-
ķis.

M. P.: Strādājot atbilstīgi li-
kumdošanai, katrs sasniedz sa-
vus mērķus.

A. M.: Tas, kāds cilvēks ir 
vajadzīgs, ir definēts daudzos 
dokumentos, bet kur publiski ir 
pieejama informācija, kā tas ir 
definēts projekta dokumentos? 
Vai gatavojam cilvēkus Latvijai, 
tās tautsaimniecības un sabied-
rības vajadzībām vai arī glo-
bālajam pasaules darbaspēka 
tirgum – par Latvijas nodokļu 
maksātāju naudu?

Z. O.: Ir pieejami Latvijas at-
tīstības stratēģiskie dokumenti, 
tur arī ir definēti izglītības mērķi 
un uzdevumi.

A. M.: Vēlos dzirdēt par pro-
jekta koncepciju un mērķi.

Z. O.: Jauno pamatizglītības 
un vispārīgās vidējās izglītības 
standartu un pirmsskolas izglī-
tības vadlīniju pirmais variants 
publiskai apspriešanai būs pie-
ejams šā gada rudenī.

I. V.: Bet pilotprojekts sākas 
jau pēc divām nedēļām… Ma-
nuprāt, sabiedrībai būtu vai-
rāk jāskaidro, kāds ir mērķis 
un rezultāts, kuru vēlamies sa-
sniegt, jo līdzīgus jautājumus 
saņemam no LIZDA biedriem, 
vecākiem.

Z. O.: Neeksistē tāds pedago-
ģisks termins kā „kompetenču 
pieeja” tādā nozīmē, kā to šā pro-
jekta kontekstā lietojam Latvijā. 
Projektā tas ir ieviests no sabied-
rības lēmuma un uzstādījuma, ka 
skolā ir svarīgi skolēnos attīstīt 

21. gadsimta prasmes. Tas ir ES 
definētais pamatprasmju ietvars, 
no kā ir radies politiskais ter-
mins „kompetenču pieeja”, kas 
apzīmē mērķi panākt, lai mācību 
procesā skolēni attīstītu dzīvei 
21. gadsimtā svarīgas zināšanas, 
prasmes un attieksmi. Projekta 
mērķis ir lielākā mērā integrēt 
nākotnes cilvēkam nepiecieša-
mās prasmes mācību saturā. Sko-
lai ir jāspēj iedot skolēnam pras-
mes reālai rīcībai mainīgos ap-
stākļos. Mums ir dati, ka Latvijā 
mācīšanas pieejā nepietiekami 
pievērš uzmanību domāšanas at-
tīstībai, sadarbības un metakog-
nitīvajai prasmei, refleksijai par 
savu darbību, arī vērtībizglītībai. 
Faktiski turpinām 2006. gadā 
iesākto un pievēršam uzmanību 
tādai mācīšanas pieejai, ka mā-
cām reālu prasmi, rīcības spēju. 
Fundamentāli tas ir par to, ko 
skolotājs praktiski dara klasē. 
Traucē pārāk sadrumstalotais 
mācību saturs dokumentu līme-
nī, ir daudz fragmentētu, fakto-
loģisku nesaistītu lietu mācību 
programmās, pēc kurām strādā 
skolotājs. Nemetam kūleni, bet 
ir jātiek tālāk par to, kur Latvija 
iet jau 20 gadus.

R. K.: Par satura piepildījumu 
viss būtu skaidrs. Pārstāvu vadī-
tāju kopumu, un mums vairāk 
jautājumu būtu tieši E. Papulei. 
Pietrūkst skaidrības par politis-
ki administratīvajiem rāmjiem: 
kāds īsti ir izglītības politikas 
veidotāju pasūtījums? Eksāmeni 
ir kodols, ap kuru Latvijā viss 
griežas, – uzņemšana pamatstu-
dijās, reitingi, prestižs, sabied-
rības priekšstati par direktoru, 
skolotājiem, novadiem utt. Ir 
radies priekšstats, ka ir sanākuši 
vairāki draugi un nolemj radīt 
uzņēmumu, pēc tam redzēs, kā 
veiksies. Izglītībā nedrīkstētu 
notikt tā, ka politiķi spriež – pa-
mēģināsim tā, pēc brītiņa – atkal 
citādi (viena, divu līmeņu eksā-
meni u. tml.).

I. V.: Pieejamā informācija 
liecina, ka pilotprojektā pie-
dalās 100 skolu un valsts ģim-

nāzijas būs tās, kas nodroši-
nās metodisko atbalstu tālāk 
citiem. No 27 valsts ģimnāzi-
jām iesaistījušās ir piecas, tiks 
apmācīti 6000 pedagogu, bet 
kopumā ir 27 000 skolotāju. 
Kā un kad to fiziski ir iespē-
jams paveikt, kādi ir mērin-
strumenti, lai konstatētu, kā 
iecerētais ir attaisnojies? Arī 
profesionālās izglītības iestā-
dēs tiek mācīti vispārizglīto-
jošie priekšmeti, bet šīs skolas 
nepiedalās pilotprojektā. Ir 
bērni ar īpašām vajadzībām, 
uzvedības traucējumiem. Ja 
mainām metodes, tad kā ir 
domāts par atbalsta mehānis-
mu šiem bērniem un skolotā-
jiem? Ja uzsveram, ka Eiropā 
un pasaulē varam konkurēt 
ar intelektu, tad seši gadi ir 
pārāk ilgs laiks, tāpēc būtu jā-
mobilizē arī ministrijas resur-
si un jāprasa lielāka atbildība. 
Pilotprojekts noslēdzas maijā, 
pēc tam sākas atvaļinājumu 
laiks, bet aprobēto projek-
tu sāks ieviest ar 2018. gada 
1. septembri. Pa kuru laiku 
notiks analīze?

Z. O.: Tā nav pakete, kuru no 
gaisa ielaidīsim skolās. Ieviešana 
būs nepārtraukta, turpināsies 
arī pēc projekta beigām, bet ir 
jāsāk ar mācīšanas pieejas mai-
ņu. Aprobācija minētajās sko-
lās notiks divus pilnus mācību 
gadus. Projekta laikā mācībās 
piedalīsies visu līmeņu izglītī-
bas iestāžu vadības komandas, 
profesionālo skolu vadību ie-
skaitot. Ar 2018. gada pavasari 
pirmskolā un sākumskolā būs 
pieejamas mācību programmas, 
mācību materiālu komplekti at-
tiecīgajiem vecumposmiem. Pie-
krītu, ka Latvijā ir nepieciešama 
ilgtspējīga profesionāla atbalsta 
sistēma skolotājiem, metodis-
kie dienesti pašvaldībās u. tml., 
jo valsts ģimnāzijas šo funkciju 
pilnībā neveiks. Tā ir milzīga 
problēma, bet atbilde tam ir jā-
rod IZM.

A. M.: Ja salīdzina ar iepriek-
šējām izglītības satura reformām 
1998. gadā, kad standartā arī bija 

caurviju tēmas, pamatbloki, tad 
jaunais ir jau izdiskutētais vērtību 
saraksts, kas nāk no tikumiskās 
audzināšanas vadlīnijām. Taču, 
lai vērtības tiktu pārmantotas, 
skolas mācību plānā ir nepie-
ciešama vieta un laiks, kur tam 
notikt. Vai par to ir domāts? Do-
mājot par skolotāju iesaistīšanu, 
iesaku izmantot skolotāju profe-
sionālās asociācijas un biedrības, 
kuras diemžēl projektā nav pieai-
cinātas kā sadarbības partneri.

M. P.: Vai domājat atgūt arī 
kādu no pazaudētajām vēr-
tībām, kas bija līdz 1990. ga-
dam, piemēram, lielāka nozī-
me dabaszinātnēm?

Z. O.: Dabaszinātņu bloks būs 
spēcīgāks, jo domājam, kā satu-
riski iestrādāt un radīt interesi 
jau pirmsskolas vecumā, piemē-
ram, par projektēšanu kā proce-
su, lai attīstītu inženiertehnisko 
domāšanu jau sākumskolā.

A. B.: Kad strādāju skolā, 
saskāros ar gadījumiem, kad 
skolēni nezina reizrēķinu. Var-
būt nav jāgudro nekas jauns, 
bet izmantojiet matemātiķa 
Jāņa Menča seniora pārbau-
dītās un par labu atzītās meto-
des, kad skolēns apgūst spēju 
skaitļot, par skaitļošanu ne-
domājot. Bērnus pazaudējam, 
ja mēģinām pārcelt nākamajā 
klasē bez spējas domāt līdzi 
par saturu, kuru lasa, bez spē-
jas skaitļot.

Z. O.: Vai tad turēsim vienā 
klasē vairākus gadus?

A. B.: Protams. Ja skolēnu 
pārceļam uz līmeni, kad atraujas 
no sasniedzamā, ja ir pārrāvums, 
tad skolotāja darbība ir bezce-
rīga. Varbūt to var atrisināt, ja 
klasē ir arī skolotāja palīgs, bet 
reizrēķins skolēnam ir jāzina. Ir 
panākts lēciens angļu valodas 
zināšanās, IT apguvē, bet jo-
projām skolu absolventi pārsva-
rā uzskata, ka katrai problēmai 
ir tikai viens atrisinājums, un 
viņi nespēj analizēt. Pedagoģiski 
smags jautājums – kā sagatavot 
nākotnes telpai, kurā neizbēga-
mi būs konkurence.

I. D.: Arvien vairāk ir bērnu, 
kuri nespēj sekot klasē notieko-
šajam. Ja sākumskolā neiemācī-
sies lasīt tā, lai izprastu izlasīto, 
tad nevarēs sagaidīt rezultātus 
ne matemātikā, ne citos mācī-
bu priekšmetos. Matemātikā ir 
jāapgūst elementārais – saskai-
tīt, atņemt, reizrēķins. Ir vairāk 
jārunā par pašu pamatu. Jābūt 
pamatzināšanām un prasmēm, 
lai varētu būvēt visu pārējo.

Z. O.: Lasīt ar izpratni ir fun-
damentāla vērtība, kuru neviens 
neapstrīd. Protams, nevar runāt 
tikai par saturu, bet saistībā ar 
to, ko un kā mācīt, lai rezultāts 
būtu prasme. Latvijā ir problē-
ma, ka skatāmies atsevišķi – ko 
un kā mācīt. Satura dokumentos 
svarīgi ir iestrādāt šo veidu – kā. 
Saturs, pirmkārt, ir par sasnie-
dzamo rezultātu, nevis tēmu uz-
skaitījums.

A. B.: Ir jāuzmanās, ja starp 
saturu un sasniedzamo rezul-
tātu ieliekam vienlīdzības zīmi. 
Kad liku fizikas stundā spēlēt 
dambreti, lai sagatavotos fizikas 
olimpiādei, saturs no rezultāta 
kardināli atšķīrās.

V. J.: Tagad palūkosimies 
uz runāto no cita skatpunkta! 
Vadu lielu bērnudārzu Rīgas 
centrā. Man ir 35 gadus ilga 
darba pieredze pirmskolā, ar 
lielu interesi gaidu jaunu pro-
grammu, kas būs labāka par 
sešām iepriekšējām. Kompe-
tenču pieeju realizējam jau 
kopš 2008. gada. Galvenais 
jautājums, kuru uzdod arī ve-
cāki, – kas notiks ar sešgadīga-
jiem? 

Kas un kā saliks puzli:
jaunais saturs izglītībā
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Ja sākumskolā 
neiemācīsies 

lasīt tā, lai izprastu 
izlasīto, tad nevarēs 
sagaidīt rezultātus ne 
matemātikā, ne citos 
mācību priekšmetos.


Turpinājums no 7. lpp.

Turpinājums 9. lpp. 

Rūdolfs Kalvāns.

Inga Vanaga.

Aldis Baumanis.

Vineta Jonīte.
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Mūsu pirmskolā neilgā lai-
kā ir nomainījušās astoņas 
skolotājas, jo ir pārgājušas uz 
darbu ar labāku atalgojumu. 
Vēl viens no argumentiem – 
skolotājas, nezinot, kas ir sa-
gaidāms, nevēlas pirmskolā 
strādāt ar tādām metodēm kā 
skolā. Stāvoklis pirmskolās ir 
kritisks. Esmu profesionāle un 
bērnudārzu vēstures eksperte 
un apgalvoju, ka bērniem līdz 
sešu gadu vecumam ir jāspē-
lējas, jāapgūst rotaļa, zēnu un 
meiteņu loma. Cilvēkam, kurš 
māca bērnam lasīt, ar viņu 
kopā ir arī jālasa, tādēļ sešgad-
niekiem būtu jāatrodas skolā. 
Neviens līdz šim nav pateicis, 
kā plānot darbu, kad notiks 
mana un skolotāju mācīšana 
jaunajā kompetenču pieejā. Iz-
stāstiet, lūdzu, ko jau zina mi-
nistrija, ko zina politiķi!

I. V.: Pēdējie lēmumi – vecāki 
izvēlas, vai 1. klasi viņu bērni uz-
sāks sešu vai septiņu gadu vecumā, 
bet vides, kur tas varētu notikt, tie-
šām ir ļoti atšķirīgas.

M. P.: Jo ātrāk tiksim vaļā no 
normatīvās pieejas valsts pārval-
dē, ieskaitot izglītības sistēmu, jo 
minimizēsies tiesību normu dau-
dzums, garums un saturs, jo elas-
tīgāk varēsim pieņemt lēmumus. 
Patlaban būvējam normatīvo sis-
tēmu vidējam skolēnam, kad katrs 
var atrasties dažādos apstākļos, var 
prast rēķināt vai neprast. Ja neļau-
jam skolotājam rīkoties patstāvīgi, 
tad izveidojas, kas izveidojas, – 
zems līmenis.

Z. O.: Nav plāna vai ideju iero-
bežot skolotāju autonomiju. 

I. A.: LIZDA veica pētījumu un 
secināja, ka vairākums pedagogu 
izjūt spiedienu un profesionālās 
brīvības apdraudējumu. Norma-
tīvie akti, no vienas puses, neie-
robežo profesionālo brīvību, tad 
kāpēc pedagogiem rodas šādas 
izjūtas? Obligātā izglītība Latvijā 
ir jau ar piecu gadu vecumu! Tad 
nosaucam to par 1. klasi, kas atro-
das pirmsskolas izglītības iestādē, 
un sešgadnieki būtu 2. klasē, bet 
atbilstīgā vidē. Pirms pieņemam 
lēmumus, visi kopā rūpējamies 
par to, lai bērniem būtu atbilstīga 
vide, mācību metodes un mācību 
līdzekļi, bet nevis pieņemam lē-
mumu un izliekamies, ka mums 
viss ir kārtībā. Izjūtam, ka visām 
iesaistītajām pusēm ir nepiecie-
šama konstruktīva un kvalitatīva 
savstarpējā sadarbība, tas liecina, 

ka arī pieaugušajiem ir jāmācās sa-
darboties, sarunāties un sadzirdēt. 
Projektā tiek plānots, ka tajās izglī-
tības iestādēs, kuras nav iesaistītas 
projekta aprobācijā, tiks izglītoti 
divi pedagogi, bet vai tiešām viņi 
spēs jauno pieeju mācīt visai pārē-
jai komandai? Tādēļ noteikti IZM 
un pašvaldībām ir jāparedz pārējo 
pedagogu izglītošana un metodis-
kā atbalsta sniegšana.

A. M.: Kas viens ir sistēmiskā 
pieeja – uz kurieni ejam –, kur 
joprojām ir daudz neskaidrību. 
Kāpēc vēl nav koncepcijas, kad jau 
tiek radīts saturs? Otrs – ko un kā 
mācīt, ko no satura izmest un ko 
nedrīkstētu izmest. Bažas pastāv, jo 
nezinām, pēc kādiem kritērijiem ir 
izvēlēti eksperti, satura izvēles pro-
cesā netiek iesaistītas pedagogu 
profesionālās organizācijas.

K. A.: Skolotājam nav laika 
palīdzēt tiem skolēniem, kam tas 
ir nepieciešams, ja ir apjomīgs sa-
turs, kas jāapgūst, tāpēc pazaudē-
jam bērnus. Viņu atstāšana uz otru 
gadu nav risinājums.

I. D.: Tas ir jautājums: cik bēr-
niem ir jābūt vienā klasē? Visu 
laiku tiek apgalvots, ka liels – tas ir 
ļoti labi, bet nerunā, kā organizēt 
darbu, lai katrs iemācītos lasīt un 
rēķināt.

A. B.: Tiek runāts par mazo 
skolu saglabāšanu, bet vai risina 
jautājumus, kā pareizi veidot satu-
ru un metodiku, vai ir sagatavoti 
skolotāji, lai strādātu apvienotajās 
klasēs? Šķiet, par to runāju jau 
apmēram 20 gadus. Somijā sā-
kumskolā ir izlīdzināmās klases, 
kur bērniem ļauj ilgāk atrasties 
vienā klasē, un, kad viņš program-
mu ir apguvis, nonāk, piemēram, 
5. klasē, kad tiešām spēj mācīties 

atbilstīgā līmenī. Ja pārceļam ne-
sagatavotu, tas ir tas pats, kas likt 
mācīties ķīniešu hieroglifus.

K. A.: Mums vajag iedot skolo-
tājiem visus rīkus, lai var šos bēr-
nus sagatavot un viņi spētu augt.

I. J.: Atslēgas persona kompe-
tenču pieejā ir skolotājs. Satura 
ieviešana būs atkarīga no tā, cik 
daudz būsim atbalstījuši mūsu pe-
dagogus projekta laikā, vai būsim 
radījuši sistēmu, lai arī pēc tam 
būtu nodrošināts nepārtraukts 
atbalsts, lai viņi vispirms varētu 
attīstīt savas kompetences un pras-
mes. Pedagogs bērnam varēs iedot 
tikai tās kompetences, kas ir viņam 
pašam. No izglītības kvalitātes vie-
dokļa domājam, ka projekta un sa-
tura rezultāts nav tikai skolēnu mā-
cību rezultāti un mērījumi nedrīkst 
būt tikai eksāmenu rezultāti. IKVD, 
veicot izglītības iestāžu akreditāci-
ju, vērtē skolas darbu septiņās pa-
matjomās. Viena no būtiskākajām 
ir mācīšanas un mācīšanās process, 
kas tiešā veidā ir saistīts ar izglītības 
satura īstenošanu. Rezultāti liecina, 
ka šīs jomas kritērijos, kas izvērtē 
gan skolotāju darbu, gan skolēnu 
ieguldījumu, ir jāveic daudz uzla-
bojumu. Eksperti secina, ka sko-
lotājiem pietrūkst mācību metožu 
daudzveidības – individuāla pieeja, 
diferencētas darba metodes, darbs 
ar digitālajiem mācību līdzekļiem 
u. tml. Skolēniem trūkst motivā-
cijas, bet tā rodas, ja ir interesanta 
stunda. Projekta rezultātā redzē-
sim, vai ir uzlabojumi šajās jomās, 
vai to izjūt katrs bērns, katrs skolo-
tājs katrā izglītības iestādē.

D. K.: Ja nianses un vājās 
vietas ir redzamas, vai par to 
dodat ziņu VISC?

I. J.: Ziņojumi par akreditācijas 
rezultātiem ir publiskoti mūsu mā-
jaslapā, iesniedzam arī IZM. Vēlos 
uzsvērt – tā ir ilūzija, ja iedomāja-
mies, ka projekts nav saistīts ar iz-
glītības politiku. Projekts ir veids, 
kā varam īstenot virzienus, kas ir 
būtiski mūsu izglītības politikā.

I. D.: Par mazajām skolām ir 
jādomā atsevišķi – kā nodrošināt, 
lai būtu skolotāji, kas var strādāt ar 
atbilstīgām metodēm un saturu, 
bet nevajag cerēt, ka būs lētāk un 
papildu nauda radīsies, tikai slē-
dzot skolas.

A. M.: Ja projekts palīdzēs uz-
labot skolotāju darba kvalitāti un 
daudzveidību, tas ir lieliski, bet 
tomēr paliek daudz neskaidrību, 
piemēram, par skolotāja profesijas 
standartu – solīja, ka kompetenču 
projekts arī to pabeigs. Trūkst dis-
kusijas par koncepciju.

G. Z.: Vēlētos uzticēties speciā-
listiem, kas ir izraudzīti, un ticēt, 
ka satura ziņā viss būs kārtībā. Sa-
protu, ka uzsvars ir uz matemātiku 
un dabaszinātņu mācību priekš-
metiem, bet nevēlētos, ka tiktu 
pazaudēta arī kultūras un mākslas 
sadaļa. Būtisks ir jautājums par re-
sursiem, lai skolotājs to visu varētu 
paveikt. Tāpat paliek daudz jautā-
jumu par vidi, reformu, sešgadnie-
kiem. Vecāki nav pret reformām, 
bet vēlas skaidrību, kā un kas tiks 
ieviests. Lielās skolas ir pārpildī-
tas, un vide tur ir stresaina. Vai ir 
resursi, lai piemērotu vidi sešgad-
niekiem skolā, ja viņi neatradīsies 
pirmskolu telpās?

V. J.: Piekrītu, ka vajag politiski 
pateikt, kur atradīsies sešgadnieki, 
un tad arī mēs zināsim, kā tam ga-
tavoties.

A. G.: Bija gara un interesan-
ta diskusija, bet diemžēl neizde-
vās koncentrēties uz specifiskiem 
jautājumiem. Ar savu 40 gadu 
pieredzi izglītībā esmu novērojis, 
ka vairāk vispārinām jautājumus, 
nevis personalizējam. Precīzi tika 
pateikts, ka daudzas no lietām jau 
realizējam. Ja vēlamies panākt pār-
maiņas, tad visdrīzāk ir jānojauc 
barjeras, kas tās traucē īstenot katrā 
konkrētajā vietā. Politiskā sistēma, 
kura ciklā ir daudzkārt īsāka nekā 
iespējamās pārmaiņas izglītībā, ir 
pierādījusi, ka ir mazspējīga, vien-
alga, kura partija to vada. Izglītības 
politikas īstenošana ir salaista pil-
nīgā „dēlī”. Varam meklēt atseviš-
ķas vainīgās personas, bet uzskatu, 
ka tā ir sistēmiska problēma, kurā 
risinājums ir spēcināt katru mazo 
komūnu. Arī katrā no diskusijas 
dalībniekiem nav īstas atbildes, kā-
pēc pārmaiņas ir vajadzīgas. Mana 
pārliecība – zināšanu apjoms ir jā-
samazina, jāpalielina prasmju un 
rakstura veidošana. Tam ir nepie-
ciešams laiks, tāpēc izglītība vairāk 
ir jāuztver kā process, nevis galare-
zultāts. Tādējādi nevajadzētu sevi 

maldināt, ka no kāda projekta var 
iznākt kaut kas ļoti ilglaicīgs. Tas ir 
process, kurā atbalstām nemitīgas 
pārmaiņas ikvienā skolā, ikvienā 
klasē. Brīnumnūjiņa neslēpjas pro-
jektā, bet skolotājos. Tā ir vienība, 
kas ir jāstiprina.

M. P.: Ilgu laiku tiek uzskatīts, 
ka IZM pilda savas funkcijas un 
pašvaldību uzdevums ir uzturēt 
ēkas, nodrošināt tajās siltumu 
u. tml. Pēdējos gados esam mai-
nījuši savu pieeju, jo saprotam: 
ja pašvaldības nerūpēsies par uz-
ņēmējdarbību, tad neviens cits to 
neatrisinās. Uzņēmēji ir nekvalita-
tīvi un maz ko prot, par sasniegu-
mu uzskata prasmi darbiniekiem 
maksāt mazas algas, tādēļ ir jā-
maina uzņēmējdarbības struktūra, 
jo vidējais risinājums nepastāv. Ir 
nepieciešamas kvalitatīvas pār-
maiņas, un risinājums ir cilvē-
kos – uzņēmējos un darbaspēkā. 
Ir nepieciešams mainīt izglītības 
saturu. Lai gan izvēlētie eksperti 
ir zinātnieki, pedagogi, uzņēmēji, 
nevis pašvaldību politiķi, vēlamies 
iesaistīties. Pirmkārt, skolēnam 
nav skaidras motivācijas, kāpēc 
būtu labi jāmācās. Saturā ir jārada 
izmaiņas, kas šo motivāciju radītu. 
Otrkārt, no diplomu pirkšanas un 
pārdošanas ir jāpāriet uz mācīšanu, 
jāievieš eksāmeni, kuros pārbauda 
iegūto zināšanu līmeni, lai studētu 
augstskolā. Ja izglītībā ir kompe-
tenču pieeja, tad automātiski tas 
nozīmē lielāku dažādību – viens 
var mācīties ilgāk, kamēr sasniedz 
attiecīgo līmeni un to izpilda. Tas 
zināmā mērā nozīmē sociālo dis-
komfortu, taču ir jācenšas nevis uz 
izlīdzināšanu, bet uz talantu un cil-
vēku īpašo spēju attīstību. Ja kāds 
novirzās no vidējā standarta, tad 
ir, piemēram, panākumi mūzikā – 
pasaulē mūsu māksliniekus pazīst. 
Ja novirzīsimies no standarta arī 
citās jomās, tad panākumi būs. Ir 
jāļauj attīstīties dažādu spēju cilvē-
kiem, nevis orientēties uz zemāko 
līmeni, kur visus varam izvilkt. To 
var sekmēt proporciju izmaiņas 
programmās, kas tiek saskaņotas 
ar eksāmeniem u. tml.

I. V.: Manā redzējumā IZM vē-
las salikt pa galdu izmētātu puzli, 
kas saucas „kompetencēs balstīta 
mācību satura ieviešana”, bet mi-
nistrijā nav cilvēka, kas var me-
nedžēt salikšanu. Esam ar mieru 
palīdzēt to salikt, taču netiekam 
aicināti. 

reforma 9

Ir radies 
priekšstats, ka 

ir sanākuši vairāki 
draugi un nolemj 
radīt uzņēmumu, 
pēc tam redzēs, kā 
veiksies. Izglītībā 
nedrīkstētu notikt tā, 
ka politiķi spriež – 
pamēģināsim tā, pēc 
brītiņa – atkal citādi 
(viena, divu līmeņu 
eksāmeni u. tml.).



Patlaban 
būvējam 

normatīvo sistēmu 
vidējam skolēnam, 
kad katrs var atrasties 
dažādos apstākļos, 
var prast rēķināt 
vai neprast. Ja 
neļaujam skolotājam 
rīkoties patstāvīgi, 
tad izveidojas, kas 
izveidojas, – zems 
līmenis.


Turpinājums no 8. lpp. 

Irina Avdejeva.

Kārlis Andersons.

Inita Juhņēviča.

Gundega Zemture.

Aivars Gribusts.
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Rīgas interešu izglītības 
metodiskā centra sporta 
metodiskās apvienības vadītājs

Šis raksts ir veltīts pavisam 
mazai, bet vienlaikus ļoti nozī-
mīgai un, varētu pat teikt, nepel-
nīti mazliet novārtā atstātai mūsu 
ķermeņa daļai – pēdām. Pavasaris 
un vasara mūsu platuma grādos 
vienmēr ir bijis mošanās un ba-
gātināšanās gadalaiks, tas ir laiks, 
kad uzņemam vitamīnus, bau-
dām sauli, priecājamies par dabu 
un paši izbaudām to. Noteikti 
daudziem no mums viena no fan-
tastiskākajām sajūtām ir staigāša-
na basām kājām pa zāli, jūru, jūr-
malas smiltīm, čiekuriem, oļiem, 
baskāju takām un citiem neparas-
tas, patīkamas sajūtas rosinošiem 
materiāliem. Man, piemēram, pa-
tīk staigāt pa siltu asfaltu, kad ir 
tikko nolijis lietus.

Tomēr pēda nav tikai patīka-
mu sajūtu avots. Tā balsta visu 
mūsu ķermeņa kustību aparātu 
un katrā solī rūpējas, lai mēs pār-
vietotos patīkami, ērti un veikli.

Rūpējoties par pēdām, 
rūpējamies par visu 
organismu
Lai gan nevienam nav noslē-

pums, ka pēdās atrodas ļoti dau-
dzi nervu gali un īpaši punkti, 
kurus aktivējot masējot spējam 
parūpēties par visu organismu, 
ikdienā pēdām neviens īpašu uz-
manību nepievērš. Pēdas pacietīgi 
pārziemo, jau sākot ar drēgnajām 
rudens dienām pazūdot zābakos, 
lai, pēc cilvēku domām, nesa-

mirktu. Sākoties ziemai, pēdas visu 
dienu pavada siltās zeķēs un lielā-
koties arī slēgtos apavos. Meklējot 
noguruma, nespēka un galvassāp-
ju iemeslu, cilvēki ir aizmirsuši par 
pēdu labsajūtu un to, cik ļoti tās 
vēlas tikt palutinātas, pretim dodot 
vitālu spēku un stimulu visam or-
ganismam. Indiešu tautas medicī-
nā pastāv uzskats, ka pietiek izma-
sēt pēdas, lai parūpētos par visiem 
orgāniem.

1. Galva, smadzenes. 2. Zobi, 
blakusdobumi. 3. Acs. 4. Auss. 
5. Trapeces muskuļi. 6. Paduse. 
7. Krūškurvis, plauša. 8. Roka. 
9. Plecs. 10. Akna. 11. Žultspūslis. 
12. Niere. 13. Elkonis. 14. Gūžas 

locītava. 15. Resnās zarnas augš-
daļa. 16. Tievā zarna. 17. Aklā 
zarna. 18. Trīszaru nervs. 19. Ce-
lis. 20. Sirds. 21. Liesa. 22. Resnās 
zarnas apakšdaļa. 23. Hipofīze. 
24. Rīkle. 25. Deguns. 26. Spranda. 
27. Mugurkaula kakla daļa. 28. Vai-
rogdziedzeris, bronhi. 29. Barības 
vads. 30. Saules pinums. 31. Dia-
fragma. 32. Kuņģis. 33. Virsnieres. 
34. Aizkuņģa dziedzeris. 35. Div-
padsmitpirkstu zarna. 36. Mu-
gurkaula lejasdaļa. 37. Urīnkanāls. 
38. Urīnpūslis. 39. Taisnā zarna. 
40. Krusta kauls. 41. Muguras le-
jasdaļa un dibena muskuļi.

Esi vesels – lutini un trenē pēdu

       Māris VensbergsiK
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Meklējot 
noguruma, 

nespēka un 
galvassāpju iemeslu, 
cilvēki ir aizmirsuši 
par pēdu labsajūtu 
un to, cik ļoti tās 
vēlas tikt palutinātas, 
pretim dodot vitālu 
spēku un stimulu 
visam organismam.



Rosina pēdas muskuļus, 
uzlabo tajos asinsriti un tonizē 
visa ķermeņa aktīvos punktus, 
kas atrodas pēdas apakšā.

Pēdas, ikru 
muskulatūra.

Tonizē pēdas muskulatūru. 
Sekmē pēdas garenvelves 
pacelšanos.

Metodiskie norādījumi: var veikt pa gumijas virsmu vai 
paklāju. Savelkot pārmaiņus vienu un otru kāju, ar mainīgu 
spēku piespiest papēdi virsmai.

Pēdas un ikru 
muskulatūra.

Apakšstilba un
pēdas muskulatūras 
trenēšana, pēdas velves 
uzlabošana.

Vingrinājums 
apakšstilba muskuļiem.

Aktivē pēdas 
punktus, rosina pēdas, 
apakšstilba muskuļus.

Bumbiņas ripināšana un apļošana

Pārvietošanās ar pārvēlieniem

Gliemezis

Gliemezis ar abām kājām

Izcelšanās uz abām kājām

Velšanās

Pēdas atcelšana ar pretestību

Mīņāšanās

Pirms un pēc 
katra treniņa vismaz 
2 minūtes katrai pēdai.

20–40 soļu.

2 reizes nedēļā, 
katru reizi 
vismaz 1,5 min.

2 reizes nedēļā 
pa 1–1,5 min.

1–2 reizes nedēļā 
5–15 atkārtojumi, 
vismaz 2 piegājieni.

2 reizes nedēļā 
20–50 atkārtojumi.

2 reizes nedēļā 20 reižu, 
2 piegājieni.

2 reizes nedēļā 
1–3 min.

1.

6.

3.

2.

7.

4.

5.Iedarbīgāks 
uz garo īkšķa 
saliecējmuskuli.

  Vingrinājumi pēdu veselībai

FOTO: no personiskā arhīva

Turpinājums 11. lpp. 

Pēdu pamatnes karte
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Visi bērni piedzimst 
ar plakanām pēdām – 
muskulatūra jāattīsta 
pašiem
Pēda, kā jau sacīju, balsta visu 

mūsu ķermeņa kustību aparātu un 
katrā solī rūpējas, lai mēs pārvieto-
tos patīkami, ērti un ātri. Pēdas lo-
cītavas ir vairāk vai mazāk kustīgas 
locītavas starp atsevišķiem pēdas 
kauliem. Locītavas nostiprina sai-
tes, kas kopā ar muskuļu cīpslām 
palīdz izveidot izliekumus – pēdas 
velves. Šie izliekumi ir vērsti uz aug-
šu un iet divos virzienos: gareniskā 
virzienā no pleznas kaulu galviņām 
uz papēža kaula pamatni un šķērs-
virzienā no 1. pirksta pamatnes uz 
5. pirksta pamatni. Galvenais pēdas 
pacēluma (pēdas gareniskās velves) 
uzdevums ir nodrošināt ķermeņa 
līdzsvaru un amortizāciju staigājot. 
Jo mazāks ir pacēlums, jo lielāka 
slodze ir jāiztur mūsu kustību apa-
rātam – kājām, locītavām, mugur-
kaulam. Jo lielāks ir pacēlums, jo 
izteiktāka ir amortizācija un mazā-
ka slodze visam kustību aparātam. 
Izteiktas plakanās pēdas sekas var 
būt sāpes kājās, ceļos, gurnos, krus-
tos un mugurā.

Pēdas nozīme sportā ir milzīga, 

taču arī treneri ne vienmēr pēdai 
ir pievērsuši pietiekamu uzmanību 
un nereti brīnās, kāpēc sportists 
neskrien, nepārvietojas, nelec tik 
augstu, ātri un veikli, kā to pieprasa 
treneris. Pilnīgi visos sporta vei-
dos, kur kustībā piedalās kāja, pēda 
spēlē nozīmīgu lomu. Tāpēc pēdas 
trenēšanai un vingrināšanai ir vērts 
pievērsties jau kopš bērnu dienām. 
Visi bērni piedzimst ar plakanām 
pēdām, jo vēl nav attīstījusies un 
nostiprinājusies muskulatūra. Un 
tikai pašu cilvēku interesēs ir šo 
muskulatūru attīstīt iespējami piln-
vērtīgāk un racionālāk.

Jo mazkustīgāks 
dzīvesveids, jo vājāka 
balsta un kustību sistēma
Mūsdienu dzīvesveids, tajā 

strauji ienākošās, bērnu acīm ar-
vien pievilcīgākās tehnoloģijas ne-
veicina bērnu un jauniešu fiziskās 
aktivitātes. Pēdējo gadu pētījumi 
par bērnu un jauniešu svaru un 
aptaukošanos rāda arvien bēdīgāku 
ainu. Paaugstināts, lieks svars un 
aptaukošanās bērnu, skolēnu vidū 
ar katru gadu sasniedz arvien aug-
stākus rādītājus.

Daudzās ģimenēs tipisks sce-
nārijs ir no skolas pārnācis nogu-
ris skolēns, kurš iekrīt dīvānā vai 

gultā ar telefonu vai planšetdatoru 
rokās, šādā stāvoklī aizvadot vairā-
kas stundas, kas ir izdevīgi arī ve-
cākiem – bērns ir kluss un mierīgs, 
neskraida pa māju vai dzīvokli, mā-
jās nespēlē bumbu, nesasit vāzes, 
citas lietas, neuzdod jautājumus un 
galu galā liek mieru nogurušajiem 
vecākiem. Visi ir apmierināti un 

laimīgi. Problēma slēpjas apstāklī, 
ka šajā situācijā vienīgais, kas fizis-
ki attīstās bērnā, ir viņa īkšķi. Bērni 
kļūst arvien mazkustīgāki, ar vājā-
ku balsta un kustību sistēmu, tam 
pakārtoti – ar arvien straujāku un 
biežāk sastopamu lieko svaru, ap-
taukošanos, kas iet ciešā sasaistē ar 

sirds un asinsrites slimībām, no-
vājinātu imunitāti, biežām elpceļu 
saslimšanām.

Protams, ne visi bērni ir vāji, 
tomēr pieredzējuši sporta veidu 
treneri visi kā viens apstiprinās – 
šodien bērni uz pirmo treniņu ie-
rodas daudz vājāki savā vispārējā 
fiziskajā sagatavotībā, salīdzinot ar 
tāda paša vecuma bērniem pirms 
10 un 15 gadiem. Un – jā, arī pa-
teicoties sporta stundu niecīgajam 
skaitam skolās. Bērni nekustas, ne-
kustas viņu ķermenis, un nekustas 
pēdas. Un tas viss notiek vecumā, 
kad bērnu fiziskās attīstības sensi-
tīvie periodi kliedz pēc kustībām – 
jaunām, dažādām, interesantām.

Ir daudz diskutēts un runāts par 
Izglītības un zinātnes ministrijas 
noteiktajiem sporta stundu stan-
dartiem, sporta stundu skaita ne-
pietiekamību, zāļu nepiemērotību, 
inventāra nepietiekamību, speciā-
listu kvalifikāciju un citām prob-
lēmām. Kamēr vēl tikai ceram un 
gaidām, katra bērna vecāku, sporta 
pedagogu un treneru rokās ir sniegt 
mūsu bērniem izpratni un iemācīt 
prasmes, iemaņas vispārējā fiziskajā 
attīstībā vai konkrētā sporta veidā.

Šie pēdu attīstošie un nostip-
rinošie vingrinājumi nav nekas 
jauns. Tas ir labi aizmirsts vecais, 

kas, ienākot mūsu ikdienā, uzla-
bos jūsu pašsajūtu un arī ķermeņa 
kustību balsta aparātu vienkāršā, 
bet patīkamā un kvalitatīvā veidā.

Vingrinājumi 
pēdai un ikriem
Starta uzrāviens, sprints, mak-

simālie lēcieni ir atkarīgi no ikru 
muskuļa ātrspēka kopā ar spēcī-
gām pēdas cīpslām. Labi trenēti 
ikri nodrošina īsāku zemskares 
laiku maksimālās jaudas sporta 
kustībās, atslogo visu darbojošos 
muskulatūru ķermenī uz augšu un 
būtiski novērš stājas, iegurņa un 
mugurkaula problēmas. Konkurēt-
spējīga pārvietošanās sporta lauku-
mā, spēja reaģēt, kustību asums ir 
tas, ko sportists iegūst ar spēcīgiem 
ikriem. Vēziena kustība skrienot 
ļoti lielā mērā ir atkarīga no ikru 
muskuļa darbības atspēriena laikā.

Paldies vieglatlētikas un vispusī-
gās fiziskās sagatavotības trenerim 
Helmutam Rodkem par sniegtajām 
atziņām un vingrinājumu demons-
trējumu!

Pilns metodiskais materiāls „Viegl-
atlētikas pamati sākumskolā. Vin-
grinājumi pēdas, kāju muskulatūras 
attīstīšanai” ir pieejams Rīgas interešu 
izglītības metodiskajā centrā. 

metodiskais materiāls 11

Rīgas interešu izglītības 
metodiskā centra metodiķe

Čehijas bērnu mākslas izstāde 
„Lidice” notiek kopš 1967. gada, 
pieminot Otrajā pasaules karā 
kritušos un cietušos Lidices cie-
mata iedzīvotājus.

Pirmās vēsturiskās ziņas par 
šo ciemu ir datētas 1318. gadā. 
1848. gadā ciematā dzīvoja 
270 iedzīvotāju, bet 1890. gadā – 
jau 506 cilvēki 50 mājās. Šā cie-
mata likteni izmainīja Otrais pa-
saules karš – 1942. gada 10. jūni-
jā 173 Lidices vīri tika nošauti, 
bērni – nogalināti vai aizsūtīti 
uz Vāciju, sievietes – uz koncen-
trācijas nometnēm, bet ēkas – 
nodedzinātas līdz ar zemi. Ziņa 
par nodedzināto ciemu izpla-
tījās pa visu pasauli. Pēc kara 
ciematā atgriezās 143 sievietes 
un 17 bērnu un ar brīvprātīgo 
palīdzību tika likti jauni pamati 
mūsdienu Lidicei. Tagad tur ir ap 
150 laikmetīgu celtņu, atrodas 
Lidices memoriāls un muzejs ar 
pastāvīgo un mainīgo ekspozīci-
ju, mākslas galerija, kurā notiek 
izstādes, rožu laukums ar vairāk 
nekā tūkstoš stādiem no visas 
pasaules.

Kopš 1973. gada bērnu māk-
slas izstādei „Lidice” ir starptau-

tisks raksturs. Latvijas bērni un 
jaunieši Starptautiskajā bērnu 
mākslas izstādē „Lidice” pieda-
lās kopš 2000. gada. Apbalvoto 
darbu skaita ziņā Latvija ieņem 
stabilu 3. vietu (aiz Čehijas un 
Slovākijas). Konkursā piedalās 
bērni un jaunieši no apmēram 
60 valstīm.

Latvijā konkursu organizē 
Valsts izglītības satura centrs 
sadarbībā ar Čehijas Republikas 
vēstniecību Latvijā un Rīgas do-
mes izglītības, kultūras un spor-
ta departamenta Rīgas interešu 
izglītības metodisko centru.

Šogad 45. starptautiskās bēr-
nu mākslas izstādes „Lidice 
2017” Latvijas kārtas darbi par 
tēmu „Ceļojumi” bija skatāmi 
Rīgas domē no 2017. gada 1. feb-
ruāra līdz 16. februārim. Latvi-
jas kārtas izstādei tika izvirzīti 
190 vizuālās un vizuāli plastis-
kās mākslas darbi no dažādiem 
valsts novadiem.

UNESCO 2017. gadu ir paslu-
dinājusi par ilgtspējīgas tūrisma 
attīstības gadu, tāpēc izstāde ir 
veltīta tēmai „Ceļojumi”. Tās 
apakštēmas: gatavošanās ceļo-
jumam (ceļojums pa Latviju, ār-
zemju ceļojums, atpūta pie jūras 
utt. Ar ko kopā es ceļoju un kā-
das lietas ņemu līdzi); ceļojuma 
maršruts un transporta līdzek-
ļi (dažādi transportlīdzekļi, ar 

kuriem var ceļot, un cilvēki, kas 
ir saistīti ar to vadīšanu un ap-
kalpošanu, – autovadītāji, piloti, 
kapteiņi utt. Dažādi ceļi, kartes, 
GPS, valstu robežas); ceļojuma 
galamērķis (ko jaunu es ieraugu 
un uzzinu ceļojuma laikā – da-
bas ainavas, pilsētas, arhitektū-
ra, ievērojamas vietas, citu tau-
tu cilvēki, viņu kultūra, valoda, 
sadzīve u. c.), ceļojuma iespaidi 
(stāsti, fotogrāfijas, suvenīri. Kā-

pēc ir labi atgriezties mājās?); 
ceļojums laikā (transporta at-
tīstība, cilvēku migrācija dažā-
dos laika posmos); vēsturiskie 
ceļojumi (jūras braucēji – jaunu 
zemju atklājēji, piedzīvojumu 
meklētāji u. c.); jaunas ceļošanas 
iespējas (ceļojums kosmosā utt.); 
citi ceļojumi (ceļojums vizuālās 
mākslas, mūzikas, literatūras, 
filmu pasaulē; migrācija dabā; 
ceļš kā mērķis – svētceļnieki, 

klejotāji, klaidoņi; virtuālie ce-
ļojumi – domās, laikā, fantāzi-
jās; manu sapņu ceļojumi – ce-
ļojumi sapņu pasaulē).

2017. gada 17. februārī darbi 
aizceļoja uz Čehiju. Profesionāla 
žūrija no visas pasaules tos vērtēs 
aprīļa sākumā, bet rezultāti būs zi-
nāmi 10. maijā www.mdvv-lidice.cz. 
Laureātu darbu izstāde Lidices ga-
lerijā būs skatāma no 31. maija līdz 
30. novembrim. 

Starptautiskā bērnu 
mākslas izstāde „Lidice 2017”
       ViVa DzeneiK

Šodien bērni uz 
pirmo treniņu 

ierodas daudz 
vājāki savā vispārējā 
fiziskajā sagatavotībā, 
salīdzinot ar tāda 
paša vecuma 
bērniem pirms 10 
un 15 gadiem.



Turpinājums no 11. lpp.

FOTO: Viva Dzene

Latvijas laureāti starptautiskajā bērnu mākslas izstādē „Lidice 2017”.

Esi vesels – lutini un trenē pēdu
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Projektā „Skats 
uz mācīšanos” 

iegūta vērtīga pieredze, kā radoši mācīties

12 projekts

Radoša mācību telpa 
Gulbenes 2. vidusskolā.

Beļavas Krišjāņa Valde-
māra pamatskolas skolēnu 
domes nodarbība dabā: tās 
mērķis ir attīstīt sadarbī-
bas prasmes, stiprināt ko-
mandu.  

Visas fotogrāfijas no projekta arhīva

Rankas jauniešu iniciatī-
vu centrā „B. u. M. s.” inte-
resenti var gūt priekšstatu 
par izlaušanās istabu, kurā 
risina problēmu par alkoho-
la negatīvo ietekmi. 

Projekta „Looking@Lear-
ning” noslēguma pasāku-
ma radošajā laboratorijā 
16. februārī Gulbenē da-
lībnieki veic radošu uzde-
vumu ar vārāmo sāli. 

Projektu „Looking@Learning” 
no 2015. gada marta līdz 2017. gada 
februārim Latvijā, Spānijā un Nīder-
landē īstenoja seši partneri – četras 
nevalstiskās organizācijas un divas 
pašvaldības: biedrība „Humana 
People to People in Latvia” un Gul-
benes novada dome Latvijā, bied-
rības „Youth Exchange Service” un 
„Stichting Merakel” Nīderlandē, kā 
arī biedrība „Promesas” un Marace-
nas pašvaldības jauniešu centrs Spā-
nijā. Līdztekus partneriem projektā 
iesaistījās vēl vairāk nekā 10 citas or-
ganizācijas – skolas, jauniešu centri, 
neformālās jauniešu grupas, bērnu-
dārzi, kuri projekta laikā eksperi-
mentēja un atklāja dažādus radošas 
mācīšanās paņēmienus un radošas 
mācību vides iespējas.

Projekta mērķis ir radīt vietu 
un atbalstu formālās un nefor-
mālās izglītības profesionāļu sa-
darbībai, kas ir vērsta uz inovā-
cijām izglītībā, lai veidotu mūs-
dienīgu un efektīvu mācīšanās 
vidi jauniešiem viņu mācību pro-
cesā. Projekta īstenošanas laikā 
tika izzinātas mūsdienu jauniešu 
mācīšanās vajadzības un nepie-
ciešamie apstākļi, lai veidotu da-
bīgu un paša vadītu mācīšanās 
procesu, notika sadarbība starp 
formālās un neformālās izglītības 
jomām. Divos starptautiskos mā-
cību semināros dalībnieki pētīja, 
kā radošums un radoša mācību 

vide var pilnveidot mācīšanās 
procesu. Tika izzinātas un radītas 
inovatīvas mācību metodes pla-
šam jauniešu lokam, to vidū arī 
jauniešiem ar ierobežotām iespē-
jām. Projekta dalībnieki saņēma 
atbalstu mācību procesā, tika no-
teikti viņu personiskie mācīšanās 
mērķi, efektīvākie mācīšanās vei-
di un izzināts, kā radoša mācību 
vide var radīt izmaiņas mācīšanās 
efektivitātē.

Projektā tapušie intelektu-
ālie rezultāti: pirmkārt, situācijas 
analīze „Pirmais skats uz mācīša-
nos”, kurā tika analizēti politikas 
dokumenti un pašreizējā prakse 
attiecībā uz radošumu un radošu 
mācību vidi visās trijās projekta 
valstīs; otrkārt, jauna mācību me-
tode radošas mācību vides vei-
došanai – izglītojošas izlaušanās 
istabas jeb eduesc@peroom; treš-
kārt, pētījums par radošu mācību 
vidi – tika identificēti elementi, 
kas ir jāievēro, lai veidotu mācī-
bu vidi radošam un inovatīvam 
mācīšanās procesam formālās un 
neformālās izglītības iestādēs.

Visi šie materiāli ir pieejami mā-
jaslapā www.lookingatlearning.eu.

Izlaušanās istaba 
jeb eduesc@peroom 
kā mācību līdzeklis
Pasaulē pazīstamo brīvā lai-

ka spēli „Izlaušanās istaba” jeb 
eduesc@peroom, kas sākotnēji 
tika radīta, lai veicinātu sa-

darbību komandā un uzlabotu 
problēmu risināšanas prasmes, 
projekta dalībnieki atzina par 
lietderīgu mācību līdzekli. Iz-
laušanās istaba ir telpa, kurā 
cilvēki kopīgi risina uzdevumus 
un mīklas, lai izkļūtu no telpas. 
Tā ir radoša mācīšanās vide, ko 
ir iespējams integrēt jebkurā 
formālās un neformālās izglītī-
bas organizācijā – skolā, jaunie-
šu centrā, bērnudārzā – vai arī 
dabā. Projekta laikā tika seci-
nāts, ka izlaušanās istaba iedro-
šina cilvēkus būt aktīviem un 
meklēt atbildes uz jautājumiem, 
ir fokusēta uz mācīšanos, rada 
telpu dažādiem mācīšanās sti-
liem, ir balstīta uz dažādu maņu 
izmantošanu, nodarbības vadī-
tājs atbalsta mācīšanos, novē-
rojot un sadarbojoties. Projekta 
koordinatore biedrības „Huma-
na People to People in Latvia” 
pārstāve Rūta Kronberga stās-
ta, ka ar izlaušanās istabas pie-
redzi interesenti var iepazīties 
Jaunpilī un Rankā. „No Jaunpils 
projektā bija iesaistījusies jau-
natnes darbiniece, kura īsteno-
ja ideju, kā iepazīt Jaunpils pils 
vēsturi, izmantojot izlaušanās 
istabas metodi. Otra izlaušanās 
istaba, ko var redzēt praktiskā 
darbībā, vēsta par alkohola ne-
gatīvo ietekmi un atrodas Ran-
kas jauniešu iniciatīvu centrā 
„B. u. M. s.”. R. Kronberga uz-
sver, ka šīs metodes īstenošanai 

nav nepieciešami lieli finansiāli 
ieguldījumi, galvenais ir izvēlē-
ties tēmu, jo no tās ir atkarīgs 
izlaušanās istabas telpiskais sa-
turs, turklāt tā uztur dalībnieku 
interesi ar leģendas jeb sižeta 
palīdzību. Šo metodi var izman-
tot dažādos mācību priekšme-
tos: literatūrā, vēsturē, ķīmijā, 
matemātikā u. c.

Radošums nepieciešams 
gan formālajā, gan 
neformālajā izglītībā
R. Kronberga, runājot par 

projekta rezultātiem, atzīst, ka ra-
došums ir nepieciešams gan for-
mālajā, gan neformālajā izglītībā: 
„Piemēram, Gulbenes 2. vidus-
skolas kolektīvs, kas bija iesaistījies 
projektā, ļoti aktīvi eksperimentēja 
ar idejām, kā mācību procesu pa-
darīt aizraujošāku un sasniegt iz-
virzīto mērķi efektīvāk. Savukārt 
neformālās izglītības iestādes aktīvi 
dalījās ar savu pieredzi.”

Gulbenes novada izglītības, 
kultūras un sporta nodaļas iz-
glītības darba speciāliste Anita 
Birzniece uzsver, ka Gulbenes 

novads jau daudzus gadus sis-
temātiski iesaistās starptautis-
kos projektos, jo tie palīdz se-
kot notiekošajam pasaulē, mā-
cīties, attīstīties un secināt, ka 
kādās jomās „jau esam līderi. 
Projekti palīdz apzināt, izanali-
zēt un salīdzināt labo pieredzi, 
kas mums jau ir, jo ikdienā pa-
manām negatīvo, bet labā pie-
redze šķiet pašsaprotama. Šis 
projekts ir turpinājums pirms 
četriem gadiem iesāktajai sa-
darbībai ar biedrību „Huma-
na People to People in Latvia”, 
kad Gulbenes novads īstenoja 
projektu par globālo izglītību. 
Rakstot šo projektu, viņi mūs 
uzaicināja par partneriem, un 
mums bija svarīgi iesaistīties, 
lai būtu pēctecība jau iesākta-
jam. Esam vienojušies, ka tie 
pedagogi, kas šajā projektā ap-
guva metodes, sagatavos divu 
dienu kursus, lai labo pieredzi, 
ko esam ieguvuši un paši izmē-
ģinājuši, varētu nodot pārējiem 
novada pedagogiem. Tā, ma-
nuprāt, ir iespējams dalīties ar 
labo pieredzi”.  

        daiga kļanskaik

Projekts „Looking@Learning” (Nr. 2014-2-LV02-KA205-000575) 
tiek finansēts ar Eiropas Komisijas (EK) atbalstu. 

Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un EK nav atbildīga 
par jebkuru iespējamo tajā ietvertās informācijas lietojumu.
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Deju skolotāja

Speciāli „Izglītībai un Kultūrai”

Šajā padrūmajā gadalaikā, kad 
ne īsti balta ziema, ne saulains pa-
vasaris, kad visapkārt lido gripas 
vīrusi, īsti vietā ir sauklis par to, ka 
ir jākustas, jāpriecājas, jāsmaida. 
To lika lietā arī tie 24 deju kolektī-
vi, kas no visas Latvijas 10. febru-
ārī bija sabraukuši mājīgajā Ogres 
kultūras centrā, lai vērīgajai un 
saprotošajai žūrijas komisijai un 
skatītājiem parādītu iepriekšējā 
gadā jaunradītās dejas. Ar ofi-
ciālajiem Valsts izglītības satura 
centra (VISC) tradicionāli rīkotās 
jaunrades deju skates „Mēs un 
deja” rezultātiem var iepazīties tās 
mājaslapā. Šajā pārskatā – mani 
vērojumi un pārdomas.

Kā allaž, lielākais birums pirm-
skolas un jaunāko klašu grupās – 
pa 10 un 8 dejiņām. To galvenā 
tēma (gandrīz pusē no dejām) – 
dzīvā radībiņa no kukainīšiem 
simtkājīšiem līdz āzīšiem un cūcī-
šiem. Tāds lielāks dzīvnieks (vēr-
sītis) art(i) dodas jau ar 5.–6. kla-
ses dejotājiem. Tas, protams, nav 
nekas peļams, jaunais cilvēks ir 
jāradina pie dzīvās dabas mīlēša-
nas. Sliktāk ir tad, ja šo tēmu ap-
dejo, vien mēģinot attēlot dažādu 
dzīvnieku kustības, ejot aplī vai 
stāvot pusaplī, kā dejās „Kukainī-
ši”, „Sīki putni”. Dažiem autoriem 
tomēr ir izdevies atrast kādu ne-
gaidītu, interesantu horeogrāfisku 
risinājumu (Kuldīgas „Stariņa” 
izdejotais Guntas Liepiņas sace-
rētais „Simtkājis”) un rezultātā – 
augsts vērtējums.

To, ka nereti pietiek ar vienu 
nelielu oriģinālu knifu, atribūta 
lietojumu vai arī izcilu dejotāju, 
pierādīja allaž ražīgā un izdomas 
bagātā horeogrāfe no Lielvārdes 
„Pūpolīša” Iluta Mistre. „Mazais 
muižnieciņš” bija atradums so-
lista personā un dejas leksikā, ko 

perfektā izpildījumā nolasīja ma-
zie dejotāji.

Šajās vecuma grupās (un arī 
pārējās) atkārtojas vecā, manis 
jau vairākkārt pieminētā vaina – 
jau agrākajās skatēs ar pazīstamu 
mūziku veidotu, godalgotu un 
atzīmētu deju pārradīšana. Tā 
tautas deju kolektīva „Tūdaliņš” 
izpildītais „Ozeits” (nez kāpēc lat-
galiskais variants, kaut no Latga-
les ne miņas) gandrīz precīzi at-
dejo horeogrāfes Janīnas Nurkas 
iepriekšējā skatē godalgoto „Kur 
tad tu nu biji”; līdzīgi ar Lielvār-
des „Pūt, vējiņi” – „Cālīšiem” un 
„Ar gailīti Rīgā braucu”, „Pastal-
nieku” – „Ceļa māti”. Neesam taču 
tik liela deju lielvalsts un nav to 
bērnu dejdaru tik daudz, lai ne-
zinātu iepriekš veikto! Iespējams, 
tas ir saistīts ar pārāk lielu pašap-
ziņu. Un tomēr – kā teikts, meklē 
rakstos! Ja tā būtu, diez vai jaunā 
autore Santa Pastore, veidojot 
godalgoto deju „Ai, saulīte, mē-
nestiņis” un par pamatu ņemot 
Ilgas Reiznieces mūzikas apdari, 
nemaz nebūtu ievērojusi pazīs-
tamās komponistes doto tautas 
rotaļas aprakstu un mūzikā ie-
skanējušos pazīstamo tautas deju 
motīvus. Pašreizējā dejas variantā 
ir tikai pašas dejas veidotājas kus-
tību virknējumi.

Vēl – šajās vecuma grupās it 
īpaši – bija vērojama dejotāju 
nespēja muzikāli precīzi izdejot 
horeogrāfu ieceres, bet – varbūt 
tomēr pie vainas ir horeogrāfu ne-
spēja sacerēt mūzikai atbilstīgus 
soļus? Tā deju autore Ilze Dzene 
varēja arī nezināt mūzikas autora 
Raimonda Paula vēlmes, ko redzēt 
viņa sacerētās mūzikas „Lidojums 
ar gaisa balonu” dziesmiņu atai-
nojumā, taču palielo bērnu ne-
pārtrauktā riņķošana pa apli mūs-
dienīgai mūzikai neatbilstīgu soļu 
kombinācijās dejās „Pieneņpūka”, 
„Kāpsim kokā” un „Vēja krāsas” 
nez vai Maestro apmierinātu.

Grupējot jaundeju radītājus 
pēc dažādiem rādītājiem, piemē-

ram, kvantitāte un kvalitāte, vai 
nostrādāto gadu skaita, rezultāti 
vedina uz pārdomām. No 50 ska-
tē rādītajām dejām un viena uzve-
duma 17, t. i., trešo daļu, bija sa-
cerējušas trīs autores. Par I. Dze-
nes devumu jau rakstīju. I. Mis-
tres rokrakstam ir raksturīga ļoti 
iestrādāta un perfekti noformēta 
pasniegšanas maniere. Uzteica-
ma ir arī autores tieksme meklēt 
jaunu, citu neizmantotu mūzikas 
materiālu un katrai dejai atrast 
savu rozīnīti. To apliecina arī par 
piecām skatē parādītajām dejām 
iegūtās piecas godalgas (!). Līdzīgi 
panākumi ir arī Jēkabpils „Pastal-
nieku” deju skolotājai Aijai Rūlie-
tei. Jēkabpilieši dejo ļoti aizrautī-
gi, tehniski labi sagatavoti, tērpos 
ir meklēta savdabība. Autorei ir 
raksturīga cenšanās izcelt latvis-
kumu, tautas dvēseli, liriskumu, 
tāpēc vairums deju – lēnā ritmā, 
plūstošas, daudzkārt ir variētas 
dažādas vecuma pakāpes („Div’ 
upītes”, „Sudrabota saule lēca”). 
Piedāvātais uzvedums „Es atradu 
tautasdziesmu” diemžēl lika vil-
ties. Sākot skatīties, tā arī cerēju 
ieraudzīt un saklausīt tās īpašās 
Augšzemes puses tautas melodi-
jas un tām atbilstīgu horeogrāfis-
ku risinājumu, bet nekā – R. Pauls 
mijās ar I. Reiznieci, pa starpu arī 
kāda tautasdziesma. Arī horeo-
grāfijā tikai atsevišķu deju vir-
knējums. Visas trīs minētās deju 
autores pārstāv vidējās paaudzes 
deju meistarus.

Patīkami, ka skatē sevi atkal 
parādīja un apliecināja vecākās 
paaudzes deju skolotāja – Lim-
bažu „Varavīksnes” Taisa Aruma. 
Viņas sacerētā „Arnoldiņa polka” 
bija interesanta gan ar nedzirdēto 
mūziku (autors – Arnolds Reiz-
nieks), gan ar puišu iznācienu de-
jas sākumā, gan lirisko vidusdaļu. 
Skolotājas T. Arumas dejotāji, kā 
vienmēr, bija perfekti noformēti 
un dejoja ar atdevi.

Tagad ir jādejo!
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Daugavpils 
Tirdzniecības 
profesionālā 
vidusskola

SKOLA ATRODAS
Miera ielā 57 Daugavpilī, tālrunis: 65434106, e-pasts: dts@apollo.lv.

Vairāk uzzini skolas mājaslapā
www.dtskola.lv!

v ar vidējo vai pamatizglītību 
(ar 17 gadu vecumu)
(mācību ilgums – 10 mēneši)

Pavārs 
Pārdevējs

Audzēkņiem ir iespēja saņemt stipendiju līdz 150 eiro!

IZVĒLIES PRESTIŽU PROFESIJU 
UN ESI PIEPRASĪTS DARBA TIRGŪ!

v ar vidējo izglītību (mācību ilgums – 14 mēneši)
Restorānu pakalpojumu speciālists
Viesnīcu pakalpojumu speciālists
Tūristu grupas pavadonis

piedāvā apgūt profesijas:

v ar pamatizglītību
(mācību ilgums – 3 gadi)

Pavārs 
Konditors

        BaiBa ŠteinaiK

Turpinājums 14. lpp.

FOTO: Madara Stepiņa

Rīgas Teikas vidusskolas tautas deju kolektīvs „Skabardzēni” izpilda deju „Pļavas dancis”.
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Atzīstami sevi parādīja arī vai-
rāki jaunāka gadu gājuma deju 
veidotāji. Jau atzinību guvusī 
Dagmāra Bārbale ar ļoti dejis-
kiem deju skolas „Dzirnas” jau-
nāko vecumu dejotājiem priecē-
ja skatītājus un ieguva godalgas, 
lieliski nodejojot „Sīkus putnus” 
un „Ēsti gribu, dzerti gribu”. To-
pošā deju skolotāja, vēl studente 
Marta Helēna Vanaga deju kolek-

tīva „Teiksmiņas” izpildījumā bija 
centusies dejā atspoguļot Kaspara 
Antesa dziesmiņu „Stabulīte”. Ja 
arī es dejiņā vairāk saskatīju bun-
gu rībināšanu, uzteicama ir auto-
res vēlme ienest ko jaunu bērnu 
dejā. Pa jaunam dejā iemiesot 
R. Paula sen komponēto dzies-
miņu par sienāzīti teicami bija 
izdevies Rūtai Laucei. Par Teikas 
vidusskolas 10.–12. klašu „Ska-
bardzēnu” nodejoto „Pļavas dan-
ci” viņa saņēma 1. vietu .Vai ir labi 

un pareizi mūsu dejās ieviest cit-
tautu deju elementus, kā šoreiz – 
īru deju soļus? Par to vajadzētu 
spriest un runāt deju radītājiem 
un pētniekiem. Bet – ko tad darīt 
ar XI skolēnu deju svētkos stadio-
nā izdejoto īriski latvisko deju vai 
lielajos svētkos itin sprigani lēkto 
latviešu puišu bulgāru „Šopsko 
horo”? Tādi pašlaik ir laiki, kad 
izmisīgi meklējam savu identitāti 
un baidāmies pateikt, ka brīžam 
karalis nav apģērbts.

Cerams, drosmes un zināšanu 
pietiks jaunajai skolu dejotāju gal-
venajai pārraudzei ilggadējās VISC 
deju speciālistes Ilzes Mažānes gai-
tu turpinātājai Artai Slicai. Abām 
šī bija nozīmīga diena: vienai – at-
vadoties, otrai – tā pa īstam iejū-
toties jaunajā lomā. I. Mažāne pēc 
22 atbildīgajā postenī pavadītajiem 
gadiem tagad cer ar pilnu atdevi 
pievērsties ģimenei un saviem trīs 
ritošajiem deju kolektīviem: „Rite-
nītis”, „Mazais ritenītis” un „Grei-

zie rati”. Lūk, viņas pārdomas un 
vēlējumi: „Savos darba gados esmu 
centusies godīgi, pēc labākās sirds-
apziņas darīt savu darbu. Atzīstu, 
ka esmu gana kļūdījusies, bet bez 
tā jau iztikt nevar. Galvenais mana 
darba auglis ir tas, ka esam sagla-
bājuši stabilas dejošanas tradīcijas 
skolās, esam, cik spējām, palīdzē-
juši deju skolotājiem ar padomu 
un pieredzi, rosinājuši viņus ak-
tīvi darboties un iet uz priekšu, 
ievadījuši darbā daudzus jaunus 
un perspektīvus kadrus. Centīšos 
savu gaitu pārmantotājai Artai 
palīdzēt visās jomās.” Apzinoties, 
ka viņa savu izglītību un pieredzi 
ir krājusi tālajos padomijas laikos 
ar tās standartiem un domāšanu, 
Ilze cer un novēl jaunajiem cen-
soņiem darbā izmantot to mūs-
dienīgo un radošo, ko viņi ir gu-
vuši augstajās skolās. „Jaunajiem 
visi ceļi vaļā!” saka Ilze.

A. Slica ir augusi Stāmerienas 
pamatskolas deju skolotājas ģi-
menē, 15 gadus nodejojusi pagas-
ta jauniešu deju kopā „Poga”, at-
nākot uz Rīgu, vispirms apguvusi 
kultūras menedžeres un svētku 
režisores profesiju un, tikai iestā-
joties Rīgas Pedagoģijas un izglī-
tības vadības akadēmijā, pirmo 
reizi „pārdzīvojusi to fantastisko 
sajūtu – esmu īstajā vietā, man 
patīk mācīties”. Tad arī izieta otrās 
mammas Artas Melnalksnes deju 
skola „Zalktī” – gan dejojot, gan 
asistējot, gan dejas veidojot. Tā-
dējādi pēc lielās Artas aiziešanas 
likumsakarīga bija A. Slicas stā-
šanās pie „Skabardzēnu” vadības. 
Un tagad vēl viena atbildība – kļūt 
par visas Latvijas skolu dejotāju 
pārzinātāju.

Jau pēc Ogres skates viņai ir 
radušās pārdomas, ko jaunu gri-
bētu ieviest. Arta esot sapratusi, 
ka konkursam nav atpakaļsaites 
starp autoriem un vērtētājiem. 
„Deju veidotājiem ir jādzird žū-
rijas viedoklis, ne tikai prēmēto 
deju saraksts. Vairākām dejām 
ideja bija laba, bet vai nu izpildī-
jums, vai horeogrāfisko līdzekļu 
izvēle varēja būt veiksmīgāka, un, 
tikai nedaudz pamainot kādu as-
pektu, deja varētu kardināli mai-
nīties,” secina A. Slica.

Vai mainīsies arī darbs VISC 
horeogrāfijas daļā? To rādīs laiks. 
Arta ir apņēmības pilna turpināt 
I. Mažānes iestrādātos un uzsāk-
tos projektus, ieviest jaunas idejas, 
lai „bērnus piesaistītu tautas dejai, 
lai deju kolektīvos dejotu arvien 
vairāk un labu dejotāju, kuri vēlē-
tos turpināt savu skolotāju darbu”. 
Viņa domā arī par nākamajiem 
Skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētkiem, cerot uz daudzu rado-
šu prātu pieteiktiem drosmīgiem 
un interesantiem koncepciju pro-
jektiem, vēloties, lai kolektīvos 
tiktu „rasts balanss starp gribu 
un māku dejot, lai jaunajiem cil-
vēkiem patiktu svētku gaidīšanas 
un radīšanas process”. 

Lai izdodas! 

Tagad ir jādejo!
14 kultūrizglītība

Turpinājums no 13. lpp.
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Sporta starpbrīži 
Jaunmārupes pamatskolā

pieredze 15

Mg. sc. educ., Jaunmārupes 
pamatskolas angļu valodas
skolotāja, izglītības 
zinātņu maģistre

Līdzīgas atbildes uz jautājumu 
„Vai tev patīk sportot starpbrīžos?” 
sniedza apmēram 75 % aptaujāto 
Jaunmārupes pamatskolas 9–16 ga-
dus veco skolēnu, kas ar prieku 
katru dienu apmeklē sporta zāli ga-
rajos starpbrīžos. Tā nav iedomāta 
utopiska vīzija, bet realitāte mūsu 
skolā. Kā tas ir iespējams?

Apciemojot Jaunmārupes pa-
matskolu jebkurā nedēļas darba 
dienā visā mācību gada garumā, 
ikviens var pārliecināties, ka mūsu 
skolēni sporto arī starpbrīžos. 
Skats, kas paveras no otrā stāva 
gaiteņa logiem uz sporta zāli apak-
šā, ir patiesi iespaidīgs. Vienlaikus 
zālē uzturas un brīvprātīgi sporto 
apmēram 70–100 skolēnu. Sko-
lēniem ir dota iespēja aktīvi iz-
kustēties starpbrīžos sporta zālē, 
gūstot prieku un gandarījumu par 
sportošanu. Kopā ar viņiem ir arī 
sporta skolotāji Gints Gaiķens un 
Mārtiņš Januševskis.

Treneris Gints (kā mūsu skolas 
skolēni ir pieraduši uzrunāt savu 
sporta skolotāju) pastāstīja: „Šī 
ideja praksē darbojas jau piecus 
gadus. Skolēnu atsaucība ir liela, 
starpbrīži tiek dalīti blokos: pir-
majā garajā starpbrīdī 6.–9. klašu 
skolēni spēlē volejbolu, basketbo-
lu, florbolu (atkarībā no dienām), 
otrajā garajā starpbrīdī 3.–5. klašu 
skolēni spēlē tautas bumbu. Tas, 
protams, prasa papildu darbu, 
bet skolēnu emocijas un koman-
das darbs to atsver. Galvenais šajā 
projektā ir disciplīna – skolēni 
zina, ka par trīs saņemtiem aiz-
rādījumiem viņi vairs nedrīkstēs 
starpbrīžos piedalīties spēlēs līdz 
mācību gada beigām. Pats intere-
santākais – gandrīz visi to ievēro 
un nav problēmu ar disciplīnu.”

Treneris Mārtiņš piebilst: „Ideja 
radās Gintam – lai skolēni varētu 
izkustēties starp mācību stundām. 
Varbūt tieši tāpēc mūsu skola jau 
vairākus gadus pēc kārtas ir Latvi-
jas čempioni tautas bumbā.”

Abi sporta skolotāji ir pārlieci-
nāti, ka sasniegumi sportā ir atka-
rīgi no skolēnu motivācijas un vis-
pārējās fiziskās sagatavotības. Par 
to, ka mūsu skolēniem ir laba fi-
ziskā sagatavotība, liecina fakts, ka 
lielākā daļa apmeklē dažādu sporta 
veidu pulciņus Mārupes novadā un 
Rīgā. Arī mūsu skolā ar Mārupes 
pašvaldības atbalstu skolēniem tiek 
piedāvāta iespēja trenēties tekvon-
do, basketbolā, volejbolā, florbolā, 
modernajās dejās, futbolā, vieglat-
lētikā, BMX un šahā.

Skolotāji Gints un Mārtiņš savas 

sporta stundas cenšas veidot rado-
šas un interesantas, lai skolēniem 
būtu prieks par to, ko viņi dara, un 
abi ir gandarīti, ka bērni ir aktīvi 
un izrāda lielisku atsaucību, vien-
mēr gatavi izpildīt skolotāju prasī-
bas. Par labu darbu stundā skolēni 
tiek atalgoti ar kādu viņu izvēlētu 
spēli vai rotaļu. Ir svarīgi pārzināt 
pareizu tehniku attiecīgajā sporta 
veidā – sākot ar skriešanu un bei-
dzot ar stiepšanos. Liela nozīme 
ir arī kvalitatīvam inventāram, 
skolotāja zināšanām un, protams, 
pārtikai, ko lieto skolēni.

Jau septiņus gadus pēc kār-
tas Jaunmārupes pamatskola ir 
1. vietā Pierīgas pamatskolu spor-
ta spēļu sacensību kopvērtējumā: 
skolēniem ir jāpiedalās rudens, 
pavasara krosā, futbolā, veiklības 
stafetēs, peldēšanā, vieglatlētikas 
daudzcīņā, tautas bumbā, olimpis-
kajās stafetēs, basketbola un vo-
lejbola sacensībās. Valsts mērogā 
zēnu komanda ir Latvijas čempio-

ni tautas bumbas sacensībās divus 
gadus pēc kārtas. Jau četrus gadus 
esam godalgotās vietās valsts sa-
censībās tautas bumbā.

Protams, ļoti svarīgs ir skolas 
direktores Ivetas Timules at-
balsts sportiskā gara uzturēšanai 
skolā. Viņa saka: „Skolā cenša-
mies veidot vispusīgi attīstītas 
personības. Skolēni skolā pavada 
lielu dienas daļu. To veido mērķ-
tiecīgi virzīts mācību process un 
arī ārpusstundu aktivitātes. At-
balstot un veicinot veselīgu dzī-
vesveidu, visa mācību gada laikā 
tiek organizēti dažādi pasākumi, 
kuros ir iespēja piedalīties ikkat-
ram skolēnam. Nu jau par tradī-
ciju ir kļuvuši sporta starpbrīži, 
kuros sporta zālē skolotāja vadī-
bā ir iespēja aktīvi izkustēties un 
attīstīt kādas sporta spēles pras-
mes. Skolas vestibilos var apgūt 
sadarbības prasmi, spēlējot galda 
tenisu vai novusu. Klašu telpās 
starpbrīžos ir iespēja spēlēt šahu 

un dambreti. Veidojot klases ko-
mandas garu, skolēniem ir iespē-
ja pierādīt sevi skolas organizēta-
jās sporta sacensībās. Arī mūsu 
skolas skolotāji ir aktīvi sportisti. 
Jau otro gadu skolotāju veidotā 
volejbola komanda gūst augstus 
rezultātus skolotāju volejbola sa-
censībās Latvijas un starptautis-
kā mērogā. Skolēniem ir iespēja 
savu meistarību apliecināt, sa-
cenšoties ar mūsu skolas skolotā-
jiem. Sportiskās aktivitātes ir arī 
citos mācību priekšmetu pasāku-
mos. Sports veido mērķtiecību, 
ātru domāšanu un sadarbību.”

Atsaucoties uz izglītības in-
formācijas tīkla „Eurydice” ziņo-
jumu (2013) par sporta izglītību 
un fiziskajām aktivitātēm Eiro-
pas skolās, kā labs piemērs tika 
minēts fakts, ka Grieķijā un So-
mijā vairāk tiek atbalstīta dalība, 
nevis sacensība un „ka skolēnus 
motivēt ir svarīgi, tomēr viņiem 
jāprot arī priecāties un just gan-

darījumu par pašu sportošanu. 
Tiek uzskatīts arī, ka šādi pasā-
kumi palīdz mazināt vardarbību 
un ietekmēšanu skolās. Vairākas 
valstis cenšas iekļaut vairāk fizis-
ko aktivitāšu skolas ikdienas dzī-
vē, lai tās tiktu veiktas visas die-
nas garumā – starpbrīžos vai pat 
ceļā uz skolu” (http://viaa.gov.lv/
files/news/18968/physical_edu-
cation_and_sport_at_school_in_
europe_lv.pdf).

Kā liecina Jaunmārupes pa-
matskolā aptaujāto skolēnu atbil-
des, tieši piedalīšanās un prieks 
par pašu sportošanu ir pamats 
tam, lai ideja par fiziskām aktivi-
tātēm starpbrīžos ikdienā mūsu 
skolā darbotos jau piekto gadu. 
Un tas varētu būt arī viens no ri-
sinājumiem izglītības un zinātnes 
ministra Kārļa Šadurska idejai 
par skolēnu nodarbošanos ar fi-
ziskajām aktivitātēm katru dienu, 
lai pietuvinātos Pasaules Veselī-
bas organizācijas mērķiem. 

 Ināra StrautnIeceIK

FOTO: Egīls Zīle

Galvenais šajā projektā ir disciplīna – skolēni zina, ka par trīs saņemtiem aizrādījumiem viņi starpbrīžos vairs nedrīkstēs piedalīties spēlēs 
līdz mācību gada beigām. Pats interesantākais – gandrīz visi to ievēro un ar disciplīnu problēmu nav.

FOTO: Egīls Zīle

Skats, kas Mārupes pamatskolā paveras no 2. stāva gaiteņa logiem uz sporta 
zāli apakšā, ir patiesi iespaidīgs. Vienlaikus zālē uzturas un brīvprātīgi 
sporto apmēram 70–100 skolēnu, kam starpbrīžos sporta zālē ir dota 
iespēja aktīvi izkustēties, gūstot prieku un gandarījumu par sportošanu.

Es domāju, ka 
iet uz sporta zāli 
starpbrīžos ir reāli 
forši!

Man patīk spēlēt
florbolu, futbolu,
badmintonu un 
basketbolu.

Ir ļoti jautri spēlēt 
tautas bumbu.

Man patīk 
pavadīt laiku 
sportojot.

Tas ir lielisks 
veids, kā 
izkustēties.

Jo tur var izlikt visas 
dusmas. Iztērē savu 
enerģiju tur, nevis 
pret skolotājiem!

Man ļoti patīk iet 
uz sporta zāli, jo tad 
var atpūsties no mācībām.

Man patīk pavadīt 
starpbrīžus sportojot – 
tā ir labāk nekā visu 
starpbrīdi sēdēt telefonā.

Tā ir extra sporta 
stunda katru dienu, 
var izskrieties un 
spēlēt spēles.

Var labi pavadīt 
laiku kopā ar 
draugiem.

Vēlos pavadīt pusstundu, nevis sēžot solā, bet 
aizejot uz sporta zāli un spēlējot ar draugiem bumbu.

Super! 
Super! 
Super!
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„Dzīvojam sarežģītu dzīves un 
izglītības pārmaiņu laikā, kad jau-
nais bieži vien ir steigā aizmirsts 
vecais, kad netiek nodrošināta kla-
sisko vērtību atbilstoša saglabāša-
na un tālākā attīstība, kad no jauna 
tiek izgudroti velosipēdi un kāpts 
uz tradicionālajiem grābekļiem. 
Kā parasti, pārmaiņas pavadošajā 
apjukumā notiek arī mīdīšanās uz 
vietas, kā arī neapdomīgi strauja 
mētāšanās no dzīves un izglītības 
politekonomiskās attīstības ceļa 
kreisās puses uz labo un otrādi,” 
šādi mūsdienu dzīves un izglītības 
aktuālās norises īsumā raksturo 
Latvijas Universitātes emeritētais 
profesors Dr. phys. Andris Broks. 
Viņš ir analizējis izglītības sistēmas 
saturisko un funkcionālo struktū-
ru vēl pagājušā gadsimta beigās, 
gadsimtu mijā un turpina to darīt 
arī patlaban. Viņa ziņojumi dažā-
dās akadēmiskajās konferencēs un 
atbilstīgās publikācijas nozīmīgu-
mu nav zaudējušas.

Par to, kā patlaban notieko-
šā kontekstā meklēt risinājumus 
Latvijas izglītības attīstības prob-
lēmām, sistēmiski ievērojot dzīves 
un izglītības dialektisko vienotī-
bu, – saruna šajā un turpmākajos 
laikraksta numuros.

Tā kā piedalījāties 1998. gadā 
pieņemtā Latvijas Izglītības li-
kuma izstrādē – kādas princi-
piāli svarīgas pamatnostādnes 
tika apspriestas un iestrādātas 
šajā likumā?

Pats galvenais, manuprāt, bija li-
kuma 1. pantā noteiktais izglītības 
un izglītojošās darbības jēdzienu 
sistēmiskais skaidrojums, proti, iz-
glītības satura pamatjēdzienu kopā 
tika iekļauti jēdzieni „zināšanas”, 
„prasmes” un „attieksmes”, šā sa-
tura īstenošanas jeb pedagoģiskā 
procesa struktūrā izdalot mācību 
un audzināšanas procesus.

Mūsdienu vispārīgajā izglītības 

teorijā tas nozīmē, ka izglītība ir 
īpaši organizētā veidā iegūta dzī-
ves pieredze (zināšanas, prasmes, 
attieksmes) dzīvei. Jēdziens „dzī-
ve”, savukārt, nozīmē kopsaistītu 
daudzveidīgu cilvēkdarbību ko-
pumu, kurā katra cilvēkdarbība ir 
saistīta ar noteiktas cilvēka dzīves 
vajadzības apmierināšanu. Visbei-
dzot – ikviena cilvēkdarbība ir rak-
sturojama ar universālu struktūru, 
kuru veido cilvēka īstenotās izziņas, 
apdomas un rīcības darbības. Tā-
tad izveidojas sešu pamatjēdzienu 
sistēma, kas tad arī veido mūsdie-
nīgu jēdziena „izglītība” sistēmisko 
izpratni: izglītība kā izglītojošās 
darbības rezultāts – dzīves pieredze 
(zināšanas, prasmes, attieksmes) 
dzīvei (izziņai, apdomai, rīcībai).

„Mainība mums visapkārt, 
mēs mainībā – tāds ir mūžības 
likums” – tā jūs raksturojāt 
situāciju gadsimtu mijā savā 
2000. gadā izdotajā grāmatā 
„Izglītības sistemoloģija”. Kas 
ir mainījies?

Pārmaiņām ir savas likumsa-
karības, tās nav totāli nenoteiktas, 
tām ir noteikta virzība. Šo virzību 
vajag apzināti izzināt, tad apdomāt 
un atbilstoši rīkoties. Lūk, atkal 
abas triādes – izziņa, apdoma, rīcī-
ba un zināšanas, attieksmes, pras-
mes, kā arī atgādinājums, ka izglī-
tība ir īpaši organizētā veidā iegūta 
dzīves pieredze dzīvei.

Patstāvīgs radošums, brīvības un 
atbildības līdzsvars – tādiem būtu 
jābūt dzīves un izglītības galvena-
jiem veselā saprāta izvirzītajiem 
vērtību orientieriem. Tādai būtu 
jābūt izglītojošas darbības radīta-
jai pievienotajai vērtībai ne tikai 
skaistos vārdos, bet novērojamai arī 
reālajā dzīves praksē. Šeit ir jūtamas 
pozitīvas vēsmas, kas patlaban rod 
atsaucību arī pie mums Latvijā.

Kādus padomus jūs varētu 
dot jauniešiem, izvēloties, kur 
un ko mācīties?

Domāsim patstāvīgi un radoši, 
brīvi un atbildīgi paši ar savu gal-
vu, jo dzīvojam un dzīvosim taču 
savu dzīvi! Kur un kā konkrēti dzī-
vosim – tas ir katra paša un mūsu 
visu kopā spēju un iespēju, brīvības 
un atbildības ziņā.

Dzīve ir daudzveidīgu cilvēk-

darbību kopums, un tai ir nepiecie-
šama tikpat daudzveidīga izglītība. 
Arī šī daudzveidība ir raksturota 
Latvijas izglītības likumā, nosakot 
izglītības pamatveidus un izglīto-
jošās darbības pakāpes. Kas slēpjas 
aiz vārda (jēdziena) „daudzveidī-
ba” – te, lūk, sākas problēmas kā ne-
ziņa par to, kad, kur un kā konkrēti 
rīkoties. Vispirms jau tā ir neziņa 
un neprasme, kā šajā daudzveidībā 
orientēties – kā tajā neapmaldīties, 
kas bieži vien gadās nepazīstamā 
mežā vai pilsētā, vai sabiedrībā. Kā 
novērst šīs minētās negācijas – tāds 
ir jautājums (sk. 1. shēmu).

Laimīgie ir tie, kas savlaicīgi ir 
apguvuši šīs orientācijas prasmes. 
Tas ir rezultāts skolās sekmīgi īste-
notajai izglītojošajai darbībai – dzī-
ves pieredzes ieguvei dzīvei, nevis 
tikai formāliem eksāmeniem. Zub-
rītājiem dzīvē bieži klājas plāni, jo 
viņi gaida detalizētas norādes, kā 
iezubrīto likt lietā, paši nespējot iz-
darīt atbilstošās izvēles. Laimīgi ir 
tie, kas ir ieguvuši vispārizglītību kā 
klasisko izglītību patstāvīgi radošai 
izmantošanai savā turpmākajā dzī-
vē. Zubrītāji parasti ir veiksmīgi 
ieprogrammēti bioroboti, kas labi 
kārto tradicionālos eksāmenus, 

bet, būdami sava veida papagaiļu 
radinieki, savās dzīves gaitās nespēj 
būt patstāvīgi radoši.

Ikvienas sabiedrības daudz-
veidību raksturo tai atbilstošs šīs 
sabiedrības cilvēku sadalījums pēc 
kādām noteikti izvēlētām, šiem cil-
vēkiem raksturīgām pazīmēm. Šis 
sadalījums rāda, ka sabiedrības ir 
neviendabīgas un raksturojamas 
ar hierarhisku jeb daudzlīmeņu 
struktūru, kurā katrs cilvēks ieņem 
savu vietu. Kur ir jūsu vieta dzī-
vē, sabiedrībā, novērtējot jūsu jau 
esošo vai ieguvei plānoto izglītību? 
Kāda ir jūsu vērtība sabiedrībā, 
kādas horizontālas izmaiņas vai 
vertikālas pārmaiņas jūs savā dzīvē 
vēlaties? Padomājiet – izziniet, ap-
domājieties un rīkojieties!

Mans padoms un novēlējums – 
vispirms izvēlieties skolas un sko-
lotājus, kuri spēj (grib un var) no-
drošināt pilnvērtīgu vispārizglītību, 
lai pēc tam, iegūstot profesionālo 
izglītību, jūs savas dzīves laikā spētu 
mainīt vairākas profesijas mūsdie-
nu strauji mainīgajā, arvien jaunas 
iespējas piedāvājošajā pasaulē. Un 
vēl – noteikti ir jāievēro, ka nākot-
nes darba jeb profesionālajā dzīvē 
dominēs cilvēku garīgais darbs, ka 

ļoti daudzas fiziskā un arī garīgā 
darba operācijas īstenos roboti. Bio-
roboti būs daudz mazāk pieprasīti, 
nekā tas ir bijis līdz šim. Šīs jau ir 
nozīmīgas un tuvākajā nākotnē būs 
vēl nozīmīgākas pārmaiņas mūs-
dienu cilvēku dzīvē un izglītībā. Lai 
tikai atkal atceramies – mainība ir 
mūžības likums. Gatavosimies šīm 
pārmaiņām un īstenosim tikai sa-
vas un cilvēces pastāvēšanu neap-
draudošas pārmaiņas, jo paši jau 
tās radām un baudām!

Mūžīgi skan lielais jautājums – 
sena dziesma arvien jaunās ska-
ņās – kādu kam izglītību kādai 
dzīvei? (Kā es gribu dzīvot – kāda 
ir manai dzīvei nepieciešamā izglī-
tība?) (Sk. 2. shēmu.)

Liekas, ka šī domu karte arī bez 
īpašiem komentāriem kā savdabī-
ga ģeogrāfiskā karte jums var lieti 
noderēt sava turpmākā ceļojuma 
dzīvē un izglītībā organizācijai un 
īstenošanai. Visas kartes jau ir teo-
rijas, kuras izmantojam saviem ce-
ļojumiem reālajā ikdienas pasaulē.

Daudzas vēl citas vērtīgas 
A. Broka atziņas varat atrast viņa 
blogā https://blogi.lu.lv/broks/, kā 
arī lasīt sarunas turpinājumā nāka-
majos laikraksta numuros. 

Lielais jautājums: 
kādu kam izglītību kādai dzīvei?

16 domāsim kopā

      Ilze BrInkmaneIk

FOTO: no A. Broka personiskā arhīva

„Noteikti ir jāievēro, ka nākot-
nes darba jeb profesionālajā 
dzīvē dominēs cilvēku garīgais 
darbs, ka ļoti daudzas fiziskā 
un arī garīgā darba operācijas 
īstenos roboti,” iesaka Latvijas 
Universitātes emeritētais profe-
sors Andris Broks.

Patstāvīgs 
radošums, 

brīvības un atbildības 
līdzsvars – tādiem 
būtu jābūt dzīves un 
izglītības galvenajiem 
veselā saprāta 
izvirzītajiem vērtību 
orientieriem.



Izglītība – dzīves pieredze dzīvei Dzīves virzībai Eksistencei dzīvē

ZINĀTNISKĀ 
(patiesais)

Dominē PRĀTS (atziņas, 
jēdzieni – izpratne).

Fundamentālā un 
lietišķā pētniecība.

Dzīvesvides uzraudzība, 
apkope, atjaunošana.

SAIMNIECISKĀ 
(praksē derīgais)

Dominē GRIBA (vajadzības, 
līdzekļi – izdarība).

Saimnieciskā 
jaunrade.

Zinātnes un 
mākslas sasniegumu 
izmantošana.

MĀKSLINIECISKĀ 
(skaistais)

Dominē JŪTAS 
(emocijas, tēli – iztēle).

Iedvesmai. Sadzīvei, izklaidei.

Domu karte 2. shēma

Augstākā profesionālā  izglītība

Vispārizglītība un profesionālā izglītība 
dažādās izglītības pakāpēs

Vispārizglītība
Teorētiskais
līmenis

Vienkāršas profesijas

Ikdienas dzīves prakse

Sarežģītas profesijas

Profesionālā izglītība

Vidējā profesionālā   izglītība

Augstākā akadēmiskā izglītība

Pamata izglītība

Vidējā vispārizglītība

1. shēma
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Kaspara BiKšes 

6 h audzināšanas kursi 
pedagogiem (martā)
lekcijas vecāku sapulcēs
semināri skolēniem par 
mācīšanās un uzvedības 
motivāciju

Drīzumā grāmatas
Kaspara Bikšes un Māras Ozolas mācību līdzeklis audzinā-

šanas stundām „Skolēna uzvedības un sekmības pozitīvo pār-
maiņu grāmata”
Kaspara Bikšes vingrinājumu krājums „Skolotāju izdegša-

nas sindroma mazināšanai”
Kaspars Bikše. „Lūdzu, skolotāj…” 5. daļa

Vecāku tālākizglītības akaDēmija
Vecāki ar bērniem skolā ierodas uz pirmo mācību stundu. Bēr-

ni dodas uz savām klasēm, vecāki – uz speciāli norādītu mācību 
telpu. Vecākiem notiek kursi visas dienas garumā, kamēr vien 
bērnam skolā ir mācību stundas. Vecāki, tāpat kā izglītojamie, 
ievēro dienas režīmu, proti, piedalās starpbrīžos, dodas kopīgi 
pusdienot, kā arī ievēro visas pārējās prasības, kas attiecas uz iz-
glītojamajiem. Vecāki saņem kursu apliecību.

sīkāk – pa tālruni 28320454 vai mājaslapā www.pedagogs.lv. 
kanceleja@pedagogs.lv

Īstenojam:
mpamatizglītības programmu (21011111),
mspeciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem 
   ar mācīšanās traucējumiem (21015611),
mvispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena 
   programmu (31011011).

Piedāvājam:
mmācīties renovētā un modernā skolā,
mattīstīt savas kompetences bezmaksas interešu 
   izglītības programmās,
mbezmaksas skolēnu autobusu,
miespēju darboties skolēnu līdzpārvaldē,
miespēju piedalīties starptautiskos projektos,
mvidusskolēniem – iespēju saņemt stipendiju,
miespēju saņemt kompensāciju par autovadītāja 
   apliecības iegūšanu.

www.ropazuvsk.lv
E-pasts: ropazuvsk@ropazuvsk.lv
Tālr.: 27796571
Adrese: Rīgas iela 5, Ropaži, 
Ropažu novads, LV-2135

2017. gada 17. februārī mū-
žībā devies Latvijas Universitā-
tes (LU) Rododendru selekcijas 
un izmēģinājumu audzētavas 
„Babīte” dibinātājs un vadītājs, 
profesors, akadēmiķis Dr. habil. 
biol. Rihards Kondratovičs.

Savas grāmatas „Rododen-
dri un to selekcija Latvijā” 
titullapā R. Kondratovičs ie-

vietojis Karela Čapeka atzi-
ņu „Viss ir pārejošs, vienīgi 
dārzkopis ir paliekošs”, bet 
priekšvārdā raksta: „Rododen-
dri ir vieni no skaistākajiem 
košumkrūmiem, ko izmanto 
sabiedrisko un individuālo ap-
stādījumu ierīkošanā. Lai visla-
bāk izpaustos to izcilā dekora-
tivitāte, tiem jāsagādā optimāli 
augšanas apstākļi.”

Profesora radītās un izveido-
tās brīvdabas rododendru šķir-
nes ir kļuvušas par neatņemamu 
vērtību, kas padara Latviju skais-
tāku. Profesors un dārzkopis 
R. Kondratovičs nezudīs, kamēr 
mūs visus priecēs daudzkrāsai-
nie rododendru un acāliju ziedi.

R. Kondratovičs ir dzimis 
1932. gada 12. maijā. 1950. gadā 
beidzis Talsu vidusskolu, bet 
1955. gadā – Latvijas Valsts 

universitātes (LVU) Bioloģijas 
fakultāti, iegūstot biologa augu 
fiziologa diplomu, kā arī biolo-
ģijas un ķīmijas skolotāja kvali-
fikāciju. Pēc Bioloģijas fakultā-
tes beigšanas norīkots darbā par 
LVU Botāniskā dārza direktoru. 
Kā norāda pats profesors, mērķ-
tiecīgs rododendru introdukci-
jas un selekcijas darbs Latvijā 
sākās 1957. gadā, un uzsāktie 
pētījumi turpinās LU Rododen-
dru selekcijas un izmēģinājumu 
audzētavā „Babīte”.

LU un visa Latvija var lepoties 
ar 106 vietējās selekcijas brīvda-
bas rododendru šķirnēm, kuras 
visas ir reģistrētas Lielbritānijas 
Karaliskās dārzkopības biedrības 
starptautiskajā rododendru šķir-
ņu reģistrā.

R. Kondratovičs bija Latvi-
jas Zinātņu akadēmijas īste-

nais loceklis, Eiropas Zinātņu 
un mākslu akadēmijas loceklis, 
daudzu ārvalstu rododendru 
audzētāju biedrību biedrs, žur-
nālu redkolēģiju un sabiedris-
ko padomju loceklis, Latvijas 
Dendrologu biedrības, Latvijas 
Ainavu arhitektūras biedrības, 
Latvijas Botāniķu biedrības, Lat-
vijas Ģenētiķu un selekcionāru 
biedrības, Latvijas Dārzkopības 
un biškopības biedrības biedrs, 
Valsts emeritēto zinātnieku klu-
ba „Emeritus” valdes loceklis, kā 
arī Valsts emeritēto zinātnieku 
padomes loceklis.

1987. gadā pēc jaunievēlētā 
LVU rektora Jura Zaķa uzaicinā-
juma viņš sāka strādāt par zināt-
ņu prorektoru, līdz 1997. gadam 
organizējot universitātes zinātnis-
ko darbību – risināja zinātnes fi-
nansēšanas jautājumus, veidoja ha-

bilitācijas un promocijas padomes, 
kurām bija jāveic nostrifikācija, 
veica LU darbības pārstrukturēša-
nu atjaunotajā Latvijas brīvvalstī 
jaunajos brīvā tirgus ekonomikas 
apstākļos.

Par savu zinātnisko un sa-
biedrisko darbību R. Kondrato-
vičs ir saņēmis neskaitāmus ap-
balvojumus, to vidū 2000. gadā 
par nopelniem Latvijas valsts 
labā apbalvots ar Triju Zvaig-
žņu ordeni, 2002. gadā saņēmis 
Tēvzemes balvu.

Profesors saskarsmē ar ci-
tiem vienmēr bijis sirsnīgs un 
atsaucīgs, pratis ieklausīties cil-
vēkos un dabā.

atvadīšanās no izcilā zināt-
nieka ceturtdien, 23. februārī, 
plkst. 15.00 no rīgas kremato-
rijas lielās zāles.

In memoriam

Skolas īstenotās izglītības programmas
Speciālās pamatizglītības programmas: 
�izglītojamajiem ar �ziskās attīstības traucējumiem (21015311),
�izglītojamajiem ar somatiskajām saslimšanām (21015411),
�izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611),
�izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (21015811),
�izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem 
    vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (21015911).

Iespējamie rehabilitācijas pakalpojumi:
�ārstnieciskā vingrošana grupā, 
�ārstnieciskā vingrošana grupā 
     ar individuālo uzdevumu, 
�peldēšana;
��zikālās terapijas procedūras:
wmasāžas,
wcirkulārā duša,
wpērļu vanna,
wparafīna un ozokerīta aplikācijas,
w„Bioptron”,
wteipošana.

Nepieciešamības gadījumā tiek nodrošināta atbilstīga ēdināšana.

Skolā ir nodrošināta četrreizēja 
ēdināšana dienā, modernas 
renovētas internāta telpas, 
pieejamas skolēniem ar kustību
traucējumiem, Montesori 
metodes kabinets, sajūtu telpa;
skolai ir transports skolēnu 
vajadzībām. Skolā tiek 
nodrošināta medicīniskā 
rehabilitācija atbilstīgi skolēna 
veselības stāvoklim un 
vajadzībām.
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wVizuālā māksla
wLietišķā māksla
wMūzika
wTeātris
wFolkloras pulciņš

wJauno lasītāju 
    klubs
wAvīzīte
wSaskarsme

wSporta spēles
wGalda spēles
wInvalīdu sports

Adrese: Institūta iela 4, Jelgava, LV-3002, 
tālr.: 63029514, e-pasts 1intpsk@izglitiba.jelgava.lv, 
www.jelgava1isk.lv

Jelgavas 
1. internātpamatskola

Visplašākā 
vispārizglītojošo 

izglītības programmu izvēle 
akreditētās privātās pirmskolās, 

sākumskolās, pamatskolās, vidusskolās, 
ģimnāzijās un tālmācības skolās.

Jūsu ceļvedis privātskolas izvēlē
www.privatskolas.lv

Latvijas Privātskolu Asociācija

27. februārī
RTU Sagatavošanas kursu noda-

ļā Kronvalda bulvārī 1 (231. aud.) 
plkst. 15.30–17.30 notiks RIIMC 
organizēts seminārs „Skolēnu mā-
cību sasniegumi fizikā un detalizē-
tas atgriezeniskās saites iegūšana, 
pamatojoties uz VISC piedāvāta-
jiem diagnosticējošajiem darbiem 
un piloteksāmenu” Rīgas Latgales 
priekšpilsētas un Centra rajona fi-
zikas skolotājiem.

1. martā
RIIMC Kaņiera ielā 15 

plkst. 16.00–17.30 notiks kursi 
„Jauno tehnoloģiju pielietošana 
pedagoģiskajā procesā” angļu va-
lodas skolotājiem.

14. martā
Rīgas Klasiskajā ģimnāzijā Purv-

ciema ielā 38 plkst. 10.00–13.00 no-
tiks RIIMC organizēta metodiskā 
diena „Lasīšanas kompetences attīs-
tīšana. Vienaudžu mācīšanās lasīt-
prasmes attīstīšanai” latviešu valodas 
skolotājiem. Notiks dalīšanās pie-
redzē, kā veiksmīgāk attīstīt skolēnu 
lasītprasmi, motivēt lasīt un kāda 
veida lasītprasmes uzdevumi veici-
na lasītā jēgpilnu uztveri: „Vēstures 
lappuses literatūras stundā”, „Lasu – 
zinu, saprotu, protu”, „Literārā teksta 
noslēpumi”, „Brīvbrīdis lasīšanas 
procesā pamatskolā”.

RIIMC Kaņiera ielā 15 
plkst. 15.00–18.00 notiks kursi 
„Izglītības iestādes darba kvalitāte 
un vadītāju profesionālās darbības 
novērtēšana. 2. modulis” skolu di-
rektoriem.

15. martā
RIIMC Kaņiera ielā 15 

plkst. 09.30–16.00 notiks kursi 
„Tiešsaistes (on-line) iespējas 
bioloģijas mācību procesa efek-
tivitātes palielināšanai” bioloģi-
jas skolotājiem.

RIIMC Kaņiera ielā 15 
plkst. 09.30–16.00 sāksies kursi 
„5., 6. klašu skolēnu lasītprasmes 
attīstīšana matemātikas olim-
piāžu uzdevumu risināšanai” 
matemātikas skolotājiem.

SEMINĀRI, KURSI
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25. februārī 11.00–12.00
Jāņa Lejiņa romāna „Vīrieša sirds” 
atvēršanas svētki
Jāņa Lejiņa romāns „Vīrieša sirds” vēsta par Latviju 20. gadsimta 

30. gadu beigās. Gaisā virmo tuvā pasaules kara nojausmas, pagrī-
dē aktīvi darbojas ārvalstu spiegu tīkls, bet visam pa vidu mēģina 
izdzīvot vienkāršais cilvēks, kurš meklē mīlestību… Tomēr paliek 
atklāts jautājums: kas īsti ir šis mazais cilvēks, no kura dažbrīd 
šķiet atkarīgs tik daudz?

25. februārī 15.00–16.00
Riharda Bargā grāmatas „Plikie rukši” 
atvēršanas svētki
Skandalozā autora autobiogrāfiskajā romānā daļēji turpinās jau 

īsprozas krājumā „Tenkas” aizsāktā stilistika, taču šajā darbā gro-
tesks, savdabīgs, dažbrīd izaicinošs skatījums uz Latvijas kultūras 
dzīvē pazīstamām norisēm un personībām savijas arī ar neparasti 
atainotām autora personīgās dzīves epizodēm.

25. februārī 17.00–18.00
Vladimira Kaijaka un Māras Svīres romāna „Vēstule” 
atvēršanas svētki
Vladimirs Kaijaks, aizejot mūžībā, savu pēdējo romānu atstāja 

nepabeigtu. Pēc rakstnieka nāves tikai pa pusei uzrakstīto darbu 
atrada viņa dzīvesbiedre rakstniece Māra Svīre un uzņēmās pie-
nākumu to pabeigt, cenšoties iejusties tēlos un rakstnieka personī-
bā. Grāmatas atvēršanas svētkos dalīsimies atmiņās un iespaidos 
par Vladimira Kaijaka dzīvi un daiļradi, kurā savijās tik atšķirīgas 
tendences – no Latvijas lauku dzīves aprakstiem līdz pat izciliem 
šausmu stāstiem.

26. februārī 11.00–12.00
Aktrises un astroloģes Akvelīnas Līvmanes grāmatas 
„Atvērto siržu sarunas. Mīl–nemīl” atvēršana
Dzīvot savu dzīvi un nepieļaut kļūdas ir katra cilvēka spēcīgākā 

vēlme. Lai to īstenotu, ir jāatrod laiks pašanalīzei. Tiekoties ar cil-
vēkiem konsultācijās un nestandarta situācijās, autorei Akvelīnai 
Līvmanei ir uzkrājušās atziņas, kas var palīdzēt izprast sevi, gūt 
panākumus vai vienkārši justies labāk.

26. februārī 13.00–14.00
Lasītāju diskusija par Daces Vīgantes stāstu 
krājumu „Ledus apelsīns”
Daces Vīgantes debijas krājums „Ledus apelsīns” klajā nāca 

2016. gada rudenī un uzreiz iemantoja lasītāju un kritiķu ievērību.

25. un 26. februārī 
jautrajā lasītavā noritēs 
apgāda „Zvaigzne ABC” 

pasākumi bērniem.
Sīkāka informācija – apgāda mājaslapā 
www.zvaigzne.lv!

Apgāda „Zvaigzne ABC” 
pasākumi „Grāmatu izstādē 2017”

Treniņburtnīca glīta rokraksta veidošanai (violeta)
R. Arājs, V. Drulle, A. Miesniece. Raibā pasaule, 
    2. klase. Dabaszinību burtnīca
Mazais policists. Vairāk nekā 100 jautājumu un atbilžu
Saposies ballei! Ietērp lelles vēsturiskos tērpos!
D. Medouza. Rūbija Rudastīte. 
    Sērija „Burvju meža iemītnieki”
D. Medouza. Rozija Jautrīte. 
    Sērija „Burvju meža iemītnieki”
D. Medouza. Emīlija Adatiņa. 
    Sērija „Burvju meža iemītnieki”
D. Medouza. Sofija Kuplastīte. 
    Sērija „Burvju meža iemītnieki”

D. Robertss, A. Makdonalds. Nevīža Bērtijs. Apenes!
D. Hējers. Krēslas gari un citi spoku stāsti
M. Vīdmarks. Zelta noslēpums. 
    Sērija „Lases un Majas detektīvaģentūra”
M. Vīdmarks. Viesnīcas noslēpums. 
    Sērija „Lases un Majas detektīvaģentūra”
R. Lāgerkranca, Ē. Eriksone. Dzīve Dunnes skatījumā
G. Cīrule. Kritiens uz augšu. Romāns
R. Rigss. Dvēseļu krātuve. Jauniešu romāns
K. Makintoša. Es ļāvu tev iet. 
    Sērija „„Zvaigznes” trilleris”
D. Glatauers. Mūžam tavs. 
    Sērija „„Zvaigznes” trilleris”

M. Fermīns. ZEN. Romāns
M. L. Stedmena. Gaisma okeānā. 
    Romāns (atk., brošūra)
H. Ibsens. Pērs Gints. Sērija „Vajadzīga grāmata”
J. Sudrabiņš. Pēdējās dienas Kurzemē. Noveļu izlase
I. Bražis. Asinīs rūdītais. Dokumentāla proza
Dr. G. Motha, K. S. Maklauda. 
    Vieglu dzemdību metode. 
    Rokasgrāmata (atk., brošūra)
P. Bregs. Ābolu etiķis. 
    Brīnumainā veselības programma
Ziedu maģija dārzos un mākslā. 
    Mākslas terapija. Antistress

Apgāda „Zvaigzne ABC” izdevumi 2017. gada JANVĀRĪ
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2017./2018. m. g. uzņems izglītojamos šādās kvalifikācijās:

PROFESION

SMILTENES TEHNIKUMS
aroda ieguvei uzņem personas ar 1., 2., 3. grupas
invaliditāti darbspējas vecumā, sākot ar 9 klašu izglītību

ATVĒRTO DURVJU DienA
2017. gada 28. aprīlī plkst. 12.00 Alsviķos

Smiltenes tehnikuma 
Alsviķu teritoriālā struktūrvienība
Alsviķos Alūksnes novadā

2017./2018. m. g. uzņemšana šādās profesijās:

�Aprūpētājs – 3 gadi
�Šuvējs – 3 gadi
�Pavārs – 3 gadi

Pakalpojumi:
dienesta viesnīca (maksas pakalpojums – 8,50 eUR mēnesī);
ēdnīca (4 reizes dienā valsts apmaksāta ēdināšana tām personām ar 1., 2., 3. grupas invaliditāti,
   kas dzīvo dienesta viesnīcā; pārējiem – maksas pakalpojums);
fizioterapija, masāža, ūdens procedūras, ārstnieciskā vingrošana, logopēds, zīmju valodas tulks; 
pilnvērtīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas (interešu pulciņi, sporta aktivitātes, bibliotēka,
   interneta pieslēgums).

Informācija par uzņemšanu: tālr.: 64307132, 26158008, fakss: 64307135, e-pasts: arodskola@alsviki.lv www.alsviki.lv

Adrese: Alsviķi, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV-4333

ar pamatizglītību, mācību ilgums – 4 gadi:
�ēdināšanas pakalpojumu speciālists
�viesnīcu pakalpojumu speciālists
�veterinārārsta asistents
�ceļu būvtehniķis
�celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķis
�automehāniķis
�hidrobūvju būvtehniķis

ar vidējo izglītību, mācību ilgums – 1,5 gadi:
�veterinārārsta asistents
�lopkopības tehniķis
�celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķis

Neklātienē: �veterinārārsta asistents

Jauniešu garantijas grupās ar pamata un 
vidējo izglītību (17–29 g. v.),
mācību ilgums – 1 gads:
�pavārs �konditors

infORmāciJAS DienA:
2017. gada 28. aprīlī plkst. 11.00 Smiltenē

Kontakti: Kalnamuiža 10, Smiltenes pag., Smiltenes novads, www.smiltenestehnikums.lv, 
tālr.: 64707657, 64707654, e-pasts: smiltenestehnikums@gmail.com

JAUNIEŠU GARANTIJAS grupās (vecumā no 17 līdz 29 gadiem)
�Galdnieks –1 gads
�Šuvējs – 1 gads

Mūžizglītības programmas:
�restorānu pakalpojumi kvalifikācijas •bārmenis un •viesmīlis
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