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Turpinājums 6. lpp. 

Valsts izglītības satura centra 
(VISC) vadītājs kopš 5. maija ir 
Guntars Catlaks, kurš Latvijā at-
griezās no Briseles, kur pildīja 
starptautiskās izglītības darbinieku 
arodbiedrības „Education Inter-
national” pētniecības koordinato-
ra pienākumus. Viņa vadībā līdz 
2018. gadam ir jātop kompetencēs 
balstītam vispārējās vidējās izglītī-
bas standartam. G. Catlaks uzska-
ta – Latvijas izglītības sistēma nav 

ne slikta, ne problemātiska, taču 
izglītībai ir jāiet līdzi laikam.

Kāda bija jūsu motivācija pie-
teikties jaunajam amatam?

Motivācija bija vienkārša. Pēc 
divpadsmit Briselē nodzīvotiem 
un nostrādātiem gadiem ļoti gribē-
jās atgriezties Latvijā. Es neteiktu, 
ka man tur bija apnicis, taču visu 
laiku domāju par atgriešanos. Bija 
skaidrs, ka nevēlos palikt Briselē 
līdz pensijai. Protams, pirmie gadi, 
dzīvojot ārzemēs, šķiet aizraujoši, 

bet, ja nodzīvo pietiekami ilgi, kā-
dus gadus desmit, tad jau sāc do-
māt – vai tā ir tā zeme, pilsēta un 
vide, kur vēlos palikt uz mūžu. Un 
tad atbilde tomēr ir – nē! Amatam 
pieteicos pats, tiesa gan – ne pirma-
jā, bet otrajā kārtā.

Kāds ir jūsu skatījums uz jau-
najā amatā paveicamo? Kuras 
darbības jomas vēlaties vairāk 
akcentēt?

Izglītība ir mana joma! Šā ie-
mesla dēļ man nebija vienalga, kādā 

amatā atgriezties Latvijā. Tas bija 
ļoti labs gadījums, ka tieši šis darbs 
pavērās kā iespēja. Mans redzē-
jums – vēlos veidot mūsdienīgu, uz 
nākotni orientētu izglītības saturu. 
Bez šaubām, mūsu iestāde „nesedz” 
visu izglītību – tas ir komplekss jau-
tājums. Runa ir par izglītības satura 
modernizēšanu, skatoties perspektī-
vā. Droši vien lielākais izaicinājums, 
runājot globāli, ir mana vēlēšanās 
saglabāt jeb noturēt līdzsvaru, ko 
veido tradīcija un inovācija. 

   Daiga KļansKaiK
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VISC vadītājs Guntars Catlaks izglītību sauc par savu jomu, par savu lielāko izaicinājumu uzskatot vēlmi noturēt līdzsvaru, ko izglītībā 
veido tradīcija un inovācija.

Izglītībā ir jābūt līdzsvaram 
starp tradīcijām un inovācijām

LIZDA ievēl jaunu vadību un 
kritizē jaunā pedagogu darba 
samaksas modeļa projektu.              

              Lasiet 3. lpp. 

Sociālie partneri un FM iebilst 
pret IZM izstrādāto pedagogu 
darba samaksas noteikumu 
projektu.                       Lasiet 4.  lpp. 
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AkTuALITĀTES IZGLĪTĪBĀ

Šonedēļ beidzas 2014./2015. mācību gads, vēl tikai 
pāris eksāmenu 9. un 12. klases skolēniem, izlaidumi, 
dokumentu sakārtošana – un skolotāji, skolu admi-
nistrācijas dosies atvaļinājumā vai… piepelnīsies citos 
darbos tepat, Latvijā, vai ārzemēs. Kāds ir bijis šis gads? 
Ir jācer, ka labs un skolēni ir ieguvuši ne tikai zināša-
nas, bet arī prasmes dzīvei, kas viņiem noderēs ikvienā 
situācijā.

Skolotāji un skolu direktori arī šopavasar – kā kat-
ru gadu – paliek neziņā par to, kāds nākamajā mācību 
gadā būs viņu darba apjoms un cik par to maksās. Iz-
glītības un zinātnes ministrija (IZM) tā arī līdz mācību 
gada beigām nav spējusi izstrādāt tādu Ministru kabi-
neta pedagogu darba samaksas noteikumu projektu, ko 
atbalstītu gan sociālie partneri, gan citas ministrijas. 
Pagaidām notiek normatīvā akta projekta saskaņošana 
un atliek gaidīt turpmākos IZM soļus – cerībā, ka, sā-
koties atvaļinājumu laikam, dokumenta projekts netiks 
ielikts atvilktnē līdz rudenim. Ir jāpiekrīt Latvijas Iz-
glītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības kongresā 
izskanējušajai domai, ka IZM apzināti novilcina savlai-
cīgu un kvalitatīvu dokumentu izstrādi, ko saprastu un 
akceptētu visi nozarē strādājošie. Tā vietā IZM darbi-
nieki apceļo Latviju, saka demagoģiskas runas un jūtas 
aizvainoti par to, ka viņu cēlos mērķus tauta nesaprot. 
Vienīgais glābiņš šajā haosā ir Finanšu ministrijas, kas 
tik pavirši izstrādāto dokumentu tālāku virzību aptur 
un liek pārstrādāt, uzraudzība. IZM ierēdņi taisnojas, 
ka laiks modeļa izstrādei bija pārāk īss, kas ir pilnīgas 
aplamības, jo darbs tika sākts jau 2014. gada aprīlī, sa-
vukārt Mārīte Seile domā, ka laika atskaites sistēma sā-
kas vien ar viņas amatā stāšanās brīdi.

Kļūdas, ko IZM ir pieļāvusi pēdējo gadu laikā, ir 
tik būtiskas, ka valdībai vajadzētu izdarīt secinājumus 
un šīs ministrijas darbību pakļaut īpašai uzraudzībai. 
Ir jācer, ka par portāla „Skolas.lv” izveidei nelietderīgi 
iztērētajiem vairāk nekā 3,5 miljoniem eiro Valsts po-
licijai tomēr izdosies noskaidrot kādu atbildīgo amat-
personu, kas stāsies tiesas priekšā. Patlaban tiek plānoti 
jaunā plānošanas perioda projekti un šķiet, ka arī tie 
varētu tikt īstenoti pēc vecās shēmas, piedāvājot iz-
glītības jomai līdzīgus produktus un pakalpojumus, 
ko jau patlaban tirgū piedāvā privātais sektors un ko 
skolas arī veiksmīgi izmanto. Kad tiek analizēti statis-
tikas dati par ES finanšu ieguldījumiem izglītībā, ir re-
dzamas milzīgas summas, bet, ja izvērtē to pienesumu 
mācību satura, mācību procesa, skolas vides pilnveidē, 
tad godīgi ir jāatzīst, ka daļa no finansējuma diemžēl 
gaidīto efektu nav sniegusi. Spilgts piemērs ir skolotāju 
ranžēšana pēc kvalitātes pakāpēm, no kurām pedago-
gi ieguva pāris simtu eiro, lai savu darbu dokumentētu 
mapēs, un vēl pāris simtu eiro, ko saņēma piemaksās. 
Jaunajā atalgojuma modelī nav skaidras informācijas, 
vai šīs piemaksas saglabāsies un arī citiem skolotājiem 
būs iespēja tās iegūt. Ir arī citu projektu piemēri, kur 
viss tiek darīts pēdējā brīdī, lai izvairītos no neattieci-
nāmajām izmaksām, kas tukšo valsts budžetu, kuram 
atkal draud jostas savilkšana.

Lai mums visiem vasarā izdodas atpūsties, savās per-
soniskajās baterijās uzkrājot enerģiju, gudrību, skaistu-
mu, un ar optimismu sākt jaunu darba cēlienu!

P. S. Aicinu paturēt prātā un atrast efektīvākos vārdus 
un darbības, kā pirms vasaras brīvlaika ar skolēniem 
pārrunāt, lomu spēlēs izspēlēt dažādus drošības aspek-
tus, jo bērni ir vērtīgākais, ko nedrīkstam zaudēt.

REDaKTOREs sLEJa

Daiga Kļanska,
laikraksta 
„Izglītība un Kultūra”
galvenā redaktore
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Trīs notikumi
Latviešiem uzvara Pasaules čempionātā spageti tiltu konstruēšanā

Labākais SMU „Simple+”

Augstākās izglītības iestādēm būs mobilitātes iespējas visā pasaulē

Budapeštā (Ungārijā) 22. maijā norisinājās Obudas 
Universitātes rīkotais Pasaules čempionāts spageti tiltu kon-
struēšanā. Šajās sacensībās uzvaru ar jaunu Latvijas rekordu – 
488,3 kg – svinēja komanda „Bridge iT” – Rīgas Tehniskās 
universitātes (RTU) Būvniecības inženierzinātņu fakultātes 
studenti Lauris Lubgans un Krišjānis Silickis.

Šogad Latviju pārstāvēja divas RTU studentu komandas: 
„Ampēriņš” (Aleksandrs Riguns, Gatis Krūmiņš, Anita Svi-
lāne) un „Bridge iT”. Iespēju piedalīties Pasaules čempionātā 
komandas nopelnīja, iegūstot godalgotas vietas spageti tiltu 
konstruēšanas sacensībās „STiKS 6”, kuras martā organizēja 
RTU Transporta un mašīnzinības fakultātes studentu paš-
pārvalde kopā ar RTU Studentu parlamentu.

Divpadsmit Latvijas augstskolu un koledžu amatpersonas 
vakar, 27. maijā, Valsts izglītības attīstības aģentūrā (VIAA) pa-
rakstīja līgumus par jaunas „Erasmus+” aktivitātes uzsākšanu, 
augstākās izglītības iestādēm sniedzot mobilitātes iespējas visā 
pasaulē. Sākot ar 1. jūniju, augstskolu un koledžu studenti un 
personāls „Erasmus+” apstiprināto projektu ietvaros varēs doties 
mobilitātē ne tikai uz Eiropas Savienības (ES) valstīm, ES kan-
didātvalstīm un Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm, bet arī uz 
tādiem pasaules reģioniem kā Āzija, Ziemeļamerika, Latīņame-
rika, Dienvidāfrika un Rietumbalkāni.

Latvijai pieejamais finansējums aktivitātes īstenošanai 2015. gadā 
ir 1,2 miljoni eiro. Projektus iesniedza 20 augstskolu, un, izvērtējot 
pieteikumu kvalitāti, VIAA apstiprināja 12 projektus.

Biznesa izglītības biedrības „Junior Achievement Latvi-
ja” organizētajā pasākumā „Jauno uzņēmēju diena 2015” tika 
noskaidroti šā mācību gada labākie skolēnu mācību uzņēmu-
mi (SMU), labāk izstrādātie biznesa plāni un labākie studentu 
programmas „Start-up” uzņēmumi valsts mērogā.

Par uzvarētāju un 1. vietas ieguvēju vidusskolu grupā šogad 
kļuva apģērbu aizsargmaisu un apavu somu ražotājs – Mado-
nas Valsts ģimnāzijas SMU „Simple+”, kas balvā saņēma iespēju 
pārstāvēt Latviju Eiropas SMU finālā Berlīnē, kā arī 500 EUR 
čeku no AS „Swedbank” un Biznesa augstskolas „Turība” ap-
maksātas studijas. „Simple+” ieguva 1. vietu arī SMU biznesa 
plānu konkursā un saņēma Latvijas Universitātes Ekonomikas 
un vadības fakultātes balvu – apmaksātas pirmā gada studijas. Pu
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LaIkrakSta „IzGLītība un kuLtūra” 
18. maIja eLektronISkajā pIeLIkumā „VeCākIem”

 Izvēloties vasaras nometni
Lai bērnam izvēlētos nometni, noteikti ir jāievēro viņa intereses, vēl-

mes un iemaņas, jāizvērtē, kādā nometnē bērns jutīsies vislabāk.

 kauns nav dabisks
Kaunināšana ir pamešanas un atraidīšanas veids, kad bērnam nekas 

nav jāskaidro, nav jāvelta uzmanība. Nokaunini bērnu, un viņš neuzdos 
jautājumus – mūsu laiks netiks tērēts.

 Vecāki, kuri bez partnera līdzdalības audzina bērnus. 
     kā atrast balansu un nepazaudēt dzīvesprieku?
Stereotips, ka vecāki, kas vieni audzina bērnus, ir nelaimīgi, vienmēr 

neatbilst patiesībai, jo, salīdzinot ar dažām desmitgadēm iepriekš, vecāki 
ir vairāk apmierināti ar savu dzīves modeli, un arī mūsdienu iespējas ir 
daudz plašākas, nekā tas ir bijis iepriekš.
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LIZDA ievēl jaunu vadību 
un kritizē jaunā pedagogu darba samaksas modeļa projektu

Pagājušajā sestdienā, 23. mai-
jā, Ķekavas sākumskolā notika 
sestais Latvijas Izglītības un zi-
nātnes darbinieku arodbiedrī-
bas (LIZDA) kongress, kurā par 
LIZDA priekšsēdētāju ar būtisku 
balsu pārsvaru aizklātā balso-
šanā tika ievēlēta bijusī Saeimas 
deputāte, Izglītības un zinātnes 
ministrijas (IZM) parlamentārā 
sekretāre Inga Vanaga. Savukārt 
par viņas vietnieku vienprātīgi 
atklātā balsošanā ievēlēja līdzši-
nējo LIZDA sabiedrisko attiecību 
speciālistu Edgaru Grigorjevu.

LIZDA kongresā apsveikuma 
vārdus teica astoņu ārvalstu iz-
glītības darbinieku arodbiedrību 
līderi. Spilgtākās uzrunas autors 
bija Lietuvas pārstāvis, kurš uz-
svēra, ka ne visu valdību politiķi 
apzinās un saprot, ka bez izglī-
tības nevarēs pastāvēt arī valsts. 
Viņš aicināja Latvijas kolēģus būt 
pārliecinātiem un radošiem savā 
darbā un neatkāpties no kvalita-
tīvas izglītības principiem.

LIZDA kongresa ievadā pie-
dalījās arī izglītības un zināt-
nes ministre Mārīte Seile, kura 
pauda pārliecību, ka LIZDA ir 
svarīga loma pedagogu apvieno-
šanā, un atzinīgi novērtēja arod-
biedrības ieguldījumu izglītības 
sistēmas pilnveidē. Viņa uzsvēra 
arī, ka no katra pedagoga iegul-
dījuma būs atkarīgs tas, cik veik-
smīgi savā turpmākajā dzīvē būs 
skolēni.

būtiski samazinājies 
biedru skaits
Atskatu uz pēdējos piecos 

gados padarīto sniedza LIZDA 
priekšsēdētāja Ingrīda Mikiško. 
Patlaban LIZDA ir lielākā no-
zaru arodbiedrība Latvijā, kas 
apvieno 30 220 izglītības un zi-
nātnes darbinieku 1248 arodor-
ganizācijās izglītības un zinātnes 
iestādēs. LIZDA ir 36 teritoriālās 
arodorganizācijas visā Latvi-

jā. Taču, samazinoties skolēnu 
skaitam, pēdējos gados mazu-
mā ir gājis arī skolotāju pulks. 
Pēdējos piecos gados LIZDA 
biedru skaits ir samazinājies 
par 4058 biedriem, un maijā 
no LIZDA ir izstājusies Latvijas 
Universitātes arodorganizācija 
ar vairāk nekā 1200 biedriem.

Runājot par pēdējos piecos 
gados sasniegto, I. Mikiško no-
rādīja, ka šajā laikā ir izdevies 
panākt pedagogu zemāko mē-
neša darba algas likmju paaug-
stināšanu par 10 % 2012. gada 
septembrī un par 5 % pagājušā 
gada septembrī. Vairākus gadus 
ir izdevies nepieļaut izglītības un 
zinātnes darbinieku darba sa-
maksas samazināšanu no valsts 
budžeta līdzekļiem, panākt pie-
maksas par kvalitātes pakāpēm 
un četras apmaksātas stundas 
pirmsskolas pedagogiem.

Salīdzinot ar pagājušo gadu, 
šogad ir izdevies iegūt papildus 
3,5 miljonus eiro zinātnes bā-
zes finansējumam (sasniedzot 
7,9 miljonus eiro). Pērn par 
1,1 miljonu eiro ir izdevies palie-
lināt finansējumu studiju vietu 
minimālo izmaksu palielināju-
mam augstskolās, zinātniskajai 
darbībai augstskolās un koledžās 
šogad papildus ir izcīnīti 4 miljo-
ni eiro. Šogad augstākajā izglītī-
bā ir plānots ieviest jaunu finan-
sēšanas modeli, kurā daļa nau-
das augstskolām būs jānopelna 
par rezultatīvajiem rādītājiem. 

Līdz šim LIZDA Augstskolu un 
zinātnes komisija ir uzsvērusi, ka 
jaunu modeli var ieviest tikai ar 
adekvātu papildu finansējumu.

Patlaban LIZDA nav saskaņo-
jusi IZM izstrādāto Ministru ka-
bineta (MK) noteikumu projektu 
„Pedagogu darba samaksas no-
teikumi”, jo uzskata, ka pašrei-
zējais piedāvājums neuzlabo vai-
rāku grupu pedagogu materiālo 
stāvokli. LIZDA ir apņēmusies 
atbalstīt tikai tādu finansēšanas 
modeli, kas pedagogiem nodro-
šinās konkurētspējīgu un cienī-
gu atalgojumu.

Piecu gadu laikā LIZDA ir or-
ganizējusi 13 protesta akcijas – 
piketus, vēstuļu akcijas, mītiņus. 
LIZDA četrus gadus ir organizē-
jusi akciju „Skolas diena”, kurā 
aicina Saeimas un pašvaldību 
deputātus iepazīt pedagogu dar-
ba vidi, arodbiedrība ir veikusi 
vairākus pētījumus prasību ar-
gumentācijai, sadarbojusies ar 
starptautiskām organizācijām. 
Piecos gados LIZDA ir sniegusi 
atzinumus par 203 normatīva-
jiem aktiem.

pedagogus satrauc 
neziņa, slepenība un 
komunikācijas trūkums
Būtiska kongresa daļa tika vel-

tīta debatēm, kurās uzstājās gan 
LIZDA Jauno pedagogu pado-
mes pārstāvji, gan profesionālo, 
vispārizglītojošo, speciālo skolu, 
gan augstskolu un zinātnisko in-
stitūciju pārstāvji.

Pilnā apjomā publicējam 
Strazdumuižas internātvidus-
skolas–attīstības centra vājredzī-
giem un neredzīgiem bērniem 
direktora vietnieces izglītības 
jomā Sarmītes Rozītes situāci-
jas analīzi speciālajā izglītībā: 
„Vēlos norādīt uz to, ka šobrīd 
ir izveidojusies ļoti nepatīka-
ma situācija komunikācijā starp 
speciālās izglītības pārstāvjiem, 
speciālās izglītības politikas vei-
dotājiem un arī arodbiedrībām. 
Tas, ko redzam pašlaik un par ko 
pārliecinājāmies, sekojot jauno 
MK noteikumu „Pedagogu dar-
ba samaksas noteikumi” projek-
ta izstrādei, ir fakts, ka, veidojot 
normatīvus attiecībā uz speciālo 
izglītību, netiek pieaicināti šīs 
jomas speciālisti. Tāpēc izglītī-
bas politikas veidošanā parādās 
lēmumi, kas ir pilnīgā pretrunā 
ar speciālo izglītojamo vajadzī-
bām, interesēm un tiesībām. 
Tādējādi rodas priekšstats, ka 
lēmumu pieņemšanā tiek ievē-
rota teorētiska informācija par 
situāciju ārvalstīs, nevis reālo 
situāciju Latvijā. Tiek peltas spe-
ciālās skolas, vienlaikus ir zinā-
mi daudzi, arī skaļi izskanējuši, 
neveiksmīgas bērnu iekļaušanas 
jeb integrācijas gadījumi. Nedo-
mājam, ka mūsu sabiedrība ir 
gatava tam, ka bērni ar īpašām 

vajadzībām tiktu masveidā ie-
kļauti vispārējās izglītības sistē-
mā un ka parastās skolas būtu 
gatavas sniegt viņiem nepiecie-
šamo ļoti specifisko atbalstu. 
Arī izglītības kvalitāte ir svarīga 
kā bērniem bez, tā arī ar speciā-
lām vajadzībām, un gadījumā, ja 
mācību process netiek atbilstoši 
nodrošināts, cieš kā vieni, tā otri 
bērni. Tāpēc, mūsuprāt, to, kas ir 
labi iestrādāts un praksē darbo-
jas, nebūtu jācenšas sagraut, bet 
gan sakārtot atbilstoši mūsdienu 
situācijai Latvijā. Ar lielām ba-
žām iepazīstoties ar jauno MK 
noteikumu projektu, mums ir 
radušies vairāki jautājumi un 
precizējumi saistībā ar speciālo 
izglītību, kas noteikti ir ievēro-
jami turpmākajā MK noteikumu 
izstrādē.

Tā kā pedagogu darba samak-
sas noteikumi ir paredzēti visiem 
pedagogiem, tātad arī tiem, kas 
strādā speciālajās skolās, turklāt 
tajos ir plānots apvienot vairākus 
iepriekš atsevišķus normatīvus, 
ir svarīgi, lai tajos parādītos pil-
nīga skaidrība, kādā veidā turp-
māk notiks speciālās izglītības 
(ieskaitot pedagogu atalgojumu 
un personāla sastāvu) finansēša-
na. Pašlaik komunikācijā ar IZM 
bieži izskan, ka MK noteikumi 
Nr. 135, ar kuriem tiek regulēts 
personāla skaits speciālajās izglī-
tības iestādēs, ir Labklājības mi-
nistrijas izstrādāti, tomēr jauno 

darba samaksas noteikumu pro-
jektā parādās dati, kas ir ņemti 
no MK noteikumiem Nr. 135. 
Tātad – IZM ir iesaistīta šo gro-
zījumu izstrādē, tomēr speciālās 
skolas par to netiek informētas.

Tas pats attiecas uz MK no-
teikumiem Nr. 221 „Kritēriji un 
kārtība, kādā speciālās izglītības 
iestādei piešķir speciālās izglītī-
bas attīstības centra statusu”. Šie 
noteikumi skar vairākas izglītī-
bas iestādes, kas atbalsta bērnu 
ar dažāda veida speciālajām va-
jadzībām integrāciju vispāriz-
glītojošajās skolās. No šo iestāžu 
darbības bieži vien lielā mērā ir 
atkarīgs, cik veiksmīgs būs šis 
process. 

FOTO: LETA

par LIzDa priekšsēdētāju ir ievēlēta Inga Vanaga.

   Daiga KļansKaiK
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par LIzDa priekšsēdētājas vietnieku vienprātīgi ir ievēlēts edgars 
Grigorjevs.

Izglītības politikas 
veidošanā 

parādās lēmumi, kas 
ir pilnīgā pretrunā ar 
speciālo izglītojamo 
vajadzībām, 
interesēm un 
tiesībām.



Neviens to skaļi 
nesaka, taču 

slēptā veidā tajā ir 
paredzēta mazo 
skolu slēgšana. 
Kas notiks ar 
pedagogiem, kuri 
zaudēs darbu? Vai 
IZM ir paredzējusi 
drošības spilvenu 
šiem cilvēkiem?
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Tomēr šīs skolas–attīstības 
centri vēl šodien nav saņēmuši 
nekādu informāciju par to, kā šīs 
izmaiņas var ietekmēt to darbī-
bu. IZM ir sniegusi informāci-
ju, ka šie noteikumi tiek grozīti, 
taču, citēju, „IZM darbinieki ne-
zina, kādi šie grozījumi būs”.

Viens no jautājumiem ir tas, ka 
speciālās skolas automātiski no-
kļūst zemāk atalgoto skolu grupā. 
Nosakot speciālo skolu pedago-
giem zemāko amata algas likmi, 
tiek veicināta šo pedagogu pres-
tiža pazemināšanās sabiedrībā un 
pastāv iespēja zaudēt profesionā-
lus un kvalificētus pedagogus. 
Tāpēc ir nepieciešams pastāvēt uz 
to, ka speciālajā izglītībā strādā-
jošajiem ir jāparedz piemaksa par 
darbu tāpat, kā tas bija līdz šim, 
paredzot divas pakāpes augstāku 
atalgojumu ne tikai pedagogiem, 
kas strādā ar bērniem ar garīgās 
attīstības traucējumiem, bet arī 
pedagogiem, kas strādā ar bēr-

niem, kuriem ir redzes un dzir-
des traucējumi.

Ir pilnīgi nepieņemami, ka 
internāta skolotājiem tiek no-
teikts 40 stundu darba laiks, bet 
amata alga ir 550 eiro. Internāta 
skolotājs nodrošina intensīvu 
pēcpusdienas mācību un audzi-
nāšanas darbu, attīstot bērnos 
ar īpašām vajadzībām prasmes 
un iemaņas, kas ir ļoti svarīgas 
viņu veiksmīgai integrācijai sa-
biedrībā. Tam ir nepieciešamas 
specifiskas darba prasmes, tātad 
skolotājam ir jābūt gatavam un 
motivētam intensīvi apgūt dažā-
da veida specifiskas metodes un 
mācīšanas paņēmienus. Turklāt 
speciālo skolu internātu skolotā-
ji – tāpat kā mācību priekšmetu 
skolotāji – ir vairāk pakļauti iz-
degšanas sindroma riskam.

Atbilstoši plānotajam ad-
ministrācijas samazinājumam 
speciālajās izglītības iestādēs 
tiek paredzēts samazināt direk-
tora vietnieku darba apjomu 
uz 1,5 amata vienībām. Pilnīgi 

kategoriski tas nav iespējams 
internātskolā, kur ir nepiecieša-
mi, minimums, divi vietnieki: 
viens, kas atbild par mācību dar-
bu rīta cēlienā, otrs – kas atbild 
par audzināšanas darbu, strādā 
ar internāta skolotājiem un pār-
rauga darbu pēc pusdienām, līdz 
vakaram. Lai kā mēs vēlētos pār-
dalīt pienākumus un atbildību, 
internātskolā to nevar izdarīt, 
jo eksistē Darba likums, kurā ir 
noteikta 40 stundu darba nedēļa, 
un ne direktors, ne mācību daļas 
vadītājs nevar strādāt diennakti.

Uzskatām, ka arī speciālo 
skolu direktoriem, vietniekiem, 
struktūrvienību vadītājiem un 
metodiķiem ir jābūt iespējai 
veikt pedagoģisko darbu, saņe-
mot par to samaksu. Nav runas 
par papildu ienākumiem, bet 
gan par profesionālās kvalifikā-
cijas uzturēšanu un to, ka bieži 
vien speciālajās skolās šie cilvē-
ki ir augsti kvalificēti speciālās 
pedagoģijas profesionāļi, kurus 
nav iespējams aizstāt, negatī-

vi neietekmējot skolas mācību 
procesa kvalitāti.

Lūdzam arodbiedrību vi-
sus šos sasāpējušos jautājumus 
steidzamības kārtā iekļaut MK 
noteikumu par darba samaksu 
izstrādes ieteikumos IZM un 
iesaistīt speciālās izglītības eks-
pertus šo jautājumu apspriešanā 
vienlīdzīgi ar citām Latvijas vis-
pārizglītojošajām skolām.”

Talsu starpnovadu arodorga-
nizācijas vadītāja Inta Libreiha 
norādīja, ka pēc pedagogu dar-
ba samaksas modeļa aprobāci-
jas pirmās kārtas no IZM nebija 
atgriezeniskās saites un būtībā 
tajā no februāra līdz pat maijam 
nekas nav mainījies. „Neviens 
to skaļi nesaka, taču slēptā vei-
dā tajā ir paredzēta mazo skolu 
slēgšana. Kas notiks ar pedago-
giem, kuri zaudēs darbu? Vai 
IZM ir paredzējusi drošības 
spilvenu šiem cilvēkiem? At-
bildes uz šiem jautājumiem no 
IZM amatpersonām neesam sa-
ņēmuši. Pedagogu darba samak-

sas noteikumus valdībā drīkst 
apstiprināt tikai vienā paketē ar 
atbilstošu finansējumu. Pretējā 
gadījumā šie noteikumi zaudē 
jēgu,” sacīja I. Libreiha.

Arodorganizāciju pārstāvji 
LIZDA darbu vērtēja atšķirīgi – 
no teicami līdz pat neapmieri-
noši. Viskritiskākais uzrunā bija 
Ventspils pilsētas arodorgani-
zācijas vadītājs Sergejs Paipals-
Šulcs, kurš I. Mikiško pārmeta 
neieklausīšanos LIZDA pado-
mes pārstāvju teiktajā, iešanu 
IZM ierēdņu pavadā. Arī citi 
debatētāji izteica kritiskas piezī-
mes par LIZDA priekšsēdētājas 
darbu pēdējā laikā, tādēļ balso-
šanā viņa saņēma vien nedaudz 
vairāk par 90 balsīm, savukārt 
par I. Vanagu nobalsoja 168 kon-
gresa delegāti.

LIZDA kongresā tika apstip-
rināti darbības virzieni 2015.–
2020. gadam, ar ko var iepazī-
ties interneta vietnē http://www.
lizda.lv/lv/par-mums/darbibas-
virzieni. 

AkTuĀLI4
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LIZDA ievēl jaunu vadību un kritizē jaunā
pedagogu darba samaksas modeļa projektu

Trešdien, 20. maijā, Saeimas 
Izglītības, kultūras un zinātnes 
komisija bija aicinājusi Izglītības 
un zinātnes ministrijas (IZM) 
vadību iepazīstināt ar Ministru 
kabineta (MK) noteikumu „Pe-
dagogu darba samaksas noteiku-
mi” projektu, kā arī sociālos part-
nerus paust savu viedokli par šo 
noteikumu stiprajām un vājajām 
pusēm.

Tā vietā, lai konkrēti runātu 
par pedagogu darba samaksas 
jauno modeli, krietnu daļu lai-
ka visi bija spiesti noklausīties 
izglītības un zinātnes ministres 
Mārītes Seiles uzrunu no prezen-
tācijas, ko viņa neatlaidīgi de-
monstrē ikvienā tikšanās reizē, 
uzsverot, ka izglītības kvalitāte 
ir tik laba, cik labi ir tās skolotā-
ji un skolu vadītāji, ka izglītības 
kvalitāti ietekmē konkurētspējīgs 
atalgojums, kvalitatīva pedagogu 

profesionālā pilnveide, kvalitatī-
va pedagogu sagatavošanas sis-
tēma un kvalitatīva infrastruktū-
ra, mūsdienīgs izglītības saturs. 
Kārtējo reizi ministre atgādināja 
Ekonomiskās sadarbības un at-
tīstības organizācijas (OECD) 
Starptautiskās skolēnu novēr-
tēšanas programmas (PISA) 
2012. gada 15 gadu veco skolēnu 
zināšanas matemātikā un dabas-
zinātnēs, kas ir vidējas, kā arī 
piebilda, ka pasliktinās skolēnu 

zināšanu līmenis lauku skolās – 
un to apliecina gan PISA, gan arī 
centralizēto eksāmenu rezultāti. 
Viņa uzsvēra arī mazo skolēnu 
skaitu uz vienu skolotāju, piebil-
stot, ka tomēr ir jāievēro arī Lat-
vijas iedzīvotāju izkliedētība.

Ministre skaidroja, ka, lai no-
teiktu, cik amata vienību skolai 
ir nepieciešams, tiek aprēķināts, 
cik stundu katram skolēnam ir 
jāmācās atbilstoši mācību plā-
nam: 1.–6. klasē – 25,5 stundas, 
7.–9. klasē – 33,3 stundas un 
10.–12. klasē – 36 stundas. Tur-
klāt stundu skaits tiek reizināts 
ar koeficientu, ja skolēns mācās:

• speciālās izglītības program-
mā – 1,8–2,0;

•  profesionāli  orientētā  pro-
grammā – 1,2–1,3;

• vakara, neklātienes program-
mā – 0,5–0,75.

Savukārt skolas administrācijas 
algu ir plānots rēķināt atkarībā no 
skolēnu skaita:

•  direktora  –  1080–1680  eiro 
(skolām ar mazāk nekā 100 bēr-
niem – nepilna slodze);

•  vietnieka  –  900–1200  eiro 
(viens vietnieks uz katriem 
200 skolēniem).

Pēc IZM aprēķiniem, skolē-
niem būs pieejams vairāk atbalsta 
personāla, proti, viens bibliote-
kārs, viens logopēds 1.–6. klasē 
uz katriem 500 skolēniem, viens 
psihologs uz 600 (tagad – 1260) 
skolēniem un viens karjeras kon-
sultants uz 2000 (11 000) sko-
lēniem. Savukārt izglītības spe-
ciālisti iebilst, ka mazajās skolās 

atbalsta personāla slodze būs tik 
niecīga, ka visiem bērniem, kam 
ir nepieciešams atbalsts, to neva-
rēs nodrošināt, piemēram, mazā 
skolā bibliotekārs būs vien pāris 
dienu uz pāris stundām.

Savdabīgs ministres prezentā-
cijā bija arī slaids par to, kāds at-
algojums pienāksies skolotājiem 
piecās skolu grupās: 1. grupā, kur 
vidējais skolēnu skaits ir mazāks 
par 9,9, skolotāji pirms nodokļu 
nomaksas saņems 760 eiro, savu-
kārt 5. grupā, kur skolēnu skaits 
klasē ir lielāks par 25 skolēniem, 
skolotāju alga varētu sasniegt 
1000 eiro – taču abas šīs summas 
pirms nodokļu nomaksas skolo-
tājiem ir cerības saņemt vien tad, 
ja tiks piešķirts papildu finansē-
jums. Par 2., 3. un 4. skolu grupas 
pedagogu atalgojumu ministres 
prezentācijā nebija teikts ne vārda, 
visticamāk tādēļ, ka IZM speciā-
listi šīs summas maina katru reizi, 
kad modeļa projekts tiek pilnvei-
dots. Pēc IZM aprēķiniem, šā gada 
četriem mēnešiem papildus ir ne-
pieciešami 9,8 miljoni eiro, bet 
nākamgad – 29,4 miljoni eiro.

Kad sākās deputātu jautājumi 
par darba samaksu konkrētām 
pedagogu grupām (interešu iz-
glītības pedagogiem, speciālās 
izglītības skolotājiem, pirmsko-
lu skolotājiem, bibliotekāriem), 
ministres atbildes bija izvairīgas. 
Ministre uzskata, ka interešu iz-
glītību finansē pašvaldība un tā-
dēļ IZM gar to nav daļas. 

Sociālie partneri un FM iebilst 
pret IZM izstrādāto pedagogu darba samaksas noteikumu projektu

   Daiga KļansKaiK
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Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē 
neatkāpās no pārliecības, ka skolu direktori mācību stundas var vadīt, nesaņemot par to atalgojumu. 
Viņa uzskata, ka skolas direktors vispār varētu būt tikai administrators.
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Speciāli „Izglītībai un Kultūrai”

Tas būtu smieklīgi, ja nebū-
tu tik skumji… Reizē ar vasa-
ras tuvošanos skolās (un mājās, 
un plašsaziņas līdzekļos) atkal 
sāk skanēt tradicionālie mācību 
gada nobeiguma teksti. Līdzīgi 
kā savs skaitāmais pantiņš vai 
pieklājības frāze ir Ziemassvētku 
un Lieldienu laikam, tā arī mācī-
bu gada nobeigumā visi zina, kas 
ir jāsaka. Un jāsaka, protams, 
tas, ka tūlīt, tūlīt pienāks vasa-
ra – kārotais nemācīšanās laiks, 
kas saucas – skolas brīvdienas, 
un tad nu… Vasaru un oficiālās 
brīvdienas (pieaugušo valodā 
runājot – atvaļinājumus) gaida 
visi, un ar to viss ir kārtībā. Jau-
tājums ir par „tad nu…”: un ko 
tad darīsim? Kas tad notiks? Vai 
tiešām nemācīsimies? Vai tiešām 
neko neiemācīsimies?

Prieks par vasaru nav apšau-
bāms, un to vajag droši un koši 
celt kā karogu, jo, kā savulaik 

teica šāgada jubilāre Aspazija, 
„mums jāsaudzē tāds mazs pui-
sītis – prieciņš, mēs viņu maz 
pazīstam”. Bet vai tad prieks 
neiet roku rokā ar vasaru un 
īstu mācīšanos, kuru saska-
tīt, apjaust, izgaršot un iemīlēt 
mums, pedagogiem, būtu jā-
palīdz saviem skolēniem un jā-
bauda pašiem?

Prieka skolā mums jau tā ir 
par maz, it īpaši mācību gada 
noslēgumā, šajos pēdējos met-

ros pirms finiša, kad ir sasniegts 
visu veidu kontroldarbu, darbu, 
pierakstu burtnīcu un visa kā 
cita pārbaudīšanas un atzīmju 
likšanas un labošanas apogejs. 
Klausoties tajā, ko stāsta skolē-
ni, vecāki un arī paši skolotāji, ir 
redzams, ka taisnīgi, nemainīgi 
un – galvenais – abām pusēm 
skaidri saprotami kritēriji šajā 
atzīmju izlikšanas laikmetā jo-
projām ir retums. Te bērns brī-
nās, ka atzīme zema, jo, izrādās, 
nav bijušas pareizas atstarpes; 
te skolēna pierakstu burtnīcas 
vērtējums samazināts par ko-
rektora lietošanu (un lai stāsta, 
ko grib, visas pasaules eksperti 
par nepieciešamību kļūdīties 
un spēt savas kļūdas labot; skolā 
gribam risinājumu redzēt tīru 
un pareizu, un ar pirmo reizi); 
citu reizi mēģinājums atrisināt 
situāciju ar lielu blīkšķi ir izgā-
zies, jo skolotājas teiktais „tas 
nekas, ka nebūs viss” galu galā 
tomēr ir kļuvis par kaut ko, kas, 
darbu vērtējot, būtiski pazemi-
nājis rezultātu.

Joprojām vienu dzīvi dzī-
vo apraksts par to, kā ir jāveido 
uzdevumi un jāvērtē 10 ballu 
skalā, bet pavisam citu – reali-
tāte, kurā augstākais kritērijs ir 
„tā, kā es teicu” (vai domāju, ka 
saku…) un no galvas noskaitīto 
pantiņu daudzums. Šādā mēr-
cē pasniegta, mācīšanās patiesi 
var šķist drūma, neizprotama 
un netaisnīga, un gribas ievilkt 
elpu un vismaz uz laiku tikt tur, 
ārā. Šādā veidā strādājot, arī sko-
lotājs nogurst, jo izjūta, ka visu 
laiku vezums ir jāvelk pret kal-
nu, turklāt ratiem riteņi, kā par 
spīti, ir kļuvuši gluži kantaini, 
nav iedvesmojoša, un ilgu laiku 
ar tādu ir grūti dzīvot. Bet darba 
tik daudz, ka nav jau laika apstā-
ties, padomāt, nomainīt riteņus 
vai kustības virzienu…

Sanāca tā drūmi, bet aiz loga 
taču visā skaistumā plosās pa-
vasara ziedēšana, puķēm un 
kokiem, un ikvienam augam 
mācoties krāt spēku un pieredzi 
augļu un sēklu briedināšanai. 
Arī mums, lieliem un maziem, 
vasarā, kad gan dienas gaismas, 
gan siltuma ir vairāk, ir vieglāk 
atbrīvot uzrautos plecus un izlī-
dzināt sarauktās rūpju rievas, ie-
raudzīt plašāku horizontu, atrast 
jaunu risinājumu, saprast, ko 
dara citi, arī ārpus skolas dzīvo-
jošie cilvēki, kurus ikdienā tikpat 
kā neredzam. Kā viņi strādā, kā 
mācās, ko domā, pēc kā tiecas 
un kā svin dzīvi – iespējams, tas 
ir visvērtīgākais mācību satura 
standarts, kura iepazīšana un iz-
mantošana skolas ikdienas dar-
bā ļautu tuvināties dzīvei skolā 
un ārpus tās.

Gudri raksti un viedi cilvēki 

(dažkārt gluži ikdienišķās situā-
cijās tirgū, stacijā, lauku saim-
niecībā, frizētavā vai kur citur 
sastapti) atkal un atkal mums ie-
saka apstāties, padomāt, noteikt 
prioritātes. Vai pamanījāt Diānas 
Zandes ieteikumu neskriet par 
kapeikām, bet iet par rubļiem 
nesenā žurnāla „Una” numurā? 
Tas nav par naudas daudzumu. 
Tas ir par savām prioritātēm un 
saviem lēmumiem. Ja tas, ko cil-
vēks dara, ir pašam nozīmīgs, 
tad samaksa naudā nav vienīgā 
mēraukla; turklāt pasaulei nav 
jājūtas ne vainīgai, ne pateicīgai, 
ka cilvēks ir izvēlējies iet šo ceļu, 
darīt šo darbu.

Taču ikdienā ir tik grūti to 
atcerēties; tik grūti pieņemt lē-
mumus, kas liek nokāpt no ie-
rastās takas, kaut gan tā dažkārt 
jau ir izdangāta vienos dubļos. 
Tik grūti ir saņemties un veikt 
to kreiso pagriezienu, kas ir tik 
pazīstams katram iesācējam au-
tobraucējam. Var jau iecerētajā 

galapunktā nonākt, braucot tikai 
pa labi un pa labi, un pa labi, bet 
tad tā arī riņķojam. Attaisnoju-
mus darīšanai un arī nedarīšanai 
atrast mēs, pieaugušie, protam jo 
labi, turklāt visu laiku liekas, ka 
mūsu pašu rokās izvēles ir tik 
maz. Bet ir. Vislielākā. Protams, 
komplektā ar vienām vai otrām 
sekām, un šķiet, ka tieši tās mul-
sina, baida vai – vienkārši skrie-
not nav laika pamanīt vai izdo-
māt līdz galam.

Izaicinājumi vienmēr nāk 
komplektā ar iespējām. Tas ir 
tā kā sēņojot: turpat, tuvumā, ir 
jābūt vēl kaut kam, bet tas neno-
zīmē, ka vardarbīgi ir jāplucina 
sūnas milzu perimetrā. No otras 
puses – ne tik bieži lielas iespējas 
uzkrīt kā ābols uz galvas. Biežāk 
tās ilgu laiku šaudās apkārt kā 
tādas laumiņas Skārdulītes: tā kā 
krīt uz nerviem, jo te ir, te nav, 
rokā nedodas un projām nelido, 
intriģē un kārdina. Viņas nevar 
piespiest. Viņām nevar pavēlēt 
pagaidīt vai atgriezties labākā, 

piemērotākā laikā. Ar viņām ir 
jāprot sarunāt un sadraudzēties. 
Ar iespējām, kas izkūņojas no 
nešpetniem izaicinājumiem.

Vasara ir fantastisks laiks mā-
cīties dzīvi, kura tad atspoguļo-
sies mūsu ikdienas darbā – kā 
gan citādi, ja reiz šo darbu da-
rām savas brīvas un apzinātas 
izvēles pēc. Rīgas Katoļu ģim-
nāzijas skolotāja Marija Gulbe 
nesenā intervijā teica: „Esi tāds, 
kādus vēlies redzēt savus skolē-
nus: radošs, mierīgs, disciplinēts, 
sirsnīgs.” Tieši tik vienkārši. Es 
no sevis pielieku: esi zinātkārs, 
mācīties gribošs, ar atvērtu prā-
tu. Tāds, par kuru Reids Vilsons 
(Reid Wilson) saka: kurš dodas 
savu skolēnu pasaulē, pat ja tā ir 
nepazīstama teritorija. Tā ir teri-
torija, kurā visi sastapsimies un 
dzīvosim. Pat ne rīt – jau šopēc-
pusdien.

Ik pa laikam mēs jūtam, ka 
veicam pēdējos metrus, ka ir 
jāsaņemas, ka viens posms beig-
sies un būs iespēja atvilkt elpu. 
Bet aiz katra finiša nāk nākamā 
distance, nākamā dzīves diena, 
kurā atkal būs jauni uzdevumi 
un kura atkal piedāvās jaunas 
iespējas. Man patīk vērot, kā 
treneri sacensībās, pirms starta, 
palaiž uz ledus mazās daiļsli-
dotājas: saņemot tāda sešgadīga 
mazuļa rociņas, izveidojot acu 
kontaktu, atrodot īstos vārdus 
un veltot šo mirkli iedvesmoša-
nai, spēcināšanai un mierināša-
nai vienlaikus.

Cik lieliski būtu, ja katrs 
Latvijas skolotājs tā šopavasar 
palaistu brīvdienās savus sko-
lēnus: spēcinot un mierinot, 
palīdzot apjaust briesmas un 
grūtības un mudinot saskatīt 
iespējas, vairojot skaistumu un 
mācot izturību. To vēl var pa-
spēt. Tas neko nemaksā, bet tas 
prasa būt Skolotājam. Mums ir 
daudz Skolotāju, tikai pašiem ir 
jāatceras, ka jūs tādi esat; ka jūs 
tādi spējat būt. Ka arī jūs visu 
vasaru turpināsiet mācīties, jo 
šie ir pēdējie metri pirms lielis-
kas jaunas distances. 
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Par pēdējiem metriem. 
Pirms finiša vai jaunas distances sākuma?

   aiJa TūnaiK

FOTO: Andris Bērziņš

„Mums ir daudz Skolotāju, tikai pašiem ir jāatceras, ka jūs tādi 
esat; ka jūs tādi spējat būt. Ka arī jūs visu vasaru turpināsiet 
mācīties, jo šie ir pēdējie metri pirms lieliskas jaunas distances,” 
rosina Aija Tūna.

Vasara ir 
fantastisks laiks 

mācīties dzīvi, kura 
tad atspoguļosies 
mūsu ikdienas 
darbā – kā gan 
citādi, ja reiz šo 
darbu darām savas 
brīvas un apzinātas 
izvēles pēc.



Joprojām vienu 
dzīvi dzīvo 

apraksts par to, kā 
ir jāveido uzdevumi 
un jāvērtē 10 ballu 
skalā, bet pavisam 
citu – realitāte, kurā 
augstākais kritērijs ir 
„tā, kā es teicu”.



Izaicinājumi 
vienmēr nāk 

komplektā ar 
iespējām. Tas ir tā 
kā sēņojot: turpat, 
tuvumā, ir jābūt 
vēl kaut kam, bet 
tas nenozīmē, 
ka vardarbīgi ir 
jāplucina sūnas milzu 
perimetrā.
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Mums izglītībā ir spēcīgas tra-
dīcijas, un es nekad neesmu tei-
cis, ka izglītība Latvijā būtu slikta 
vai problemātiska. Mums tā nav 
jāpārveido tāpēc, ka kaut kas ne-
darbotos, bet gan tāpēc, ka izglī-
tībai ir jāseko līdzi laikam. Saikne 
un mijiedarbība starp tradīciju un 
inovācijas spēju – tā ir būtiskākā 
īpašība, kas ir nepieciešama visā 
izglītības sistēmā, ne tikai Latvijā. 
Tur arī ir lielā konkurence starp 
izglītību pasaulē un Eiropā. Tā ir 
joma, kurā, es ceru, varēšu ar savu 
pieredzi palīdzēt.

Kuras Latvijas izglītības 
vērtības pamana un novērtē kā 
labas arī citviet pasaulē?

Bieži vien labi un atzinīgi no-
vērtēta ir eksakto mācību priekš-
metu mācīšana, taču ne vienmēr 
tāpēc, ka tā būtu ārkārtīgi inova-
tīva, bet gan tāpēc, ka mums ir 
tradīcija un pedagogu kapacitā-
te. Nāk prātā arī interešu izglītī-
ba – viss, kas notiek neformāli, 
ārpus stundu laika. Šajā ziņā, cik 

man zināms, Latvija ir diezgan 
unikāla Eiropā un pasaulē ar 
ārkārtīgi attīstīto tradīciju – gan 
skolēnu kori, gan dziesmu svēt-
ki, gan interešu pulciņi un viss 
pārējais, kas notiek pēc mācību 
stundām. Latvijā interešu izglī-
tība ir daļa no vispārējās izglītī-
bas satura. Tā dažkārt neparādās 
mūsu stundu plānā, taču tas ir 
tādēļ, ka interešu izglītība tiek 
dažādi organizēta.

Vai nav tā, ka mēs dažkārt 
formālo un neformālo izglītī-
bu, tēlaini runājot, uzskatām 
par diviem upes krastiem?

Tā nevajadzētu būt. Iespē-
jams, tāds varētu būt skats no 
malas, taču cilvēki, kas ar to 
nodarbojas, visbiežāk ir tie paši 
skolotāji, tāpēc praksē šī saikne ir 
cieša. Iespējams, no ārpuses va-
rētu izskatīties, ka tā tiek dažādi 
organizēta.

Veidojot pedagogu darba sa-
maksas jauno modeli, izskanē-
ja doma, ka interešu izglītību 
varētu finansēt tikai no paš-
valdību budžeta. Patlaban ir 
bažas par to, ka – atkarībā no 
pašvaldību rocības – bērniem 
pieeja interešu izglītībai varētu 
kardināli atšķirties, jo ne visu 
pašvaldību finanšu iespējas ir 
līdzvērtīgas. Ja tiešām šis mo-
delis tiks īstenots, tas varētu iz-
vērsties diezgan dramatiski.

Kā es saprotu, jaunajā peda-
gogu darba samaksas modelī ir 
paredzēts, ka pedagogiem būtu 
daudz vairāk laika – apmaksāta 
laika – nekā pašlaik. Tas būtu ne 
tikai stundu vadīšanai, bet arī tām 
gatavojoties un strādājot ar skolē-
niem ārpus stundām.

Jā, skolotājiem būs vairāk 
laika, bet amata vienību skaits 
būtiski samazināsies. Praktiķi 
rēķina, ka viņi pilnā apjomā 
nespēs realizēt pat mācību plā-
nu, tāpēc ir zināmas riska pa-
zīmes.

Es jums principā piekrītu. Ja 
interešu izglītībai vispār nebūtu 
valsts dotācijas finansējuma, kāds 
tas ir pašlaik, tad tas, bez šaubām, 
ietekmētu pašvaldības, kurām ir 
mazāka rocība.

Līdz 2018. gadam ir jābūt 
gatavam kompetenču pieejā 
balstītam vispārējās izglītības 
standartam, par kura izstrā-
di ir atbildīga jūsu institūcija. 
Kas jau ir iesākts, padarīts?

Ļoti labi, ka esmu amatā reizē 
ar šā apjomīgā darba sākumu, jo 
jūtos tajā iesaistīts ar pirmajiem 
posmiem, lai gan dažas iestrādes 
jau ir notikušas. Mēs gatavojam 
lielus Eiropas struktūrfondu pro-
jektus, kur šim darbam būs finan-
sējums. Tiek plānots projektu rea-
lizāciju pakāpeniski sākt ar šā gada 
septembri. Pirmais uzdevums būs 
darba grupu un programmu iz-
strāde un tad arī mācību materiā-
lu izstrāde un aprobācija. Tas būs 
ilgstošs process, bet ideja ir vir-
zīties uz kompetencēs balstītiem 
standartiem un programmām. No 
savas pieredzes varu apliecināt, ka 
kompetenču pieeja pašlaik ir gan 
pamatota, gan populāra, gan iz-
platīta, uz to virzās visas izglītības 
sistēmas, attālinoties no diezgan 
šauriem priekšmetu standartiem 
un aprakstiem un mērķējot uz 
plašākām kompetenču jomām. Ir 
paredzēta arī dziļāka saturiskā in-
terpretācija.

Kādus cilvēkus plānojat ai-
cināt darba grupās, lai saturu 
veidotu gan zinātniski, gan 
praktiski sabalansētu?

Darba grupā būs gan zinātnie-
ki, gan praktiķi. Mēs nedrīkstam 
piemirst par zinātniskuma prin-
cipiem, lai nenotiktu tā, ka iz-
mantojam tikai praktiķus. Mums 

ir jāaicina kopā gan praktizējo-
ši un pieredzes bagāti skolotāji, 
kuri māca bērnus, gan augstsko-
lu mācībspēks, gan zinātnieki un 
pētnieki, kuri ir attīstījuši jaunas 
zināšanu jomas, ieskaitot digitālās 
prasmes. Es pieņemu, ka lielākā 
daļa šo materiālu būs digitalizēti. 
Strādāsim arī ar IT jomas un ne-
valstisko sektoru speciālistiem un 
uzņēmējiem.

Kādā veidā notiks cilvēku 
atlase darba grupām?

Konkursu kārtībā. Konkursiem 
varēs pieteikties, būs savi atlases 
kritēriji gan skolām, gan indivi-
duāliem programmu un mācību 
līdzekļu veidotājiem.

Kas būtu jāzina un jāmāk 
21. gadsimta otrās puses cilvē-
kam?

Es nebūšu pārāk oriģināls, jo 
pamats ir astoņas pamatkompe-
tences, par kurām ir rakstīts Eiro-
pas Komisijas dokumentā „Deve-
loping Key Competences at School 
in Europe: Challenges and Oppor-
tunities for Policy” („Pamatpras-
mju attīstība Eiropas skolās: izaici-
nājumi un iespējas politikai”). Tās 
ietver spēju viegli un bez piepūles 
sazināties dzimtajā valodā, spēju 
sazināties svešvalodās, matemātis-
ko kompetenci un pamatprasmes 
dabas zinātnēs un tehnoloģijās, IT 
prasmes, sociālās un pilsoniskās 
prasmes, uzņēmējspējas, mācīša-
nos mācīties un kultūrapziņu un 
jaunrades spējas. Ja mēs uz tām 
skatāmies kā uz izglītības pamat-
mērķiem, kompetences apraksta, 
kādu mēs vēlamies redzēt cilvēku 
pēc konkrētā izglītības posma. 
Kompetences raksturo izglītotu, 
harmoniski attīstītu personību, 
kas spēj attīstīt gan sevi, gan sadar-
boties ar citiem. Tas arī ir izglītības 
mērķis – dot šīs kompetences cil-
vēkiem. Un tad seko priekšmetis-
kais saturs, kurā šīs kompetences 
tiktu mācītas. Saturā integrējas 
visas minētās kompetences. Katrā 
no izglītības jomām, kas daļēji at-
bilst mācību priekšmeta domāša-
nai, kritiski svarīgi ir programmu 
veidošanas līmenī iestrādāt, lai 
visas minētās kompetences tik-

tu mērķtiecīgi attīstītas. Protams, 
dažas kompetences cieši pārklājas 
ar dažādām saturiskajām jomām, 
piemēram, digitālās kompetences 
nenozīmē tikai datoriku, bet arī 
sociālās zinības, dabaszinības, ma-
temātiku utt.

Kā jūs plānojat iekļaut mā-
cību saturā valstiskuma izjūtas 
stiprināšanu cittautiešiem?

Viens no izglītības mērķiem un 
uzdevumiem ir audzināt lojālus 
un patriotiski noskaņotus cilvē-
kus. To nosaka Izglītības likums, 
un mēs to īstenojam. Es to saskatu 
tieši šo kompetenču ietvarā. Vie-
na no kompetencēm cilvēkam ir 
pilsoniskā un sociālā, kas ietver 
patriotismu, lojalitāti pret valsti, 
kurai jūties piederīgs. Var jau būt, 
ka daļa cittautiešu jauniešu dalī-
bu 9. maija svinībās neuztver kā 
dilemmu un viņiem tā nešķiet kā 
nelojalitātes izpausme Latvijai. 
Būtu jāzina, kāda ir viņu motivā-
cija – varbūt dažiem tā ir protesta 
forma, šādā veidā viņi demonstrē 
savu aktīvo dzīves pozīciju. Es 
vēlētos to saredzēt plašāk: patrio-
tisms neizslēdz arī kritisku un ana-
lītisku attieksmi. Tieši patriotisma 
jomā šī neformālā jeb ārpusstundu 
izglītība, pasākumi, kurus skolas 
īsteno laikā, kad nav stundu, ir ļoti 
būtiski. Skola nav tikai fabrika, kur 
cilvēki atnāk, izdara savu darbu un 
iet projām. Skola ir vide, socializā-
cija. To, kāds klimats mācību iestā-
dē izveidojas, nevaram regulēt mēs 
vai ministrija. Tur lielas iespējas ir 
gan pašvaldībai, gan pašai skolai 
un pedagogu kolektīvam, kuri vei-
do tādu vidi, kas rada identitātes, 
piederības izjūtu. Ja skolēns atnāk 
uz skolu un jūt, ka viņš ir Latvijā, 
tas jaunieti ļoti būtiski ietekmē. 
Vēl, protams, ir ģimenes vide, kurā 
audzēkņi atrodas ārpus skolas.

Daudz pārmetumu VISC iz-
pelnās par bērnu ar speciālām 
vajadzībām mācīšanu: trūkst 
mūsdienīgu mācību līdzekļu, 
nav skolēnu vajadzībām atbil-
stoša atbalsta, arī skolotāji ne 
vienmēr ir sagatavoti darbam 
ar bērniem, kuriem ir dažāda 
rakstura traucējumi. Kādas 
uzlabojuma iespējas saskatāt 
šajā jomā?

Šī joma ir ļoti liela un atbildīga. 
Es vēlētos, lai mēs speciālo izglītī-
bu neskatām kā atsevišķu darbības 
virzienu, par kuru citiem kolēģiem 
nebūtu viedokļa. Veidojot gan sa-
turu, gan eksamināciju, ir jāraugās 
tieši tāpat, kā mēs raugāmies uz 
visiem skolēniem atkarībā no viņu 
vecuma īpatnībām, nepieprasot, 
ka visiem ir jābūt vienādiem. Šajā 
kontekstā ir jāapzinās, ka visiem zi-
nāmā mērā ir speciālas vajadzības. 
Iekļaujošā izglītība to arī nozīmē, 
ka izglītības process, vērtējums un 
darbības tiek pielāgotas konkrē-
tam bērnam atkarībā no tā, kādas 
speciālās vajadzības viņam ir. Tāda 

būtu ģenerālā pieeja. Arī saistībā ar 
speciālajām skolām mums ir savas 
tradīcijas – nekas nav radies tukšā 
vietā, un tām ir liela kompetence.

Rēķinot pēc modeļa „nau-
da seko skolēnam”, speciālās 
izglītības iestādes ir palikušas 
pustukšas. Katra pašvaldība 
bērnu ar speciālajām vajadzī-
bām cenšas noturēt savā skolā, 
nepiedāvājot atbalsta sistēmu, 
kāda šim bērnam ir nepiecieša-
ma un kādu viņš saņemtu spe-
ciālajā skolā.

Pilnīgi precīzi. Mēs atbalstām, 
un ir labi, ja bērni tiek integrēti pa-
rastā mācību vidē, kas nav noslā-
ņojusies, nošķirta, bet to nedrīkst 
darīt mehāniski un „lēti” – tā ļoti 
bieži ir izglītības politikas prob-
lēma. Esam realizējuši projektu, 

kurā bērniem ar lasītā teksta uz-
tveres grūtībām tiek nodrošināta 
datorprogramma „SymWriter”. Par 
satura izstrādi jaunajā projektā ir 
paredzēts, ka mēs veidosim mācību 
līdzekļus arī speciālām program-
mām un metodiskos materiālus 
bērniem ar dažādām speciālām va-
jadzībām. Tas ir iestrādāts projekta 
konceptā, ieskaitot datorprogram-
mu no teksta uz runu. Man gribē-
tos cerēt, ka mēs šajā jomā strādā-
sim pietiekami ātri un progresīvi. 
Tā ir mana pārliecība.

Kāds ir jūsu redzējums par 
centralizēto eksāmenu lietde-
rību?

Mans redzējums par centralizē-
tajiem eksāmeniem un novērtēju-
mu ir līdzsvarots. Novērtējumam 
pedagoģijā ir trīs funkcijas. Viena 
ir attīstošā, kas nozīmē – ja veido-
jam mācību plānu vai uzdevumus 
stundai, dodot konkrētus prob-
lēmrisinājumus, mēs jau pārbau-
dām. Risinot uzdevumus, skolēns 
mācās, un tā ir viena no pamat-
metodēm. Ir grūti iedomāties, kā, 
to nedarot, mēs mācām. Vai tikai 
stāstām? Kur tādā gadījumā pa-
liek atgriezeniskā saite? Tātad ir 
attīstošā funkcija – un pārbaudes 
darbi vienlaikus ir mācību procesa 
sastāvdaļa. Šīs funkcijas izpildē pat 
nav tik būtiski, ko mēs beigās ar to 

Izglītībā ir jābūt līdzsvaram       starp tradīcijām un inovācijām
Mums izglītībā ir 
spēcīgas tradīcijas, 

un es nekad neesmu 
teicis, ka izglītība 
Latvijā būtu slikta vai 
problemātiska. Mums 
tā nav jāpārveido 
tāpēc, ka kaut kas 
nedarbotos, bet gan 
tāpēc, ka izglītībai ir 
jāseko līdzi laikam.



Pētījumi atklāj, ka 
cilvēkiem, kuriem 

ir tikai pamatskolas 
izglītība vai arī vidējā 
izglītība, atšķirības 
turpmākās dzīves 
iespējās ir ļoti lielas. 
Mūsdienās darba tirgū 
cilvēkiem bez vidējās 
izglītības iespēju ir ļoti 
maz.



Ceru, ka, veidojot 
kompetencēs 

balstītu saturu, 
mēs varēsim atrast 
veidu, kā līdzsvarot 
humanitāro un 
eksakto mācību 
priekšmetu apguvi, 
lai nebūtu tā, ka, 
pabeidzot vidusskolu, 
jauniešiem ir būtiski 
robi kādā no zinātņu 
jomām.



Turpinājums no 1. lpp.
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iesākam. Skolēns dara pats, kļūdās, 
izpilda kaut ko pareizi vai neparei-
zi, taču svarīgs ir pats process. Otra 
ir diagnosticējošā funkcija, jo gan 
pedagogam, gan skolai, gan mums 
kā politikas īstenotājiem, pētnie-
kiem, augstskolām un arī valstij 
ir jāzina, kas notiek, vai saistībā ar 
kompetencēm ejam pareizā virzie-
nā un skolēni patiešām ir apguvuši 
šīs kompetences. Tāpēc pārbaudes 
darbiem diagnosticējošā līmenī 
ir jānotiek regulāri, sistēmiski un 
pietiekami zinātniski, lai mēs varē-
tu izdarīt secinājumus. Skolotājam 
ir jāseko skolēna attīstībai un jāzi-
na, kā viņš attīstās, taču šeit ļoti var 
palīdzēt tehnoloģijas. Un tad mēs 
nonākam pie centralizētajiem ek-
sāmeniem, kas ir trešais funkcio-
nālais līmenis un arī formālā atzī-
šana. Tas ir svarīgi profesionālajai 
kvalifikācijai. Ja mēs saglabājam 
atestātu par pamatskolas izglītību, 
diplomu par vidējo izglītību un 
augstāko izglītību, ir jābūt formā-
lai sistēmai, kas to objektīvi novēr-
tē – vai prasības esmu izpildījis. 
Šajā līmenī centralizētie eksāmeni 
pilda savu lomu un funkciju, un 
es domāju, ka tā saglabāsies. Va-
rētu mainīties forma, piemēram, 
daudzās izglītības sistēmās pāriet 
no papīra formāta uz elektronis-
ko, bet principam, ka, pabeidzot 
noteiktu izglītības līmeni, skolēns 
tiek novērtēts, ir jābūt.

Latvijas Pašvaldību savie-
nība kongresa rezolūcijā par 
izglītību ir aicinājusi izvērtēt, 
vai nav iespējams samazināt 
mācību laika ilgumu, kas no-
zīmē atteikties no 12 klasēm, 
pārejot uz 11 klašu izglītību. 
Vai, izstrādājot kompetencēs 
balstītu mācību saturu, jūs 
varētu izvērtēt šādu iespēju?

Pašlaik, gatavojot projektus, 
balstāmies uz pašreizējo mācī-

bu laiku, kaut gan kompetenču 
pieejā plānojam domāt arī par 
pirmskolu, paplašinot laiku uz 
agrīnu vecumu – 3 vai 4 gadu 
vecumu. Pašlaik darbojamies 
tai pašā ietvarā: pirmās sešas 
klases – sākumskola, pēc tam 
7.–9. klase – pamatskola un vi-
dusskola – 10.–12. klase. Esmu 
uzklausījis dažādus viedokļus. 
Cilvēki ir pauduši, ka 12 klašu 
ir par daudz, bet es personī-
gi tam nevaru piekrist. Mana 
pieredze rāda, ka citās valstīs 
ir tieši pretēja tendence – iz-
glītošanās laiku pagarināt. At-
tīstītās valstis virzās uz ilgāku 
izglītošanās laiku. Lai gan – no 
otras puses – vidējās izglītības 
ieguves periodā profesionālajai 
izglītībai ir pieaugoša loma. Tie 
ir divi paralēli procesi. Pētījumi 
atklāj, ka cilvēkiem, kuriem ir 
tikai pamatskolas izglītība vai 
arī vidējā izglītība, atšķirības 
turpmākās dzīves iespējās ir 
ļoti lielas. Mūsdienās darba tir-
gū cilvēkiem bez vidējās izglī-
tības iespēju ir ļoti maz. Taču, 
iegūstot vidējo izglītību, satura 
un kompetenču ziņā rodas mil-
zīgas attīstības iespējas. Mans 
personiskais viedoklis – visiem 
cilvēkiem būtu jāiegūst vidējā 
izglītība: vai nu vispārējā, vai 
profesionālā. Un robežas starp 
abām vajadzētu tuvināt.

Vai vidusskolās, iegūstot 
vidējo izglītību, vajadzētu 
būt iespējai specializēties 
kādā jomā?

Es ceru, ka, veidojot kom-
petencēs balstītu saturu, mēs 
varēsim atrast veidu, kā līdz-
svarot humanitāro un eksakto 
mācību priekšmetu apguvi, lai 
nebūtu tā, ka, pabeidzot vi-
dusskolu, jauniešiem ir būtiski 
robi kādā no zinātņu jomām. 

Nav pieļaujams, ka, beidzot 
skolu, cilvēks nav ieguvis pa-
matprasmes kādā no astoņām 
iepriekšminētajām pamatkom-
petencēm. Taču, no otras pu-
ses, ir jādod iespēja cilvēkam 
augstākajās klasēs attīstīt savas 
spējas kādā īpašā jomā.

Runājot par pedagogu 
profesionālo pilnveidi, da-
žādi kursi tiek vērtēti sa-
mērā kritiski. Ko darīt, lai 
nākotnē pedagogi kursos va-
rētu pilnveidot tās prasmes, 
kas ir viņu vājā puse?

Pedagogiem ir jāseko no-
tiekošajam, jo, ieviešot jau-
nu saturu, viņi būs tie, kas to 
realizēs. Iepriekšminētās kom-
petenču jomas ir jāattīsta arī 
skolotājiem. Nav iespējams 
mācīt digitālās kompetences, ja 
pedagogam pašam šo kompe-
tenču trūkst. Tāpēc izglītības 
satura attīstībā ir paredzēts, ka 
arī skolotājs paralēli apgūst to 
pašu. Otra specifiskā joma – 
pedagogiem mūsdienās arvien 
vairāk ir jāprot sadarboties, kā 
arī organizēt un vadīt procesu. 
Angliski ir termins „leader-
ship” jeb vadība, kas ietver ne 
tikai hierarhisku vadīšanu, bet 
arī sadarbības ideju. Šīs pras-

mes 21. gadsimta skolā ir vitāli 
nepieciešamas, jo bez tām mēs 
nevaram runāt par mūsdienī-
gu, integrētu mācību saturu. 
Skolotāji jau nav mehāniski iz-
pildītāji; viņiem savās grupās 
un klasēs ir jāmācās strādāt 
ar dažādiem audzēkņiem. Tas 
būtu saistībā ar iepriekšminēto 
iekļaujošo izglītību.

Cik ilgs būs jaunā vispā-
rējās vidējās izglītības stan-
darta aprobācijas laiks?

Projekts ir apjomīgs. Es 
pieņemu, ka aprobācijai varēs 
pieteikties diezgan liels skolo-
tāju skaits un tas varēs sākties 
2016. gadā. Aprobāciju ir pare-
dzēts veikt visā Latvijā ne ma-
zāk kā 70 pašvaldību un valsts 
dibinātajās izglītības iestādēs 
visos plānošanas reģionos. 
Aprobācijā ir svarīgi iesaistīt 
izglītības iestādes, kas īsteno 
dažādas izglītības programmas 
dažādās izglītības pakāpēs un 
posmos, tostarp mazākumtau-
tību izglītības programmas un 
speciālās izglītības program-
mas, īsteno iekļaujošās izglī-
tības principus, ir ar piemē-
rotu materiāli tehnisko bāzi 
un mūsdienīgu mācību vidi, 
kā arī pārmaiņu īstenošanai 
motivētu pedagoģisko kolek-
tīvu. Vismaz 6000 pedagogu 
tiks iesaistīti profesionālās 
kompetences pilnveidē, apro-
bējot un pakāpeniski ieviešot 
kompetenču pieejā balstītu 
vispārējās izglītības saturu. 
Projekta īstenošana ir plāno-
ta sešus gadus – no 2015. gada 
līdz 2021. gadam, paredzot līdz 
2018. gadam aprobēt un ieviest 
jauno saturu secīgi pirmsskolas 
un pamatizglītības pakāpē, pēc 
2018. gada – vidējās izglītības 
pakāpē.

Nākamais jautājums ir par 
datorikas apguvi ar 1. klasi, sā-
kot ar šā gada 1. septembri. Vai 
programmas jau ir gatavas?

Divās nedēļās, kopš esmu jau-
najā amatā, pats ar šo jautājumu 
esmu diezgan daudz strādājis. 
Programmas ir izstrādātas visiem 
posmiem un visām paredzēta-
jām aprobācijas klasēm – 1., 4. un 
7. klasei. Tās ir iesniegtas ārējiem 
ekspertiem izvērtējumam, un mi-
nistrija pašlaik veido novērtējumu. 
Tāpēc patlaban ir zināma kavēša-
nās, jo bija plānots, ka program-
mas publiskos 1. maijā. Es sāku 
darbu 5. maijā, un tas vēl nebija 
noticis, jo ekspertu vērtējumi 
kavējās. Tikko programmas būs 
izvērtētas, mēs tās publiskosim 
VISC mājaslapā.

Vai saistībā ar šīm program-
mām skolotājiem vasarā ir plā-
notas kādas mācības?

Liepājas Universitāte skolotā-
jiem organizēs un vadīs tālākizglī-
tības kursus vasarā, bet tas ir tikai 
viens no pieejamajiem mācību 
veidiem.

Kā notiek sagatavošanās pi-
loteksāmenam fizikā, ķīmijā, 
dabaszinībās nākamajā mācī-
bu gadā?

Nākamajā mācību gadā būs 
pilotprojekts – obligātie centrali-
zētie eksāmeni pēc skolas izvēles 
fizikā, ķīmijā vai dabaszinībās. 
Pašlaik tiek plānots, ka pilotpro-
jektā piedalīsies 12 klases skolēni 
aptuveni 50 skolās dabaszinībās, 
60 skolās fizikā un 60 skolās ķī-
mijā. Visi šie eksāmeni notiks 
vienlaikus – 2016. gada 13. aprīlī. 
Tas ir pilotprojekts, tātad skolas 
līdz 1. oktobrim varēs pieteikties, 
iepriekš izvērtējot, ka konkrē-
tajam eksāmenam var pieteikt 
visu klasi. 

Latvija ir diezgan 
unikāla Eiropā un 

pasaulē ar ārkārtīgi 
attīstīto tradīciju – gan 
skolēnu kori, gan 
dziesmu svētki, gan 
interešu pulciņi un viss 
pārējais, kas notiek 
pēc mācību stundām.



VK: IZM pērn nav nodrošinājusi ekonomisku 
valsts budžeta līdzekļu izlietošanu 3 760 952 euro apmērā

Izglītības un zinātnes minis-
trija (IZM) pagājušajā gadā nav 
nodrošinājusi efektīvu un ekono-
misku valsts budžeta līdzekļu iz-
lietošanu 3 760 952 euro apmērā, 
ir secinājusi Valsts kontrole (VK) 
revīzijā par IZM 2014. gada pār-
skata sagatavošanas pareizību.

IZM 2014. gadā ir veikti avan-
sa maksājumi 58 277 euro ap-
mērā, t. sk. noslēgtajos līgumos 
ar piegādātājiem neparedzēti 
avansa maksājumi 47 691 euro 
apmērā un avansa maksājumi 
par iedzīvotāju ienākuma no-
dokli un valsts sociālās apdroši-
nāšanas obligātajām iemaksām 
10 586 euro apmērā.

IZM nav sasniegusi projekta 
„Portāla www.skolas.lv attīstība 
(2. kārta)” mērķi, un tā īstenoša-

nas rezultātā valsts budžetam ir 
radīti 3 553 530 euro zaudējumi, 
tajā skaitā Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda (ERAF) finan-
sējums 1 536 969 euro apmērā 
un valsts budžeta finansējums 
1 989 499 euro apmērā. Valdī-
ba 10. marta Ministru kabineta 
sēdē nolēma, ka no valsts bu-
džeta līdzekļiem tiks segta arī 
ERAF līdzfinansējuma daļa – 
1 536 969 euro.

Projekta mērķis bija radīt 
vienotu publisku interaktīvu 
piekļuves vidi visai ar izglītības 
procesu saistītajai informācijai 
procesā iesaistītajām un ieintere-
sētajām pusēm. Tika plānots, ka 
projekta rezultātā portāls www.
skolas.lv kļūs par vienotu piekļu-
ves punktu ar izglītības procesu 
saistītās informācijas iegūšanai 
un dažādu e-pakalpojumu sa-

ņemšanai un sniegšanai.
VK norāda, ka jau 2012. gadā 

IZM bija informēta par iespē-
jamajiem trūkumiem projekta 
īstenošanā, jo 2012. gada 20. feb-
ruārī IZM noslēdza uzņēmuma 
līgumus ar Latvijas Universi-
tātes ekspertiem, lai izvērtētu 
projekta nepieciešamo funkcio-
nalitāti un novērstu riskus, kas 
bija saistīti ar valsts finanšu lī-
dzekļu neefektīvu izmantošanu. 
Eksperti secināja, ka projekta 
piedāvātā funkcionalitāte papil-
dina jau pieejamās iespējas citos 
portālos un projekta izmaksas ir 
nepamatoti augstas. Noslēgtais 
līgums ir valstij neizdevīgs, un 
tas ir jālauž. IZM, kuru tobrīd 
vadīja Roberts Ķīlis, netika pie-
ņemts lēmums pārtraukt projek-
tu un lauzt līgumu. Pretēji tam 
IZM sagatavoja un Centrālajai 

finanšu līgumu aģentūrai iesnie-
dza 1 982 665 euro maksājumu 
pieprasījumu. 2012. gadā Vi-
des aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrija informēja 
valdību, ka klasificē projektu kā 
paaugstināta riska projektu, jo 
projekta īstenošanai atlikušais 
laiks, rēķinoties ar vēl veicamo 
darbu apjomu, var izrādīties ne-
pietiekams.

Ģenerālprokuratūra 15. maijā 
sāka kriminālprocesu par IZM 
nerealizēto projektu portāla sko-
las.lv izveidei. Kriminālprocess 
izmeklēšanai ir nosūtīts Valsts 
policijai.

IZM nav nodrošinājusi arī 
Publisko iepirkumu likuma pra-
sību ievērošanu, jo IZM padotī-
bas iestādes, neveicot Publisko 
iepirkumu likumā noteikto ie-
pirkuma procedūru, 2014. gadā 

ir iegādājušās preces un pakalpo-
jumus un veikušas maksājumus 
kopumā par 134 132 euro (ne-
skaitot PVN), tādējādi ierobežo-
jot piegādātāju brīvu konkurenci 
un radot valsts budžeta līdzekļu 
neefektīvas izlietošanas risku.

Skrundas Profesionālā vidus-
skola nav racionāli izmantojusi 
izglītības iestādei iedalītos fi-
nanšu līdzekļus un nav nodroši-
nājusi budžeta līdzekļu efektīvu 
un ekonomisku izlietošanu at-
bilstoši paredzētajiem mērķiem, 
jo, sniedzot ēdināšanas pakal-
pojumus Skrundas novada paš-
valdības izglītības iestādēm un 
Skrundas veselības un sociālās 
aprūpes centram, ir radušies vis-
maz 15 013 euro lieli zaudējumi.

VK revīzijas rezultātā IZM ir 
sniegti septiņi ieteikumi, lai no-
vērstu konstatētos pārkāpumus. 

   iK infORmāciJaiK
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Otrdien, 26. maijā, Minis-
tru kabinetā (MK) tika nolemts 
likvidēt Skrundas Profesionālo 
vidusskolu, Jaungulbenes Pro-
fesionālo vidusskolu, Rīgas Pār-
daugavas Profesionālo vidusskolu 
un Alsviķu arodskolu, pamatojot 
to ar nelielo audzēkņu skaitu un 
nepieciešamību turpināt profe-
sionālās izglītības kvalitātes un 
modernas mācību vides uzla-
bošanu. Likvidēto profesionālo 
vidusskolu audzēkņiem un daļai 
pedagogu būs iespēja turpināt 
mācības un darbu kādā no citām 
izglītības iestādēm.

Jaunajā mācību gadā Alsvi-
ķu arodskola kļūs par Smiltenes 
tehnikuma mācību īstenošanas 
vietu Alsviķos, kur tiks turpi-
nāta profesionālās izglītības pro-
grammu īstenošana. Audzēkņi 
turpinās mācīties un pedagogi 
strādāt tajā pašā vietā, Alsviķos, 
kur turpmāk atradīsies Smiltenes 
tehnikuma teritoriālā struktūr-
vienība. Pievienojot arodskolu 
tehnikumam, Alsviķos tiks sa-
glabāta kvalitatīvas profesionā-
lās izglītības pieejamība reģionā, 
pilnveidota izglītības program-
mu īstenošanas materiāli tehnis-
kā bāze, tehnikumam piesaistot 
Eiropas Savienības (ES) finansē-
jumu. Ievērojot Smiltenes tehni-
kuma prestižu, tā profesionālās 
izglītības kompetences centra 
(PIKC) statusu un finansiālās 
iespējas, arī arodskolas audzēk-
ņiem tiks paplašināts piedāvāto 
izglītības programmu, tostarp 
pieaugušo izglītības un tālmācī-
bas programmu, skaits. Tas ļaus 
sagatavot darba tirgus prasībām 
atbilstošus un tautsaimniecībai, 
tostarp Vidzemes reģiona un 
Alūksnes novada attīstībai, ne-
pieciešamus speciālistus. Turklāt 
ar fondu ieguldījumu ir pare-
dzēts nodrošināt mācību telpu 

tehnisko pieejamību arī skolē-
niem ar speciālām vajadzībām, 
vienlaikus vienlīdzīgi iekļaujot 
visus skolēnus modernā un pie-
vilcīgā mācību vidē.

Sākot ar šā gada 1. septembri, 
Skrundas Profesionālās vidus-
skolas izglītības programmas 
pārņems Kuldīgas Tehnoloģiju 
un tūrisma tehnikums, Jaungul-
benes Profesionālās vidusskolas 
programmas – Smiltenes tehni-
kums, Rīgas Pārdaugavas Pro-
fesionālās vidusskolas izglītības 
programmas – Rīgas Amatnie-
cības vidusskola. Profesionālās 
izglītības iestāžu audzēkņiem 
tiks nodrošināta iespēja turpināt 
mācības izglītības iestādēs, kas 
pārņems profesionālo skolu iz-
glītības programmu īstenošanu. 
Audzēkņiem tiks nodrošināta 
iespēja dzīvot dienesta viesnīcā. 
Arī daļai pedagogu būs iespēja 
strādāt tajās izglītības iestādēs, 
kuras pārņems attiecīgās izglī-
tības programmas. Izglītības un 
zinātnes ministrijā (IZM) uz-
sver, ka, ievērojot Rīgas Amat-
niecības vidusskolas prestižu un 
tās reālo iespēju tuvākajā laikā 
iegūt PIKC statusu, kā arī iespē-
ju piesaistīt ES fondu finansēju-
mu un nodrošināt augstu izglī-
tības kvalitāti, tiks paplašināts 
profesionālās vidusskolas piedā-
vāto izglītības programmu skaits 
un infrastruktūra.

Šajās izglītības iestādēs pēdē-
jos gados ir turpinājis sarukt au-
dzēkņu skaits, reizē ir samazinā-
jies arī skolām pieejamais valsts 
budžeta finansējuma apmērs, 
ko saskaņā ar MK noteikumiem 
aprēķina atbilstoši audzēkņu 
skaitam izglītības iestādē. De-
mogrāfiskās prognozes liecina, 
ka audzēkņu skaits šajās profe-
sionālās izglītības iestādēs arī 
turpmākajos gados varētu sama-
zināties, tāpēc skolas kā patstā-
vīgas izglītības iestādes atbilstoši 

noteiktajiem kritērijiem nespēs 
kvalificēties PIKC statusa iegū-
šanai. Arī ES fondu finansējums 
nav pieejams izglītības iestādēm 
ar nelielu skolēnu skaitu, tādējā-
di netiek nodrošināta skolu tālā-
ka attīstība.

Turpinot profesionālās izglī-
tības kvalitātes un modernas 
mācību vides uzlabošanu un 
darbu konkurētspējīgas profe-
sionālās izglītības sistēmas iz-
veidē, IZM attīsta PIKC tīklu, 
paredzot, ka līdzekļi tiek kon-
centrēti ilgtspējīgos projektos – 
modernizētos un aprīkotos, 
mūsdienu prasībām atbilstošos 
profesionālās izglītības centros 
visos Latvijas reģionos. Mūsdie-
nīgai profesionālajai izglītībai 
ir nepieciešami lieli ieguldījumi 
gan modernā mācību aprīkoju-
mā – darba galdos, laboratorijās 
un autotehnikā, gan mācību tel-
pās un dienesta viesnīcās. Ar šo 
procesu tiek turpināta arī profe-
sionālās izglītības iestāžu tīkla 

optimizācijas pamatnostādņu 
2010.–2015. gadam īstenošana, 
veidojot modernu, mūsdienu 
prasībām atbilstošu profesio-
nālās izglītības infrastruktūru. 
Vienlaikus tiek sekmēta visu 
veidu resursu efektīva izmanto-
šana, paaugstinot profesionālās 
izglītības kvalitāti un pieejamī-
bu, kā arī ceļot profesionālās iz-
glītības prestižu.

Alsviķu arodskolā mācās 
142 audzēkņi septiņās izglītības 
programmās: „Būvdarbi”, „Ādas 
apstrādes tehnoloģijas un izstrā-
dājumu izgatavošana”, „Datoru 
lietošana”, „Ēdināšanas pakal-
pojumi”, „Kokizstrādājumu iz-
gatavošana”, „Sociālā aprūpe”, 
„Šūto izstrādājumu ražošanas 
tehnoloģija”.

Skrundas Profesionālajā vi-
dusskolā mācās 189 skolēni. Sko-
lā šajā mācību gadā tiek īstenotas 
četras izglītības programmas: 
„Kokizstrādājumu izgatavoša-
na”, „Ēdināšanas pakalpojumi”, 

„Būvdarbi” un „Enerģētika un 
elektrotehnika”.

Rīgas Pārdaugavas Profesio-
nālajā vidusskolā mācās 292 sko-
lēni trīs izglītības programmās – 
„Būvdarbi”, „Kokizstrādājumu 
izgatavošana” un „Administra-
tīvie un sekretāra pakalpoju-
mi”, šajā mācību gadā apgūstot 
apdares darbu tehniķa, galdnie-
ka, mēbeļu galdnieka, sekretāra, 
lietveža un klientu apkalpošanas 
speciālista profesiju.

Jaungulbenes Profesionālajā vi-
dusskolā profesiju apgūst 158 au-
dzēkņi trīs izglītības programmās: 
„Autotransports” (profesionālās 
kvalifikācijas – automehāniķis un 
autoelektriķis), „Lauku tūrisma 
pakalpojumi” (lauku tūrisma spe-
ciālists) un „Grāmatvedība” (grā-
matvedis).

Ar 26. maijā valdībā apstiprinā-
tajiem MK rīkojuma projektiem ir 
iespējams iepazīties te: http://tap.
mk.gov.lv/mk/mksedes/saraksts/
darbakartiba/?sede=805. 
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Likvidē trīs profesionālās 
vidusskolas un vienu arodskolu

   iK infORmāciJaiK

FOTO: www.rppvsk.lv

Likvidējamā pārdaugavas profesionālā vidusskola izglītības programmas īstenoja divās ēkās 
kuldīgas un Slokas ielā. Šīs ēkas interesē gan kultūras ministriju, kas tajās vēlas attīstīt pIkC, gan 
rīgas Stradiņa universitāti, kas vēlas paplašināties.

Vidusskolēnu izglītības
dokuments turpmāk būs 
no kvalitatīvāka papīra

Valdība 26. maijā atbalstīja 
grozījumus Ministru kabineta 
2006. gada 6. novembra noteiku-
mos Nr. 913 „Kārtība, kādā iz-
sniedzami valsts atzīti vispārējās 
izglītības dokumenti”, kuros ir no-
teikts, ka vidusskolas absolventi, 
iegūstot vispārējās izglītības do-
kumentu, saņems to uz A4 formā-
ta veidlapas līdzšinējā A6 formāta 
vietā.

Normatīvā akta anotācijā ir 
teikts, ka mainīt dokumenta izmē-

ru ir ierosinājušas pašvaldības un 
izglītības iestādes, norādot – pat-
laban izglītības dokumenta veid-
lapām izmantotā papīra kvalitāte 
ir pārāk zema.

Reizē ar minētajām izmaiņām 
izglītības dokumentu veidlapu papīra 
kvalitāte ir paaugstināta līdz līmenim, 
kas būtu ne zemāks par 120 g/m2, 
savukārt sekmju izraksta veidlapai 
izmantos papīru, kura kvalitāte nav 
zemāka par 80 g/m2.

Grozījumi stāties spēkā ar 
2016. gada 1. jūliju, jo Izglītības 
un zinātnes ministrijai būs jāveido 

jaunu izglītības dokumentu veid-
lapu iepirkums.

Vienlaikus ar dokumenta izmē-
ra un papīra kvalitātes izmaiņām 
sekmju izraksts tiks papildināts ar 
norādi, ka tajā tiek ierakstīta in-
formācija par skolēna dalību pro-
jektos un zinātniski pētnieciskajos 
darbos.

Turpmāk izglītības dokumen-
tos – apliecībā par vispārējo pa-
matizglītību un atestātā par vispā-
rējo vidējo izglītību – aizsardzības 
elementos jeb hologrammās lietos 
lielo valsts ģerboni. 

   iK infORmāciJaiK
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„XI Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku laikā 
Vērmanes dārzā notiks burtiski 
burvīgs burziņš – un tas ir jāiz-
prot pavisam burtiski. Burvīgs 
būs tāpēc, ka tur būs ļoti daudz 
kas redzams, dzirdams, bau-
dāms, darāms. Pēc garas dienas 
sekos daudzpusīga atpūta līdz 
pat plkst. 22.00. Varēs relaksē-
ties, sev kaut ko arī pagatavot. 
Varēs būt dzīvespriecīgi un in-
teresanti viens otram, klauso-
ties mūziku, dziesmas, skatoties 
dejas, vērojot teātra izrādes,” 
par svētku programmas pasā-
kumiem aizrautīgi stāsta Valsts 
izglītības satura centra vecākā 
referente Dace Jurka.

Varēs mācīties amatus, 
skatīties teātri, klausīties 
dažādu žanru mūziku
Burziņa sākums ir plānots 

7. jūlijā plkst. 10.00.
„Esam sapratuši, ka bez se-

najām amatu prasmēm un bez 
amatnieku tirdziņa būtu grūti 
iztikt, tāpēc sadarbībā ar Lat-
viešu tautas mākslas savienības 
amatniekiem jau notiek kon-
kurss par dalību tirdziņā. Ar 
Daugavpils keramiķu palīdzību 
tiks uzbūvēts ceplis, izveidotas 
citas amata darbnīcas, piemē-
ram, kāds varēs izgatavot sev 

pirmo suvenīru pastalu pārīti, 
mācīties aust, adīt, pīt utt. un 
iegūt to savā īpašumā. Palīdzēs 
tautas lietišķās mākslas studiju 
meistari, piepulcēsies arī profe-
sionālo skolu audzēkņu un vi-
zuālās mākslas pedagogu meis-
tardarbnīcas.

Noteikti būs vides darbnīcas, 
kurās varēs gan iegūt informāci-
ju, gan līdzdarboties. Vides pēt-
nieki demonstrēs savus ekspe-
rimentus. Pasākumu saturu un 
vidi nosaka pats Vērmanes dārzs 
ar lielo un mazajām skatuvēm,” 
iecerēs dalās D. Jurka.

Pasākumu programma būs 
varena un daudzveidīga, jo inte-
rešu izglītībā ir ļoti daudz jomu. 
Vērmanītī darbosies visi, kuri 
neapgūst svētku koprepertuāru. 
Tā atkal ir individuāla pieeja, 
piemēram, divas popgrupas vie-

nādu repertuāru neapgūst, tādēļ 
katra uz skatuves kāps ar savu 
programmu.

Būs iespēja dzirdēt arī ārval-
stu pūtēju orķestrus, popgrupu 
un bērnu ar īpašām vajadzībām 
koncertus, redzēt diasporas ko-
lektīvu uzstāšanos, mazās un 
lielās formas izrādes, ielu teātru 
performances, folkloras kopu un 
stāstnieku programmas, teātra 
sporta komandu turnīrus, notiks 
vides spēles, tērpu skates.

Daudzveidīga solās būt profe-
sionālo skolu audzēkņu program-
ma „Radi. Rādi. Raidi”, arī džeza 
mūzikas un vokāli instrumentā-
lo ansambļu koncerti. Kam patīk 
dejot, ir jāapmeklē danču vakari, 
kurus kuplinās folkloras kopas.

Skolās trūkst 
profesionālu režisoru
Lai svētkos piedalītos ar ma-

zās formas teātra izrādēm, at-
lases konkursos bija jāiegūst 
vismaz 39,5 punkti, tātad Vēr-
manes dārzā uzstāsies labākie no 
labākajiem. „Kopumā noklausī-
jāmies 365 individuālās uzstāša-
nās, noskatījāmies 41 iestudēju-
mu. Žūrijā darbojas profesionāļi, 
kas paši ir daudz ieguldījuši te-
ātra mākslas attīstībā, piemē-
ram, Gundars Āboliņš, Zigurds 
Neimanis, Anna Jansone, Agris 
Māsēns, Dace Liepniece,” stās-
ta D. Jurka. „Problēma – skolās 
trūkst profesionālu režisoru, vi-
ņus cenšas aizvietot latviešu va-
lodas un literatūras skolotāji. Ir 
jāatzīst, ka teātra spēle skolās nav 
plaši izplatīta, izņēmums ir Val-
mieras Viestura vidusskola, kurā 
darbojas Tautas teātris „Sprī-
dītis” un skolēni iestudē divus 
lielus uzvedumus mācību gadā. 
Režisors Roberts Segliņš iestudē 
tādas lugas, kas jauniešiem ļoti 
patīk, dažkārt pat riskē, bet tas 
attaisnojas. Tā ir lieliska mācību 
prakses bāze, jo notiek sadarbība 
ar Valmieras teātri un pašvaldī-
bu. Tā ir aizsācies arī bērnu un 
jauniešu teātra festivāls „… un 
es iešu un iešu!”, kurā piedalījās 
23 lielo formu uzvedumi, vairāk 
nekā 300 individuālo izpildītā-
ju. Valmierā notiek arī semināri 
skolu teātru režisoriem.

Skolēnu teātros gadu no gada 
ir vērojami uzlabojumi kvalitātes 
ziņā, pedagogi apmeklē kursus, 
uzlabojas skatuves runas līmenis, 
taču vēl ir, kurp tiekties.”

2016. gadā Liepājā notiks te-
ātru festivāls „… un es iešu un 
iešu!”, tā ka ir paredzama lielāka 
uzmanība šai interešu izglītības 
jomai.

profesionālās 
skolas radīs, rādīs, raidīs
Latvijas profesionālās izglītī-

bas iestāžu jauniešu radošais pa-
sākums „Radi. Rādi. Raidi” būs 

vērojams piektdien un sestdien. 
Audzēkņu programma būs ļoti 
daudzveidīga – tērpu un frizūru 
parāde, meistardarbnīcas, vokāli 
instrumentālo ansambļu kon-
certi, dejos un dziedās tie kolek-
tīvi, kas nepiedalās tautas deju 
lielkoncertā Daugavas stadionā, 
spēlēs teātri.

Režisore Rita Reliņa, spēlē-
joties ar burtiem, caurviju dar-
bību veidos kā mēles mežģus. 
Piemēram, Alsviķu arodskolas 
audzēkņi ir iestudējuši ļoti labu 
deju programmu un piedalīsies 
šajā pasākumā sestdien, kad no 
plkst. 15.00 līdz 18.00 koncertēs 
arī speciālo skolu audzēkņi.

koncertēs arī diasporas 
un ārvalstu kolektīvi
Vērmanes dārza svētku pro-

grammu kuplinās Latvijas ko-
lektīvu draugi no ārvalstīm. 
Patlaban dalību ir pieteikuši 
kolektīvi no Gruzijas, Igaunijas, 
Ķīnas, Vācijas, Dānijas, Austri-
jas, Francijas, Čehijas. Ieradīsies 
arī diasporas kolektīvi: folkloras 
kopas, deju kolektīvi, piemē-
ram, jau zināmie Luksemburgas 
„Dzērves”, „Varavīksne” no Liel-

britānijas. Viņi uzstāsies katru 
dienu uz dažādām skatuvēm.

Izspēlēs vārdu „prieks”
Rīgas interešu izglītības meto-

diskā centra vadītāja un skolēnu 
dziesmu un deju svētku koordina-
tore Inga Cimiņa stāsta, ka bērni 
un jaunieši ar īpašām vajadzībām 
ir sagatavojuši plašu program-
mu „Mēs rakstām sevi Dziesmu 
svētkos” – viņi gan dziedās, gan 
dejos, gan rādīs teātra priekšne-
sumus, gan lasīs dzeju.

„Caur burtu burvības koncep-
ciju viņi izspēlēs vārdu „prieks”. 
Lai speciālo skolu audzēkņi svēt-
kos justos tik tiešām labi un dro-
ši, rūpējas koordinatore Dzintra 
Zelcere, nodrošinot cilvēkus, kas 
dalībniekus pavada, un citas teh-
niskas lietas, bet režisore Iveta 
Zelča ir domājusi, lai Vērmanes 
parkā vispusīgi un dzīvespriecī-
gi atklātos viņu talanti,” skaidro 
I. Cimiņa un uzsver, ka skolēni 
ar īpašām vajadzībām ir pierādī-
juši savu varēšanu. Ne velti labā-
kie kopā ar kopkori izpildīs sešas 
dziesmas dziesmu svētku noslē-
guma koncertā uz Mežaparka 
Lielās estrādes skatuves. 
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Vērmanes dārzā – 
burtiski burvīgs burziņš

FOTO: Kalvis Zaļaiskalns

pamatskolas „rīdze” interešu izglītības programmas jauniešu 
studijas „mēs” izrāde „Stiprs ziemeļrietumu vējš”, autore – rūta 
mežavilka. aktieri – Lauris matulis un Sigita kubliņa.

FOTO: Kalvis Zaļaiskalns

jūrmalas Valsts ģimnāzijas teātra „Ideju brigāde” izrāde „brēmenes 
muzikanti”, autori – Valdis rūmnieks, maija Līcīte, režisore – 
Dace umbraško. aktieri (no kreisās) – Laura Smaida Štāle, Velta 
purviņa, jevgēņijs Černovs, Linda aušte. 

FOTO: Ģirts Donerblics

Latvijas skolēnu skatuves runas un literāro uzvedumu reģionālajā 
konkursā bauskā nedalītu žūrijas atzinību izpelnījās kuldīgas 
mākslas un humanitāro zinību vidusskolas 2. klases audzēknis 
roberts miezītis (centrā).

FOTO: Kalvis Zaļaiskalns

aprīlī Valmieras Viestura vidusskolā astoto reizi notika Latvijas 
bērnu un jauniešu teātru festivāls „… un es iešu un iešu!”. 
Valmieras Viestura vidusskolas teātra „Sprīdītis” izrādē „Lielās 
paslēpes” tika atklāti dažādi stāsti par mīlestību.

    Daiga KļansKaiK

Skolēnu teātros 
gadu no gada ir 

vērojami uzlabojumi 
kvalitātes ziņā, 
pedagogi apmeklē 
kursus, uzlabojas 
skatuves runas 
līmenis, taču vēl ir, 
kurp tiekties.
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No 11. līdz 15. maijam Latvijas 
Universitātes (LU) Pedagoģijas, 
psiholoģijas un mākslas fakultātē 
(PPMF) notika 6. starptautiskā 
viesprofesoru nedēļa, kuru orga-
nizē LU PPMF Skolotāju izglītības 
nodaļas docētāji, kā arī 14. starp-
tautiskā studentu pētnieciskā 
darba konference, ko organizē 
topošie svešvalodu skolotāji – an-
gļu valodas skolotāja studiju pro-
grammas 3. kursa studenti.

Starptautiskās nedēļas pasā-
kumos piedalījās 22 vieslektori 
no 11 valstīm – ASV, Austrijas, 
Čehijas, Lietuvas, Igaunijas, Liel-
britānijas, Norvēģijas, Bulgārijas, 
Turcijas, Rumānijas un Latvijas, 
pārstāvot 11 universitāšu. Vieslek-
tori prezentēja savas universitātes, 
pētījumus un projektu iniciatīvas, 
kopumā noritēja 34 uzstāšanās.

Svarīgi ir satikties 
un diskutēt
Konferences atklāšanā LU 

PPMF starptautiskās sadarbības 
koordinatore profesore Dainuvīte 
Blūma atzina, ka skolotāji ir kā 
tilts, lai viens otru labāk saprastu, 
un starptautiskā sadarbība ir visa 
pamatā plašākā kontekstā. Lekto-
re Anita Auziņa uzsvēra: lai gan ir 
pieejamas modernas tehnoloģijas 
un varētu rīkot videokonferences, 
svarīgāk ir satikties un diskutēt 
personīgi. Jau ilggadēji sadarbī-
bas partneri ir Vinčesteras Uni-
versitāte (Lielbritānija), Karintijas 
V. Frankla Pedagoģiskā augstsko-
la (Austrija), Ziemeļtrondelagas 
Universitātes koledžas Skolotāju 
izglītības fakultāte (Norvēģija), 
un šo valstu studenti LU ne tikai 
prezentē kursa darbus, bet aizstāv 
arī izstrādātos diplomdarbus.

Skolotāju izglītības nodaļas va-
dītāja, asociētā profesore Dr. paed. 

Indra Odiņa, uzrunājot klāteso-
šos, norādīja, ka nav tik svarīgi, 
ko tu saki, bet gan – kā tu saki.

„Skolotāju darbs ir saistīts ar 
uzstāšanos auditorijas priekšā, un 
konference ir viens no veidiem, 
kā uzstāšanās prasmes pilnveidot. 
Tā radās doma studentiem dot 
iespēju attīstīt prasmes organizēt 
konferenci, pilnveidot svešvalodu 
zināšanas, uzstāties svešvalodā 
starptautiskā konferencē,” laik-
rakstam stāsta I. Odiņa. „Skolotā-
ju izglītības programmās ir studi-
ju kursi uzņēmējdarbībā, projektu 
vadībā, profesionālo svešvalodu 
apguvē, uzstāšanās prasmju piln-
veidē, un konference kalpo kā 
sasniedzamais rezultāts, kurā stu-
denti praktiski demonstrē savas 
kompetences. Šajās trijās dienās 
mācībspēkam tā ir atbildības de-
leģēšana.” Viņa piebilst, ka, desmit 

gadu vadot starptautiskās studen-
tu pētnieciskā darba konferences 
sagatavošanas procesu, katru reizi 
tas ir bijis jauns izaicinājums, tā-
pēc, lai vēl vairāk stimulētu dar-
boties studentus, pirms sešiem 
gadiem paralēli ir aizsākta arī 
starptautiskās vieslektoru nedēļas 
iniciatīva. Visus vienojusi kopīga 
tematika, piemēram, skolotāju iz-
glītības standarts, internacionali-
zācija mājās, kad Latvijā pulcinā-
juši kolēģus, kuriem ir vairāk ie-
spēju ceļot, dalīties pieredzē. Citu 
gadu bijusi internacionalizācija 
ilgtspējīgai attīstībai, kas sasaucās 
ar ANO dekādi „Izglītība ilgtspē-
jīgai attīstībai”. Meklējuši atbildes 
uz jautājumu, kā turpināt sadar-
bību. Spilgtākais piemērs ir Aus-
trijas kolēģu labā griba ilgtspējī-
gai sadarbībai – notiek studentu 
apmaiņa, notiek prakse skolās arī 
ārpus programmas „Erasmus”. 
Septembrī no Karintijas V. Fran-
kla Pedagoģiskās augstskolas Lat-
vijā ieradīsies pieci studenti, lai 
divu nedēļu garumā mācītu vācu, 
angļu valodu un sportu sākum-
skolas klasēs.

Internacionalizācija 
labizjūtai
Šogad visus vieno ideja – in-

ternacionalizācija labizjūtai. „No 
kā labizjūta rodas? Tā ir līdzsvars 
starp prasmju attīstības līmeni un 
izaicinājumu – jauno (pēc Mihaly 
Csikszentmihalyi, 1997): kā atrast 
vidusceļu, lai cilvēks jūtas labi, 
iegūst ko jaunu un notiekošais at-
bilst viņa prasmju līmenim. Kon-
ferences un starptautiskās nedēļas 
varbūt nav pasākumi, kuros var 
iegūt dziļu saturu, salīdzinot ar 
iespējamajiem paša pētījumiem, 
bet noteikti var rast izpratni, vai 
ar saviem pētījumiem kādam 
nenodara pāri. Lai labi jūtas gan 
skolēns, gan skolotājs,” skaidro 
I. Odiņa un atklāj, ka arī jaunajai 
LU profesionālajai maģistra pro-
grammai „Skolotājs” ir ambiciozs 
mērķis – nodrošināt uz personīgu 
labizjūtu un sabiedrības saskaņo-
tu attīstību virzītas studijas skolo-
tāju izglītībā, dodot iespēju iegūt 
mācību priekšmeta skolotāja kva-
lifikāciju. Programmā ir kursi par 
skolotāju profesionālo identitāti 
un meistarību, holistisku perso-
nības izaugsmi izglītības praksē, 
ilgtspējīgu izglītības kultūrvidi un 
pētniecību izglītībā vietējām un 

globālām pārmaiņām.
Asociētā profesore ar prieku 

demonstrē Lindas Grīgas ie-
sniegto maģistra darbu „Dažādu 
paaudžu angļu valodas skolotāju 
labizjūta profesionālajā darbībā”. 
Maģistrante patlaban ir pētniecī-
bas praksē Karintijas V. Frankla 
Pedagoģiskajā augstskolā. Linda 
salīdzina skolotāju labizjūtu vei-
cinošos faktorus Latvijā un Aus-
trijā – kas ir kopīgs un atšķirīgs.

Atbildot uz jautājumu, kā iz-
skaidrot labizjūtu, I. Odiņa stās-
ta, ka, piemēram, konferences 
dalībnieki ir bijuši mākslinieka 
Jura Utāna meistarklasē. „Māk-
slinieks viesprofesoriem mācīja 
skicēt, pēc tam izvērtējām, kā tas 
lika justies, vai labizjūta tika ap-
draudēta vai veicināta. Izrādījās, 
ka dažādi, jo tas ir atkarīgs no 
prasmju līmeņa, no attieksmes 
pret visu jauno,” skaidro I. Odi-
ņa. Viesprofesori uzstājas ar in-
teresantiem pētījumiem, piemē-
ram, kādas skolotāja kvalitātes 
īpašības veicina skolēnu labizjū-
tu. Ir secināts, ka tās ir rūpēša-
nās, godīgums, cieņa, attieksme 
pret mācīšanu.

Jau ir notikusi vienošanās, ka 
nākamgad, 16.–20. maijā, notiks 
7. starptautiskā viesprofesoru 
nedēļa un pētījumu tematika būs 
internacionalizācija un identi-
tāte, bet studenti sanāks kopā 
15. reizi no 17. līdz 19. maijam.

konference – prasmju 
pierādījums
LU lektore A. Auziņa lasa 

studiju kursu „Pedagoģisko pētī-

jumu angļu rakstu valoda”, kurā 
3. kursa studentiem, topošajiem 
angļu valodas skolotājiem, ir 
dota iespēja attīstīt un pilnveidot 
savas pētniecības un prezentāci-
jas prasmes. Studenti tiek rosinā-
ti veikt patstāvīgu zinātnisku pē-
tījumu par saistošiem aktuāliem 
izglītības jautājumiem, studijām 
augstskolā, valodniecību, litera-
tūru, valodu apguves un mācību 
metodēm u. c. Turklāt studiju 
kursa noslēgumā studenti pre-
zentē un aizstāv savus pētījumus 
pašu organizētā starptautiskā 
konferencē.

„Studenti divus semestrus 
veic pētījumus, mēģina izzināt 
un atrisināt kādu pedagoģisku 
problēmu. Konferences laikā 
viņi aizstāv savus kursa darbus 
domubiedru un citu jauno pēt-
nieku pulkā, ļaujot vērtēt gan 
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   iLzE BRinKmanEiK Skolotāju 
izglītības 

programmās 
ir studiju kursi 
uzņēmējdarbībā, 
projektu vadībā, 
profesionālo 
svešvalodu apguvē, 
uzstāšanās prasmju 
pilnveidē, un 
konference kalpo 
kā sasniedzamais 
rezultāts, kurā 
studenti praktiski 
demonstrē savas 
kompetences.



Sabiedrība ir 
multikulturāla, 

bet katrā valstī ir sava 
identitāte. Lai gan 
Eiropā katrs runājam 
savā valodā, ir 
jācenšas vienam otru 
saprast, uztvert un 
pieņemt atšķirīgo.



Viesprofesori 
uzstājas ar 

interesantiem 
pētījumiem, 
piemēram, kādas 
skolotāja kvalitātes 
īpašības veicina 
skolēnu labizjūtu. 
Ir secināts, ka tās ir 
rūpēšanās, godīgums, 
cieņa, attieksme pret 
mācīšanu.



FOTO: Andris Bērziņš

asociētā profesore Dr. paed. Indra odiņa, uzrunājot klātesošos, no-
rādīja, ka nav tik svarīgi, ko tu saki, bet gan – kā tu saki.

FOTO: Andris Bērziņš

Šā gada moto aicina jaunos pētniekus izplest savus zināšanu spārnus 
un izbaudīt lidojumu kopā, tādēļ arī simbols ir putni. „Studenti no 
dažādām augstskolām salido vienkopus Lu, lai dalītos idejās,” smai-
dot skaidro starptautiskās konferences vadītāja Lu lektore anita 
auziņa.
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savas prezentācijas, gan orga-
nizatoriskās prasmes,” stāsta 
lektore, piebilstot, ka jau piecus 
gadus ir starptautiskās studentu 
konferences organizācijas vadī-
bā un mudina studentus radīt 
vidi, kurā viņi ar prieku prezen-
tētu savus pētījumus. A. Auziņa, 
vēl būdama studente, palīdzēja 
organizēt 1. starptautisko stu-
dentu pētniecisko darbu kon-
ferenci 2002. gadā un piedalījās 
tajā. Konference tika apbalvota 
ar Eiropas Komisijas atzinības 
zīmi par inovatīvu svešvalodu 
apguvi.

Gadu gaitā konference ir pie-
rādījusi savu nozīmību topošo 
skolotāju studiju procesā. Katru 
gadu studenti, kas ir iesaistīti 
pasākuma organizēšanā, izvirza 
konferences moto. Šā gada moto 
aicina jaunos pētniekus izplest 
savus zināšanu spārnus un iz-
baudīt lidojumu kopā. Tādēļ 
arī konferences simbols ir put-
ni. „Šajās maija dienās studenti 
no dažādām augstskolām salido 
vienkopus LU, lai dalītos idejās,” 
smaidot skaidro A. Auziņa.

Ko studenti savos pētniecības 
darbos ir vēlējušies noskaidrot? 
Lektore atklāj, ka studentiem ir 
dota iespēja pašiem izvēlēties 
pētījuma tēmu, turklāt viņa arī 
atzīst, ka topošajiem skolotājiem 
ir daudzi būtiski jautājumi, ko 
izzināt. Kā skaidro A. Auziņa, 
pētāmās tēmas rodas studiju 
procesā, arī vērošanas vai skolo-
tāja prakses laikā skolā, kad no-
vērotās un pieredzētās situācijas 
rosina vēlmi rast atbildes, kā 
varētu risināt dažādas pedago-

ģiskas situācijas. Piemēram, kā 
sekmēt jaunā skolotāja un skolē-
nu attiecību veidošanos, kā cīnī-
ties ar mājasdarbu nepildīšanu, 
piedāvājot veicināt mājasdarbu 
izpildi ar uzdevumiem sociālajā 
tīklā „Facebook”, kā attīstīt sko-
lēnu starpkultūru izpratni an-
gļu valodas stundās, kā sociālie 
mediji var palīdzēt vidusskolēnu 
kritiskās domāšanas prasmju at-
tīstībai angļu valodas stundās, 
kā palīdzēt skolēniem, kuri cieš 
no vardarbības ģimenē.

Lu goda biedri no 
austrijas un norvēģijas
LU PPMF dekāns profesors 

Andris Grīnfelds konferencē 
īpaši sveica LU 2015. gadā ievē-
lētos goda biedrus: Piju Mariju 
Rābenšteineri (Pia-Maria Ra-
bensteiner), Karintijas V. Frankla 
Pedagoģiskās augstskolas profe-
sori, par ieguldījumu docētāju 
un studentu starptautiskajā ap-
maiņā, Latvijas un LU starptau-
tiskās pazīstamības veicināšanā 
Austrijā un citās valstīs, un Zie-
meļtrondelagas Universitātes ko-
ledžas Skolotāju izglītības fakul-
tātes asociēto profesoru Asbjernu 
Kolbergu (Asbjørn Kolberg) par 
līdzīgiem nopelniem Norvēģi-
jā un pasaulē. LU goda biedra 
nosaukums ir piešķirts arī Vin-
česteras Universitātes vecākajai 
lektorei Onorai Houtonei (Ho-
nor Houghton) par ieguldījumu 
skolotāju izglītības attīstībā LU 
un mūsu valsts un augstskolas 
pazīstamības veicināšanā Liel-
britānijā un citās valstīs.

Docētājiem no Austrijas un 

Norvēģijas vaicāju, vai, viņuprāt, 
ir viegli būt skolotājiem. Viesi at-
zīst, ka nebūt nav viegli.

Kādas ir galvenās pētījumu jo-
mas, un kas ir būtisks 21. gadsim-
ta pedagoģijā? P. M. Rābenšteine-
re uzsver, ka tās ir iespēju maiņas. 
Sabiedrība ir multikulturāla, bet 
katrā valstī ir sava identitāte. Lai 
gan Eiropā katrs runājam savā 
valodā, ir jācenšas vienam otru 
saprast, uztvert un pieņemt atšķi-
rīgo. Arī A. Kolbergs uzskata, ka 
zināt valodas ir ļoti svarīgi.

Atbildot uz jautājumu, kādām 
īpašībām ir jāpiemīt skolotājiem, 
P. M. Rābenšteinere norāda, ka 
vairāk var runāt par skolotāju sie-
vieti. Viņasprāt, svarīgas ir soci-
ālās prasmes, iemaņas un kompe-
tences, ir jāzina, kā komunicēt, kā 
otru respektēt. „Skolotāja darbs ir 
pilns izaicinājumiem, ir jāprot sa-
darboties arī ar vecākiem, jo viņi 
visi reiz ir apmeklējuši skolu – un 
katram ir sava pieredze, daudz ie-
tekmē ģimene,” stāsta profesore.

A. Kolbergs norāda, ka skolo-
tāja darbā svarīgi ir atrast līdzsva-
ru starp sociālajām prasmēm un 

tehnoloģijām, ne mazāk svarīgi ir 
tādi priekšmeti kā mūzika, māk-
sla, sports.

Vai mainījusies ir ne tikai sa-
biedrība, bet arī bērni? P. M. Rā-
benšteinere piekrīt, ka bērni ir 
citādi, nekā viņa pati bija bērnī-
bā. „Viņiem, savukārt, ir citādas 
prasmes, viņi zina, kā izmantot 
datorus, internetu, bet skolotāju 
uzdevums ir bērnus vest atpakaļ 

pie sociālajām prasmēm, un to 
var panākt, sarunājoties un ko-
pīgi spēlējoties. Īpaši nozīmīgi 
tas ir pilsētas bērniem, jo viņi 
ir aizmirsuši spēlēt futbolu, ne-
zina, kā kaut ko izaudzēt, kā ir 
iegremdēt rokas zemē. To mēs 
stāstām saviem studentiem, lai 
viņi to mācītu,” atklāj Karintijas 
V. Frankla Pedagoģiskās augst-
skolas profesore. 
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Skolotāja 
darbs ir pilns 

izaicinājumiem, ir 
jāprot sadarboties arī 
ar vecākiem, jo viņi 
visi reiz ir apmeklējuši 
skolu – un katram ir 
sava pieredze, daudz 
ietekmē ģimene.



Skolotāju 
uzdevums 
ir bērnus 

vest atpakaļ 
pie sociālajām 
prasmēm, un 
to var panākt, 
sarunājoties un 
kopīgi spēlējoties. 
Īpaši nozīmīgi tas 
ir pilsētas bērniem, 
jo viņi ir aizmirsuši 
spēlēt futbolu, 
nezina, kā kaut 
ko izaudzēt, kā ir 
iegremdēt rokas 
zemē. To mēs 
stāstām saviem 
studentiem, 
lai viņi to mācītu.



FOTO: Andris Bērziņš

Lu goda biedre no austrijas profesore pija marija rābenšteinere uz-
sver, ka gan skolotājiem, gan skolēniem ļoti svarīgas ir sociālās pras-
mes, spēja respektēt otru, kā arī kaut ko paveikt savām rokām.

FOTO: Andris Bērziņš

Lu goda biedrs no norvēģijas asociētais profesors asbjerns kolbergs 
atzīst, ka skolotāja darbā svarīgi ir atrast līdzsvaru starp sociālajām 
prasmēm un tehnoloģijām, zināt valodas, būt vispusīgam.

FOTO: Andris Bērziņš

konferences atklāšanā Lu ppmF starptautiskās sadarbības koordi-
natore profesore Dainuvīte blūma atzina, ka skolotāji ir kā tilts, lai 
viens otru labāk saprastu, un starptautiskā sadarbība ir visa pamatā 
plašākā kontekstā. 
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„Izcilo personību galerija”
inETa amOLiņa, 
SMB valdes priekšsēdētāja;
zinaiDa sOBOļEva, 
RIIMC metodiķe

Latvijas Kara muzejā 28. ap-
rīlī notika Skolu muzeju biedrī-
bas (SMB) un Rīgas interešu izglī-
tības metodiskā centra (RIIMC) 
kopīgi rīkotais konkursa un izglī-
tības iestāžu vēstures muzeju ska-
tes „Izcilo personību galerija” nos-
lēguma pasākums. Skatē iesaistījās 
31 Rīgas un seši Latvijas reģionu 
skolu muzeji. Pirmās kārtas vērtē-
jumu katra dalībskola saņēma kā 
konkrētu vietu pēc kārtas, bet no-
slēgumā pulcējās veiksmīgākie.

Konkursa noslēguma pasā-
kumā Latvijas reģionus pārstā-
vēja Jāņa Endzelīna Kauguru 
pamatskola, Īslīces vidusskola 
un Saulaines Profesionālā vidus-
skola. Savukārt Rīgas veikumu 
rādīja Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, 
Rīgas Valsts 2. ģimnāzija, Rīgas 
13., 25. un 40. vidusskolas, Rīgas 
Natālijas Draudziņas vidusskola, 
Rīgas Zolitūdes ģimnāzija un (ap-
vienoti) Rīgas Kurzemes rajons.

Skatē piedalījušos skolu pre-
zentācijas bija saturīgas un 
konkrētajām skolām nozīmī-
gas, tomēr brīžos, kad prezen-
tācijas veidotāji atkāpās no tieši 
savai skolai raksturīgā, gribot 
parādīt no visa kā pa druskai, 
saturs zaudēja, mērķis palika 
nesasniegts un uztvert stāstīju-
mu bija apgrūtinoši. Konkursa 
rezultātā skolas ir izveidojušas 
un apkopojušas materiālus par 
izciliem, veiksmīgiem un laimī-
giem cilvēkiem. Un, ja svarīgos 
dzīves brīžos mēs sev uzdodam 
jautājumu, vai Latvijā var gūt 
panākumus, tad varam teikt: jā, 
var! Šie cilvēki, kas diendienā ir 
dzīvojuši un strādājuši mums 
līdzās, viņu paveiktie darbi ie-
dvesmo, rada motivāciju uzdro-
šināties un sasniegt vēl vairāk.

Noslēguma pasākumā muzej-
niekus priecēja Rīgas 6. vidus-
skolas pūtēju orķestris diriģen-
tes Ingas Kalniņas vadībā, radot 
skanīgu un emocionāli pacilājo-
šu noskaņojumu. Pasākuma at-
klāšanas vārdus teica SMB valdes 
priekšsēdētāja Ineta Amoliņa un 
RIIMC metodiķe Zinaida Sobo-
ļeva. Muzejniekus uzrunāja arī 
Rīgas domes izglītības, kultūras 
un sporta departamenta sporta 
un jaunatnes pārvaldes sporta un 
interešu izglītības iestāžu noda-
ļas interešu izglītības program-
mu vadītāja Irina Jākobsone, ar 
Rīgas pilsētas atzinības rakstu 
apbalvojot Rīgas 40. vidusskolas 
direktori Jeļenu Vediščevu par 
atbalstu muzejniekiem Annas un 
Ata Ķeniņu memoriāla uzturēša-
nā, Ķeniņa ideju popularizēšanā 
sabiedrībā.

rīgas Valsts 2. ģimnāzija
Pirmie savu galeriju prezentē-

ja Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas mu-
zejnieki. Muzeja pedagoģe Ineta 
Krastiņa iepazīstināja ar dzies-

mu svētku laureātiem (vairāk 
nekā 20 gadu!) Ludi Posteli, koru 
diriģentu, un Gunāru Cakulu-
Strodu, deju kolektīvu vadītāju. 
Skolas pārstāvji demonstrēja re-
pertuāru un apbalvojumus par 
skolēnu sagatavošanu dziesmu 
svētkiem un Rīgas, Latvijas vār-
da popularizēšanu valstī un ārze-
mēs. Prezentācijā tika izmantots 
plašs ilustratīvais materiāls, kas 
parādīja abu pedagogu izcilos 
darba rezultātus.

rīgas 13. vidusskola
Muzeja pedagoģes ir Nataļja 

Jurčenko un Ināra Tūmiņa. Mu-
zejnieki prezentēja pulkvedi Frid-
rihu Briedi kā cīnītāju par Latvijas 
valsts neatkarību un skolas sadar-
bību ar Latvijas Kara muzeju, kā 
arī Latvijas ideju uzturētājus un 
absolventus, ar kuru vārdu lepo-
jas – skolas gaiteņu galerijās de-
monstrē viņu darba sasniegumus.

rīgas natālijas 
Draudziņas vidusskola
Muzeja pedagoģe ir Laura Ba-

lode. Muzejnieki prezentēja Na-
tāliju Draudziņu kā inteliģentu 
sava laika dāmu, prasīgu, zinošu 
pedagoģi, ar kuras vārdu rēķinā-
jās Rīga un sabiedrība Latvijā, ar 
skolotājiem, kas nes Draudziņas 
skolas vārdu. Skola lepojas ar ēku, 
vēsturi un skolas tradīcijām.

rīgas 40. vidusskola
Izcilo personību galerijā mu-

zejnieki izcēla Annu un Ati Ķe-
niņus, kas veidoja latviešu skolu. 
A. Ķeniņš, būdams izglītības mi-
nistrs, daudz darīja skolu attīstī-
bā Latvijā. Ķeniņu veikumu sko-
las un Latvijas izglītībā raksturo 
memoriāls muzejā.

rīgas Valsts 1. ģimnāzija
Muzeja pedagoģe ir Aina Eli-

ta Zumente. Muzeja prezidents 
Toms Timpars ar komandu pre-
zentēja slavenāko absolventu pa-
saules mēroga arhitektu Gunāru 
Birkertu, kurš ir Latvijas Gais-
mas pils un skolas muzeja arhi-
tekts, viņa pienesumu pasaules 
arhitektūrai. Izcilu personu ga-
leriju veido Rīgas Valsts 1. ģim-
nāziju absolvējušie zinātnieki un 
politiķi (Ivars Godmanis, Indulis 
Emsis, Māris Gailis, Einars Rep-
še). Uzzinājām, ka, piemēram, arī 
četri slavenās basketbola koman-
das „Sapņu komanda” spēlētāji ir 
šīs skolas absolventi.

rīgas 25. vidusskola
Muzeja pedagoģe – Rudīte 

Liepiņa. Muzejnieki izstāstīja, 
kā tika izvēlēti materiāli sko-
las izcilāko personību galerijai. 
Rezultātā tapa stāstījums par 
trīs personībām – skolotāju 
Annu Gustavu, Sējēju dzimtu 
un politiķi Robertu Zīli. At-
lasītie materiāli būtiski izcēla 
personības sabiedrisko nozīmī-
bu un devumu skolai, novadam 
un Latvijas valstij. Par visām 
trīs idejām muzejnieki bija 
mērķtiecīgi izveidojuši saturā 
bagātus plakātus.

rencēnu pamatskola
Novadpētniecības krājumā (va-

dītāja Inese Birzkope) ir 20 sten-
du, kuros var iepazīt personības, 
kas ir ierakstījušas savu vārdu 
pagasta, novada un Latvijas vēs-
turē. Izcilās personības ir sagru-
pētas pa jomām. Par skolotājiem 
ir izveidoti stendi „Zelta fondā 
ierakstītie”, šo stendu devīze: sko-
la – mūžīga gudrības grāmata, 
kurā uzrakstīts tavs gods, darbs 
un lepnums.

j. endzelīna kauguru 
pamatskola
Jaunie muzejnieki (vadītāja 

Inese Ločmele) izcilās perso-
nības ir atspoguļojuši dažādos 
Latvijas vēstures notikumu brī-
žos: skolotāji un skolas darbinie-
ki Baltijas ceļā, sportista Oskara 
Melbārža sasniegumi bobsleja 
trasēs un sacensībās, skolas ko-
lektīvi skolēnu dziesmu un deju 
svētkos, skolotāju ieguldījums 
jaunās paaudzes talantu izkop-
šanā.

Saulaines profesionālā 
vidusskola
Skolas audzēkņi piedāvāja 

netradicionālu galeriju „Perso-
nības Saulaines gaiteņos”, kurā 
ir apkopoti stāsti par astoņiem 
skolai nozīmīgiem cilvēkiem. 
Skolas audzēkņiem katru die-
nu ir iespēja aplūkot un iepazīt 
stiprus un drosmīgus ļaudis, 
kas ir dzīvojuši un strādājuši 
Saulainē. Skolas muzeja vadītā-
ja – Marina Kazanceva.

īslīces vidusskola
Jaunieši savā prezentācijā 

atraktīvi stāstīja par cilvēkiem, 
kas agrāk ir strādājuši skolā, bet 
īpaši cildināja skolotājus, kas 
pašlaik strādā mācību iestādē 
un veiksmīgi audzina jauno pa-
audzi. Skolas muzeja vadītājas – 
Velta Balode un Gunta Čonka.

Noslēgumā gribam pateikt, 
ka 2014./2015. mācību gadā iz-
glītības iestāžu vēstures muzeji 
ir nopietni strādājuši muzeju 
kopskata izveidē, izstrādājuši 
ekspozīcijas un galerijas atbil-
stoši nolikumam, muzeju pado-
mes ir nostabilizējušās skaitliski 
un sociāli ir sagatavotas darba 
satura kvalitatīvai vadīšanai.

Bet, noslēdzoties šim mācī-
bu gadam, lūkojamies jau uz 
nākamo. 2015./2016. mācību 
gads ir pedagoga Jāņa Grestes 
jubilejas gads, un tuvojas valsts 
100. gadadiena. Skolu muzeju 
uzdevums būs atrast tikai sa-
vai skolai raksturīgo un mērķi 
realizēt, neatkāpjoties no sava 
koncepta, no skolas identitātes. 
Ar nākamo mācību gadu īpaši 
aicinām skolas domāt par savu 
valstisko piederību, kā arī par 
starpskolu sadarbību un ģime-
nes, skolas un valsts tradīcijām, 
par svētku svinēšanu mājās un 
valstī. Skolas ir unikāla, nozī-
mīga Latvijas kultūrvēstures 
daļa. Aktualizēsim tradīcijas, 
popularizēsim tās presē, mā-
jaslapās un iesaistīsimies šai 
darbā! 

FOTO: no RIIMC arhīva

noslēguma pasākumā muzejniekus priecēja rīgas 6. vidusskolas 
pūtēju orķestris diriģentes Ingas kalniņas vadībā, radot skanīgu un 
emocionāli pacilājošu noskaņojumu.

FOTO: no RIIMC arhīva

rīgas 13. vidusskolas muzejnieki prezentēja materiālus par pulkvedi 
Fridrihu briedi.

FOTO: no RIIMC arhīva

rencēnu pamatskolas novadpētniecības krājumā ir 20 stendu, kuros 
var iepazīt personības, kas ir ierakstījušas savu vārdu pagasta, nova-
da un Latvijas vēsturē.

FOTO: no RIIMC arhīva

rīgas Valsts 1. ģimnāzijas skolas muzeja prezidents toms timpars 
ar komandu prezentēja slavenāko absolventu pasaules mēroga arhi-
tektu Gunāru birkertu, kurš ir Latvijas Gaismas pils un skolas mu-
zeja arhitekts, viņa pienesumu pasaules arhitektūrai.
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„Ripo auto 2015” – 
aizrautīgas inerces koka automodeļu 
ātrumsacīkstes un dizaina konkurss

Interešu izglītības iestādes 
„Jaunrades skola” direktors

19. maijā notika Jaunrades sko-
las rīkotās un Rīgas domes kon-
kursā apstiprinātās 1. Rīgas atklātās 
inerces koka automodeļu ātrum-
sacīkstes un auto modeļu dizaina 
konkurss „Ripo auto 2015”. Tajā 
piedalījās vairāk nekā plānotie 
60 dalībnieki.

„Ripo auto 2015” organizēja 
Jaunrades skola sadarbībā ar Rīgas 
28. vidusskolu, izmantojot Rīgas 
domes izglītības, kultūras un spor-
ta departamenta interešu izglītības 
projekta ietvaros apstiprināto at-
balstu un finansējumu.

Pasākumā tikās dalībnieki no 
12 skolām, bet rezultātus apkopoja 
un sacensības tiesāja Rīgas Valsts 
2. ģimnāzijas jauniete, kura dar-
bojās arī iepriekšējā Eiropas Savie-
nības (ES) programmas „Jaunatne 
darbībā” projekta „Ripo auto” jau-
niešu neformālajā grupā „Ripo”, 
kas liecina par projekta „Ripo 
auto” patiesu ilgtspēju. Rīgas pilsē-
tas sacensību vietā sanāca Rīgas un 
Kurzemes un Zemgales sacensības 
(gandrīz Latvijas čempionāts). Vis-
kuplāk pārstāvēti bija mājinieki – 
Rīgas 28. vidusskola, kur ar koka 
automodeļu gatavošanu nodarbojas 
tikai dažus mēnešus. Skolēni gal-
venokārt pārstāvēja interešu izglī-
tības iestādes – Liepājas bērnu un 
jaunatnes centru (BJC) „Laumiņa”, 
Aizputes bērnu un jauniešu centru, 
Baldones pēcpusdienas centru bēr-
niem un jauniešiem „Baltais ērglis”, 
Jaunrades skolu, Brocēnu jauniešu 
centru (JC) „Kopā”. Bija ieradušies 
arī dalībnieki no Kalnciema pagas-
ta vidusskolas un Lažas Speciālās 
internātpamatskolas.

Par sasniegumiem sacensībās 
un dizaina konkursā dalībnieki sa-
ņēma diplomus un balvas. Pirmo 
vietu ieguvēji saņēma ielūgumus 
uz Pasaules čempionātu blakus-
vāģiem un Eiropas čempionātu 

kvadriem, kas notiek jau šogad, 
6. un 7. jūnijā, Stelpes mototrasē 
„Pīlādzis”, par ko jāpateicas Ēri-
kam Pīlādzim. Dalībniekiem bija 
sarūpētas balvas: „Meža Avīzes” 
un biedrības „Skaņa” kalendāri, 
zīmuļi, pildspalvas un vilciņi no 
ES mājas un citiem atbalstītājiem. 
Katrs varēja degustēt „Smiltenes 
piena” produktu „Piena spēks”, 
kura nosaukums labi saderas ar 
auto spēku. Visu iegūto un arī 
savu auto katrs varēja ielikt firmas 
„LATROOF” maisiņos. Paldies 
katram atbalstītājam un visiem 
notikumā ieinteresētajiem, kuri 
kļūs par partneriem turpmāk!

Ieguvums pedagogiem – jauna 
pieredze un idejas, kā arī kopīgas 
sarunas un atzinums, ka „Ripo 
auto” ir labs gan interešu izglītībā, 
gan arī priekšmetā „Mājturība un 
tehnoloģijas II”, ļaujot apgūt dau-
dzas izglītības standarta tēmas, 
izmantojot nedaudz materiāla un 
veicinot arī dabaszinātņu apguvi 
(fizika – par formu un pretestību, 
ķīmija – virsmu apstrādes vielas, 
eļļošana, bioloģija – koku sugas un 
to īpatnības).

Sacensības bija interesantas un 
aizraujošas gan dalībniekiem pašiem, 
gan skatītājiem. Dalībnieki un viesi 
bija apmierināti ar to organizāciju 
un viesmīlīgo Rīgas 28. vidusskolas 
uzņemšanu. Visiem bija prieks par 
piepildīto dienu un gandarījums par 
dalībnieku interesi. Pēc šīm sacen-
sībām kustībai „Ripo auto” noteikti 
pievienosies vēl jauni dalībnieki un 
jau tiek kalti plāni par sadarbību un 
jaunu projektu veidošanu. Viens no 
tiem ir Jaunrades skolas izstrādātais 
„Ripo+”, ko ir plānots iesniegt pro-
grammā „ERASMUS+”.

Skolēnu atsauksmes
„Man patika taisīt mašīnas un 

dizainēt.” (…)
„Man patika gan automobiļu tai-

sīšana, gan sacensības.” (Aivars)
„Man patika mašīnu taisīšana, jo, 

taisot mašīnas, pats var izvēlēties ma-
šīnas krāsas un izveidot tām savu for-

mu. Mašīnām var pievienot arī savas 
idejas.” (Mareks)

„Man ļoti patika automodelīšu 
izgatavošana, un man patika arī sa-
censības.” (Eduards)

„Sacīkstes un izstāde bija ļoti 
labi.” (Kristians)

„Man patika taisīt mašīnas, bet 
sacensības bija ļoti foršas. Ceru, ka 
nākamgad varēsim to turpināt.” 
(Kristaps)

„Man ļoti patika automodelīšu 
sacensības, un ceru, ka 2016. gadā 
tās arī būs. Un es obligāti piedalī-
šos.” (Denijs)

„Man ļoti patika automodeļi, sa-
censībās piedalīties un redzēt, kādi 
auto ir citām skolām.” (Maksims)

„Man patika taisīt mašīnas. Es 
vēlētos uztaisīt vēl mašīnītes.” (Kriš-
jānis)

„Man patika skatīties, kā citi 
brauca. Bija forši taisīt mašīnīti un 
piedalīties sacensībās. Gribu arī nā-
kamgad piedalīties un forši pavadīt 
laiku.” (Kristaps)

„Nākamgad vēlos, lai sacīkstes 
šeit notiktu.” (…)

„Man patīk taisīt mašīnītes, es 
vienu uztaisīju pusmēnesī. Otrdien 
bija normālas sacensības. Tur bija 
tāda trase…” (Daniels)

„Interesanti!” (Ričards)
„Paldies par viesmīlīgo uzņem-

šanu un labo organizāciju!” (Zig-
munds Zaļenko, JC „Kopā”)

„Mūsu dalībnieki ir gandarīti 
par sacensību rezultātiem un brau-
cienu. Jaunajā mācību gadā aicinām 
jūsu skolotāju ar saviem dalībnie-
kiem uz mūsu organizētām sacen-
sībām (laiku precizēsim)!” (Dace 
Tetere, Liepājas BJC „Laumiņa”)

„Viss man ļoti patika – gan sa-
censības, gan uzņemšana… Lielais 
paldies par iespēju piedalīties!” (Jā-
nis Stankevičs, Kalnciema pagasta 
vidusskolas skolotājs)

Šādas sacensības veicina arī 
jauniešu prasmi vērtēt situāciju, 
savu un citu darbu kontekstā un 
censties sasniegt augstāku darba 
kvalitāti. 

   aRnOLDs ziEmELisiK

FOTO: no personiskā arhīva

jaunrades skolas direktors arnolds ziemelis un rīgas 28. vidussko-
las aktīvākie dalībnieki, kuri gan piedalās sacensībās, gan ir brīvprā-
tīgie organizatori.

FOTO: no personiskā arhīva

jaunrades skolas direktora arnolda ziemeļa ievadvārdi pasākuma 
atklāšanā.

FOTO: no personiskā arhīva

Finišē fināla dalībnieku auto.

FOTO: no personiskā arhīva

Daļa no balvām.

FOTO: no personiskā arhīva

Sacensību un dizaina konkursa uzvarētāji.
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Izglītības uzņēmuma „Liel-
vārds” kompetenču centrā Rīgā 
ikviens interesents ir laipni 
aicināts iepazīt 21. gadsimta 
mācību vidi. „Lielvārda” kom-
petences centra vadītājs Andris 
Gribusts un „Lielvārda” valdes 
priekšsēdētājs Aivars Gribusts 
laikrakstam „Izglītība un Kul-
tūra” aizrautīgi stāsta un izrāda 
3D printeri, mikroskopu, inter-
aktīvo galdu, komplektus eksak-
to zinību stundām, iekārtas māj-
turības un tehnoloģiju stundām 
un daudzas citas 21. gadsimta 
izglītības tehnoloģijas. Kompe-
tences centrā ir mobila mācību 
klase, kas ir ērti transformējama 
lielākai vai mazākai grupai. Ar 

bīdāmu sienu telpu var sadalīt, 
kā vajag, veidojot telpas 20 vai 
40 cilvēkiem. „No Biķernieku 
ielas atnācām uz pilsētas centru, 
lai skolotāji, kas iebrauc no lau-
kiem, var ērti atnākt. Iela ir dar-
bīga, bet nav skaļa. Kompetenču 
centrā pedagogiem, pedagoģijas 
studentiem, izglītības speciā-
listiem piedāvājam bezmaksas 
nodarbības, bezmaksas kursus. 
Skolotājs pēc savas izvēles elek-
troniski tiešsaistē vai ierakstā 
var noklausīties kursu, pats var 
izdrukāt apliecību, jo kursi ir 
saskaņoti pašvaldībā,” stāsta 
Aivars Gribusts.

Digitālo prasmju 
apguve ir jāintegrē citos 
mācību priekšmetos
„Kopš 1992. gada izstrādājam 

mācību materiālus latviešu va-
lodā, matemātikā, ķīmijā, fizikā, 
bioloģijā visām izglītības pakā-
pēm – no pirmskolas līdz 12. kla-
sei. Pagājušajā gadā startējām ar 
jaunāko digitālās bibliotēkas kā 
mākoņpakalpojuma versiju. Ne-
pārdodam grāmatu vai tēmu, bet 
jebkurš, abonējot par 1,49 eiro 
mēnesī, var izmantot jebkuru no 
iepriekš izstrādātajiem materiā-
liem. Šis pakalpojums vairāk ir 
orientēts uz skolēniem, un tam ir 
aptuveni 3000 lietotāju. Pirmajam 
gadam tas ir daudz. Domājam, 
kā pakalpojumu nesadārdzināt 
ar liekām funkcijām, bet nodro-
šināt kvalitatīvu saturu, virzoties 
no mācību priekšmeta uz tēmām. 
Nākamajā versijā bērns uzreiz va-
rēs izvēlēties tēmu, kuru apgūt,” 
stāsta Aivars Gribusts.

Latvijā ir vēlme ar 1. klasi vei-
dot skolēnu digitālās prasmes, 
bet – no otras puses – vajag, lai sā-
kumskolā kāds to prot darīt. Pat-
laban nav skaidrs, kam un kā to 
darīt. Ir jāsāk ar skolotāju izglīto-
šanu. Digitālās prasmes ir jāinteg-
rē arī citos mācību priekšmetos. 
Digitālo bibliotēku var apgūt jau 
tagad. Bibliotekāri ir labs resurss 
skolās, ja viņi būtu profesionāli 
sagatavoti šim darbam.

„Mums ir skaidrs mērķis, bet 
būtiski ir definēt atrisināmos jau-
tājumus. Līdz šim ir uzstādījums, 
bet nav plāna, kā to sasniegt. Vie-
na lieta ir nauda, bet papildus tam 
ir jāsaprot, cik efektīvi un ko mēs 
ar naudu darīsim. Skolēnu rīcībā 
ir viedtālruņi, kuri ir pietieka-
mi jaudīgi mācībām. Skolotāji 
saka – 70–80 % bērnu tie jau ir; 
tad valstij atlikušajiem 20–30 % ir 
jāpalīdz iegādāties viedtālruņus. 
Digitālā bibliotēka ir neatkarīga, 
un to var izmantot jebkurā no tāl-
ruņiem. Protams, ir jādomā par 
veselību, redzi. Bet vispirms ir 
jāmēģina pārslēgt IT no izklaides 
uz izziņu. Ja skolotājs saprot, kā 
to darīt, tad viss ir kārtībā. Plan-
šetes kļūst pieejamas, mobilo te-
lefonu akcijas ir aktuālas, vecāki 
nopērk jaunus telefonus un vecos 
atdod bērniem. Varianti ir,” rosi-
na Andris Gribusts.

Aivars Gribusts uzsver, ka 
23 gadus ir investējuši mācību sa-
turā un tā ir joma, kur, viņuprāt, 
nauda arī ir jāiegulda. Izglītības 
un zinātnes ministrijas (IZM) 
nerealizētais portāla „Skolas.lv” 
izveides projekts liek secināt, ka 
ir svarīgi saprast pasaulē aktuālās 
tendences un sekot tam, kas no-
tiek. Ir jārod risinājumi, kā uz-
klausīt citus viedokļus.

Kā vecākās paaudzes pedago-
giem sokas IT apguvē un izman-
tošanā? Andris Gribusts uzsver, 
ka skolotāja vecumam nav no-
zīmes, atšķiras reakcija, bet, ja ir 

atvērtība, spēja pieņemt, ka mēs 
visi mācāmies, viss ir kārtībā. „To 
esam novērojuši. Labākais skolēns 
klasē ir skolotājs – skolotājam nav 
jāzina viss, var mācīties kopā. 
Skolotājs ir aktivizētājs. Lielākā 
daļa darba ir skolēnu veikums, 
un tad ir secinājumi. Vēl viens 
aktuāls jautājums: tehnoloģijas 
ienāk un ienāks, kā tās veiksmī-
gāk izmantot? Skolā ir jābūt ne-
atkarīgam cilvēkam (kā struktūr-
vienībai), kas skatās un kontrolē 
tehnoloģijas. Viņam ir jāpilda at-
balsta funkcijas. Kur nav, tur sko-

lotājiem ir ļoti grūti, nav drošības 
izjūtas. Būtu jāmaina skatapunkts, 
jo skolas vidē tehnoloģiju būs aiz-
vien vairāk. To pieprasa sabiedrī-
ba,” secina Aivars Gribusts.

„Salīdzinot mūsu pieredzi ar 
skolotāju uzvedību nodarbībās 
pirms desmit gadiem, kad bija 
grūti darboties, diskutēt, tad ta-
gad, piemēram, dabaszinātņu un 
matemātikas izglītības projekta 
rezultātā ir mainījusies skolotāju 
motivācija, atvērtība, spēja dalī-
ties pieredzē, uzklausīt, ir uzlabo-
jušās sadarbības prasmes,” uzsver 
Aivars Gribusts.

Viņaprāt, tehnoloģija ir tikai 
rīks, kas palīdz atrast problēmas 
risinājumu digitālā vidē. „Lielvār-
dā” meklē rīkus, lai stundās var 
eksperimentēt šajā vidē. „Uzska-
tu, ka maksimāli viss darbs būtu 

jākoncentrē skolās, bet ne mājās. 
Ir jāmeklē veidi, kā ar tehnoloģi-
jām to viegli izdarīt. Digitālie uz-
devumi, piemēram, kas neaizņem 
laiku ne bērniem, ne skolotājiem, 
un skolotāji redz, kuram bērnam 
kurš uzdevums sagādā grūtības, 
un uzreiz var sniegt palīdzību. 
Kopš 2006. gada izstrādājam di-
gitālos materiālus; pēdējos četros 
gados aktīvi meklējam pieejas di-
gitālajiem materiāliem. Skolotāja 
uzdevums ir spēt palīdzēt tiem, 
kam ir jāpalīdz. Bērnu prasmes 
aug ar katru gadu.

Poligrāfiskie mācību līdzek-
ļi nespēj nodrošināt uzdevumu 
diferenciāciju dažādām grūtības 
pakāpēm, piemēram, 100 uzde-
vumu vienai tēmai vairākos līme-
ņos. Uzdevumi ir tādi, lai atbildi 
varētu sniegt, balstoties uz savām 
zināšanām. Ir uzdevumi, kuros 
skolēnam ir jāveido zināšanas. Ir 
uzdevumu varianti, kur pirmais ir 
grūtāks uzdevums: ja neatrisina, 
piedāvājam vieglāku uzdevumu, 
lai skolēnam nezūd motivācija; 
tad atkal grūtāks uzdevums utt.,” 
stāsta Aivars Gribusts.

Viņš atgādina: bērnu motivāci-
ja ir bijusi izšķirošā vienmēr. Glo-
bāli notiek diskusijas un mācības 
skolotājiem, kā motivēt mācīties 
nemotivētus bērnus. Un te tehno-
loģijas var piedāvāt iespējas. Fizi-
kas skolotāja, piemēram, atzīst, ka 
ar šiem digitālajiem uzdevumiem 
visi bērni klasē darbojas. „Mēs 
redzam, kas notiek Latvijā un pa-
saulē. Es vēlētos, lai izglītības pēt-
nieki, ja ir gatavi pētīt digitālo uz-
devumu atgriezenisko saiti, iekļauj 
savā dienaskārtībā šo tēmu – esam 
gatavi iesaistīties. Uzņēmumā ne-
esam specializējušies pētniecībā,” 
norāda Aivars Gribusts.

Rakstura veidošana ir svarīga 
21. gadsimta prasme, tā nav ak-
centēta, bet augstskolas interesē 
mācīties griboši cilvēki, tāpēc 
jaunajā izglītības standartā ir ne-
pieciešams samazināt zināšanu 
apjomu, bet vairāk koncentrēties 
uz prasmju veidošanu. Zināt visu 
nav iespējams, svarīgi ir parādīt, 
ko tu vari izdarīt ar to, ko tu zini. 
Aivars Gribusts norāda: „Latvijai 
ir labi rādītāji zināšanu iegaumē-
šanā, bet tur, kur zināšanas ir jā-
lieto praktiski, esam viduvēji. Mēs 
varam būt augstāk! Ir jāpārskata, 
kā tiek veidoti pārbaudes darbi, 
pēc kā vērtē, vai ir analītika, vai 
galvenais ir atzīmes vai vērtē-
jums pa kritērijiem. Par to runā 
pasaulē, un ar savu darbību mēs 
mēģinām mainīt skatījumu uz šo 
jautājumu.”

Valmieras sākumskola, Talsu 
sākumskola, Lielvārdes pamat-
skola, Edgara Kauliņa Lielvārdes 
vidusskola, Ventspils 4. vidussko-
la, Liepājas Raiņa 6. vidusskola, 
Rīgas Teikas vidusskola aktīvi 
darbojas jēgpilnā IT izmantoju-
mā un mūsdienīga mācību proce-
sa organizēšanā.

„Iespēju tilts” – rītdienas 
skola šodien
„Lielvārds” šogad piekto reizi 

organizēja izglītības līderu foru-
mu „Iespēju tilts”, kas tika veltīts 
mūsdienīga izglītības satura un 
mācību vides sinerģijai. Šo gadu 
laikā forums ir pulcējis vairāk 
nekā 2000 apmeklētāju. Šogad 
divās dienās skolotājiem notika 
vairāk nekā 40 darbnīcu.

Sākumskolas skolotāju grupas 
tēma bija datorikas mācīšana ar 
1. klasi. „Mums vairāk šķiet, ka 
ir nepieciešams veicināt tehno-
loģiju izmantošanu citos mācību 
priekšmetos, nevis jāsāk ar infor-
mātiku jau 1. klasē. Kādi ir šķēr-
šļi, lai to īstenotu? Būtībā šķēršļu 
nav – tikai skolotāja sagatavotība 
un mācību vides nodrošinājums 
sākumskolā. Ja mēs skatāmies no 
mūsu kursu pieredzes, tad tie-
ši pirmsskolas un sākumskolas 
skolotāji tehnoloģijām ir visa-
tvērtākie. Viņi tās izmanto orga-
niskāk un efektīvāk, bet viņiem 
skolā ir vismazākais nodrošinā-
jums, lai gan tās būtu vislabākie 
resursi. Paradoksāli. Valmiera 
un Talsi ir piemēri, kā skolas ar 
pašvaldībām rada vienlīdzīgus 
apstākļus katrā klasē, nevis vie-
na klase skolā ar datoriem. Tas ir 
apbrīnojami, kā stundas notiek 
un ko var dabūt gatavu. Tā mēs 
vēlētos. Un sasniegumi? Es nezi-
nu, kā tos vērtēt. Droši vien kā to 
izjūt iepretī pārbaudes darbiem. 
Bet bērnu atvērtība ir brīnišķī-
ga – darbojas aizrautīgi un ar 
prieku. Mērķis nav tehnoloģiju 
izmantošana, bet tehnoloģija jau 
ir process. Tāpēc digitālie uz-
devumi ar jēgu bērnos veicinās 
digitālo prasmju apgūšanu,” uz-
skata Aivars Gribusts.

Otrajā forumā dienā pieredzē 
dalījās briti, jo problēmas ir lī-
dzīgas. Tika runāts arī par for-
matīvo vērtēšanu un atgriezenis-
ko saiti starp skolēnu, vecākiem 
un skolotāju. Latvijā radītais 
uzņēmums „Edurio” ar prasmīgi 
izstrādātu aptauju palīdzību jau 
tagad piedāvā skolām iegūt sko-
lēnu viedokli par mācībās notie-
košo. Skolēnu viedoklis ļauj arī 
skolotājam kritiski paskatīties 
uz savu darbu un veikt tajā iz-
maiņas. 
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Jāsamazina zināšanu apjoms, 
jākoncentrējas uz prasmju veidošanu

FOTO: Andris Bērziņš

„Lielvārda” kompetences centra 
vadītājs andris Gribusts aiz-
rautīgi stāsta un izrāda iespējas 
iepazīt jaunākās izglītības teh-
noloģijas kompetences centrā.

FOTO: Andris Bērziņš

„Lielvārda” valdes priekšsēdē-
tājs aivars Gribusts uzsver, ka 
ir jāmēģina pārslēgt It lietoša-
nu no izklaides uz izziņu.

Digitālās prasmes 
ir jāintegrē 

arī citos mācību 
priekšmetos. Digitālo 
bibliotēku var apgūt 
jau tagad. Bibliotekāri 
ir labs resurss 
skolās, ja viņi būtu 
profesionāli sagatavoti 
šim darbam.



Tieši pirmsskolas 
un sākumskolas 

skolotāji tehnoloģi-
jām ir visatvērtākie. 
Viņi tās izmanto 
organiskāk un 
efektīvāk, bet viņiem 
skolā ir vismazākais 
nodrošinājums. 
Paradoksāli.



Jaunajā izglītības 
standartā 

ir nepieciešams 
samazināt zināšanu 
apjomu, bet vairāk 
koncentrēties uz 
prasmju veidošanu. 
Zināt visu nav 
iespējams, svarīgi ir 
parādīt, ko tu vari 
izdarīt ar to, ko tu zini.
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„Tie fizikas skolotāji, kas 
AS „Latvenergo” erudīcijas kon-
kursā „eXperiments” ir strādājuši 
ilgāk par desmit gadiem, ir sapra-
tuši, ka eksperiments ir viena no 
mācību metodēm. Kāds apgalvo, 
ka ir grūti skolēnus ieinteresēt, 
varbūt grūti ir pirmajā, otrajā 
gadā, bet kolēģi, kuri piedalās jau 
10–20 gadu, domāju, ir piedzīvo-
juši ko līdzīgu manai pieredzei, 
ka skolēni nāk un jautā: „Kad būs 
„eXperiments”?” Un paldies „Latv-
energo”, ka šis konkurss joprojām 
notiek, jo tas palīdz radīt interesi 
par fiziku,” stāsta Aglonas vidus-
skolas skolotājs Edgars Kudiņš svi-
nīgajā skolēnu erudīcijas konkursa 
„eXperiments” 20 gadu jubilejas 
pasākumā 22. maijā, saņemot atzi-
nību un balvu par dalību konkursā 
visus šos gadus.

„Latvenergo” valdes priekšsēdē-
tājs Āris Žīgurs atgādina, ka kon-
kursa mērķis ir veicināt padziļi-
nāti apgūt fiziku – pats savā laikā 
ar to esot aizrāvies, un tas ir palī-
dzējis izvēlēties saistošo inženiera 
profesiju. „No 150 skolotājiem, 
kas šodien ir sapulcējušies, vairāk 
nekā puse konkursā kā komandu 
treneri ir piedalījušies 9–20 gadus. 
Tas nozīmē, ka viņi nav skaitījuši 
stundas, bet strādājuši ārpus no-
teiktā darba laika. Paldies par jūsu 
entuziasmu!” uzsver Ā. Žīgurs.

Arī Valsts izglītības satura 
centra vadītāja vietniece Agra 
Bērziņa piekrīt, ka ir jāiegulda 
milzīgs darbs, lai skolēnus aiz-
rautu, tādēļ pateicas skolotājiem 
par paveikto.

no motivācijas parauga 
līdz zelta pamatiem
Visi kopā atceras, ka sākotnēji 

8. un 9. klašu skolēnu fizikas kon-
kursa uzdevumi ir bijuši rakstīti 
uz papīra, nevis datorā, sākotnē-
ji tas saucies „Vatiņš”, „Voltiņš”, 
„Kam gaišāka galva”, līdz radies 
„eXperiments”.

Svinīgajā pasākumā skolotā-
ji tiek sumināti dažādās nomi-
nācijās: tie, kuri ir darbojušies 
3–5 gadus, saņem atzinību kā 
motivācijas paraugs; līdz 10 ga-
diem – iedvesmas un enerģijas 
avots; 10–15 gadu – kalpo kā sud-
raba tilts ceļā uz fizikas pasauli, 
bet pārējie jau ir skolotāji zelta 
pamats. Starp viņiem – Inguna 
Hokkonena no Inčukalna pamat-
skolas, viņa konkursā ir piedalīju-
sies 18 gadu. Skolēni ir atzinuši, 
ka viņas stundas ir atraktīvas un 
mudina uz darbiem. Diāna Med-
ne no Rīgas 84. vidusskolas ar 
konkursu ir saistīta 17 gadu. Viņa 
tiek raksturota kā enerģiska, stin-
gra, bet arī mīļa, jo visus skolēnus 
dēvē par jaukajām sirdīm. Rūta 
Hermane no Zaķumuižas pamat-
skolas ir trenere ar 16 gadu stāžu, 
un konkursa dalībnieki atzīst, ka 
viņa daudz panāk ar neatlaidību. 
Līdzīgi tiek raksturotas arī ci-
tas skolotājas, piemēram, Rīgas 
94. vidusskolas fizikas skolotāja 

Tatjana Cīrule (14 gadu konkur-
sā) skolēnu uztverē ir erudīta, gud-
ra, arī labsirdīgs cilvēks, kas vēlas, 
lai jaunieši daudz sasniedz. Arī 
Gunta Gromula no Rīgas 9. vakara 
(maiņu) vidusskolas un Astrīda 
Alksne no Ropažu vidusskolas 
(abām 12 gadu pieredze konkur-
sā) saviem audzēkņiem neļauj 
sēdēt, rokas klēpī salikušiem, un 
padoties pirmajās grūtībās.

Skolēniem stundās 
šoks un prieks
Skolotāju E. Kudiņu no Aglo-

nas vidusskolas skolēni raksturo 
kā nežēlīgi aktīvu, apveltītu ar 
burvīgu humora izjūtu, viņš stun-
dās pieminot faktus no dzīves, bet 
pirms konkursiem uz darbu nā-
kot arī brīvdienās – tad nedrīkstot 
viņu pievilt un skolēniem jādara 
tāpat.

Atbildot uz jautājumu, kā izdo-
das ieinteresēt apgūt ne tik vieglo 
mācību priekšmetu, skolotājs at-
klāj, ka pirmajos darba gados ne-
maz tik viegli nav klājies, bet pie-
redze un meistarība nākusi ar lai-
ku. „Esmu pārliecinājies, ka kon-
kurss lieliski palīdz radīt interesi 
par fiziku, elektrību. Mūsu skolā 
dalība „eXperimentā” jau ir izvei-
dojusies par tradīciju un nav pat 
divu domu, ka kāda klase varētu 
nepiedalīties. Tie, kas ir piedalīju-
šies, mudina nākamos, jautā, vai 
jau ir pieteikušies, tā ka nav, kur 
dēties,” smaidot stāsta E. Kudiņš, 
bet nopietni piebilst, ka izprot arī 
kolēģus – sākt no nulles nebūtu 
viegli, taču intereses radīšanai var 
izmantot dažādas metodes.

„Ja katru mācību stundu vadi 
kā eksperimentu, tad bērni to uz-
tver ar pārsteigumu. Kad 8. klasē 
sāku stāstīt par kādu vielu, viņiem 
ir grūti izprast, kas tas ir, bet, kad 
apjauš, ka, piemēram, ūdens sa-
stāv no kustīgām molekulām, 
skolēniem šoks ir divas stundas – 
tas ir fenomenāli! Sākam ar vien-
kāršiem piemēriem no dabas, un 
tad jau rokam dziļāk,” aizrautīgi 
stāsta fizikas skolotājs, un es varu 
iztēloties, cik atraktīvas ir viņa va-
dītās stundas.

E. Kudiņš atzīst, ka lielā intere-
se par fiziku paliek ne gluži visiem, 
bet tikai daļai skolēnu. Tā kā skolā 
viņu nav daudz, tiek pievērsta uz-
manība katra spējām, notiek in-
dividuālas konsultācijas. „Fizikā 
pienāk brīdis, kad sāk nesaprast 
un ātri var pazust interese, tāpēc 
liela loma ir skolotājam. Te sākas 
mūsu melnais ikdienas darbs, lai 
to pamanītu un vērstu par labu. 
Manuprāt, dabas likumi ir aizrau-
joši – kāpēc vējš pūš pa labi vai 
kreisi, kāpēc ābols krīt uz leju… Ja 
uz to nenorāda, tad skolēniem tas 
šķiet pats par sevi saprotams. Kā 
jau teicu, sākumā visiem liekas, 
ka ūdens ir ūdens, kas tur īpašs, 
bet…” smaidot skaidro skolotājs. 
Viņš atklāj, ka pats ir Aglonas vi-
dusskolas absolvents, piedalījies 
fizikas olimpiādēs, jo arī viņam 
bijuši prasmīgi pedagogi.

„Uzskatu, ka inženieri bez dar-

ba nekad nepaliks, jo iegūtās zi-
nāšanas ir sava veida pievienotā 
vērtība, lai varētu nākotnē radīt 
darbavietu arī pats sev. Drīzāk bez 
darba var palikt daudzie juristi,” 
ir pārliecināts E. Kudiņš. Kāpēc 
tomēr tik maz jauniešu izvēlas 
kļūt par fizikas skolotājiem? Pie-
redzējušais pedagogs nenoliedz, 
ka fizikas, ķīmijas un matemāti-
kas skolotājiem, īpaši vidusskolā, 
ir jābūt ļoti gudriem, jo skolēni 
mēdz uzdot dažādus jautājumus, 
arī tādus, uz kuriem atbildes mā-
cību grāmatās uzreiz nevar rast. 
Vai pats ir saņēmis jautājumus, 
par kuriem, lai atbildētu, ir bijis 
jāpadomā ilgāk? Skolotājs atklāj, 
ka samērā nesen 12. klases skol-
nieks Daniels Krimans viņu pār-
steidzis nesagatavotu, tad visbie-
žāk atbildes abi meklē grāmatās 
angļu un krievu valodā. Patlaban 
puisis pošas uz starptautisko fizi-
kas olimpiādi Indijā, Deli. „Ja vis-
maz viens skolēns pāraug skolotā-
ju, tad nav žēl nodzīvotās dzīves,” 
gandarījumu neslēpj E. Kudiņš, 
„par to esmu priecīgs.”

Gudrie skolēni 
ir jāmudina
Rīgas Juglas vidusskolas fizi-

kas skolotāja Mārīte Grīne skolē-

nus erudīcijas konkursam gatavo 
jau 17 gadu, un dalībnieki atklāj, 
ka viņa no ikviena spēj panākt 
maksimālo rezultātu. Skolēni ir 
sapratuši, ka skolotāja mīl fiziku.

Kad jautāju, kas radījis šo aiz-
rautību, M. Grīne atbild, ka vai-
nīga ir viņas kādreizējā Ludzas 
vidusskolas skolotāja Ņina Mak-
simova, kura saslimdinājusi ar 
fiziku, bijusi atraktīva, enerģiska.

Sākumā M. Grīne savu kar-
jeru vēlējusies veidot zinātnē, jo 
diplomdarbu izstrādājusi Speciā-
lajā vakuuma pārklājumu kon-
struktoru birojā. Tobrīd nebijis 
pieraksta Rīgā, un pēc augstsko-
las beigšanas sadalē norīkota uz 
Limbažu 1. vidusskolu par fizikas 
skolotāju. „Limbažos nostrādāju 
20 gadu – un tur arī sāku skolē-
nus gatavot erudīcijas konkursam 
par fiziku, priecājos, ka tagad to 
turpina citi skolotāji,” stāsta Rīgas 
Juglas vidusskolas skolotāja, ne-
piekrītot apgalvojumam, ka sko-
lēnus uz kaut ko mudināt un mo-
tivēt ir grūti. „Viņus vajag ieinte-
resēt, jo paši nenāks un neprasīs, 
tādi ir retums. Līdz šim uz visiem 
konkursiem esmu gatavojusi un 
vedusi savas audzināmās kla-
ses. Nesen mājās atradu skolēnu 
piezīmes, kurās viņi 1996. gada 
novembrī fiksējuši skaitītāju rā-
dījumus – cik mājās katru dienu 
patērēta elektroenerģija.”

Viņa ir novērojusi, ka gudrie 
latviešu skolēni ir atturīgi. „Viņi, 
manuprāt, pat gaida, ka skolotājs 
uzrunās, mudinās. Jau 8. klasē vē-
roju, kurš ir gudrs, bet paslinks. 
Piemēram, kad Rūdolfam Cepur-
niekam jautāju, vai ir izrēķinājis 
papildu uzdevumu, vien noņur-
dēja, ka aizmirsis, bet, ja pieķe-
ries kā dadzītis un neatlaidies, tad 
drīz vien manu, ka viņam pašam 
sāk patikt. Īpaši, ja redz, ka darbs 
nes augļus un noslēgumā saņem 
atzīmi 10. Tā ka interese par fizi-
ku lielā mērā ir atkarīga no sko-
lotāja,” ir pārliecināta M. Grīne 
un piebilst, ka puisis nākamgad 
gatavosies fizikas olimpiādei.

Skolotāja neslēpj, ka viņai 
izdodas pamanīt talantus, bet 
respektē, ja kādam skolēnam in-
terese vairāk sliecas uz ko citu. 
„Skolēni dažkārt baidās, ka skolo-
tāji sāks atriebties un liks sliktākas 
atzīmes, bet, manuprāt, manējie 
zina, ka nekad tā nedarīšu. Ar 
katru strādāju pēc viņa spējām; 
ja kādam neveicas tik labi, tad arī 
darbojamies individuāli, lai zinā-
šanās nepaliktu robi,” savu darba 
stilu raksturo M. Grīne.

Kur skolotāja atrod laiku, 
lai katram veltītu uzmanību? 
M. Grīne atbild pārliecinoši: 
„Domāju, ka par skolotāju ne-
var strādāt jebkurš. Tie, kuri 
darbā izliek sevi visu, nedomā 
ne par naudu, ne par laiku. Arī 
konkurss „eXperiments” prasa 
ārkārtīgi daudz laika, jo tā ir ne-
pārtraukta saziņa gan skaipā, gan 
pa tālruni. Skolēni jautā par uz-
devumiem, mans pienākums ir 
nevis pateikt priekšā, bet konsul-
tēt, lai pats izdomā, kā izrēķināt 
pareizi. Pirmos gadus man bija 
milzīgi tālruņa rēķini, jo nebija 
vēl skaipa. Labi, ka vīrs Edgars 
Grīns arī ir skolotājs un piedalās 
šajā konkursā, tad ģimenē mani 
saprot.” Skolotāja smaidot pie-
bilst, ka diskusijas par fiziku ne-
rimst arī mājās.

Kad jautāju, vai M. Grīne pie-
krīt apgalvojumam, ka centra-
lizētie eksāmeni fizikā daudzos 
radīs interesi par šo jomu, viņa 
atbild: „Ja zina, ka ir gaidāms pi-
loteksāmens, pieaug centība, bet 
ne interese. Daudzi zaudē tāpēc, 
ka nestrādā, ja ir pārliecināti, ka 
dzīvē to nevajadzēs. Piespiedu 
sistēma mudina vairāk strādāt, 
nepalaisties, to novēroju tagadē-
jā 10. un 11. klasē.”

Fizikas skolotāja ir pārliecinā-
ta, ka visi skolēni, kuri piedalās 
konkursā, ir ieguvēji. „Esam bi-
juši arī starp fināla uzvarētājiem 
un nopelnījuši braucienus uz 
Horvātiju, Stokholmu. Guvām 
skaistus iepaidus,” gandarīta saka 
M. Grīne. 
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Interesi par fiziku rada skolotājs
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aglonas vidusskolas fizikas skolotājs edgars kudiņš skolēnu erudīcijas konkursā „eXperiments” 
piedalījies visus 20 gadus, tādēļ viņam tiek gods sagriezt jubilejas torti.

Ja zina, ka 
ir gaidāms 

piloteksāmens, 
pieaug centība, 
bet ne interese. 
Daudzi zaudē 
tāpēc, ka nestrādā, 
ja ir pārliecināti, ka 
dzīvē to nevajadzēs. 
Piespiedu sistēma 
mudina vairāk 
strādāt, nepalaisties.
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Aktualitāšu konkurss: 
zināšanu un redzesloka paplašināšanas rīks

Andreja Upīša Skrīveru 
vidusskolas 9. klases skolniece

Jau desmit gadus Andreja Upī-
ša Skrīveru vidusskolā norisinās 
politisko aktualitāšu konkurss 
6.–12. klašu skolēniem. Pirmdiena, 
25. maijs, bija svētku diena visiem 
6.–12. klašu skolēniem, jo gan pa-
matskolas, gan vidusskolas grupās 
tika apbalvoti erudītākie individu-
ālajās sacensībās – saņēma plan-
šetdatorus, kā arī klašu kolektīvi – 
saņēma saldas balvas un ekskursiju 
uz Saeimu un Ministru kabinetu.

konkursa ideja
10. aktualitāšu konkurss no-

risinājās visu 2014./2015. mācī-
bu gadu, skolēniem piedaloties 
26 konkursos. Skolas direktors ir 
bijis viens no konkursa aizsācē-
jiem, veidojot to kopā ar kādreizē-
jo vēstures skolotāju, tiesa, tolaik 
šāda aktivitāte tika piedāvāta vien 
12. klašu skolēniem. Pēdējos gadus 
konkursu organizēja vēstures sko-
lotājs Edgars Bērziņš, veidojot des-
mit jautājumu testu par iknedēļas 
notikumiem. Ierasti tika aplūkoti 
dažādi jautājumi par Latvijas un 
pasaules politiku, jaunumiem, 
novitātēm kultūrā un zinātnē, sa-
sniegumiem profesionālajā sportā. 
Protams, tika aplūkoti arī vietējas 
nozīmes notikumi, nereti pievēr-
šot uzmanību detaļām. Reizēm 
skolēniem tika dota iespēja atzī-
mēt desmit notikumus pēc izvēles, 
izvēloties sev svarīgākos. Kon-
kursa vadītājs E. Bērziņš uzsver: 
„Pilnvērtīgi attīstīts un sociāli ak-
tīvs sabiedrības loceklis veidojas 
tikai tādos apstākļos, ja tiek veici-
nāti visi personības aspekti, sākot 
ar akadēmisko, kultūras, sociālās 
prasmes un, protams, mediju ana-
līzes prasmes. Pēdējās uzskatu par 
īpaši svarīgām 21. gadsimtā.”

konkurss palīdz iemācīties 
sekot notiekošajam
Ne tikai skolas direktors Aldis 

Rakstiņš, bet arī klašu audzinātāji 
atzīst, ka šādā veidā jaunieši papla-
šina savu redzesloku, 8.a klases au-
dzinātāja uzsver: „Konkurss palīdz 
skolēnam iemācīties sekot visam 
pasaulē notiekošajam. Ziņu lasīšana 
kļūst par ikdienas nepieciešamību, 
un tā veidojas zinošs un spriestspē-
jīgs cilvēks.” Jaunieši arvien biežāk 
sāk apgūt televīzijas ziņu raidīju-
mu dažādību, lasa un iepazīst ziņas 
dažādos ziņu portālos, sociālajos 
medijos, taču visbiežāk – skolotāja 
ieteiktajā www.nra.lv. Ir vērojama 
pozitīva skolēnu attieksme pret šo 
konkursu, interese par dažādiem 
notikumiem Latvijā un pasaulē, lie-
lāku cīņassparu sniedz arī E. Bērzi-
ņa publicētie iknedēļas klašu reitin-
gi. 8. klases audzinātāja stāsta: „Ir 
jāatzīmē, ka sākumā mūsu rezultāti 
nemaz nebija tik augsti. Tieši ot-
rādi – bijām gandrīz pēdējā vietā. 
Tieši tas lika saņemties, sasparoties 
un darīt kaut ko lietas labā.” Tieši 
šī klase ir lielisks piemērs skolēnu 
uzcītībai, aizrautībai, jo katru pirm-
dienu pārrunā dažādus jaunumus, 
viņu plašās zināšanas tiek paustas 
arī savstarpējās diskusijās par ak-
tuālajiem notikumiem, skolēni spēj 
parādīt savu izpratni par apkārtējo.

Darbu iegulda abas 
puses: gan skolēni, 
gan organizatori
Apbalvošanas pasākuma vieš-

ņa Eiropas Parlamenta deputāte 
Iveta Grigule uzsver: „Šāda inicia-
tīva liek domāt, taču zināšanas ir 
jāmāk pareizi analizēt, lai prastu 
tās lietot. Sekojot pasaules noti-
kumiem, apkārtējais šķiet daudz 
krāsaināks, saprotamāks, veidojas 
personīgā uztvere.” Arī skolas di-
rektors A. Rakstiņš atbalsta šāda 
konkursa turpmāku norisi, taču 
atzīst – jau pašlaik latiņa ir pacelta 

augstu, ir jāatrod veids, kā līmeni 
paaugstināt vai saglabāt. Ar katru 
gadu skolēnu uzcītība kļūst aizvien 
lielāka, lai spētu konkurēt ne tikai 
ar saviem klasesbiedriem, bet arī ar 
citiem skolēniem. Savukārt E. Bēr-
ziņš uzsver, ka „darāmo darbu sa-
raksts konkursa izaugsmei ir plašs: 
ne tikai papildināt atbalstītāju pul-
ku un rūpēties par publicitāti, bet 
arī kvalitatīvu un saturīgu jautāju-
mu sagatavošana un pārrunāšana, 
kam, jāatzīst, laika pašlaik nav pie-
tiekami daudz”.

Arī klasēs jaunieši viens otru at-
balsta, palīdz, iesaka dažādus ziņu 

portālus – tas nav tikai individu-
āls darbs. Tomēr ir nepieciešams 
arī ass prāts, lai atcerētos dažādu 
jomu aktuālos notikumus, sīku-
mus – dažos konkursos uzmanība 
īpaši tika pievērsta Ukrainas un 
Krievijas konfliktam. Lai gan sko-
lēni daudz laika veltīja jaunumu 
apgūšanai, ne mazāk laika jautā-
jumu, testu sagatavošanā un labo-
šanā ieguldījis skolotājs E. Bērziņš, 
kuram paldies saka skolotāji, kā 
arī direktors – šādam konkursam 
ir nepieciešama liela personīgā 
atdeve. E. Bērziņš konkursa apbal-
vošanas ceremonijā min statistiku: 
šā mācību gada laikā ir notikuši 
26 konkursi, kuros katrā vidēji 
piedalījušies 178 skolēni (no 187), 
vidēji katrs skolēns atbildēs uz jau-
tājumiem pavadījis 4,5 stundas, un 
vismaz 13 stundu ir gatavoti kon-
kursa jautājumi, 16 stundu – labo-
tas atbildes, 28 stundas – apstrādā-
ti un publicēti rezultāti.

rezultāti, kas pārsteidz
Apbalvošanas pasākumā tika 

noskaidroti konkursa laureāti di-
vos vecumposmos – 6.–9. klašu un 
10.–12. klašu grupās. Pirms balvu 
pasniegšanas direktors uzsvēra, ka 
šāds konkurss ir lielisks veids politi-
kas apguvei, taču iegūtie apbalvoju-
mi nav svarīgākie – būtiskas ir sko-
lēnu zināšanas. Pamatskolas grupā 
laurus plūca 7. klases skolniece 
Patrīcija Zālīte, savukārt vidussko-
las grupas uzvarētāja ir 11. klases 
skolniece Lelde Kalniņa. Abām 
konkursa laikā ir iegūti salīdzinoši 
augsti rezultāti – izpilde procentuā-
li ir 95,5 % un 96,4 %. Veiksmīgākās 
dalībnieces balvā ieguva Eiropas 
Parlamenta deputātes I. Grigules 
gādātos planšetdatorus, kas noteik-
ti noderēs jaunu zināšanu apguvei. 
Tika godināti arī labākie klašu ko-
lektīvi abos vecumposmos: jaunā-
kajā grupā uzvarēja 9.b klase, savu-
kārt vecākajā – 11.a klase. Īpaši tika 
sveiktas arī abu klašu audzinātājas, 
kas tika  atbalstījušas jauniešus visa 
mācību gada garumā. 9.b klases 
audzinātāja Santa Krasovska stāsta: 
„Iesaistoties šajā konkursā, jaunieši 
radinās sekot notikumiem pasaulē, 
Latvijā un savā tuvākajā apkārtnē. 

Svarīgi, ka tie ir ne tikai ar politiku 
saistīti jaunumi, bet arī aktualitātes 
sportā un kultūrā. Tādējādi, sekojot 
jaunākajām ziņām televīzijā, radio, 
internetā, presē un apmeklējot pa-
sākumus klātienē, jaunieši kļūst 
arvien erudītāki un inteliģentāki, 
aktivizējas viņu domāšana un pa-
plašinās redzesloks. Jaunākajiem 
notikumiem viņi lielākoties seko 
paši.” Savukārt laureāte P. Zālīte at-
zīst: „Mana motivācija ir iegūtās zi-
nāšanas, kas ir mana darba un cen-
tības rezultāts.” Viņa jaunumiem 
seko e-vidē, daudzus jautājumus 
pārrunā ar vecākiem, kā arī diskutē 
ar draugiem, tādējādi labāk izprot 
notikumus Latvijā un pasaulē.

konkursu novērtē un 
atbalsta arī sabiedrība
Jubilejas gadā konkursu atbals-

tīja plašs privātpersonu un uzņē-
mēju pulks, kas novērtēja konkur-
sa ideju un tās pievienoto vērtību. 
Konkursa vadītāja vārdā īpašs 
paldies konkursa atbalstītājiem: 
Eiropas Parlamenta deputātiem 
I. Grigulei un Krišjānim Kariņam, 
uzņēmumiem „Skrīveru pārtikas 
kombināts”, „Skrīveru mājas sal-
dējums” un „Piranmedia Group”, 
kafejnīcai „Ancis”, biteniekam Il-
māram Viļumam, ziedu salonam 
„Maranda”, Rīgas latviešu biedrībai 
un īpaši Mirdzai Stirnai, Skrīveru 
novada domei, skolēnu mācību 
uzņēmumam „Skrīveru ekskur-
sijas” un īpaši Dainai Vancānei-
Viļumai! Paldies par informatīvo 
atbalstu laikrakstiem „Izglītība un 
Kultūra”, „Latvijas Avīze”, „Stabu-
rags”, „Skrīveru Vārds” un medi-
jam „ChaulaTV”!

ar skatu nākotnē
Apbalvošanas ceremonijas no-

slēgumā konkursa vadītājs E. Bēr-
ziņš uzsvēra: „Augstākai motivāci-
jai dalībai konkursā nākamajā gadā, 
pateicoties Eiropas Parlamenta 
deputātu K. Kariņa un I. Grigules 
gādībai, pirmo trīs vietu ieguvēji 
pamatskolas un vidusskolas grupās 
dosies uz Eiropas Parlamentu Bri-
selē.” Tātad jaunā mācību gada un 
konkursa mērķis jau ir redzams, at-
liek vien to sasniegt. 

Iesaistoties 
šajā konkursā, 

jaunieši radinās sekot 
notikumiem pasaulē, 
Latvijā un savā 
tuvākajā apkārtnē. 
Svarīgi, ka tie ir ne 
tikai ar politiku saistīti 
jaunumi, bet arī 
aktualitātes sportā 
un kultūrā. Tādējādi, 
sekojot jaunākajām 
ziņām televīzijā, radio, 
internetā, presē un 
apmeklējot klātienē 
pasākumus, jaunieši 
kļūst arvien erudītāki 
un inteliģentāki, 
aktivizējas viņu 
domāšana un 
paplašinās redzesloks.

   iLva viļumaiK
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erudītākā skolas klase kopā ar konkursa atbalstītājiem.

FOTO:  Aivars Katajs-Paeglis 

uzvarētāja vidusskolas grupā – 
11. klases skolniece Lelde kalni-
ņa un ep deputāte Iveta Grigule.

FOTO:  Aivars Katajs-Paeglis 

uzvarētāja pamatskolas grupā – 
7. klases skolniece patrīcija zālī-
te un ep deputāte Iveta Grigule.
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Lai pilnveidotu profesionā-
lo kompetenci un paaugstinātu 
profesionālo kvalifikāciju, to-
starp iegūtu tiesības mācīt vēl 
kādu citu mācību priekšmetu, 
arī šogad pedagogiem ir iespēja 
pieteikties un bez maksas ap-
gūt B programmu kursus. Tiek 
plānots, ka par valsts budžeta 
līdzekļiem šos kursus varētu ap-
meklēt vairāk nekā 1000 peda-
gogu.

Iepirkuma rezultātā Izglītības 
un zinātnes ministrija (IZM) ir 
piešķīrusi gandrīz 450 tūkstošu 

eiro (neskaitot PVN) pedagogu 
profesionālās kompetences pa-
augstināšanas nodrošināšanai, 
paplašinot pedagoģiskās kom-
petences un pedagogu noslodzes 
iespējas, B programmās iegūstot 
tiesības mācīt citu mācību priekš-
metu vai strādāt citā izglītības 
pakāpē vai izglītības iestādē.

Iepirkumā tika noskaidroti 
kursu īstenotāji – Latvijas Uni-
versitāte, Rīgas Tehniskā univer-
sitāte, Rīgas Stradiņa universitā-
te, Rēzeknes Augstskola, Rīgas 
Pedagoģijas un izglītības vadības 
akadēmija, Daugavpils Universi-
tāte un Liepājas Universitāte.

B programmu „Tehnoloģijas 
un zinātņu pamati” būs iespēja 
apgūt aptuveni 125, „Tehnoloģi-
jas un radošums interešu izglītī-
bā” – 140, „Veselības jautājumu 
apguve profesionālajā vidējā iz-
glītībā un arodizglītībā” – 180, 
bet kursus datorikā (informāti-
kā) – 150 pedagogiem. Savukārt 
50 pedagogiem būs iespēja papil-
dināt zināšanas B programmā 
„Speciālās izglītības saturs un 
didaktika” un „Bibliotēkzināt-
ne”, 160 – „Pedagoģija”, 90 – „Pa-
matizglītības pirmā posma izglī-
tības saturs un didaktika”, 100 – 
„Pirmsskolas izglītības saturs un 

didaktika”. Kursus „Vēstures vai 
ģeogrāfijas mācību priekšmeta 
saturs un didaktika” un „Mācī-
bu priekšmeta „Sociālās zinības” 
mācību saturs un didaktika” va-
rēs apmeklēt 80 pedagogu.

Tuvākajā laikā tiks izsludināts 
iepirkums B programmas kur-
sam „Pedagogs karjeras konsul-
tants”, kas ļaus 75 pedagogiem 
pilnveidot karjeras konsultanta 
zināšanas karjeras attīstības at-
balsta teorijās un attīstīt prasmes 
karjeras izglītības plānošanai un 
īstenošanai. Programma ir pare-
dzēta 160 stundu apjomā un dos 
tiesības pedagogam strādāt par 

pedagogu karjeras konsultantu.
Iespēja apmeklēt B program-

mas kursus pedagogiem bija arī 
pērn, kad savas zināšanas un 
profesionālās prasmes pilnvei-
doja 1643 skolotāji. Arī turp-
mākajos gados valsts budžetā ir 
paredzēts finansējums pedagogu 
tālākizglītībai.

Plašāka informācija par pie-
teikšanos kursiem ir pieejama 
te: http://www.izm.gov.lv/lv/peda-
gogiem/pedagogu-profesionalas-
kompetences-pilnveide/aicinam-
pedagogus-pieteikties-papildi-
nat-profesionalo-kvalifikaciju-b-
programmas. 
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Arī šogad pedagogi var papildināt profesionālo 
kompetenci B programmas kursos

   iK infORmāciJaiK

Sociālie partneri un FM iebilst pret IZM izstrādāto 
pedagogu darba samaksas noteikumu projektu

Pret to iebilda gan deputāts 
Arvīds Platpers, gan Latvijas 
Pašvaldību savienības padom-
niece izglītības, bērnu, jaunatnes 
un ģimenes jautājumos Ināra 
Dundure, kura ministrei atgādi-
nāja, ka interešu izglītība tiek fi-
nansēta no valsts budžeta mērķ-
dotācijas un tikai krīzes laikā 
pašvaldības katra savu iespēju 
robežās atbalsta interešu izglītī-
bas pedagogu algošanu. 

„Ja IZM grasās šo funkciju 
nodot pašvaldībām, tad ir jāie-
vēro likuma „Par pašvaldībām” 
13. pants, kurā ir paredzēts 
reizē ar kādas funkcijas dele-
ģēšanu pašvaldībām nodroši-
nāt arī valsts finansējumu šīs 
funkcijas īstenošanai,” uzsvēra 
I. Dundure. 

Viņa informēja, ka jaunais 
darba samaksas modelis nevien-
līdzīgā situācijā nostādīs pirms-
skolas izglītības pedagogus, tur-
klāt pašvaldību budžetiem tie 
būs lieli papildu izdevumi, pie-
mēram, Rīgas skolām papildus ir 
nepieciešami 28 miljoni eiro.

M. Seile atzina, ka viņa no 
valdības nav guvusi apstiprinā-
jumu tam, ka pedagogu darba 
samaksas noteikumu ievieša-
nai dzīvē būs garantēts papildu 
finansējums. Taču – par spīti 
tam – viņa ir pārliecināta, ka 
noteikumi ir jāvirza uz valdību 
steidzamības kārtā, pret ko krasi 
iebilda sociālie partneri, aicinot 
normatīvo aktu pilnveidot, sa-
skaņot un virzīt ierastajā kārtībā 
valsts sekretāru sanāksmē, bet to 
darīt laikus, lai 2016. gada valsts 
budžetā varētu ieplānot konkrē-
tu naudas summu, kas ir nepie-
ciešama jaunās darba samaksas 
kārtības ieviešanai.

Finanšu ministrija (FM) ir 
izskatījusi IZM izstrādāto MK 
noteikumu projektu „Pedagogu 
darba samaksas noteikumi” un 

informē, ka neatbalsta noteiku-
mu projekta tālāko virzību, jo 
IZM piedāvātais pedagogu dar-
ba samaksas modeļa risinājums 
nav sabalansēts ar valsts un paš-
valdību finansiālajām iespējām.

Fm modeli pēc būtības 
vērtēs pēc detalizētu 
aprēķinu un skaidrojumu 
saņemšanas
FM Pašvaldību finansiālās 

darbības uzraudzības un finan-
sēšanas departamenta direktore 
Inta Komisare uzsvēra, ka FM 
nevar saskaņot šādu pedagogu 
darba samaksas modeļa projek-
tu, jo IZM kā izglītības politikas 
veidotāja nav atspoguļojusi pie-
dāvātā pedagogu darba samak-
sas regulējuma izmaiņu ietekmi 
horizontālā līmenī, proti, attie-
cībā uz visām nozarēm. „Mēs 
neredzam, ka ar šādu darba sa-
maksas modeli visi skolotāji ju-
tīsies apmierināti un laimīgi,” 
sacīja I. Komisare.

Vienlaikus FM ir secinājusi – 
piedāvātajā normatīvajā regulē-
jumā ir paredzēts, ka atsevišķām 
pašvaldībām mērķdotācijas ap-

mērs pedagogu darba samaksas 
nodrošināšanai būtiski samazinā-
sies, tāpēc varētu būt nepiecieša-
mi būtiski ieguldījumi no pašval-
dību budžetiem. 

IZM nav piedāvājusi nosacīju-
mus, kādā veidā būtu iespējams 
samazināt piedāvātā pedagogu 
darba samaksas regulējuma izmai-
ņu ietekmi uz pašvaldību budže-
tiem, piemēram, piedāvājusi nosa-
cījumus to pakāpeniskai ieviešanai 
(ne tikai attiecībā uz darba samak-
su pirmsskolas izglītības iestāžu 
pedagogiem, bet kopumā).

Turklāt, tā kā IZM noteikumu 
projektam nav pievienojusi aktu-
ālākos piedāvātā pedagogu dar-
ba samaksas modeļa detalizētus 
aprēķinus un skaidrojumus, nav 
saprotams šā modeļa ekonomis-
kais pamatojums.

„Ir jānorāda, ka tikai pēc de-
talizētu aprēķinu un skaidroju-
mu saņemšanas būs iespējams 
novērtēt modeli pēc būtības,” 
piebilda I. Komisare.

nav saprotama 
Izm attieksme
Tukuma Raiņa ģimnāzijas 

direktore Gunta Aumale pauda 
neizpratni par to, kā tiesiskā un 
demokrātiskā valstī ir iespēja-

ma tāda situācija, ka visi sociālie 
partneri, FM, Izglītības, kultūras 
un zinātnes komisijas vadītājs 
Jānis Vucāns un deputāti pama-
toti iebilst pret normatīvā akta 
projektu, kurā joprojām ir daudz 
nepilnību un neskaidrību, bet 
ministre M. Seile un divi ierēd-
ņi uzstājīgi apgalvo, ka šo doku-
menta projektu virzīs uz valdību, 
turklāt vēl to darīs steidzamības 
kārtā. „Kas šī ir par pašmērķīgu 
attieksmi pret izglītības nozari, 
no kuras ir būtiski atkarīga valsts 
pastāvēšana un nākotne? Pašlaik 
vēl ir grūti izvērtēt visus šā mo-
deļa riskus, bet skaidrs ir tas, ka 
ar šādu modeli nevarēsim uzla-
bot ne izglītības kvalitāti, ne arī 
skolotāju materiālos apstākļus. 
Piemēram, būs ļoti minimālas 
iespējas nodrošināt pagarinātās 
dienas grupas, tas nozīmē, ka 
strādājošajiem vecākiem nāksies 
jaunāko klašu bērnus no skolas 
izņemt uzreiz pēc stundām un 
atstāt vienus, bez uzraudzības. 
Ļoti daudzas skolas jau ir paziņo-
jušas, ka ar nākamo gadu paga-
rinātās dienas grupas nebūs. Mi-
nistre pārmeta, ka ir par daudz 
direktora vietnieku, taču viņa 
neizprot, ka katram no viņiem ir 
savas funkcijas: viens ir atbildīgs 
par mācību darbu, otrs – par au-
dzināšanu, trešais – par IT.

Pilnīgi nepiekrītu, ka skolas 
direktors par mācību stundu va-
dīšanu netiks atalgots. Tikai no 
malas skatoties, var šķist – kas 
tad tur – ieiet stundā?! –, bet tas 
nenozīmē tikai mācību stundu 
vadīšanu, bet arī skolēnu gatavo-
šanu mācību priekšmetu olimpi-
ādēm, zinātniski pētnieciskajiem 
darbiem, vešanu mācību ekskur-
sijās. Vācijā mūsu partnerskolas 
direktora alga ir 8000 eiro, var-
būt viņš var arī nevadīt stundas.

Par interešu izglītību man asi-
ņo sirds. Tagad mums nedēļā ir 
59 interešu izglītības stundas, bet 
pēc jaunā modeļa – vien 29 stun-

das. Šogad mēs uz XI Latvijas 
Skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētkiem vedam trīs lieliskus ko-
rus, mums vienīgajiem novadā 
ir jauktais koris. Kāpēc vienīga-
jiem? Jo kopš krīzes atalgojums 
diriģentiem ar katru gadu sama-
zinās un tāpēc nav arī koru. Ar 
šādu attieksmi mēs par dziesmu 
un deju svētkiem drīz varēsim 
aizmirst,” uzskata G. Aumale. 

Red. Pagājušajā piektdienā un 
šonedēļ par pedagogu darba sa-
maksas modeli IZM turpināja sa-
runas un saskaņošanu ar sociāla-
jiem partneriem. Šonedēļ norma-
tīvā akta projekts valdības darba 
kārtībā vēl netika iekļauts. 

Tā vietā, lai 
konkrēti runātu 

par pedagogu darba 
samaksas jauno 
modeli, krietnu daļu 
laika visi bija spiesti 
noklausīties izglītības 
un zinātnes ministres 
Mārītes Seiles uzrunu 
no prezentācijas, 
ko viņa neatlaidīgi 
demonstrē ikvienā 
tikšanās reizē.



Par 2., 3. un 
4. skolu grupas 

pedagogu atalgojumu 
ministres prezentācijā 
nebija teikts ne vārda, 
visticamāk tādēļ, 
ka IZM speciālisti 
šīs summas maina 
katru reizi, kad 
modeļa projekts tiek 
pilnveidots.



Kā tiesiskā un 
demokrātiskā 

valstī ir iespējama 
tāda situācija, ka visi 
sociālie partneri, FM, 
Izglītības, kultūras un 
zinātnes komisijas 
vadītājs Jānis Vucāns 
un deputāti pamatoti 
iebilst pret normatīvā 
akta projektu, 
kurā joprojām ir 
daudz nepilnību 
un neskaidrību, bet 
ministre M. Seile un 
divi ierēdņi uzstājīgi 
apgalvo, ka šo 
dokumenta projektu 
virzīs uz valdību, 
turklāt vēl to darīs 
steidzamības kārtā?!


Turpinājums no 4. lpp.
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Balvu Profesionālās un 
vispārizglītojošās vidusskolas
amatu mācības skolotāja, 
kursa audzinātāja

metodiskā 
izstrādne – pētījums 
audzināšanas darbā
Klases audzinātājs strādā sa-

skaņā ar Izglītības un zinātnes 
ministrijas un Valsts izglītības 
satura centra norādītajām vadlī-
nijām 2014./2015. mācību gadam, 
ievērojot Balvu Profesionālās un 
vispārizglītojošās vidusskolas gal-
venās prioritātes audzināšanas 
darbā, kā arī atbilstoši skolas au-
dzināšanas stundu plānam un au-
dzinātāja darba plānojumam.

Klases audzinātājs veic kur-
sa ikdienas audzināšanas darbu, 
vienlaikus nodrošinot individuālu 
pieeju katram audzēknim.

Patlaban valstī ir pilnveido-
jams audzināšanas darba process, 
kurš ietver nepieciešamību ieviest 
pārmaiņas klases audzinātāju pe-
dagoģiskā darba organizācijā un 
finansēšanā.

pētījuma mērķis: pierādīt god-
prātīga audzinātāja patieso darba 
apjomu.

pētījuma uzdevums:
1) sistemātiska klases audzinā-

tāja darba izpildes laika patēriņa 
mērīšana;

2) datu apkopošana.
pētījuma laiks: 
02.09.2013.– 30.05.2014.
pētījuma objekts: 1. kurss 

(10. klase).
Sistemātiska pētījuma veikša-

na ir laikietilpīga, tāpēc ir svarīgi 
nodalīt šo darba procesu no au-
dzinātāja ikdienas uzdevumiem. 
Skolotāja pati veic pierakstus, taču 
ideāli, ja darba procesa pētījumu 
veic cilvēks, kas nepilda citus pie-
nākumus.

Audzinātāja pieraksta darba il-
gumu stundās, ja tas nav mazāks 
par 5 minūtēm. Ieraksti tiek veikti 
katras dienas garumā. Rezultāti 
tiek summēti pa nedēļām, mēne-
šiem un semestriem, kā arī gadā 
kopā.

Audzinātājam ne vienmēr ir 
iespēja paspēt visus pienāku-
mus paveikt skolā, jo visbiežāk 
skolotājs māca arī kādu mācī-
bu priekšmetu. Tāpēc skolotājs 
atbildīgus uzdevumus izvēlas 
veikt mājās mierīgā gaisotnē. 
Tabulā tiek ierakstīts darba il-
gums skolā un mājās. Detalizē-
tāk informācija ir atspoguļota 
darba lapās.

Pētījuma izstrādāšanai tiek iz-
mantotas klasvadības darbam jau 
izveidotās darba lapas:

Nr. 1 „Sadarbība ar mācību 
priekšmetu skolotājiem”;

Nr. 2 „Individuālais darbs ar 
audzēkņiem”;

Nr. 3 „Audzēkņu individuālie 
panākumi”;

Nr. 4 „Kursa panākumi”;
Nr. 5 „Kursa pasākumu analī-

ze”;
Nr. 6 „Skolas pasākumu analī-

ze”;
Nr. 7 „Izdales materiāli pasāku-

mu analīzei u. tml.”;
Nr. 8 „Pasākumu apkopojums”;
Nr. 9 „Kavējumu atskaite”;
Nr. 10 „Audzēkņu un vecāku 

kontakttālruņi”;
Nr. 11 „Kursa audzinātājas un 

vecāku sadarbība”;
Nr. 12 „Kursa vecāku sapulču 

protokoli”;
Nr. 13 „Informācija vecākiem”;
Nr. 14 „Kursa audzinātājas un 

vecāku sadarbības atspoguļojums”.

no šā pētījuma vēl var apko-
pot citus datus, piemēram, cik 
laika ir patērēts:

•  telefonsarunās  ar  audzēkņu 
vecākiem,

•  telefonsarunās  ar  audzēk-
ņiem,

• skolas pasākumos,
• ārpusskolas pasākumos,
• neparedzētos gadījumos,
• gatavojoties klases stundām,
• darbā „E-klasē”,
• atskaitēm u. c.
Secinājumi: audzinātājs kat-

ru darba dienu vidēji strādā 1 st. 
40 min., tas vairāk nekā divas rei-
zes pārsniedz noteikto likmi. 

Audzinātāja darba laikietilpība
   aniTa maTuLEiK

apkopojums pa mēnešiem
nr. p. k.

mēnesis
kopējais darba 
ilgums, st.:min.

Darba ilgums, st.:min.

Skolā mājās Citur (piem., 
pārgājieni 

u. tml.)

1. Septembris 39:15 22:30 9:20 7:25

2. Oktobris 66:15 43:30 6:30 16:15

3. Novembris 30:25 27:35 1:50 1:00

4. Decembris 25:40 23:45 1:55 –

5. Janvāris 21:40 18:40 – 3:00

6. Februāris 15:30 15:30 – –

7. Marts 14:55 14:35 0:20 –

8. Aprīlis 26:10 20:50 1:20 4:00

9. Maijs 25:35 22:50 2:45 –

kopā: 265:25 209:45 24:00 31:40

apkopojums pa semestriem
nr. p. k.

mēnesis
Darba 
ilgums 
kopā, 

st.:min.

Darba ilgums, st.:min.

Skolā mājās Citur (piem., 
pārgājieni u. tml.)

1. 1. semestris 161:35 117:20 19:35 24:40

2. 2. semestris 103:50 92:25 4:25 7:00

kopā: 265:25 209:45 24:00 31:40

Datu apkopojums
Mācību gadā pavisam klases audzinātājs strādā vidēji 265 st. 

25 min., tātad vidēji mēnesī audzinātājs iegulda 29 st. 49 min., bet 
nedēļā – 7 st. 37 min. laika. 

Mēnesī rēķinot 21 darba dienu, katru dienu audzinātājs strādā vi-
dēji 1 st. 40 min.

IKVD pērn visbiežāk saņēmis 
iesniegumus par skolēnu 
drošības jautājumiem

IZM paaugstinās augstskolu un 
izglītības programmu akreditācijas kvalitāti

Izglītības kvalitātes valsts die-
nesta (IKVD) Uzraudzības de-
partamentā 2014. gadā ir saņem-
tas 710 sūdzības un iesniegumi, 
kuros ir minēti 1860 problēm-
jautājumi, visbiežāk – par skolē-
nu drošību un izglītības iestādes 
vadītāja darbību.

Apkopojot informāciju, IKVD 
ir secināts, ka 29 % iesniegumu 
rakstījuši skolēnu vecāki, 11 % – 
izglītības iestāžu darbinieki, 
10 % – izglītojamie, bet 39 % – 
citas juridiskas un fiziskas per-
sonas. Vairumā gadījumu (45 %) 
iesniegumi ir saistīti ar vispārējo 
izglītību, turklāt iesniegumos mi-
nētās izglītības iestādes pārsvarā 
atrodas Rīgā vai citās republikas 
nozīmes pilsētās (53 % gadīju-
mu).

IKVD adresētajos iesniegu-
mos ir minēti 267 ar drošību 
saistīti jautājumi – gan par ne-
pilnībām izglītības iestādes iek-
šējās kārtības noteikumos, gan 
nepiederošu personu uzturēša-
nos izglītības iestādes teritorijā, 
gan skolēnu konfliktos gūtām 
fiziskām un emocionālām trau-
mām. Tā kā IKVD par būtisku 

2014. gada prioritāti bija izvirzī-
jis izglītojamo drošību, 115 izglī-
tības iestādēs īpaši tika izvērtēts 
paveiktais skolēniem un audzēk-
ņiem drošu apstākļu radīšanā. 
Lai gan gandrīz visās izglītības 
iestādēs bija izstrādāti iekšējās 
kārtības noteikumi un drošības 
noteikumi, noteikti par drošību 
atbildīgie pedagogi, kā arī orga-
nizēti drošībai veltīti pasākumi, 
daudzviet izglītojamie nebija in-
formēti par to, ko darīt, ja kādas 
personas darbībā ir saskatāmi 
draudi viņu drošībai. Nav bijusi 
noteikta arī direktora rīcība gadī-
jumos, kad tiek konstatēta fiziska 
vai emocionāla vardarbība.

Pārējie iesniegumos bieži 
skartie jautājumi ir izglītības ie-
stādes vadītāja darbība, izglītoja-
mo tiesības, pedagogu izglītības 
un profesionālās kvalifikācijas 
atbilstība normatīvo aktu prasī-
bām, pedagogu pienākumu ne-
pildīšana un profesionālās ētikas 
jautājumi. Iesniedzēji ir norādī-
juši arī uz mācību satura neat-
bilstību akreditētajai izglītības 
programmai, izglītojamo mācību 
sasniegumu vērtēšanas kritēriju 
trūkumu vai to atšķirīgu piemē-
rošanu. 

Izglītības un zinātnes ministri-
ja (IZM) ir paredzējusi paaugstināt 
akreditācijas kvalitāti, piesaistot 
neatkarīgus augsta līmeņa eksper-
tus, kuri ne tikai vērtēs izglītības 
programmas, bet arī sniegs ietei-
kumus to uzlabošanai un attīstī-
bai. Lai Akadēmiskās informācijas 
centrs (AIC) kā akreditācijas insti-
tūcija varētu nodrošināt šā pakalpo-
juma kvalitāti, IZM ir izstrādājusi 
AIC maksas pakalpojumu cenrādi, 
ar kuru vakar, 27. maijā, iepazīsti-
nāja Saeimas Izglītības, kultūras un 

zinātnes komisijas deputātus.
„AIC kā akreditācijas aģentū-

rai ir jāstrādā tā, lai tās sniegtie 
pakalpojumi ikvienai augstskolai 
vai koledžai dotu maksimālu iegu-
vumu, piedāvājot augstas raudzes 
ekspertīzi un atbalstu,” uzsver IZM 
Augstākās izglītības, zinātnes un 
inovāciju departamenta direktore 
Agrita Kiopa. „Efektīva akreditācija 
ir priekšnoteikums kvalitatīvai izglī-
tībai. Mums ir svarīgi, lai studētgri-
bētāji un sabiedrība varētu paļauties 
uz Latvijas augstākās izglītības kva-
litāti un atbilstību starptautiskiem 
standartiem. Tieši augstskolas un 
koledžas būs galvenie ieguvēji no 
kvalitatīvas akreditācijas aģentūras 
darbības, tādēļ tām ir jābūt visvai-
rāk ieinteresētām kvalitatīvos neat-
karīgas un profesionālas akreditāci-
jas aģentūras pakalpojumos.”

Līdz šim akreditācija, licencē-
šana un augstākās izglītības doku-
mentu pielīdzināšana notika bez 
maksas, taču Augstskolu likuma 
2014. gada decembra grozījumos, 
kas stāsies spēkā 2015. gada 1. jū-
lijā, ir paredzēts, ka augstskolu un 
koledžu, kā arī studiju virzienu 
akreditācija, studiju programmu li-
cencēšana un izglītības dokumentu 
pielīdzināšana ir veicama saskaņā 
ar AIC maksas pakalpojumu cen-
rādi. Cenrādī ietverto izdevumu 

lielāko daļu veido tieši ekspertu 
darba apmaksa.

Ekspertīzei ir jāatbilst starptau-
tiskām prasībām, ekspertiem ir 
jābūt augsti kvalificētiem un ar pie-
redzi augstskolu vai koledžu akre-
ditācijā, tādēļ apmaksas līmenim ir 
jābūt līdzvērtīgam un konkurētspē-
jīgam, salīdzinot ar citām Eiropas 
augstākās izglītības kvalitātes no-
drošināšanas reģistrā iekļautajām 
akreditācijas aģentūrām. Jauno no-
teikumu projektā ir būtiski paaug-
stinātas prasības ekspertu kvalifikā-
cijai un palielināts ekspertu darbam 
atvēlētais laiks.

Aplēses liecina, ka cenrādī no-
teiktās Latvijas akreditācijas aģen-
tūras pakalpojumu izmaksas būs 
mazākas nekā kaimiņvalstīs Lietuvā 
un Igaunijā, kur šo procesu gan pil-
nībā finansē valsts. Taču arī Latvijā 
būs iespējams piesaistīt līdzfinansē-
jumu no Eiropas Savienības fondu 
speciālo atbalsta mērķu program-
mām, kurās ir paredzēta studiju 
virzienu akreditācijas izmaksu seg-
šana augstskolām un koledžām.

Ar Ministru kabineta noteikumu 
projektu „Nodibinājuma „Akadē-
miskās informācijas centrs” maksas 
pakalpojumu cenrādis” un cenrādi 
var iepazīties IZM mājaslapā: http://
www.izm.gov.lv/lv/normativie-akti/
normativo-aktu-projekti. 

   iK infORmāciJaiK

   iK infORmāciJaiK

Ar 1. jūliju 
augstskolu un 

koledžu, kā arī studiju 
virzienu akreditācija, 
studiju programmu 
licencēšana un 
izglītības dokumentu 
pielīdzināšana ir 
veicama saskaņā 
ar AIC maksas 
pakalpojumu cenrādi.
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Motivācijas nozīme un veidošana 
interešu izglītības sporta programmās
Karatē treneris BJC „Daugmale”

Esmu karatē treneris kopš 
1995. gada. Pašlaik strādāju bērnu 
un jauniešu centrā (BJC) „Daug-
male”, kur mācu karatē bērniem 
un jauniešiem vecumā no 6 līdz 
25 gadiem. Audzēkņu trenētības 
līmenis atbilst 1.–4. izglītības pa-
kāpei, un viņi ir sadalīti piecās tre-
niņu grupās atbilstoši vecumam 
un trenētībai. Nodarbību apmek-
lējums ir stabils, audzēkņu skaits 
grupās – noturīgs. 1. pakāpei ir 
4 stundas nedēļā (2 treniņi, katrs 
80 minūšu), 2. pakāpei – 6 stun-
das nedēļā (3 treniņi, katrs 80 mi-
nūšu), 3. pakāpei – 8 stundas ne-
dēļā (4 treniņi, katrs 80 minūšu) 
un 4. pakāpei – 10 stundu nedēļā 
(5 treniņi, katrs 80 minūšu).

Karatē ir ļoti komplicēts fi-
zisko vingrinājumu komplekss, 
kurā ietilpst dažādas sarežģītī-
bas pakāpes tehniskie elementi, 
ir nepieciešama lokanība, spēks, 
ātrums un koordinācija, kā arī 
spēja atbildīgi izturēties konflikta 
situācijās. Treniņos audzēkņi ap-
gūst godžju-rjū karatē stila tehni-
ku, bet kopumā to var raksturot 
kā sporta karatē virzienu WKF 
(World Karate Federation), kurā 
ir paredzēta sacensība atbilstoši 
bezkontakta noteikumiem.

bērniem trūkst 
motivācijas strādāt 
ilgtermiņā
Lielākā daļa interešu izglītības 

audzēkņu nodarbības izvēlētajā 
jomā apmeklē brīvprātīgi, atbil-
stoši savām interesēm. Nodarbo-
ties ar karatē vēlas daudzi zēni un 
arī meitenes, tomēr viņu priekš-
stati par šo cīņas mākslu bieži ir 
tāli no patiesības. Viens filmā ir 
redzējis aktieri Džekiju Čanu un 
grib iemācīties līdzīgas piruetes 
ar kājām, citam kādu paņēmie-
nu ir parādījis draugs pagalmā. 
Priekšstati par karatē ir dažādi, 
bet vēlme ir viena – dažos treni-
ņos iemācīties redzēto. Motivāci-
ju, kuru līdz nodarbību sākumam 
uzturēja ātru panākumu priekš-
nojautas, nomaina atskārsme, ka 
patiesībā karatē ir gana garlaicīga 
nodarbe ar stingru disciplīnu un 
dažādiem nepatīkamiem vingri-
nājumiem (piemēram, kāju mus-
kulatūras stiepšanai). Nesagaidot 
vēlamo, šādi audzēkņi parasti 
pārstāj apmeklēt treniņus. Au-
dzēkņu motivācijas problēmas 
ir novērojamas dažādos treniņu 
procesa posmos, un arī iemesli 
mēdz būt dažādi. Turpinājumā 
aplūkošu raksturīgākos gadīju-
mus un to risināšanas iespējas, 
balstoties personiskajā pieredzē.

Iesācēju motivēšana
Jau pieminētās motivācijas 

problēmas iesācēju līmenī visbie-
žāk ir saistītas ar cerību jeb – pre-

cīzāk – ilūziju par ātriem panāku-
miem un karatē treniņu procesa 
norisi neattaisnošanos. Bieži šādi 
audzēkņi uzrunā mani, vaicājot, 
kad mēs, piemēram, taisīsim spē-
rienus lēcienā vai kādu citu sa-
režģītu cīņas tehniku. Dialoga re-
zultātā nereti izdodas pārliecināt 
bērnu, ka viņa iedomas noteikti 
kādreiz piepildīsies, bet pašlaik 
treniņos ir jādara tas, kas nākot-
nē palīdzēs izpildīt šo superpaņē-
mienu vēl labāk, nekā viņš to kaut 
kur ir redzējis.

Karatē sportā iesācējiem ir vēl 
lielāki motivācijas grāvēji, tie ir:

1) nespēja pieņemt stingros 
disciplīnas nosacījumus;

2) nespēja ilgstoši veikt mo-
notonus, pietiekami sarežģītus 
vingrinājumus, kuru izpildei ir 
nepieciešama precizitāte un laba 
koordinācija.

Lai gan minētie iemesli ap-
draud audzēkņa motivāciju tur-
pināt karatē nodarbības, tomēr tie 
ir arī katalizatori, kas jau sākum-
posmā parāda, vai bērna raksturs 
ir piemērots karatē. Kaut gan gri-
bētāju nodarboties ar karatē manā 
vadībā ir daudz (nākas daudziem 
atteikt), treniņu procesa norisi ie-
sācējiem es cenšos atvieglot ar šā-
diem paņēmieniem:

1) īpaši neatslābinot disciplīnu, 
biežāk uzrunāju katru audzēkni 
atsevišķi, noteikti pozitīvā kon-
tekstā, ja ir nepieciešams (kāds 
audzēknis īpaši sabijies), izsaku 
kādu joku;

2) pēc monotoniem vingrinā-
jumiem seko pārslēgšanās – vin-
grinājumi, kuru izpilde rosina 
emocionālāku iesaisti, piemēram, 
palēcieni ar uzdevumu, skrējiens 
ar kustības virziena maiņu pēc 
signāla utt. Dažkārt izvirzu no-
sacījumu: izpildīsiet labi, spēlē-
sim spēli. Visa treniņa kontekstā 
labs līdzeklis pozitīvam iespai-
dam par treniņu un motivācijai 
atnākt arī nākamreiz ir spēle vai 
rotaļa treniņa beigās jeb – citiem 
vārdiem – treniņa pabeigšana uz 
pozitīvas nots.

motivācijas problēmas 
2.–3. treniņu gadā
Analizējot situācijas un runājot 

ar audzēkņiem, kuri vēlas pār-
traukt nodarbošanos ar karatē pēc 
1–2 gadu treniņiem, esmu konsta-
tējis, ka galvenie iemesli motivāci-
jas zudumam ir:

1) intereses zudums vai vēlme 
nodarboties ar kaut ko, kas ir in-
teresantāks, aizraujošāks vai vien-
kārši jauns;

2) atziņa, ka daru, daru, bet kā 
nesanāk, tā nesanāk;

3) neapmierina treniņu biedru 
attieksme.

Ievērojot to audzēkņu vecumu, 
kuri pamet karatē nodarbības pēc 
1–2 gadu garumā ilgušiem treni-
ņu apmeklējumiem (8–12 gadu 
vecums), katru no minētajiem 
motivācijas zuduma iemesliem 

zināmā mērā var saistīt arī ar so-
ciālās vides ietekmi. Trenera uz-
devums ir pazīt savu audzēkņu 
raksturu, zināt viņu intereses un 
uzskatus. To var panākt, vienīgi 
komunicējot ar audzēkni un viņa 
vecākiem. Es neizvirzu par pie-
nākumu par katru cenu noturēt 
audzēkni savā grupā, bet vaja-
dzības gadījumā, situācijā, kad ir 
nepieciešams padoms, vienmēr 
cenšos to sniegt. Īpaši gadījumos, 
ja motivācijas zudums ir saistīts 
ar negatīvāku alternatīvu – sliktas 
kompānijas vai nodarbes ietekmi. 
Gadījumos, kad rodas pārliecība 
par savu nevarēšanu apgūt karatē 
pietiekami labi, es noteikti uzsve-
ru pacietības lomu un akmens un 
ūdens principu – ūdens, ilgstoši 
pilot vienā vietā, agrāk vai vēlāk 
izveido caurumu. Īpaši nopietni 
uztveru situācijas, kad bērns ir 
zaudējis vēlmi apmeklēt treniņus 
sliktās treniņu biedru attieksmes 
dēļ. Šādi gadījumi tiek pārrunāti 
un vispārināti, uzsverot, ka ko-
munikācijas sarežģījumi nedrīkst 
kalpot par iemeslu atteikties no 
izvirzītā mērķa (visbiežāk – melnā 
josta, Latvijas, Eiropas, pasaules 
čempiona tituls) sasniegšanas.

Kopumā karatē tradīcijā nav 
paredzēta audzēkņa pierunāšana 
nodarboties ar karatē. Tam ir divi 
galvenie iemesli:

1) audzēknim pašam ir jāvēlas 
nodarboties pie konkrētā trenera 
(skolotāja), tas palīdz uzturēt cī-
ņas mākslās tik būtisko subordi-
nāciju: audzēknis – skolotājs;

2) nodarbošanās ar karatē ir 
paredzēta arī noteikta morālā at-
bildība par savām prasmēm lietot 
cīņas paņēmienus pašaizsardzības 
nolūkos, bet ar pilnām tiesībām to 
drīkst prasīt tikai no cilvēka, kurš 
brīvprātīgi ir izvēlējies apgūt ka-
ratē un tātad uzņēmies atbildību 
par savu prasmju izmantošanu. 
Galvenokārt šā iemesla dēļ moti-
vācijas jautājums karatē nav vien-
nozīmīgs.

motivācijas nepieciešamība 
agrīnās meistarības 
posmā
Ilgstoši nodarbojoties ar ka-

ratē, audzēkņi kļūst atbildīgāki 
pret treniņu procesu. Tomēr arī 
meistarības izaugsme rada zinā-
mu atbildību, īpaši, ja sportists 
regulāri startē sacensībās. Šajā 
posmā motivācija ir cieši saistīta 
ar sportiskajiem panākumiem un 
arī pašizaugsmi, kas atspoguļojas, 
kārtojot eksāmenus jostu – au-
dzēkņu pakāpju – ieguvei. Tāpat 
ir jāpiemin arī anatomiski fiziolo-
ģisko faktoru ietekme uz motivā-
ciju, un tas ir saistīts ar izmaiņām 
cilvēka ķermeņa svara un garuma 
attiecībās, kā arī fizioloģisko sistē-
mu funkcionalitāti. Turklāt bieži 
šis posms sakrīt ar sportistu hor-
monālajām izmaiņām, kas atspo-
guļojas garastāvoklī, uzvedībā, un 
seksuālās aktivitātes rašanos.

Manuprāt, viens no galvena-
jiem motivatoriem šajā posmā ir 
pašrealizācija treniņu procesā. Ja 
sportists gūst ne tikai panākumus 
un atzinību nodarbībās un sa-
censībās, bet arī gandarījumu par 
paveikto, kas izpaužas pašapziņas 
celšanā, tad arī papildu motivācija 
nav nepieciešama.

Tomēr minētie riska faktori 
nav retums. Trenera uzdevums – 
saskatīt tos. Visbiežākie simptomi 
ir neregulārs nodarbību apmek-
lējums, iniciatīvas un vēlmes ko-
municēt samazināšanās, treniņu 
uzdevumu izpildījuma kvalitātes 
kritums. Lai risinātu šīs problē-
mas, es piedāvāju:

1) gadījumos, kad motivācijas 
zudums ir saistīts ar svara, au-
guma, ekstremitāšu garuma iz-
maiņām, ar audzēkni pārrunāju 
problēmas būtību, uzsverot tās 
pārejošo raksturu, minu piemērus 
(audzēkņi, kuri ir sekmīgi tikuši 
tam pāri, nepametot nodarbības), 
nepieciešamības gadījumā atvieg-
loju konkrētu vingrinājumu izpil-
des nosacījumus vai – tieši pretē-
ji – dodu papildu uzdevumus;

2) motivācijas zudums, kas ir 
saistīts ar hormonālajām izmai-
ņām, visbiežāk izpaužas neregu-
lārā nodarbību apmeklējumā. Šā-
dos gadījumos individuālā sarunā 
skaidroju sportista brīvo izvēli 
savas dzīves prioritāšu noteikšanā, 
uzsverot arī to vērtību attiecībā uz 
personības pašizaugsmi.

metodiskie ieteikumi 
motivācijas veicināšanai 
karatē treniņu procesā
Savā disertācijā Latvijas Uni-

versitātes Pedagoģijas, psiholoģi-
jas un mākslas fakultātes Pedago-
ģijas nodaļā esmu pētījis pieredzes, 
pašpieredzes un arī motivācijas 
nozīmi indivīda darbības procesā. 
Balstoties uz gūtajām atziņām un 
pieredzi trenera darbā, iesaku šā-
das audzēkņu motivāciju veicino-
šas atziņas un paņēmienus:

• audzēknim ir jājūtas kā neat-
ņemamai treniņu procesa sastāv-
daļai. Audzēkņa piederības izjūtu 
treniņu procesam rosina trenera 
attieksme pret viņu; kaut reizi no-
darbībā audzēknis ir jāuzrunā vār-
dā pozitīvā kontekstā – uzslavējot, 
uzticot kādu svarīgu uzdevumu 
utt. Ja rodas izdevība, arī pirms 
vai pēc treniņa ir jāapvaicājas par 
sekmēm skolā vai par kādu atga-
dījumu, ko audzēknis iepriekš ir 
pieminējis, tādējādi apliecinot, ka 
treneris ne tikai atceras viņa vār-
du, bet arī interesējas par audzēk-
ņa ikdienu ārpus treniņiem;

• audzēknim ir jājūtas līdzatbil-
dīgam par treniņu procesa norisi 
un rezultātiem. To vislabāk ir pa-
nākt, uzticot audzēkņiem skaitīt 
vingrinājumu atkārtojumu reižu 
skaitu, demonstrēt vienkāršākos 
vingrinājumus vai pat kādu no 
treniņa daļām, būt vadītājam rota-
ļās, kapteinim komandā utt. Sva-

rīgi ir ļaut šādā veidā izpausties 
visiem audzēkņiem, izņemot ga-
dījumus, kad viņš to pavisam ne-
vēlas. Šādai atbildības uzticēšanai 
ir jābūt kā apbalvojumam, nevis 
sodam. Manā pieredzē lielākā daļa 
audzēkņu vēlas šādi iesaistīties un 
arī viņu darbības lietderība kļūst 
augstāka;

• trenera izskats, stāja, demon-
strējums un runa – personīgais 
piemērs. Karatē trenerim ir īpa-
ša loma. Treneris ir cilvēks, cīņu 
meistars, kuram gandrīz visi au-
dzēkņi vēlas līdzināties. Vadot no-
darbības, es īpaši cenšos izmantot 
kā demonstrējuma metodi, tā arī 
runas prasmes. Audzēknim, īpaši 
iesācējam, ir nepārtraukti jāredz 
sev priekšā mērķis, kuru viņš vēlas 
sasniegt. Savukārt runa (dikcija, 
intonācija) ir veids, kā paskaidrot 
nepieciešamo audzēknim sapro-
tamā veidā – stāstot līdzībās, kas 
viņiem ir tuvākas.

Piemēram, aptuveni pirms mē-
neša vecāko audzēkņu nodarbībā 
trenējām sacensību cīņas tehniku. 
Lai gan manis uzdotos uzdevumus 
visi pildīja pareizi, nebiju apmie-
rināts ar kvalitāti (cīņas sparu, 
ātrumu). Pēc vairākiem nesekmī-
giem mēģinājumiem iedvesmot 
audzēkņus enerģiskākam darbam 
uztaisīju nelielu pārtraukumu, 
ļaujot apsēsties viņiem uz paklāja 
brīvā, nepiespiestā pozā. Tad man 
ienāca prātā salīdzinājums, kam, 
manuprāt, vajadzētu nostrādāt. 
Teicu: „Vai zināt, kas ir „iPhone” 
un kādi tam ir modeļi?” Audzēkņi 
atbildēja: „Jā, protams! „iPhone” ir 
1., 2., 6. un vēl kaut kādas tur mo-
difikācijas.” „Ar ko tie atšķiras?” 
jautāju. „Nu… pirmie ir lēnāki, 
mazāk funkciju, iespēju, bet pēdē-
jie jau ir riktīgi labi,” viņi atbildēja. 
Tad es teicu: „Lūk, jūs šodien esat 
starp 3. un 4. „iPhone”!” Visi sāka 
smieties. Es turpināju: „Tas tāpēc, 
ka jūs, tāpat kā 3. un 4. „iPhone”, 
esat gana labi, bet tomēr atpaliekat 
no pēdējiem modeļiem – riktīgi la-
bajiem. Jums, tāpat kā telefoniem, 
ir jāpieliek ātrums un iespēju ap-
joms, jo bāze, uz kuras to izdarīt, 
jums, tāpat kā vecākajiem „iPho-
ne” modeļiem, ir.” Šī saruna ļāva 
audzēkņiem nedaudz atpūsties fi-
ziski, un, palūkojoties uz treniņa 
uzdevumu izpildes nepilnībām 
no cita skatpunkta, daudziem tās 
kļuva saprotamākas.

Rezumējot iepriekšminēto, vē-
los pateikt, ka audzēkņu motivā-
cija ir viena no galvenajām treni-
ņu procesa sastāvdaļām, par kuras 
veidošanu lielā mērā ir atbildīgs 
treneris. Trenera uzdevums ir 
veicināt sportista motivāciju, ne-
pārkāpjot ne morāli ētiskās, ne 
arī pašcieņas normas. Manuprāt, 
motivācijas pamatā ir pozitīvisms, 
vienalga, vai tas izpaužas patīka-
mās emocijās pēc gūtiem panāku-
miem sacensībās, noguruma vai 
saskarsmē ar treniņu biedriem vai 
treneri. 

   PauLs JuRJānsiK
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Par gatavošanos 
centralizētajiem eksāmeniem (2. daļa)*

Latvijas un Dānijas augstskolu 
lektors, publicists

Caurskatīsim 
mācību materiālu
Pārskatīšanas un caurskatīša-

nas laikā izmantosim pildspalvu 
vai zīmuli! Arī grāmatveži bieži 
izmanto zīmuli vai pildspalvu, lai 
vadītu skatienu krustām šķērsām 
pa skaitļu rindām un ailēm.

Caurskatīšana ietaupīs ļoti 
daudz laika un ļaus ievērojami 
paaugstināt lasīšanas un uztveres 
ātrumu. Īpašu uzmanību pievēr-
sīsim rindkopu, iedaļu, nodaļu 
un pat visa teksta sākumam un 
beigām, jo bieži vien tieši tur 
ir koncentrēta informācija. Ja 
studējam zinātnisku rakstu vai 
sarežģītu mācību grāmatu, vis-
pirms izlasīsim kopsavilkumu, 
rezultātus un secinājumus. Bieži 
šajās sadaļās ir atrodams tieši tas 
informatīvais kodols, ko meklē-
jam un kas ļauj uztvert lietas bū-
tību jau pašā sākumā.

Reiz kāds students trīs mēne-
šus cīnījās ar 600 lappušu biezu 
filozofijas grāmatu. Kad viņš tika 
līdz 500. lappusei, viņu pārņēma 
izmisums, jo faktu apjoms, ko viņš 
centās paturēt prātā, kļuva pārāk 
liels. Viņš bija lasījis lappusi pēc 
lappuses, bet nenojauta, par ko 
būs pēdējā nodaļa. Tajā bija atro-
dams pilnvērtīgs grāmatas atziņu 
kopsavilkums. Izlasījis šo nodaļu, 
students saprata, ka, iepazīstoties 
ar to jau sākumā, būtu ietaupījis 
laiku un aiztaupījis sev vairāku 
simtu stundu uztraukuma.

Vingrināsimies 
aizpildīt baltos 
plankumus
Atzīmēsim, uzzīmēsim neaiz-

pildītos baltos plankumus! Tas ne 
vienmēr nozīmē izlasīt lielu ap-
jomu. Ja izrādās, ka izskatīšanas 
posmā dažas sadaļas ir palikušas 
aptvertas daļēji, pāriesim pie nā-
kamajiem sarežģītajiem jautā-
jumiem, nevis paliksim, ar tiem 
cīnoties, nezinot, kas tiks aplū-
kots nākamajā tekstā. Ja nesāk-
sim cīņu uzreiz, iegūsim papildu 
laiku neapzinātai šā materiāla 
apstrādei zemapziņā. Tad vēlāk 
atbilde parādās it kā pati no sevis. 
Liekot mierā sarežģīto tekstu, iz-
kliedējam spriedzi, kas varētu pa-
vadīt visu atlikušo lasīšanas laiku, 
kā arī iegūstam iespēju sarežģīto 
tekstu aplūkot kontekstā. Pārle-
cot klupšanas akmenim, mēs pie 
tā varam atgriezties vēlāk, kad 
būsim ieguvuši vairāk informāci-
jas citā lappusē.

Vingrināsim atmiņu
Pētījumi apliecina, ka sma-

dzenēm ir būtiski pirmie un 
pēdējie iespaidi. Smadzenes ir 
radinātas pabeigt iesākto – tāpat 
kā līdz pusei pateikto vārdu gri-
bam pateikt līdz galam vai arī, ja 
pa radio atskaņota dziesma tiek 
pārtraukta pusvārdā, visticamāk, 
mēs to izdungosim līdz galam.

Pagātnei atstāsim tik ieras-
to praksi, tas ir, zubrīties piecas 
stundas bez pārtraukuma, jo iz-
prast un atcerēties nav viens un 
tas pats. Tāpēc der atcerēties par 
pārtraukumiem, tie ļauj iegau-
mēšanai un izpratnei darboties 
rokrokā, tā nodrošinot visefektī-
vāko mācīšanos. Lai process būtu 
vēl sekmīgāks, katra perioda bei-
gās veiksim īsu atskatu uz izlasīto 
un caurskatīsim vēl lasāmo.

Izmantosim iztēli 
un asociācijas
Iztēlei nav robežu, tā ir bez-

galīga un stimulē mūsu maņas 
un – caur tām – arī smadzenes. 
Neierobežotā iztēle mūs sagata-
vo jaunas pieredzes gūšanai un 
radina būt atvērtākiem pret jau-
ninājumiem un pasauli kopumā. 
Efektīva atcerēšanās notiek, kad 
kaut ko atceramies, domājot par 
to kā tēlu, kamēr asociācijas sa-
vieno jauno ar kaut ko jau zinā-
mu un atmiņā nostiprinātu, tas 
ir, savus domu tēlus asociējam 
ar kaut ko pazīstamu. Zināmais 
noenkuros tos pareizajā vietā.

maņas, ritms, kustība, 
pārspīlējumi, krāsas, 
smiekli, skaitļi, labas 
domas simboli u. c.
Jo pārspīlētāks būs šo tēlu 

lielums, forma, izjūta un skanē-
jums, jo vieglāk tos atcerēsimies. 
Kustība vajadzīgo padara sma-
dzenēm vieglāk iegaumējamu. 
Liksim fantāzijas tēliem kustē-
ties, padarīsim tos daudzdimen-
sionālus, piešķirsim tiem ritmu! 
Kustības palīdz smadzenēm ie-
saistīties stāstā, darot datu plūs-
mu neparastāku un tāpēc arī 
vieglāk prātā paturamu. Krāsas 
atdzīvina atmiņas un padara tās 
vieglāk iegaumējamas. Cik vien 
iespējams, domu tēliem, zīmēju-
miem, piezīmēm u. tml. izman-
tosim krāsas!

Skaitļi palīdz padarīt atmiņas 
konkrētākas, piemēram, atcerē-
simies sešas lietas, nevis kaut ko, 
kas jāatceras. Simboli ir kodēts 
paņēmiens, kā kaut ko nostipri-
nāt atmiņā. Tas ir kaut kas līdzīgs 
špikerim. Vieglāk atsauksim at-
miņā tieši pozitīvus nekā sliktus 
tēlus (tāpēc, lai arī cik spilgti 
būtu izkrāsotas skolēnu kļūdas ar 
sarkanu tinti, viņiem kļūdu atce-
rēšanās tomēr nevedas), tāpēc ka 
smadzenes (tāpat kā viss mūsu 
ķermenis) vēlas atgriezties tikai 
pie patīkamiem pārdzīvojumiem. 
Ar to ir izskaidrojams, kāpēc da-

žiem skolēniem pēc negatīvas 
mācīšanās pieredzes smadzenes 
it kā automātiski bloķējas.

Veidosim domu kartes
Domu karte ir organisks mā-

cību vielas strukturētājs, efektīvs 
atmiņas stimulētājs un noderīgs 
atkārtošanas instruments. Katrs 
domu kartē iekļautais atmiņas 
ierosinātājs darbojas kā atslēga, 
ar kuru atver durvis uz faktiem, 
idejām un informāciju un kas 
atbrīvo mūsu neierobežotā prāta 
patieso potenciālu. Tas ir dabisks 
domāšanas palīglīdzeklis.

Runājot mūs ierobežo tas, ka 
vienlaikus varam izteikt tikai 
vienu vārdu; arī drukātā mate-
riālā vārdi ir izkārtoti rindās un 
teikumos ar savu sākumu, vidu 
un beigām. Pierakstot un lasot 
visus teikumus, nostiprinās tā 
saucamā lineārā domāšana (bet 
smadzenes taču ir daudzdimen-
sionālas!), un tāpēc ir vajadzīgs 
ilgāks laiks, lai tiktu līdz mācību 
vielas būtībai un jēgai.

Mūsu smadzenes informāci-
ju neuzņem lineāri – vārdu pa 
vārdam, rindu pa rindai, bet gan 
uztver kā vienotu veselumu, sa-
šķiro, skaidro, analizē, sintezē, 
vērtē un nodod atpakaļ visdažā-
dākajos veidos.

par pierakstu 
burtnīcu efektivitāti
Labāk izmantosim domu 

kartes, piemēram, mācoties par 
attīrīšanas iekārtām, uz lapas 
uzzīmēsim (vai izgriezīsim) krā-
nu, pa kuru tek tīrs ūdens. Tas 
atbrīvos atmiņu un stimulēs ar 
kreiso mūsu galvas smadzeņu 
puslodi saistīto analītisko prātu. 
Ar vārdu vien nepietiek, lai lik-
tu atsaukt atmiņā visu, ko esam 
mācījušies par ūdens attīrīšanas 
iekārtām, jo vārds darbībā ne-
iesaista visas smadzenes. Tas ne 
tikai nespēs aktivizēt visu mūsu 
uzkrāto pieredzi, bet arī to iero-
bežos.

Atslēgvārdi ir vārdu plūdu 
samazinātāji. Patiesībā vairāk 
nekā 90 % no skolēnu pierakstu 
kladēm ir nevajadzīgi, jo mūsu 
smadzenes dabiski dod priekš-
roku kopainu raksturojošiem 
atslēgvārdiem.

Mēs esam noticējuši, ka pa-
rasti teikumi ir vislabākais veids, 
kā uzglabāt un atsaukt atmiņā 
verbālus tēlus un idejas. Izman-
tojot klades, mēs velti tērējam 
laiku, pierakstot arī tos vārdus, 
kas neattiecas uz jautājuma būtī-
bu. Materiāla būtība pazūd kon-
tekstā, papildu laiks tiek tērēts, 
pārlasot arī nevajadzīgos vārdus, 
kā arī savienotājvārdus, kas attā-
lina saikni starp atslēgvārdiem. 
Jo tālāk viens no otra atrodas 
raksturojošie vārdi, jo vājākas 
ir asociācijas. Domu kartes ir 
daudz efektīvākas par ierastajām 
pierakstu kladēm.

Tendencē pierakstīt visu, ko 
diktē skolotājs, tas ir, nekritiski, 
neizmantojot pārskatīšanu un 
novirzoties no galvenā, zaudē-
jam mācīšanās jēgu. Šādi pie-
rakstot, skolēni parasti nedomā 
līdzi un neklausās uzmanīgi, 
palaižot garām būtisko. Pēc šāda 
principa ir iespējams pārrakstīt 
arī 100 vārdu garu tekstu, to pil-
nīgi neatceroties un nepārlasot. 
Sīki pierakstot, pieraksti kļūst 
tik apjomīgi, ka doma atgriezties 
pie tiem skolēnos rada pama-
totu nepatiku vai arī viņš nevar 
uztvert to jēgu un ir spiests sākt 
mācības no sākuma.

Izmantosim kaspara bikšes 
adaptētos b. blūma 
taksonomijas principus 
(izglītojamajiem)
Izdrukāsim tālākminētos 

trafaretus, noliksim uz galda 
redzamā vietā un daudzpunkšu 
vietā ievietosim attiecīgā mā-
cību priekšmeta jēdzienus. Tas 
atvieglos mūsu darbu, proti, ik 
pa laikam ielūkojoties špikerī, 
mūsu acis viegli lēkās augšā – 
lejā, augšā – lejā. Šādi mēs arī 
izvairīsimies no haosa, tas ir, zi-
nāsim, kad un kurā līmenī mēs 
darbojamies.

1. līmenis: es zinātkāri uzzinu; 
es nesteidzoties iegaumēju; es ar 
prieku atceros; es ar pārliecību 
pasaku; es droši noskaitu; es ar 
smaidu sejā parādu; es bez aizķer-
šanās nosaucu; es glīti uzrakstu; 
es nesteidzoties uzzīmēju… utt.

Kas ir (kas nav?) …?
Kur ir (kur nav?) …?
Kad tas …?
Kā tas …?
Kā un kad es varētu (nevarētu) 

aprakstīt …?
Ko es atceros (neatceros) …?

2. līmenis: es bez piepūles iz-
protu; es izstāstu saviem vārdiem; 
es saprotamā veidā izskaidroju; es 
pacietīgi paskaidroju; es pārlieci-
noši iemācu citam; es asprātīgi 
ilustrēju utt.

Kā (ko) es pretstatītu …?
Kā un ar ko es varu (nevaru) 

salīdzināt …?
Par ko tas liecina?
Kāda ir (nav) galvenā jēga, 

ideja?
Kā un kad es varētu (nevarētu) 

izskaidrot notikušo?
Kura varētu (nevarētu) būt 

precīzākā atbilde, kāpēc?
Kā es varētu apkopot dzirdēto 

(lasīto)?

3. līmenis: es lietderīgi izman-
toju; es veikli pielāgoju; es racio-
nāli lietoju; es bez bažām izvēlos; 
es saprātīgi vispārinu; es secīgi 
konkretizēju utt.

Kā es lietošu (nelietošu), 
jo …?

Kādi varētu būt piemēri …?
Kā un kad varētu (nevarētu) 

atrisināt problēmu (situāciju), iz-
mantojot …?

Kā es varētu (nevarētu) parā-
dīt, ka saprotu …?

Kā vēl citādāk es varētu …?
Kāds būs rezultāts, ja es …?
Kādi fakti ir jāizvēlas, lai es pa-

rādītu, ka …?
Kādu jautājumu es uzdotu, 

ja …?

4. līmenis: es argumentēti 
analizēju; es izvērtējot salīdzi-
nu; nosakot kritērijus, es klasi-
ficēju; es pārdomāti sakārtoju 
secībā; es ar faktiem pierādu; 
es, izmantojot materiālus, pār-
baudu utt.

Kādas ir attiecības starp …?
Kāpēc es domāju, ka …?
Kāda ir galvenā doma (jēga) 

šajā …?
Par ko un kādus secinājumus 

es varu un nevaru izdarīt …?
Kā es klasificētu (neklasificē-

tu) …?
Kā es noteikšu, no kā sa-

stāv …?
Kāda ir (kādas nav) atšķirība 

starp …?
Kā es pierādīšu …?
Kāda ir … funkcija?

5. līmenis: es sev izveidoju; 
es uzskatāmi pārveidoju; es ar-
gumentēti formulēju; es savda-
bīgi radu; no iepriekš apgūtā es 
kombinēju; es precīzi konstruēju; 
ievērojot …, es prognozēju; es 
hipotētiski izvirzu; neņemot vērā 
to, ka …, es iztēlojos utt.

Ko ir nepieciešams mainīt, 
lai …?

Kas notiks, ja es …?
Kādas un kad ir (nav) alterna-

tīvas?
Kā varētu pielāgot (izmai-

nīt) …?
Kurus faktus ir iespējams (nav 

iespējams) savienot …?
Kā es formulēšu …?
Ko es darītu, ja …?

6. līmenis: es kritiski izvēr-
tēju; es pamatoti kritizēju; es ar-
gumentēti pamatoju; es pamatoti 
piedāvāju savu variantu; izvēr-
tējot iepriekš apgūto, es nosaku 
prioritātes utt.

Kāpēc es pievienojos uzska-
tam, ka …?

Kāds ir mans viedoklis 
par …?

Cik nozīmīgs man ir …?
Kāda ir … vērtība?
Ko es iesaku, lai …?
Kā es vērtēju …?
Kāpēc tas ir labāk nekā …?
Kā es, balstoties uz zināmo, iz-

skaidrošu …?
* Sīkāk par efektīvas mācīša-

nās veidiem, paņēmieniem un 
principiem – Kaspara Bikšes se-
minārā „Darbs ar talantīgajiem 
bērniem”. Anotācija: www.peda-
gogs.lv. 

Vēstulēm: kaspars.bikse@gmail.com
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Bauskas PII „Pasaulīte” vadītāja

Pēc īslaicīga atvaļinājuma pār-
skatot senākus laikraksta „Izglītība 
un Kultūra” numurus, pārsteidza 
26.03.2015. rakstā „Lai bērns iz-
augtu vesels, viņam jāsporto vis-
maz stundu dienā” ailē „Uzziņai” 
Latvijas Ārstu biedrības preziden-
ta Pētera Apiņa nosauktās akūtās 
problēmas saistībā ar bērnu un 
jauniešu sportu Latvijā.

Problēma Nr. 1, citēju: „Sporta 
nodarbību pirmsskolas iestādēs 
nav vai arī tās ir bezjēdzīgas… 
Pirmsskolas iestādēs tiek gatavoti 

audzēkņi ar nepatiku pret sporta 
nodarbībām.”

Ir jau tā, ka pašvaldības no-
saka darbinieku skaitu un amata 
likmes pirmsskolas izglītības ie-
stādēs (PII), bet, lai gan ar samazi-
nātu slodzi (salīdzinot ar dažus ga-
dus senu pagātni), mums ir sporta 
skolotāja. Skolotāja strādā pirm-
skolā jau vairāk nekā 25 gadus, 
viņai ir atbilstoša izglītība, koriģē-
jošās vingrošanas skolotāja sertifi-
kāts, viņa regulāri paaugstina savu 
kvalifikāciju specialitātē. Iestādē ir 
130 m2 telpa, kas ir paredzēta spor-
ta nodarbībām. Struktūrvienībā ir 
četras grupiņas un sports un mū-
zika tiek vadīti vienā telpā.

Sporta skolotāja katrai bērnu 
grupai vada trīs nodarbības ne-
dēļā – divas sporta zālē un vienu 
laukā (pēc laikapstākļiem). Mums 
ir grupas bērniem ar speciālām va-
jadzībām. Šīm grupām tiek orga-
nizētas papildu attīstošās vingro-
šanas un logoritmikas nodarbības 
pēcpusdienas cēlienā.

Sporta nodarbībās piedalās arī 
grupas skolotāja, palīdzot sporta 
skolotājai – seko pareizai vingrinā-
jumu izpildei, palīdz audzēkņiem 
pārgrupēties, mainot darbību, ir 
līdzatbildīga par bērnu drošību, 
sniedz individuālu atbalstu. Tādē-
jādi grupas skolotāja zina sporta 
mācību vielu, kustību rotaļas un 
var to nostiprināt pastaigu laikā 
laukumos.

Iespēju robežās labiekārtojam 
bērnu rotaļu laukumus, lai pa-
staigu laikā nodrošinātu viņiem 
daudzveidīgu kustību aktivitātes. 
Nodrošinām audzēkņus ar rotaļ-
lietām, tostarp sporta aktivitātēm 
paredzētām.

Iestādē regulāri tiek organizētas 
sporta dienas, kuru laikā audzēk-
ņu sporta rezultāti tiek fiksēti, la-
bākie saņem diplomus un katra 
grupiņa – sportiskas balvas par pa-
nākumiem. Rezultātus pa gadiem 
ir iespējams salīdzināt, to analīze 
nodrošina turpmāko mācību uz-
devumu atbilstību aktualitātei.

Ir grupas, kuras organizē gru-
pas audzēkņu un viņu ģimeņu 

sporta pasākumus, tādējādi vairo-
jot audzēkņos prieku par sportis-
kām aktivitātēm, lepnumu par sevi 
un savu ģimeni.

Tradicionāli katru trešo gadu 
iestāde rīko grupu vecāku sporta 
svētkus. Šajā pasākumā visu grupu 
vecāku komandas sacenšas par in-
dividuālām un komandu balvām 
dažādās sportiskās aktivitātēs. Tiek 
skaitīts, mērīts, izsvērts. Uzvarētāji 
saņem balvas, bet visiem kopā tiek 
sportošanas prieks un atpūta, kas 
saliedē PII audzēkņu vecākus un 
popularizē ikdienas sporta aktivi-
tātes ikvienā ģimenē.

Tāpēc, lūdzu, publicējot rak-
stus, neizteikt galīgo spriedumu – 
tā ir visās PII visā valstī. Vismaz 
tajās iestādēs, kur ir sporta skolo-
tājs, sporta bāze un pozitīva attiek-
sme pret savu darbu un audzēkņu 
vajadzībām, sporta nodarbības vai 
jebkāda cita veida sportiskās akti-
vitātes tiek organizētas.

Un par 40 % mazākas algas 
ir ne tikai treneriem, bet arī PII 
sporta skolotājām, jo viņu slodze ir 
30 stundu nedēļā, nevis 21 stunda 
(kā skolā).

Es gan nosauktu vēl piekto 
akūto problēmu, kas ir saistīta ar 
bērnu sportu Latvijā. Un tā ir atse-
višķu ģimeņu negatīvā attieksme 
pret sportiskām aktivitātēm, ko 
atbalsta ģimenes ārsti, izsniedzot 
izziņas ar aizliegumu apmeklēt 
sporta nodarbības. Pirmskolas 

sporta nodarbības ir vispārattīs-
tošas sportiskas aktivitātes un vin-
grinājumi, sporta spēļu elementu 
apgūšana un darbošanās ar sporta 
rīkiem, prieks par savām spējām 
un varēšanu. Mēs uzskatām, ka tās 
nostiprina ikviena bērna veselību, 
nevis grauj to. Un zinošs sporta 
skolotājs prot sabalansēt aktivitā-
tes, diferencējot tās atbilstoši au-
dzēkņu vajadzībām ne tikai pa ve-
cuma grupām, bet arī individuāli.

Paldies par ieskatu, kuru jūsu 
avīze sniedz par dažādām ar iz-
glītību saistītām aktivitātēm mūsu 
valstī! 
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Pirmskolas sporta nodarbības 
ir vispārattīstošas sportiskas aktivitātes un vingrinājumi

   Daina KaDišEvsKaiK

Vismaz tajās 
iestādēs, kur ir 

sporta skolotājs, 
sporta bāze un 
pozitīva attieksme 
pret savu darbu 
un audzēkņu 
vajadzībām, sporta 
nodarbības vai 
jebkāda cita veida 
sportiskās aktivitātes 
tiek organizētas.
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Māksla ir karaliene, kura mūs-
dienās apstaigā arī sētmales, ūdens-
tilpju krastus un izgāztuves, taču 
šoreiz tā atkal ir ieaicināta pilī – ar 
Valsts kultūrkapitāla fonda un Ces-
vaines novada pašvaldības atbalstu 
lielā Latvijas Tekstilmākslas asoci-
ācijas (LTA) 20 gadu jubilejas izstā-
de „Saspēle” šovasar ir apskatāma 
Cesvaines pilī, kur pats Radītājs, bū-
dams pietiekami ironisks pret mūsu 
dzīvi, ir parūpējies par ideālām eks-
pozīcijas telpām. Ironisks? Jā, pat 
nežēlīgi – izdegušajās pils otrā stāva 
telpās, kuras joprojām nav izdevies 
atjaunot pēc 2002. gada ugunsgrē-
ka, mūsdienu tekstilmākslinieku 
darbi iegūst papildu dimensiju, tik 
savdabīgu neatkārtojamību, kuru 
nespēj piedāvāt speciāli veidotas 
izstāžu zāles.

Tekstilmāksliniekus un Ces-
vaines pili nu jau var uzskatīt par 
tādiem kā vasaras radiem – ceturto 
gadu Cesvaines pilī notiek tekstil-
mākslas izstādes, ko lielā rūpībā, 
izjūtot katra darba dvēseli, iekārto 
māksliniece Inese Jakobi. Viņa šo 
radniecību 2012. gadā arī aizsāka, 
iekārtojot pilī savu tekstiliju izstā-
di „Vēdināšana”. Nākamajā vasarā 
iepazinām Georga Barkāna „Manu 
vienīgo gribu”, pērn – Aijas Bauma-
nes un Raita Rubeņa „Saskarsmi”. 
Šīsvasaras „Saspēlē” ar visdažādā-
kajiem materiāliem un stiliem spē-
lējas 39 tekstilmākslinieki – katrs 
savā rokrakstā.

Izstādes atklāšanā 15. maijā, die-
nu pirms muzeju nakts, pulcējās 
mākslinieku saime, viņu atbalstītāji 
un mākslas cienītāji. Pili, mākslu un 
skatītājus vēl ciešāk palīdzēja sara-
dot etnoperkusionista Nila Īles un 
viņa kolēģu koncerts. LTA preziden-
te māksliniece A. Baumane pateicās 
visiem māksliniekiem, Cesvaines 
pašvaldībai, Cesvaines muzeja un 
pils projektu vadītājai Daigai Mat-
rozei, raksturoja mūsdienu tek-
stilmākslas situāciju, priecājoties 
par sadarbību ar Latvijas Mākslas 
akadēmijas (LMA) studentiem, kas 
mākslā ienes jaunas tēmas, materiā-
lus, tehnikas. Tekstilmākslu arvien 
biežāk sauc par šķiedru mākslu, 
jo, neatsakoties no klasiskā tekstila 
(auduma) lietojuma, tā aizvien vai-
rāk iemēģina roku citu materiālu 
apguvē. LMA asociētā profesore 
māksliniece Barbara Ābele infor-
mēja par citām tekstilmākslas izstā-
dēm, kuras pašlaik ir aplūkojamas, 
pateicās amatnieku darbnīcām, kas 
mākslu sarado ar dzīvi. Īpašs paldies 
izskanēja Latvijas mākslas skolām – 
nemitīga pienesuma gādātājām.

„Pateicoties I. Jakobi redzēju-
mam, ka pils otrajā stāvā, neatjau-
notajā daļā, var izstādīt lielformāta 
tekstilijas, sākām attīrīšanas dar-
bus, ar katru gadu iespēju robe-
žās uzlabojot vidi – un šogad jau 
ceturtā izstāde. Inesei ir ļoti veik-
smīgi un pārdomāti izstrādāta dar-
bu izvietošanas koncepcija, katrai 

telpai piemeklējot atbilstošus dar-
bus. Manuprāt, šī sadarbība ir ļoti 
veiksmīga, jo paver iespēju aizvien 
vairāk piesaistīt apmeklētājus un 
katru gadu pili atdzīvina, dara sil-
tāku un mājīgāku,” stāsta projekta 
vadītāja D. Matroze. „Šogad iesais-
tījām arī Lubānas novadu, un nu 
arī Lubānas kultūrvēsturiskā man-
tojuma centrā ir tekstiliju izstāde, 
kuras kuratore ir I. Jakobi. Inese 
nekad neliedz savu padomu arī citu 
izstāžu iekārtošanā Cesvaines pilī, 
tā ka man ir stabils plecs un izcils 
profesionālis ar savu atbalstu.”

Izstāde nav apskatāma uzreiz 
un – skrienam tālāk! Materiāli spē-
lējas gan ar telpu, gan gaismu, gan 
domām, liekot aizrautīgi minēt un 
vēl aizrautīgāk konstatēt, ka minē-
jumi neatbilst patiesībai – tuvumā 
atklājas pavisam kas cits, ne ma-
zāk pārsteidzošs: domātais vieg-
lums vēršas smagnējā materiālā, 
pūkainumu, izrādās, rada asums, 
moderno – šķietami vecmodīgais, 
bet maigumu – raupjums. No cita 
skatpunkta darbs atkal izskatās kā 
jauns un vēl neredzēts. Izstādes ie-
kārtotāja I. Jakobi aicināja braukt 
šurp vismaz uz pusdienu, lai izbau-
dītu gan saulainus brīžus, gan ēnu 
spēles, gan saules pagriešanos un 
iespīdēšanu citos logos. „Saspēles” 
līkloči un atklājumi Cesvaines pilī 
būs izdzīvojami līdz 31. oktobrim 
(plkst. 10.00–19.00).

Muzeju nakts apmeklētāji guva 
ēnainu ieskatu izstādē. Kā veiksies 
tev? 
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Tekstilmāksla: 
mēs tiekam ielūgti Cesvaines pilī!

   saniTa DāBOLiņaiK

FOTO: Rūdolfs Evardsons

Mākslas darbu saspēle ar Cesvaines pili: ieskats vienā no izstādes telpām.

FOTO: Jānis Dziļums 

Nila Īles (no kreisās) komandas etnoperkusiju skanējums palīdz saradot pili un mākslu ar skatītājiem.

FOTO: Anna Dargevica

Tekstilmākslinieku saime un mākslas cienītāji pils lielajā zālē izstādes atklāšanā.

Izstāde nav 
apskatāma uzreiz 

un – skrienam tālāk! 
Materiāli spēlējas 
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liekot aizrautīgi minēt 
un vēl aizrautīgāk 
konstatēt, ka 
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bet maigumu – 
raupjums.
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23. lpp. pasākumi

28.–29. maijā
Profesionālās izglītības kompe-

tences centra (PIKC) „Rīgas Valsts 
tehnikums” Limbažu teritoriālajā 
struktūrvienībā plkst. 10.00 notiks 
Latvijas profesionālās izglītības 
iestāžu audzēkņu profesionālās 
meistarības konkurss „Apdares 
darbi. Dekoratīvais apmetums” 
un profesionālās kompetences 
pilnveides seminārs būvniecības 
nozares (apdares darbi) profesiju 
pedagogiem.

30. maijā
Liepājā plkst. 10.00 notiks 

XI Latvijas Skolu jaunatnes dzies-
mu un deju svētku folkloras pro-
grammas modelēšanas koncerts.

Valmieras lidlaukā plkst. 10.00 
notiks Latvijas skolēnu lidmodeļu 
sacensības.

30.–31. maijā
KTMC „Ritums” Laimdotas 

ielā 42 plkst. 10.00–15.45 notiks 
kursi „Baltie izšuvumi” (14 h) 
tautas lietišķās mākslas kolektīvu 
vadītājiem. Pieteikties un anotā-
cija: http://riimc.lv/lv/pedagogiem/
seminari.

1. jūnijā
RIIMC Kaņiera ielā 15 

plkst. 9.00–13.30 sākas kursi „La-
sīšanas prasmes un citu runas dar-
bības veidu pilnveide sākumskolā” 
(18 h) sākumskolas skolotājiem. 
Pieteikties un anotācija: http://ri-
imc.lv/lv/pedagogiem/seminari.

RIIMC Kaņiera ielā 15 
plkst. 10.00–13.00 sākas kursi 
„Bērnu drošība un veselība: pe-
dagoģiskie aspekti” (16 h) sākum-
skolas skolotājiem. Pieteikties un 
anotācija: http://riimc.lv/lv/peda-
gogiem/seminari.

1.–3. jūnijā
RIIMC Kaņiera ielā 15 

plkst. 9.00–12.00 sākas kursi „Uz-
tura mācības saturs un metodika 
sākumskolā” (12 h) sākumskolas 
skolotājiem. Pieteikties un anotā-
cija: http://riimc.lv/lv/pedagogiem/
seminari.

1.–6. jūnijā
Rīgas Amatniecības vidus-

skolā plkst. 10.00 notiks Latvijas 
profesionālās izglītības iestāžu 
audzēkņu profesionālās meista-
rības konkurss „Krēsls 2015” un 
profesionālās kompetences piln-
veides seminārs kokapstrādes un 
metālapstrādes nozaru profesiju 
pedagogiem.

2. jūnijā
RIIMC Kaņiera ielā 15 

plkst. 9.00–13.30 sākas kursi „La-
sīšanas prasmes un citu runas 
darbības veidu pilnveide sākum-
skolā” (18 h) sākumskolas skolo-
tājiem. Pieteikties un anotācija: 
http://riimc.lv/lv/pedagogiem/
seminari.

3. jūnijā
RIIMC Kaņiera ielā 15 

plkst. 9.00–14.00 sākas kursi 
„Matemātiskie izteikumi un pie-
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Pedagogu profesionālās 
pilnveides un tālākizglītības 
kursu grafiks (līdz 2015. gada 
1. septembrim)

1. Saskaņoti profesionālās 
pilnveides kursi tālmācībā (ar 
vebināra starpniecību vakaros, 
brīvdienās un vasaras atvaļinā-
juma laikā).

Kursus var apgūt ar interne-
ta starpniecību, neizejot no mā-
jām, atrodoties savā mācību ka-
binetā vai atpūšoties laukos, kā 

arī īsinot garākus pārbraucienus ar autobusu. Vebināra laikā ir 
iespēja vērot lektora uzstāšanos, uzdot jautājumus, iesaistīties 
diskusijās, sekot lektora sagatavotajai prezentācijai un elektro-
niski saņemt materiālus. Tas ir atvieglojums, it īpaši tālo lauku 
pedagogiem.

2. Saskaņoti 12 stundu profesionālās pilnveides un tālāk-
izglītības kursi klātienē:

Rīgas Lietuviešu vidusskolā Prūšu ielā 42A. Maksa: 18 €. Sā-
kums: plkst. 10.00.

Mobings izglītības iestādē (pedagogiem un sociālajiem dar-
biniekiem): 22.05.; 22.06.; 10.08.; 15.08.; 20.08.; 22.08.

Labvēlīgas psiholoģiskās vides veidošana (pedagogiem un 
pašvaldību darbiniekiem): 03.06.; 11.08.; 17.08.; 19.08.; 25.08.

Izglītojamo uzvedības korekcijas iespējas: 25.05.; 08.06.; 
19.06.; 13.08.

Darbs ar talantīgajiem bērniem un skolēniem ar mācīšanās 
grūtībām: 12.08.; 18.08.; 24.08.; 28.08.; 29.08.; 31.08.

Dzimumaudzināšanas dažādās pedagoģiskās pieejas, stratē-
ģijas un mācīšanās metodoloģiskie aspekti, paņēmieni un me-
todes: 14.08. (internātskolu audzinātājiem).

Pedagoga krāsu un ķermeņa valodas ietekme uz izglītojamo 
uzvedību: 20.05.

Izglītības iestādes psihohigiēna: 01.06.; 05.06.; 18.06.; 21.08.; 
27.08.

Un citas ar vairākām pašvaldībām saskaņotas programmas.
Pieteikties var pedagogs.lv, aizpildot sadaļu „Pieteikuma 

lapa”. Plašāka informācija: 27583454.

Rēzeknes novada pašvaldība izsludina konkursu 
uz Kaunatas vidusskolas direktora amatu.

uz šo amatu var pretendēt personas, kurām ir:
• augstākā pedagoģiskā izglītība;
• valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
• pieredze pedagoģiskajā vai izglītības vadības jomā vai līdzī-

ga rakstura koordinējošā, konsultatīvā vai izglītojošā darbā;
•  labas  komunikācijas  un  sadarbības  prasmes,  psiholoģiskā 

noturība stresa situācijās;
• zināšanas vadības darba organizēšanas metodoloģijā;
• zināšanas izglītības satura un attīstības jautājumos;
• svešvalodu zināšanas;
• pieredze projektu darbā;
• IT lietošanas prasmes;
• vēlamas autovadītāja tiesības.

Motivācijas vēstuli, pieteikuma anketu, izglītības un valsts 
valodas prasmes apliecinošu dokumentu kopijas, tālākizglītību 
apliecinošu dokumentu kopijas, Rēzeknes novada pašvaldības 
Kaunatas vidusskolas attīstības koncepciju (līdz 3 A4 lapām 
datorrakstā) un Sodu reģistra izziņu par nesodāmību ar norādi 
„Konkursam uz Rēzeknes novada pašvaldības Kaunatas vidus-
skolas direktora amatu” līdz 5. jūnija plkst. 16.30 (ieskaitot) aici-
nām sūtīt uz e-pastu info@rezeknesnovads.lv vai līdz 5. jūnijam 
no plkst. 8.00 līdz 16.30 iesniegt personīgi pašvaldības adminis-
trācijas sekretārei 17. kabinetā Atbrīvošanas alejā 95A Rēzeknē.

Pārrunas, kuru laikā pretendentiem tiks uzdoti arī praktiski 
uzdevumi, tiek plānotas no 10. jūnija līdz 17. jūnijam.

Brocēnu novada Blīdenes pamatskolā notiek pedagoģiskās 
padomes sēde.

Skolas direktore Rasa stingrā balsī:
– Ei, jūs abas, tur, pēdējā solā! Beidziet šķirstīt tos žurnālus! 

Jūs atrodaties pedagoģiskās padomes sēdē!
– Cienītā direktore, tie nav nekādi žurnāli, mēs šķirstām 

jaunās skolotāju dienasgrāmatas.
– Ā, nu tad atvainojiet!

***
Katrai dienai ir savi uzmun-

drinājumi, katrai nedēļai – afir-
mācijas (pozitīvi pašsuģestējoši 
apgalvojumi); puscietos, laminē-
tos vākos ar spirālē iesietu papil-
du aizsargplēvi. Cena: 5 €.

Zvanīsim uz Pedagoģiskās 
meistarības skolas kanceleju 
Guntim un, pirms dodamies 
vasaras atvaļinājumā, ar prieku 
pasūtināsim tās!

tālr.: 27583454; e-pasts: kan-
celeja@pedagogs.lv

ar dienasgrāmatas saturu 
vari iepazīties 

www.pedagogs.lv

rādījumi” (12 h) matemātikas 
skolotājiem (vidusskolas).

4. jūnijā
Valsts izglītības satura cen-

trā (VISC) Vaļņu ielā 2 Rīgā 
plkst. 15.00 notiks mācību litera-
tūras izdevēju konsultatīvās pado-
mes sanāksme.

5. jūnijā
RIIMC Kaņiera ielā 15 

plkst. 9.00–14.30 sākas kursi 
„Praktisko un IKT mācību me-
tožu izmantošana ģeogrāfijas 
mācību stundā” (12 h) ģeogrāfi-
jas (pamatskola) un dabaszinību 
skolotājiem. Pieteikties un anotā-
cija: http://riimc.lv/lv/pedagogiem/
seminari.

RIIMC Kaņiera ielā 15 
plkst. 10.00–15.00 sākas kursi 
„Karjeras attīstības atbalsta sistē-

ma un vadība vispārizglītojošajās 
izglītības iestādēs” (18 h) izglītī-
bas iestādes vadības komandām 
(direktors, direktora vietnieks un 
karjeras izglītības koordinators). 
Pieteikties un anotācija: http://ri-
imc.lv/lv/pedagogiem/seminari.

8. jūnijā
VISC Strūgu ielā 4 Rīgā 

plkst. 13.00 notiks XI Latvijas 
Skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētku mākslinieciskās padomes 
sēde.

RIIMC Kaņiera ielā 15 
plkst. 10.00–17.00 notiks kursi 
„Dažādu mācību metožu un me-
todisko paņēmienu izmantošanas 
iespējas klases stundās (1. grupa)” 
(8 h) klašu audzinātājiem (5.–
12. klases). Pieteikties un anotā-
cija: http://riimc.lv/lv/pedagogiem/
seminari.
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Paradīze, kas katram ir sava

Lidija Dombrovska. „Ēdenes 
dārza kafejnīca”. Rīga: „SolVi-
ta”. Ar autores vāka gleznojumu 
un ilustrācijām.

Austrālijā dzīvojošā latviešu 
gleznotāja un rakstniece L. Dom-
brovska Latvijā jau ir diezgan 
labi pazīstama – pēdējos gados 
viņa daudz publicējas dzimtenē, 
viņas darbi jau ir atraduši cienī-
tājus skolotāju, studentu, māk-
slinieku vidē.

Trimdas autore L. Dom-
brovska-Larsena ir papildinā-
jusi mūsu literatūru ar savām 
krāsainajām, izteiksmīgajām 
tagadnes, pagātnes, literatū-
ras, mākslas vīzijām, ceļoju-
mos sastapto ļaužu raksturiem 
un piedzīvojumiem… Parasti 
viņas grāmatas ir veidotas kā 
mozaīkas, apvienojot dažā-
dus elementus vienā veselumā, 
kurā svarīga loma ir gleznām 
un zīmējumiem. Šādi pie mums 
oriģinālliteratūrā autori strā-
dā reti – arī tad, ja ir beiguši 
Mākslas akadēmiju. Šis prozas 
veikums ir patīkams un spilgts 
notikums, noteikti no labāka-
jiem rakstnieces daiļradē. Tas 
ir atsevišķu uzmetumu bloks, 
kas veido kopumu – detalizētu 

gleznu ar figūrām, dzīvniekiem, 
kokiem, klusajām dabām – ve-
selu lērumu mazu pasaulīšu, 
kas iekļaujas lielajā ainavā, kurā 
katram ir sava vieta. Un ēna, kas 
krīt no viņa, iezīmē katras Ēde-
nes robežas. Šis kopums ir lielās 
pasaules modelis, tikai minia-
tūrs. Ar savām pamācībām, 
traģēdijām, komēdijām, gan ve-
ciem, gan jauniem tēliem – tie ir 
tēlotāji autores mājas teātrī, kas 
uzrodas, pazūd, parādās atkal – 
kā viss šajā dzīvē. Un – katrs nes 
līdzi savu paradīzi: dzimteni, 
kultūru, valodu, mentalitāti… 
un raksturu, protams.

Kā jau māksliniece, L. Dom-
brovska ir vērīga, neko nepalaiž 
garām neievērotu. Kā parasti, šī 
eseistiskās, aforistiskās un krā-
sainās prozas gleznotāja ir dalī-
jusies arī gana filosofiskos seci-
nājumos un spriedumos. Un arī 

šajā grāmatā – tāpat kā iepriekšē-
jās – mākslas ir daudz. Ar intere-
santiem definējumiem, kaut vai: 
„Vecie „ismi” pavēra logu. Impre-
sionisms izvērpa košu varavīksni 
un pārsvieda pāri apvārsnim. 
Pēc tam mūsu vizuālā māksla – 
fovisms, ekspresionisms – ieguva 
citas, intensīvākas krāsas, bet tel-
pa it kā sašaurinājās.” (44. lpp.)

L. Dombrovskas stils nekļū-
dīgi norāda – autore ir dzejniece, 
turklāt – dzīvojoša citas valodas 
telpā, bet šajā darbā ir izdevies 
tikt pāri zemūdens klintīm, tei-

kumu plūdums ir kļuvis brīvāks, 
svešvārdu ir mazāk, lai gan pa-
likušas dažas īpatnības, kas no-
rāda – šis darbs nav rakstīts šeit. 
Piemēram, visnotaļ oriģināli 
skan: „Debess žilbināja – akli-
nāja acis. Tā bija tāda zemlīme-
ņa pasaule, kurā varēja iesapņot 
saules čūsku un mēness dievu” 
(16. lpp.); „Nakts melnumā noris 
liela kustonība, kas mani netrau-
cē” (190. lpp.). Tas jau ir aizrau-
joši, jo papildina mūsu ierasto 
izteiksmes veidu un bieži vien 
pieticīgo vārdu krājumu ar kaut 
ko nepierastāku.

Autores humora izjūta ar ga-
diem nezaudē asumu, un lasītā-
jam ir jautri kopā ar viņu: „Cil-
vēks grib pārveidot pasauli, kaut 
gan velns jau to paspējis izdarīt. 
(To dzirdot, Nostradams uzmet 
kūkumu un ieņaudas.)”

Mākslinieciskums un dze-
jiskuma izjūta jūtama visur, ai-
naviskums arī: „Zaļzilais meža 
skats pie sienas sasmaidās ar 
siluetiem spogulī.” Un tālāk: 
„Ainavas ir kā cilvēki, bieži vien 
priecīgas, citreiz drūmas, dūkai-
nas vai tumšas, neizdibināmas.” 
(48. lpp.)

Tā ir valdzinoša vide, kurā ie-
laužas absurda teātris no ārienes: 
„Šis ir pārvietošanās laikmets, 
kad ļaužu masas plūst dažādos 
virzienos, visa pasaule pajuku-
si.” (49. lpp.)

Protams, no tā nevar aizbēgt 
nekur. Pat Austrālijā. Jo – planē-
ta Zeme ir viens veselums – mūsu 
Ēdenes dārzs, un mēs esam viesi 
tās kafejnīcā.

Skaistums ir vērtība, atliek 
tikai to pamanīt un iemūžināt – 
tas ir rakstnieka un mākslinieka 
uzdevums, viņa sūtība: „Mē-
nessšķīvī ievēroju sudraba rau-
du, kuru pasteidzos uzgleznot” 
(84. lpp.); „Un pasaule atvērās kā 
gliemežvāks” (92. lpp.). Valdzi-
noši ir arī autores izvēlētie ilus-
trāciju paraksti, kaut vai: „Putns 
aizplīvo un aizrauj līdz tālumā.” 

(90. lpp.) Dažviet tie atgādina 
brīvās dzejas rindas ar vai bez 
pieturzīmēm.

Tā ir L. Dombrovskai tik rak-
sturīgā dzejproza ar zemtekstiem 
un dziļu jēgu, viņas vispārināju-
mi tā vien prasās pēc piemēro-
šanas lielākos mērogos (kā lai 
nedomā par Ēdenes kafejnīcas 
nojaukšanu kā par ierastās, dro-
šās dzīvestelpas zudumu, varbūt 
vesela laikmeta beigām?). Kad 
līdzšinējās vērtības vairs nav 
spēkā, bet citas nedarbojas. Lūk: 
„Pazemība? Mūsdienās tas vārds 
top reti lietots, tagadējā pasaulē 
valda samēru trūkums, sašķeltī-
ba un liekulība.” (235. lpp.)

L. Dombrovskas aforismus 
var izrakstīt kā tēmas meditā-
cijām un apcerēm – būs, par ko 
padomāt. Jo – vingrināt šīs spē-
jas nekad nav par vēlu. It sevišķi 
tādā sabiedrībā, kāda tā ir mūs-
laikos. Piemēram: „Katram ir 
sava paradīze, un tā bija mana. 
Sirdī saudzīgi glabāta mīlestība” 
(226. lpp.); „Visvairāk dvēseļu ir 
ellē pie velna” (222. lpp.); „Cerība 
ir kā sīksta kāpas zāle, kas grūti 
izravējama” (214. lpp.).

L. Dombrovskai, kā jau 
māksliniecei, ir svarīga gais-
ma – un, protams, tās pretstats: 
„Tumsa uzrodas kā gaidīts vie-
sis” (220. lpp.); „Toruden bija 
tikai gājputnu klaigas, krītaina 
gaisma un dūmu smārds gaisā” 
(219. lpp.).

Apstarotas, garīgi bagātīgu 
mūžu aizvadījušas personības 
pieredze mūslaikos, kad valda 
ārišķības un pat truluma kults, 
nav būtiska tiem, kuriem domā-
šana šķiet velta un lieka nodar-
be – sak, bez izglītības var iztikt, 
tās iegūšana ir lieka laika tērēša-
na. Tā domā ne tikai dažs skan-
dalozs teātra režisors. Arī mūsu 
literatūrā ir parādījušies censo-
ņi, kas sludina meklējumus bez 
skološanās, pametuši studijas, 
turklāt uzskata tādu „pasaules 
uzskatu” par nopelnu. Ja lasītā-

jam pārmaiņas pēc sagribēsies 
redzēt plašākus apvāršņus – šīs 
autores darbi būs pilnīgi piemē-
rota lasāmviela.

Viena no raksturīgākajām 
L. Dombrovskas talanta īpašī-
bām ir varēšana pastāstīt kaut 
ko precīzi un uztverami, nevis 
rakstīt neskaidri un nesaprota-
mi par to, kas nevar būt tāpēc, 
ka nevar būt. Pie mums gan uz 
skatuves, gan literatūrā ir modē 
lamas, rupjība – pašmērķīgi un 
bez pamatojuma, turklāt nav 
skaidrs, kur un kā tāda ten-
dence ir radusies, jo pie mums 
tās nekad nav bijušas dzīves-
veida sastāvdaļa kā, piemēram, 
Krievijā, kur necenzētas leksi-
kas lietošanas aizliegums tika 
izraisījis vispārējas vaimanas. 
Tieši tāpēc mūsu valodā tādus 
vārdus ir grūti atrast – modī-
guma dēļ jāaizņemas. L. Dom-
brovskas proza izceļas ar tīrību, 
skaidrību un svaigumu. Kāds 
man pazīstams cilvēks, šo grā-
matu izlasījis, sacīja: beidzot ir 
pagadījies darbs, pēc kura pa-
šķirstīšanas nav jāiet mazgāt 
rokas (viņš domāja netīrības 
sajūtu, ko var iegūt, lasot vārdu 
samazgas).

L. Dombrovska visā savā daiļ-
radē ir gaismas un dabas apjūs-
motāja, kura par sevi saka: „Ma-
nas dienas ir piepildītas ar ik-
dienišķiem piedzīvojumiem un 
iztēles gaisa dārziem.” (190. lpp.) 
Varbūt piebiedrosimies viņai 
šajā Ēdenē? 

   DagniJa DREiKaiK

Pazemība? 
Mūsdienās tas 

vārds top reti lietots, 
tagadējā pasaulē 
valda samēru 
trūkums, sašķeltība 
un liekulība.



Skaistums ir 
vērtība, atliek 

tikai to pamanīt 
un iemūžināt – 
tas ir rakstnieka 
un mākslinieka 
uzdevums, viņa 
sūtība.



Ģimenē esam aizrāvušies ar senvēsturi

Rīgas 18. vakara (maiņu) 
vidusskolas latviešu valodas 
un literatūras skolotāja

Mācoties Latvijas Universitā-
tes 3. kursā, prātā neienāca, ka 
manis izvēlētā kursa darba tēma 
„Lieldienas, tradīcijas, svinēšanas 
īpatnības” manā dzīvē nospēlēs 
tik svarīgu lomu. Folklora, sen-

ču dzīvesveids mani ir saistījis 
vienmēr. Ar ģimeni esam regu-
lāri viduslaiku pasākumu ap-
meklētāji ne tikai Latvijā, bet arī 
citās Eiropas valstīs. Pēc viena 
šāda pasākuma apmeklēšanas 

mans vīrs un dēls sāka nodar-
boties ar lokšaušanu. Dēls jau 
otro gadu ir Latvijas olimpiskās 
vienības dalībnieks.

Sens sapnis – noorganizēt 
līdzīgu pasākumu manā lauku 
īpašumā Ogres novadā – jau 
otro gadu tiek īstenots. Mana 
grāmatu lasīšana vairāk ir sais-
tīta ar manu aizraušanos. Lai 
organizētu šādus pasākumus, ir 
svarīgi izvēlēties laiku, kad svi-
nēt, tādēļ par rokasgrāmatu ir 
kļuvusi Osvalda Līdeka grāmata 
„Latviešu svētki. Latviešu svi-
namās dienas”.

Pirms kāda laika izstudēju „Ci-
tādu vēsturi”, taču nu par aktuali-
tāti ir kļuvis Guntas Stepanovas 
uzrakstītais brošūrā „Latviešu 
tautas svētki un to mielasti” 
(„Scientia”, 1991), kā arī rakstu 
krājums „Latviešu tradicionā-

lā virtuve” (2007). Patiesībā ir 
diezgan grūti sameklēt mate-
riālus par senvēsturi sadzīves 
līmenī – par ēdieniem, rotaļām. 
Lielu un nozīmīgu palīdzību 
man sniedza Profesionālās vi-
dusskolas „RIMAN” kolēģes, 
kuras man iedeva izpētīt abas 
grāmatas par ēdienu gatavo-
šanu, jo mūsdienu izdevumos 
aprakstītie ēdieni ir moderni-
zēti, tiem laikiem neatbilstoši. 
Taču manis pieminētajās grā-
matās ir pat shēma, kā izveidot 
dūmu namiņu ar visu skici! Tas 
ir mans nākamais pasūtījums 
vīram.

Šajos pasākumos es, saimnie-
ce, esmu gan cienasta rūpētāja, 
gan bērnu izklaidētāja. Ja kāds 
var ieteikt vēl literatūru par mani 
interesējošajām tēmām, būtu ļoti 
pateicīga. 

   saniTa gRiBuLEiK

FOTO: no personiskā arhīva

Rīgas 18. vakara (maiņu) vidusskolas latviešu valodas un literatūras 
skolotāja Sanita Gribule.


