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Gaidot Ziemassvētkus, 
skolēni mācās dalīties
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 LĪDZ 2018. GADA 5. JANVĀRIM PAGARINĀM
iespiestās un elektroniskās avīzes „Izglītība un Kultūra”,  

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

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

(cena VAS „Latvijas pasts” – 70 EUR).

KOMPLEKTĀ IZDEVĪGĀK!
Sk. 15. lpp.

Pirms iededz sveci egles zarā,
dedz svētku liesmu sirdī savā
ar piedošanu, sapratni,
ar mīlestības dzirksteli
un tici – tas ir tavā varā –
nest gaismu, kā to sveces dara…

S. Vasiļevska

Lai gaiši un sirsnīgi Ziemassvētki! 
Dzīvesspēku un dzīvesprieku jaunā gada gājumam!

Laikraksta „Izglītība un Kultūra” redakcija

  DAIGA KĻANSKAIK

Decembrī Latvijas skolas 
pārtop par brīnumainām darb-
nīcām, kurās top Ziemassvētku 
kartītes, rotājumi telpām un Zie-
massvētku eglītei, put milti un 
pa spīdīgu piparkūku mīklu ripo 
mīklas ruļļi, un, raugi, pēc brīža 

visa skola ietinas kārdinošā pi-
parkūku smaržā. Kabinetos skan 
Ziemassvētku laika dziesmas un 
skaņdarbi, tiek slīpēti deju soļi, 
lai koncertos priecētu lielus un 
mazus klausītājus gan savā skolā, 
gan kaimiņskolā vai veco ļaužu 
namā.

Šāgada izskaņā ar savu Zie-
massvētku gaidīšanas un svinē-

šanas stāstu aicinājām dalīties 
Talsu pamatskolas direktores 
vietnieci audzināšanas darbā un 
bibliotekāri Ingunu Fricbergu. 
„Mūsu skola ir vecākā Talsos un 
nākamgad svinēs 100  gadu ju-
bileju. Skolā mācās 238  skolēni. 
Mums ir arī mūzikas novirzie-
na pamatizglītības programma, 
kurā skolēni mācās blokflautas, 

saksofona, klavieru, ģitāras, sita-
mo instrumentu spēli, tādēļ visi 
mūsu svētku pasākumi ir mu-
zikāli un mums nevajag aicināt 
viesmāksliniekus katriem svēt-
kiem,” lepojas I. Fricberga.

Talsu pamatskolā Ziemas-
svētkus gaida, darot labus darbus. 
Skolā ir tradīcija, ka adventes 
laika pirmdienu rītos pagalmā 

visi sanāk kopā, lai iedegtu sveci. 
Noskaņai skolēni ir sagatavojuši 
nelielu muzikālu priekšnesumu. 
7.  klases skolēni ir atbildīgi par 
adventes vainaga izgatavošanu. 
„Iepriekšējos gados mēs aicinā-
jām luterāņu vai baptistu drau-
dzes mācītāju teikt uzrunu, bet 

FOTO: no skolas arhīva
Talsu pamatskolas skolēni Maija Mārīte Kundziņa (no kreisās), Mārcis Prihodjko, Samanta Muceniece, Rebeka Hohlova, Krista Grīntāle ar pašu ceptām piparkūkām un 
koncertu iepriecināja Latvijas Sarkanā Krusta sociālās aprūpes centra „Stūrīši” iedzīvotājus.
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APSVEIKUMI UN VĒLĒJUMI

Viens no aizejošā gada secinājumiem – daudzkārt viss 
jaunais ir aizmirstas vecās patiesības, kā arī saziņas telpa 

ir pilna ar izdomājumiem, ar kuriem cenšas mūs pie-
mānīt, apmulsināt, iebiedēt. Vienā vārdā  – blefošana. 
Jaunā gada grūtajos brīžos vēlu atcerēties mūsu tau-
tas viedos vārdus, ieskatīties un ieklausīties tajos: rīts 
gudrāks par vakaru; liku bēdu zem akmeņa, pāri gāju 
dziedādams (-a). Vēlu it īpaši stingri turēties pie princi-

pa „dots devējam atdodas”. Pats par sevi saprotams, gan 
labajā, gan arī ļaunajā rīcībā, jo galarezultāts ir viens: ko 

sēsi, to pļausi. Esiet laimīgi!
Andris Bērziņš,

fotogrāfs

Pateicība šķiet spēcīgākā šāgada izjūta. Kaut gan tā ir 
likusi mums pamest glīti iestaigātos ceļus un taciņas un 

vismaz paskatīties bangojošajā pasaulē ārpus savas siltās 
un pieņemošās vides. Kaut gan nereti tā ir saistīta ar 
pāridarījumiem, sāpēm, zaudējumiem. Kaut gan pirms 
tās esam aizplūduši šķietami citā dimensijā, pieņemot 
vien mums mestos izaicinājumus.

Tomēr tieši pateicība, apzināmies to vai ne, mūs ir 
atvedusi līdz šim brīdim, kad pārskatām gada uzvaras 

un zaudējumus, izvēlamies nākamos mērķus, dodam un 
uzklausām solījumus, apzinām savas iespējas. Un to nav
mazums. Arī – dzīvot pateicībā.

Sanita Dāboliņa,
literārā konsultante

Lai spēks sirdsgudrajiem 
un emocijām bagātajiem!

Laikraksts pie jums, lasītāji, iznāk ziemas saulgriežu 
laikā. Latviešiem daudzas šo svētku tradīcijas ir saistī-
tas ar gaismas vairošanu, tādējādi atvairot tumsas spē-
kus un palīdzot Saulei sākt augšupceļu. Šajā gadā esmu 

sastapusies gan ar dzīvesgudriem, dvēselē gaišiem, gan 
diezgan netīkamiem un savā ziņā dvēselē tumšiem cilvē-

kiem. Kā teica kāda kundze gados – ko cilvēks īsti domā, 
 nezina neviens, bet sirds jūt, vai runātais ir patiess un 

                      nodomi ir cēli.
Vienu esmu izjutusi – cilvēki nejūtas droši par nākotni, jo vara un tātad iespēja lemt 

par citu likteņiem ne vienmēr ir gudrāko un godprātīgāko rokās. Pieļauju, ka viņi paši 
domā, ka ir gudrāki par citiem, jo ir izveicīgāki, labāki aprēķinātāji, lai gan nekaunīgāki, 
ārišķīgāki vai melīgāki.

No daudziem skolotājiem un skolu vadītājiem ir nācies dzirdēt – esam nopietni dar-
ba darītāji, pat neatliek laika domāt, ka par to ir skaļi un visur jāstāsta. Šajā numurā 
publicējam sarunas ar skolu vadītājiem, kuri ilgi ir toleranti klusējuši, bet reiz jau vadzis 
lūst. Toties skaļi un pārliecinoši publiskajā telpā un plašsaziņas līdzekļos ir runājuši tie, 
kuru rīcība liecina, ka viņiem savs krekls ir tuvāks un izstrādāta prasme nepateikt visu 
līdz galam, vien teikt, ko vēlas dzirdēt: uz priekšu, par izglītības kvalitāti, par labklājīgu 
Latviju! Mūs netraucē emocionālais fons, jo mums ir zināmi vien mums zināmie mērķi.

Neviens no sastaptajiem un uzrunātajiem cilvēkiem nenoliedz pārmaiņu nepiecie-
šamību, taču tādu pārmaiņu, kas nevis iznīcina labi un pārdomāti uzsākto un darīto, bet 
palīdz pēctecīgi turpināt augt un attīstīties. Latvijas valsts tās simtgadībā nedrīkstētu 
palikt to varas cilvēku rokās, kas to neapzinās vai ignorē, vien skaitļo un pārbīda cilvēkus 
kā šaha figūras – kā kādam izdevīgāk pēc viņu spēles noteikumiem, jo kaut kur ir jārod 
vienmēr trūkstošās finanses.

Kā reāli dzīvo cilvēki Latvijā, daudziem nav pat nojausmas. Iesaku izlasīt globālās 
politiskās ekonomikas pētnieka Andra Šuvajeva rakstu „Vai beznosacījuma pamatienā-
kums ir utopija?”, lūk, saite: http://www.eunp.lza.lv/images/stories/arhivs/2017/pamat
ienakums104.pdf. Raksta autors patlaban pēta ekonomiskos procesus Latvijā un argu-
mentēti pierāda, kāpēc beznosacījuma pamatienākums jau vairs nav utopija Kanādā, 
Aļaskā, Somijā u. c. pasaules reģionos, kur cilvēki ir pārliecinājušies, ka tas ir instru-
ments nevienlīdzības un nabadzības samazināšanai. Latvijā tā ir izteikta, bet pieejamā 
informācija neļauj pilnvērtīgi izprast, kur tam meklēt cēloņus. Kā raksta A. Šuvajevs, 
„beznosacījuma pamatienākums novestu pie bezjēdzīgu darbu likvidācijas un sociāli 
nozīmīgu darbu adekvātas kompensācijas. Cilvēkiem būtu laiks pārdomāt un izzināt 
savas vēlmes un dotības, kas tagad tiek veltītas rūpēm par izdzīvošanu”.

Tā ir tematika, par kuru būtu vērts runāt arī skolā, bet mēs, laikrakstā strādājošie, 
turpināsim rakstīt par visu, kas svarīgs izglītībā un kultūrā.

Ilze Brinkmane,
žurnāliste

Šogad elektroniskajam izdevumam „Vecākiem” apritēja 
pieci gadi. Mūsu lasītāju loks ar katru gadu kļūst arvien 

plašāks, par ko ir liels gandarījums, jo izrādās  – kopā 
mūsu, to, kas ejam pa šo bērnu un arī sevis izziņas ceļu, 
ir ļoti daudz.

Es vēl joprojām palieku uzticīga pārliecībai, ka nav 
tāda laika „par vēlu”, galvenais ir pamosties un darīt. 
Tieši par darīšanas prasmi mūsu žurnāla ilggadējā un 

savos tekstos bieži vien nesaudzīgā autore psiholoģe 
Asijata Maija Zeļenko teica: „Ja kāds saka, ka speciālistu 

ieteikumi nestrādā, viņš melo  – tātad viņš pa īstam savus 
uzvedības ieradumus nemainīja.” Šai jēgpilnajai darīšanas 

prasmei ir nepieciešama drosme, jo ir jāmaina sava domāšana un uzvedība. Lai izpras-
tu, kā mainīties pieaugušajam, lai bērns izaugtu par laimīgu un gudru pieaugušo, šo-
gad, pārskatot iepriekšējos gados paveikto, izveidojām divus speciālizdevumus – node-
rīgus padomdevējus vecākiem un citiem pieaugušajiem, kas ikdienā ir līdzās bērniem. 
Speciālizdevumā „Pirmklasnieks” apkopojām rakstus, kas noder vecākiem, sagatavojot 
bērnus skolas gaitām, savukārt speciālizdevumā „Bērnu drošība sociumā un virtuālajā 
vidē” ir materiāli par bērnu fizisko un emocionālo drošību.

Uz nākamo gadu raugāmies ar mieru un pārliecību, ka nav tāda laika „par vēlu”. 
Lai kas arī notiktu, mēs to piedzīvosim un atrisināsim. Turklāt saskaņā ar austrumu 
kalendāru Dzeltenais Zemes Suns ir precīzs un taisnīgs draugs – lai mūsos pacietība 
un pateicība!

Vita Pļaviņa,
elektroniskā žurnāla pirmsskolas un skolas vecuma 

bērnu vecākiem „Vecākiem” redaktore

Ļaujiet pagātnei palikt aiz jums. 
Tieši priekšā gaida 

jauns sākums. Padariet to 
par neaizmirstamu pieredzi! 

Laimīgu jauno gadu!
Linda Prātniece,

datorgrafiķe

Mīļie lasītāji!
Sirsnīgs paldies jums par to, ka lasījāt mūsu laikraks-

tu un elektroniskos izdevumus, dalījāties savā pieredzē, 
priekos, pārdomās, paudāt savu viedokli par dažādiem 
izglītības nozarei un valstij svarīgiem jautājumiem! 

Un liels paldies par uzticību nākamajam ga-
dam, abonējot mūsu redakcijas kolektīva veido-

tos izdevumus! Paldies par labajiem vārdiem, ko 
sūtījāt kopā ar abonēšanas pieteikumiem! Tie, tā-

pat kā tikšanās ar dzīvesgudriem cilvēkiem, kuri 
dros mīgi meklē sevī spēku dzīvei aizvien grūtāk izpro- 

tamajā pasaulē, patiesi iedvesmo un stiprina mūs radošajā darbā.
Izbaudiet gan baltus, gan pelēkus Ziemassvētkus, dalieties mīlestībā un sirds siltumā 

ar saviem tuvajiem cilvēkiem! Stāvot uz gadumijas sliekšņa, notveriet kādu laimes mirkli! 
Laikraksta lappusēs satiekamies nākamā gada 11. janvārī!

Ar laba vēlējumiem – laikraksta „Izglītība un Kultūra” 
galvenā redaktore Daiga Kļanska

Gribas, lai baltā pasaulē
Balti sniegi snieg
Un uz baltiem lielceļiem
Balti cilvēki iet,
Un lai baltos cilvēkos
Baltas domas dzimst,
Un lai baltās darbdienās
Balti svētki ir.

Imants Ziedonis

Lai priecīgi Ziemassvētki un radošs jaunais gads!

Ilze Martinsone,
telemārketinga speciāliste
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Valdemārpils vidusskolas pedagogi izzina 
spāņu inovatīvās pieejas izglītībā

No 2017.  gada 22.  oktobra 
līdz 28.  oktobrim Valdemārpils 
vidusskolas pedagogi program-
mas „Erasmus+” pamatdarbī-
bas  (KA1) „Mācību mobilitāte 
skolu pedagoģiskajam personā-
lam” projektā „IT kompetencēs 
balstīta izglītība  – pamats veik-
smīgai integrācijai darba tir-
gū” (projekta Nr.  2017-1-LV01-
KA101-035375) vēroja un asistē-
ja sadarbības partnerorganizācijā 
„IES Az-ZAIT” Haenā Spānijā.

21.  gadsimts  – digitālā laik-
meta ēra ar digitālu sabiedrību. 
Ievērojot darba tirgus vajadzības 

un straujo tehnoloģiju attīstību, 
IT joma ir viena no perspektīvā-
kajām nozarēm.

Valdemārpils vidusskolā ir 
mūsdienīgs tehniskais nodro-
šinājums mācību darbam  – in-
teraktīvās tāfeles, planšetdatori, 
stacionārie datori un klēpjdatori, 
projektori, „Lego” roboti, drons. 
Datorikas mācību programmās 
un mācību metodiskā nodrošinā-
juma aprobācijā bērni Valdemār-
pils vidusskolā ne tikai apgūst 
datorikas un programmēšanas 
pamatus, bet arī mācās jēgpilni 
izmantot mobilo ierīču iespējas 
mācību procesā un interešu iz-
glītībā. Tomēr vislielākās izredzes 
gūt panākumus un atrast jaunus 
inovatīvus risinājumus izglītībā 

un pedagoģiskajā metodoloģijā 
ir, savstarpēji apmainoties, māco-
ties ne tikai no nacionāla līmeņa, 
bet arī starptautiskās pieredzes, 
pārņemot labās prakses piemērus 
un daloties savā pieredzē, inte-
grējot inovācijas izglītībā.

Sadarbības partnerorganizā-
cija „IES Az-ZAIT” ir izstrādā-
jusi inovatīvas pieejas izglītības 
procesā  – izmanto IT integrēto 
izglītību, integrēto bilingvālo 
mācību metodiku, attīsta robo-
tikas zinātni, lai mudinātu sko-
lēnus nākotnē kļūt par zinātnie-
kiem un inženieriem. Sadarbības 
partneri izmanto arī modernas 
un inovatīvas mobilās ierīces un 
dažādas pedagoģiskā atbalsta 
un metodoloģiskās platformas  

(„Schoology”, „Quizlet”, „Socra-
tive”, „Kahoot” utt.), kuru mērķis 
ir sekmēt pedagoģiskā darba or-
ganizāciju, optimizāciju un ino-
vāciju. „IES Az-ZAIT” pašlaik ir 
viena no visattīstītākajām Dien-
vidspānijas provinces skolām gan 
inovatīvo, gan tehnoloģisko risi-
nājumu jomā.

Mācību mobilitātes laikā 
Valdemārpils vidusskolas peda-
goģiskajam personālam (trijiem 
pedagogiem  – IT jomas skolotā-
jai un direktora vietniecei mācību 
darbā; ekonomikas un vēstures 
skolotājam un skolas direktoram; 
atbalsta personālam – sociālajam 
pedagogam un projekta koordi-
natoram) sadarbības partneror-
ganizācijā „IES Az-ZAIT” tika 

nodrošināta darba vērošana un 
dalība mācību procesā (asistēšana 
stundu vadīšanā). Skolotāji guva 
iespēju pilnveidot profesionālās 
zināšanas platformu „Schoology”, 
„Quizlet”, „Socrative”, „Kahoot”, 
„Plickers” utt. lietojumā. Mobi-
litātes laikā Valdemārpils vidus-
skolas skolotāji un Spānijas kolēģi 
diskutēja par abu valstu izglītības 
sistēmas iespējām IT un bilin-
gvālās izglītības jomā, tā veidojot 
plašāku izpratni par izglītības sis-
tēmu potenciālu Eiropā.

Pašlaik ir uzsākts informatīvs 
darbs, lai platformas un metodes 
popularizētu Talsu novada peda-
gogiem un nodrošinātu mācības 
platformu lietošanā Valdemārpils 
vidusskolas pedagogiem. 

   INGA FABRICIUSA
Projekta koordinatore
IK

Gaidot Ziemassvētkus, skolēni mācās dalīties
Turpinājums no 1. lpp. 

tās skaisti iesaiņo un tad ved uz 
„Stūrīšiem”, kur to iedzīvotājus 
priecē ne tikai ar pašceptiem kā-
rumiem, bet arī sirsnīgiem mu-
zikāliem priekšnesumiem.

„Jau vairākus gadus mūsu 
skolēni ar savām ģimenēm at-
balsta jauniešu apvienības „Tas. 
Es” labdarības akciju „Rūķi pār 
novadiem”, kuras laikā tiek vāk-
tas rotaļlietas, spēles un saldumi 
bērniem no sociāli nelabvēlīgām 
ģimenēm. Mums ir ļoti aktīva 
skolēnu pašpārvalde, kura ir 
atbildīga par akcijas praktisko 
norisi. Viņi gaitenī noliek lielu 

kasti, kurā katrs skolēns var ielikt 
kādu atnesto rotaļlietu. Pašpār-
valdes skolēni visas mantas sa-
saiņo dāvaniņās, norādot bērnu 
dzimumu un vecumu, un nodod 
jauniešu apvienībai, kura gādā 
par dāvanu nogādi maznodroši-
nāto ģimeņu bērniem,” pieredzē 
dalās I. Fricberga.

Skolā pirms svētkiem notiek 
divi lieli koncerti skolēniem un 
vecākiem. Radošajā darbnīcā 
bērni gatavoja vannas bumbas, 
zēni darināja arī koka svečturus, 
ko kā pārsteigumu pasniegs ve-
cākiem.

Runājot par bērnu ieguvu-
miem, iesaistoties dažādās lab-
darības akcijās, I.  Fricberga uz-
skata, ka tā bērniem ir iespēja 
mācīties dalīties ar to, kas viņiem 
ir, kā arī gūt gandarījumu par 
to, ka viņu ieguldītais darbs kā-
dam ir raisījis prieku. „Bērniem 
ļoti patīk cept piparkūkas. Lai 
to darītu, viņi mācās sadalīt pie-
nākumus, sadarboties. Kopīgais 
mērķis iepriecināt citus cilvēkus 
vairo viņos kopības izjūtu. Pirms 
braucam pie „Stūrīšos” dzīvo-
jošajiem cilvēkiem, vienmēr ar 
bērniem pārrunājam, ka tur viņi 

sastaps smagi slimus un vecus 
cilvēkus, kurus ikdienā nesatiek, 
tādēļ var justies samulsuši. Ap-
rūpes centra apmeklējums bēr-
niem rada iespēju attīstīt labes-
tību, iecietību, izpalīdzību, jo to 
iemācīties var tikai darot,” uzsver 
I. Fricberga.

Daudzas bērniem svarīgas 
prasmes attīsta arī svētku kon-
certa sagatavošana, ko viņi ar 
prieku arī dara, dziedot korī, 
dejojot, muzicējot, iestudējot 
kādu Ziemassvētku lugu, kas, ie-
spējams, paliek viņu atmiņā visu 
dzīvi. Bērni mācās svinēt svēt-
kus, darīt to skaisti, priecīgi. 

šogad esam izvēlējušies, ka katru 
nedēļu adventes svecīti iededzi-
na skolēni. Pirmo svecīti iededza 
skolēns, kurš skolu bija veik-
smīgi pārstāvējis programmas 
„Erasmus+” projektā, otrajā ne-
dēļā svecīti iededza divi labākie 
sportisti, trešajā  – trīs skolēni, 
kuri komponē mūziku, ceturta-
jā – četri skolēni, kuriem ir aug-
sti mācību sasniegumi,” stāsta 
I. Fricberga.

Pirms vairākiem gadiem pa-
matskolas skolotāji un skolēni ar 
vecāku atbalstu īstenoja akciju 
„Siltais maizes klaipiņš”, kuras 
laikā visu nedēļu Talsu zupas 
virtuvei nesa maizīti, bet, kad tā 
pārtrauca darbību, maizīti veda  
uz Latvijas Sarkanā Krusta sociā-
lās aprūpes centru „Stūrīši”.

„Ir labi dalīties ar citiem, bet 
ir jādomā arī par ieguvumiem 
sev, proti, jāmācās jaunas un dzī-
vē nepieciešamas prasmes,” atzīst 
pedagoģe. Tā tapa akcija „Sirds-
piparkūka”, kuras laikā bērni 
skolā cep piparkūkas un gata-
vo muzikālus priekšnesumus 
„Stūrīšu” iedzīvotājiem. Skolēni 
ar vecāku atbalstu iegādājas pi-
parkūku mīklu, un katra klase 
cep piparkūkas, piepildot skolu 
ar Ziemassvētku smaržu. Bērni 

FOTO: no skolas arhīva
Sarkanā Krusta sociālās aprūpes centrā „Stūrīši” koncertē Talsu pamatskolas skolnieces Rebeka Hohlova (no kreisās), Laura Lauma Zel-
mene, Maija Mārīte Kundziņa.

Bērniem ir iespēja
mācīties dalīties ar 

to, kas viņiem ir, kā arī 
gūt gandarījumu par 
to, ka viņu ieguldītais 
darbs kādam ir raisījis 
prieku.
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FOTO: no R. Kanterukas personiskā arhīva
26. EAS konferences darba grupas vadītāja Rūta Kanteruka Zalc-
burgā Austrijā piesaka 2018. gada konferences tēmu.

FOTO: no skolas arhīva
Radošajās darbnīcās tika saražotas skaistas un kvalitatīvas preces, 
tādēļ ļoti svarīgi bija mācīties aprēķināt preces cenu.

Kopš 2010. gada Eiropas Mū-
zikas skolotāju asociāciju (Euro
pean Association for Music in  
Schools  – EAS) Latvijā pārstāv 
Rūta Kanteruka. Viņas uzde-
vums ir informēt Latvijas mūzi-
kas skolotājus par to, kas notiek 
asociācijā, kā arī EAS mērogā 
pārstāvēt Latviju. Reizi gadā kon-
ferencē viņa EAS kolēģiem stāsta 
par Latvijas mūzikas skolotāju 
darbību, labās prakses piemēriem 
un iepazīstina Eiropas kolēģus ar 
situāciju mūzikas izglītības jomā 
Latvijā.

R.  Kanteruka organizē 
26.  EAS konferenci, kas notiks 
nākamā gada martā Jelgavā.

Konferences tēma – 
„Kompetences mūzikas 
izglītībā”

„Konference ir gada svarī-
gākais, centrālais notikums, kad 
visi tiekas katru reizi citā no da-
lībvalstīm, lai uzzinātu ko jaunu 
par šīs valsts kultūru, tradīcijām, 
mūziku, bet uzsvars, protams, ir 
uz mūzikas izglītību.

Nākamgad, 14.–17.  martā, 
šāda konference notiks Jelgavā, 
un tās tēma ir „Kompetences 
mūzikas izglītībā”. Diemžēl neiz-
devās sākotnējā iecere starptau-
tisko konferenci rīkot Jāzepa Vī-
tola Latvijas Mūzikas akadēmijā 
(JVLMA). Iepriecināja fakts, ka 
Jelgavas domes izglītības pārval-
des pārstāvji bija idejai atvērti. 
Droši jūtos arī par Agra Celma 
vadīto Jelgavas 4.  vidusskolu, jo 
tur rīkotie pasākumi vienmēr ir 
lieliski organizēti. Būtiski ir arī 
tas, ka skolas telpas ir konferencei 
piemērotas.

Parasti šādās konferencēs 
piedalās dalībnieki no daudzām 
dažādām valstīm, taču EAS uz-
skata, ka ļoti svarīgi rast iespēju 
apmeklēt konferenci savā valstī 
ir tieši vietējiem skolotājiem. Lai 
gan konferences dalības maksa 
līdz nākamā gada 15. janvārim ir 
165 eiro, vēlāk – 195 eiro, 20 Lat-
vijas mūzikas skolotājiem dalības 
maksa ir noteikta 100 eiro apmē-
rā; papildus tam Latvijas skolotāji 
ir atbrīvoti no EAS biedra naudas 
maksas 25  eiro apmērā. Gribu 
uzsvērt, ka Latvijas skolotājiem 
kopā ir tikai 20 vietas par šo īpa-
šo dalības maksu. Piesakoties 
konferencei EAS mājaslapā, būs 
jānorāda „Esmu Latvijas mūzikas 
skolotājs”.

Visas konferences dienas būs 
noslogotas no plkst. 9.00 līdz pat 

21.00, un katra sāksies ar kopīgu 
lekciju. Mums ir izdevies piesais-
tīt izcilus profesionāļus: Dr.  Dei-
vidu Eliotu (David J.  Elliott), 
Ņujorkas Universitātes profesoru 
(ASV), Dr. Mārtinu Fotliju (Mar
tin Fautley), Birmingemas Uni-
versitātes profesoru (Lielbritāni-
ja), un Manuelu Fernandesu (Ma
nuel Joaquín Fernández González) 
no Latvijas Universitātes. Vēlējos, 
lai notiekošajam būtu reāls iegul-
dījums, tādēļ aicinājām gan pēt-
niekus, gan praktiķus, lai skolo-
tāji uzzinātu arī to valstu pieredzi, 
kas jau ir ieviesušas kompetenču 
pieejas modeli, tātad uzzinātu, kā 
mainās skolotāja ikdiena un vai tā 
mainās, apkopotu pieredzi un vie-
dokļus,” stāsta R. Kanteruka.

Tiek plānots, ka ieradīsies ap 
200  dalībnieku no dažādām pa-
saules vietām, tādēļ varēs runāt 
ne tikai par aktuālo mūzikas iz-
glītībā, bet iepazīstināt arī ar Lat-
viju, īpaši, sagaidot tās simtgadī-
bu. Pieredzē dalīsies vairāk nekā 
130  pārstāvju no Eiropas, kā arī 

no Honkongas, Japānas, Austrāli-
jas un ASV.

„Manuprāt, Latvijā mūzikas 
izglītības jomā ir, ar ko lepoties. 
Ir tradīcijas, kuras nevajadzētu 
neapdomīgi pakļaut jaunām, ne-
pārbaudītām vēsmām. Vienlaikus 
ticu, ka izglītībai ir jāiet laikam 
līdzi, jo pasaulē notiek izmaiņas 
globalizācijas kontekstā un teh-
noloģiju ietekmē. Ceru, ka izdo-
sies atrast līdzsvaru starp ārzemju 
pieredzi, novitātēm, reformām un 
pārbaudītām tradīcijām, kuras ir 
vērts saglabāt,” uzsver R.  Kante-
ruka.

Konferencē piedalīsies arī 
Pasaules mūzikas izglītības bied-
rības valde (ISME) un notiks stu-
dentu forums, kurā viens no otra 
mācīsies un gūs pieredzi 25 topo-
šie mūzikas skolotāji un septiņi 
doktoranti no dažādām Eiropas 
valstīm. Mājaslapā www.muzikas
skolotajiem.com ir sadaļa par gai-
dāmo konferenci. Darba valoda 
būs angļu, bet tiek plānots rīkot 
diskusijas arī latviešu valodā, un 

2018. gada martā Jelgavā notiks 
Eiropas Mūzikas skolotāju asociācijas konference

  DAIGA KĻANSKAIK tās ir piekritusi koordinēt JVLMA 
lektore Liene Batņa. Praktiskajās 
darbnīcās valodu zināšanai nav 
izšķirīgas lomas, jo viss notiek da-
rot – muzicējot, dejojot utt.

R. Kanteruka stāsta, ka diem-
žēl daudzās valstīs mūziku māca 
cita mācību priekšmeta skolotājs, 
tādēļ 21.  gadsimtā jo īpaši būtu 
jāuzsver radošo jomu loma un 
vajadzētu apzināties, ka mākslas 
priekšmeti izglītības sistēmā ne-
drīkstētu atrasties otrajā plānā. 
„Ja runājam par to, ka nākotnē 
svarīgs būs radošums, tad tuvre-
dzīgi būtu sekot nepārdomātiem 
piemēriem,” viņa secina.

„Es aicinu konferenci apmek-
lēt arī izglītības politikas veidotā-
jus, kuri pieņem valstiski svarīgus 
lēmumus, lai uzzinātu, kāda ir 
mūzikas loma cilvēka intelekta 
attīstībā, izprastu, kādas pras-
mes attīsta mūzika, dziedāšana, 
mūzikas instrumentu spēle. Ar 
to neapšaubāmi saistās arī mūsu 
nacionālā identitāte, jo kurš cits 
runās latviski, kurš cits dziedās 
latviešu tautasdziesmas? Izglītības 
un zinātnes ministrijā ir apkopota 
statistika, cik skolēnu dzied koros. 
Ja nekas nemainīsies dziļākajā iz-
pratnē, tad, iespējams, laika gaitā 
Mežaparka Lielā estrāde dziesmu 
svētku organizēšanai būs kļuvusi 
par nepiemēroti lielu. Kori nero-
das no zila gaisa! Koru dziedātāji 
izaug no skolu koriem, kur dzie-
dāšanas tradīcija ir iemācīta.

Man ir retorisks jautājums: kā-
pēc cilvēki, kuri apgalvo, ka skolā 
ir daudz svarīgāk mācīt matemā-
tiku nekā mūziku, neaicina risināt 
matemātikas uzdevumus Ziemas-
svētku koncertos, bet kāpēc visi 
dzied un muzicē, un arī skolu iz-
laidumos skan mūzika un dzied? 
Manuprāt, tā ir dubulta morāle, 
un, ja domāšanā nekas nemainī-
sies, tas var negatīvi ietekmēt nā-
kamās paaudzes attīstību,” ir pār-
liecināta R. Kanteruka.  

Gaidot Ziemassvētkus, mācās lietišķo tirgzinību

Ceru, ka
izdosies atrast 

līdzsvaru starp 
ārzemju pieredzi, 
novitātēm, reformām 
un pārbaudītām 
tradīcijām, kuras ir 
vērts saglabāt.



Ziemeļvidzemes internātpa-
matskolā audzēkņi apgūst trīs 
profesionālās pamatizglītības 
programmas: mājturība, komerc-
zinības un koka izstrādājumu 
izgatavošana. Profesionālās piln-
veides nolūkā ik gadu skolā no-
tiek pasākums „Lietišķais mārke-
tings”, kas šogad bija veltīts Zie-
massvētku gaidīšanas laikam.

Gatavojoties pasākumam, au-
dzēkņi uzzināja, ka mārketings 
jeb tirgzinība ir produktu, pakal-
pojumu un ideju radīšanas, cenas 

   SOFIJA ANDRIKSONE
Ziemeļvidzemes 
internātpamatskolas skolotāja

IK daudzveidīgs: adventes vainagi, 
pašu ceptas un ar glazūru deko-
rētas piparkūkas, atslēgu piekari-
ņi, sienas dekori, kas bija darināti 
marmora tehnikā, apsveikuma 
kartītes, svečturi, eglītes un telpu 
rotājumi, dekoratīvas sveces un 
citi rokdarbi.

Ja norunāja ticējumu vai 
dzejoli par Ziemassvētkiem, no 
laimes akas varēja izvilkt zelta 
zivtiņu. Mūzikai skanot, visi aiz-
rautīgi iesaistījās Ziemassvētku 
jampadracī.

Pasākumā skolēni mācījās 
lietišķo komunikāciju un organi-
zatoriskās pamatiemaņas, kas ir 
nepieciešamas praktiskajā darbī-
bā. 

noteikšanas, izplatīšanas un pār-
došanas veicināšanas process.

Pirms preču tirdzniecības 1.–
9.  klases skolēni iesaistījās rado-
šajās darbnīcās, kuras vadīja pe-
dagogi Lauma Lūse, Liāna Lapsa, 
Anda Grāvelsiņa, Inguna Stepiņa, 
Sofija Andriksone, Zigmārs Gūts, 
Gunita Ose, Lolita Cīrule-Plūme, 
Indra Akmeņkalne. Tajās tika 
saražotas skaistas un kvalitatīvas 
preces, tādēļ ļoti svarīgi bija mā-
cīties aprēķināt preces cenu.

Skolotāja–bankas prezidente 
Inguna Stepiņa katram pasāku-
ma dalībniekam izsniedza 30 zie-
meļbriežus jeb naudu, par kuru 
varēja iegādāties skolēnu saražo-
tās preces. Preču klāsts bija ļoti 

Konferences laikā atsevišķi 
notiek arī nacionālo koordina-
toru tikšanās  – simpozijs, kurā 
viņi dalās ar informāciju un savas 
valsts pieredzi par kādu konkrē-
tu, ar konferences tēmu saistītu 
jautājumu, piemēram, „Mūzikas 
klausīšanās loma”, „Radoša mūzi-
kas stunda” vai, kā šoreiz, „Kom-
petences mūzikas izglītībā”.

Asociācijai ir arī mājaslapa 
https://easmusic.org/, kurā tiek 
piedāvāta platforma visiem ar 
mūzikas pedagoģiju saistītajiem 
cilvēkiem. Tur var atrast informā-
ciju par starptautiskiem sadarbī-
bas projektiem, kuros ir iespēja 
iesaistīties.
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Dažās organizācijās dzīvo 
jauka tradīcija veidot dažādus 
gada nogales topus, kas bals-
tās uz darbinieku iesniegtajiem 
priekšlikumiem  – tāda lieliska 
līdzdalības iespēja. Jautājumi vai 
nominācijas var būt visdažādā-
kās  – kas jau nu kuram ir rak-
sturīgs un atbilstīgs: tur var būt 
gada e-pasts, gada sapulce, gada 
kuriozs, gada baumas, rekords, 
pārpratums un kas tik vēl. Mūsu 
sarakstā ir arī sadaļa „Gada pār-
steigums”. Lasīju, domāju un 
secināju, ka viens no lielākajiem 
pārsteigumiem ir… tas, ka jau at-
kal gads aizskrējis.

Vai jums nav līdzīgi? Ir pie-
nācis laiks apdomāt, kur palicis 
tik ātri aizskrējušais gads, kas, 
neapšaubāmi, ir bijis pilns labiem 
un lieliskiem notikumiem, uz-
mundrinošiem izaicinājumiem, 
sirsnīgiem pārpratumiem un dī-
vainiem atklājumiem. Tajā bijis 
pa kādai slepus notrauktai sāpju 
asarai un pa dāsnai uzvaras ga-
viļu šaltij. Pa jaunai bedrei, kurā 
iekrist, un pa labi pazīstamam 

VIEDOKLIS

Par nominācijām, 
līdzdalību un varoņu atrašanu

FOTO: no personiskā arhīva
„Līdz gada beigām vēl varam paspēt krietni daudz. Arī veidot nomi-
nāciju un apspriežamo tēmu sarakstus. Arī no plānošanas nonākt 
līdz darīšanai, no kritizēšanas – līdz slavēšanai,” rosina Aija Tūna.

   AIJA TŪNA
Speciāli „Izglītībai un Kultūrai”
IK Prieks ir nopietna 

lieta, saka 
Z. Mauriņa. Lai to 
piedzīvotu, dvēselei 
ir jābūt modrai un 
drosmīgai; ir grūtāk 
noķert prieka putnu 
nekā ļauties sāpēm; 
prieks mums jārada 
pašiem – pacietīgi 
un ar labvēlību pret 
cilvēkiem, dzīvniekiem 
un lietām – tādus 
atslēgas vārdus es 
pašlaik saklausīju 
Z. Mauriņas vārdos.



Ja esam 
iemācījuši,

ka, „lai bērns varētu 
izteikt savu
viedokli, viņam ir 
jābūt drošam, ka tas 
ir pareizs”, vai paši 
vienmēr izsakām tikai 
pareizu – pārdomātu 
un argumentētu – 
viedokli? Ja bērni ir 
sapratuši – 
„Kāda jēga teikt 
pieaugušajiem? 
Pats risinu savas 
problēmas” –, tad 
nevajag izlikties, ka 
pastāv mehānismi viņu 
viedokļa uzklausīšanai 
un respektēšanai.

Ja izglītības 
iestāžu iekšējās 

kārtības noteikumi 
ir nesaprotami un 
neizpildāmi, tas ir 
tikai efektīvs veids, 
kā ieaudzināt 
tiesisko nihilismu un 
dubultmorāli.



Ja skolēnu 
pašpārvalde ir 

draugu pulciņš vai 
pasākumu rīkošanas 
aģentūra, tad nebūs 
jābrīnās, ka arī valstī 
pašreizējo varas eliti 
nomainīs nākamā.



Eiropas brīvprātīgajā darbā jau 
paveikto. Runājām par to, kas tad 
ir varonis, atklājot dažas mazāk 
redzamas šķautnes, piemēram, 
varonis kā tas, kurš vispirms uz-
var pats sevi, bet  – nesalaužot 
un nepazaudējot; varonis kā tas, 
kurš aizstāv otru, bet – saglabājot 
otra intereses un vajadzības, ne 
uzspiežot savu taisnību; varonis 
kā tas, kurš skaidri saredz reali-
tāti un tieši tāpēc veido drosmīgu 
nākotni, pats sperot pirmo soli. 
Šo varoņu līdzdalība ir jāpadara 
redzamāka, bet ne tādēļ, ka viņi 
alktu pēc slavas un atzinības. Tā-
pēc, ka šādu ziņu izplatīšana pa-
līdz augt nākamajiem varoņiem.

Labā ziņa ir tā, ka Z. Mauri-
ņas eseju lasījumus arī turpmāk 
varēsim atrast „Latvijas radio” 
arhīvā  – lai klausītos vieni paši, 
kopā ar draugiem un saviem sko-
lēniem. Lai atkal izmantotu vienu 
fantastisku dzīves mācīšanās avo-
tu, ko atliek vien pievienot jūsu 
personisko dārgumu un profe-
sionālo instrumentu krājumiem, 
mīļie skolotāji.

Līdz gada beigām vēl varam 
paspēt krietni daudz. Arī vei-
dot nomināciju un apspriežamo 
tēmu sarakstus. Arī no plāno-
šanas nonākt līdz darīšanai, no 
kritizēšanas – līdz slavēšanai. No 
drūmas nopūtas – līdz skanīgiem 
smiekliem par niekiem un gluži 
bez iemesla. No šaubām  – līdz 
drosmīgajam pirmajam solim. 
Līdz nākamā gada lielākajam 
pārsteigumam: cik daudz mēs 
katrs spējam! Pa vienam un jo 
īpaši visi kopā. 

un patvēruma, lai uzdrīkstētos 
priecāties un pieņemt atšķirīgo. 
Lai uzsmaidītu kādam zināmam 
vai no jauna iepazītam cilvēkam. 
Lai priecātos par to, ka sniegs ir 
tik balts vai ka tā nav un neslīd ne 
kājas, ne mašīnas. Par to, ka va-
ram kādam palīdzēt, un par to, ka 
kāds ir palīdzējis mums.

Šie lasījumi mudina domāt arī 
par citām mūsu ikdienas aktuali-
tātēm, piemēram, par Tiesībsarga 
birojā notikušo diskusiju par bēr-
nu līdzdalības novērtējumu Lat-
vijā – tas aptver gan tiesisko regu-
lējumu, gan praksi bērnam būtis-
kajās dzīves jomās. Neiedziļino-
ties detaļās (kuras pedagogiem, 
medicīnas un sociālajiem darbi-
niekiem, bibliotekāriem, uzņē-
mējiem un ikvienam citam tomēr 
būtu vērts papētīt), šokējoši likās 
bērnu un jauniešu izteikumi, kas 
patiesi ir pārdomu un tālākas rī-
cības vērti. Ja esam iemācījuši, 
ka, „lai bērns varētu izteikt savu 
viedokli, viņam ir jābūt drošam, 
ka tas ir pareizs”, vai paši vienmēr 
izsakām tikai pareizu – pārdomā-
tu un argumentētu – viedokli? Ja 
bērni ir sapratuši  – „Kāda jēga 
teikt pieaugušajiem? Pats risinu 
savas problēmas”  –, tad nevajag 
izlikties, ka pastāv mehānismi 
viņu viedokļa uzklausīšanai un 
respektēšanai. Ja izglītības iestāžu 
iekšējās kārtības noteikumi ir ne-
saprotami un neizpildāmi, tas ir 
tikai efektīvs veids, kā ieaudzināt 

grābeklim, uz kura atkal uzkāpt. 
Pa ilgi lolotai veiksmei un nejauši 
rokās iekritušai uzvarai. Arī šādās 
kategorijās varam raudzīties uz 
aizskrējušo vai apdomīgi izlietoto 
dzīves gadu. Iespējams, šādās ka-

tegorijās ir jāpaskatās uz nākamo, 
jau uz sliekšņa stāvošo gadu.

Īstos jautājumus sev pašam 
uzdot šogad palīdz arī „Latvi-
jas radio” ikrīta rubrika „Sirds 
mozaīka”, kurā sastopas divas šā 
mēneša jubilāres  – Vaira Vīķe-
Freiberga, kura nupat nosvinē-
jusi savu 80.  dzimšanas dienu, 
un rakstniece, filozofe un esejiste 
Zenta Mauriņa, kuru pieminam 
120. gadskārtā. Adventa laikā līdz 
pat Ziemassvētkiem lielisks kat-
ras dienas iesākums ir abu izcilo 
personību neklātienes saruna. 
V.  Vīķe-Freiberga lasa Z.  Mau-
riņas esejas un izsaka savas pār-
domas par katru no tēmām – par 
cilvēka būtību, biedriskumu, 
draudzību, bagātību, attiecībām 
ar dižgariem un citām. Man 
pirmssvētku laikā ļoti aktuāla li-
kās prieka tēma, uz ko Z. Mauri-
ņa un V. Vīķe-Freiberga mudina 
palūkoties no dažādām pusēm 
vairākās esejās. Prieks ir nopietna 
lieta, saka Z. Mauriņa. Lai to pie-
dzīvotu, dvēselei ir jābūt modrai 
un drosmīgai; ir grūtāk noķert 
prieka putnu nekā ļauties sāpēm; 
prieks mums jārada pašiem – pa-
cietīgi un ar labvēlību pret cilvē-
kiem, dzīvniekiem un lietām  – 
tādus atslēgas vārdus es pašlaik 
saklausīju Z. Mauriņas vārdos.

Prieks prasa piepūlēšanos, sa-
ņemšanos, turpina V.  Vīķe-Frei-
berga, un es ritinu domu tālāk. 
Par piepūlēšanos ir tik svarīgi at-
cerēties gan ikdienā, gan jo vairāk 
šajā svētku laikā. Ne kritizēt tos, 
kuri, kā nu kurš māk, gatavojas 
svētkiem, bet pašam saņemties un 
ielaist svētkus istabā un sirdī. Vēl 
jo vairāk  – saņemties, saposties 
un iziet no savas mājas drošības 

tiesisko nihilismu un dubultmo-
rāli. Ja skolēnu pašpārvalde ir 
draugu pulciņš vai pasākumu 
rīkošanas aģentūra, tad nebūs 
jābrīnās, ka arī valstī pašreizējo 
varas eliti nomainīs nākamā. Tas 
viss ir par līdzdalību – patiesu vai 
ķeksīša pēc. Par cilvēka būtību, 
biedriskumu un citām Z. Mauri-
ņas piedāvātajām sarunu tēmām.

Savukārt citā pasākumā bija 
sanākuši kopā aktīvi un drosmī-
gi jaunieši un viņu sadarbības 
partneri, lai svinētu Jaunatnes 
starptautisko programmu aģen-
tūras iniciatīvas „„Erasmus+” 
Latvijas simtgadei” atklāšanu un 

Par piepūlēšanos 
ir tik svarīgi 

atcerēties gan ikdienā, 
gan jo vairāk šajā 
svētku laikā. Ne kritizēt 
tos, kuri, kā nu kurš 
māk, gatavojas
svētkiem, bet pašam 
saņemties un
ielaist svētkus istabā 
un sirdī.
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Kas slēpjas aiz vārdiem „jādodas uz priekšu!”?

7.  decembrī preses brīfingā 
pēc izglītības un zinātnes ministra 
Kārļa Šadurska tikšanās ar Kur-
zemes reģiona pašvaldību vadī-
tājiem izskanēja apgalvojums, ka 
konstruktīvu sarunu rezultātā visi 
ir uz viena viļņa jeb par daudziem 
jautājumiem vienisprātis: skolu 
tīkla sakārtošanai ir viens mēr-
ķis  – kvalitatīva izglītība. Laik-
raksta redakcija ir sekojusi pirmo 
skolu reorganizācijas veicēju dar-
bībai, un realitāte liecina, ka visus 
tomēr nevada šis, galvenais mēr-
ķis vai arī valda pilnīga neizpratne 
par to, kas bērniem var nodrošināt 
kvalitatīvu izglītību.

Piemēram, preses brīfingā Iz-
glītības un zinātnes ministrijā, at-
bildot uz laikraksta jautājumu par 
skolu reorganizāciju Saldū un tās 
vērtējumu – vai tas ir labais vai to-
mēr ne tik labais piemērs, ministrs 
K.  Šadurskis atzina, ka process 
esot bijis samocīts un traucējis 
emocionālais fons. Ekonomģeo-
grāfs un pētījuma „Optimālā vis-
pārējās izglītības iestāžu tīkla mo-
deļa izveide Latvijā” autors Jānis 
Turlajs piebilda: „Liela daļa skolo-
tāju devās nevis uz jaunizveidoto 
skolu Saldū, bet uz Brocēniem, jo 
tur grib, lai viss paliek pa vecam. 
Bet jādodas taču uz priekšu!” Arī 
ministrs norādīja: „Cik ilgi palik-
sim viduvējības? Jāņem piemērs 
no Norvēģijas, Igaunijas un citām 
valstīm! Tāpat jāapzinās – ja ir labi 
skolotāji, tikai tad būs laba skola. 
Tomēr, pirms izsludināt konkur-
su, vispirms būtu jāuzrunā skolo-
tāji, kas ir apliecinājuši, ka ir labā-
kie, lai viņi turpinātu darbu.”

Kādreizējā gaismas pils  
ar tumšiem logiem

Šogad Saldus 1.  vidusskolai 
apritētu 95 gadi, bet tagad tās dur-
vis ir slēgtas. Vēl pirms pāris ga-
diem tajā viesojos, kad tika svinēta 
Skolotāju diena un bija sabraukuši 
viesi no programmas „Erasmus” 
kopprojekta dalībvalstīm. Svinīga-
jā sēdē godināja skolotājus, kuru 
darba stāžs jau bija 25 un 30 gadi, 
skolēni aizrautīgi un patiesi sirsnī-
gi izteica gandarījumu par saviem 
skolotājiem, skolas vidi un dota-
jām iespējām. Skolas ēka atrodas 
pilsētas centrā, visaugstākajā kal-
nā, un ne velti saldenieki to dēvēja 
par savu gaismas pili. Pēc laika uz-
zināju, ka pašvaldība ir nolēmusi 
slēgt tieši šo skolu un daudzi izcili 
pedagogi pametuši pilsētu un ir 
bez darba, par skolas slēgšanu ir 
sašutuši vecāki un skolēni.

Izteikt viedokli par notikušo 
lūdzu kādreizējo skolas direkto-
ri Inesu Roli, kura stāsta: „Tagad 
uz visu varu paskatīties ar zinā-
mu laika distanci. Nupat ierakstā 
vairākas reizes apskatījos neseno 
Latvijas televīzijas 29.  novembra 
raidījumu „Tieša runa” un raidī-
juma vadītāja Gunta Bojāra teikto, 
ka Saldus ir labās prakses piemērs, 
kā ir jāveic skolu reorganizācija. 
Varu piekrist daļai no teikuma  – 

ka varētu būt piemērs, bet gluži 
pretējam  – kā nevajadzētu darīt, 
reformējot skolas. [Studijā bija ai-
cināta Saldus novada pašvaldības 
izglītības pārvaldes vadītāja Saul-
cerīte Levica kā mentore, kas var 
dalīties ar jau labi padarītu mājas-
darbu, jo novadā daudzas skolas ir 
slēgtas, reorganizētas. – I. B.]

Kad jaunizveidotās skolas di-
rektore Inga Mankus, iepriekš 
2. vidusskolas direktores vietniece, 
tikās ar 1. vidusskolas skolotājiem 
un tehniskajiem darbiniekiem, 
mēs jautājām, vai darbu piedāvās 
arī līdzšinējiem administrācijas 
pārstāvjiem, jo bijām radījuši stip-
ru un radošu komandu, I. Mankus 
strikti atbildēja, ka savā komandā 
negribēs redzēt nevienu no 1.  vi-
dusskolas administrācijas. Manu-
prāt, skolotājiem tas bija kā signāls, 
ka sadarbība būs apgrūtinoša.

Biju aicinājusi pašvaldību re-
formā ieviest pārejas periodu, jo 
nevar mehāniski atbrīvot vienu 
ēku un uzreiz uzsākt mācības otrā, 
bet vispirms jaunizveidotajā vi-
dusskolā ir jāsakārto mācību vide, 
ir jāļauj 8., 9. klases skolēniem un 
vidusskolēniem pabeigt mācības 
savā skolā, taču pašvaldības vadī-
tāji tam nepiekrita. Ir apsveicama 
izglītības ministra K.  Šadurska 
pašreizējā iniciatīva veikt vidus-
skolu reformu sešos gados.

Ja pašvaldība nolēma likvidēt 
divas skolas, tad visiem darbinie-
kiem bija jāizmaksā kompensāci-
jas, kā tas ir paredzēts Darba liku-
mā. Lielākā daļa Saldus 1.  vidus-
skolas skolotāju izvēlējās saņemt 
kompensāciju, bet tie, kuri vēlējās 
uzsākt darbu jaunajā skolā, kom-
pensāciju nesaņēma, jo tad viņiem 
būtu liegta iespēja strādāt jaunajā 
skolā. Par to liecināja dīvains paš-
valdības izpilddirektora Pētera 
Dubras rīkojums (izdots jūlijā) no-
vada skolu direktoriem, ka kadru 
izvēle jaunajam mācību gadam ir 
obligāti jāsaskaņo ar Saldus nova-
da izglītības pārvaldi. Skolas noli-
kumā nav paredzēta kadru izvēles 
saskaņošana ar izglītības pārvaldi, 
un nekad tas netika darīts. Rezul-
tātā daudzi skolotāji meklēja dar-
bu citos novados: Rīgā, Jūrmalā, 
Mārupē, Jelgavā, Brocēnos. Tikai 
septiņi no 38 pedagogiem piekrita 
darbam jaunizveidotajā skolā. Šo-
brīd visi, izņemot divus pedago-

gus, strādājam, bet ļoti daudziem 
ir pazeminājusies dzīves kvalitāte, 
jo ikdienā nevaram būt kopā ar 
ģimenēm, ir jāatstāj savas mājas, ir 
jāmēro tāls ceļš līdz darbam.

Vislielākā kļūda šajā refor-
mā  – neviens nedomāja par to, 
kā samazināt stresu skolēniem un 
viņu vecākiem, kā arī par izglītības 
kvalitāti, ko nosaka pieejamie re-
sursi – un tie ir skolotāji. Tā rezul-
tātā daudzi 1. vidusskolas skolēni 
devās prom no Saldus novada, 
meklējot izglītības iespējas citur, 
piemēram, toreizējā 12.b  klase 
gandrīz pilnā sastāvā izvēlējās mā-
cīties kaimiņu novadā – Brocēnu 
vidusskolā. Likvidējot 1. un 2. vi-
dusskolu un veidojot jauno Saldus 
vidusskolu, jaunizveidotās skolas 
direktore un pašvaldības pārstāv-
ji neuzrunāja cienītus, pieredzes 
bagātus 1. vidusskolas pedagogus. 
Par viņu ieguldīto darbu novada 
pašvaldības vadība nepateica pat 
paldies, tādēļ Saldus sabiedrībai 
radās viedoklis, ka vietvaras pār-
stāvjiem godprātīgs darbs un cil-
vēks nav vērtība.”

Nav saprotami, kā šādas skolas iz-
nīcināšana palīdz uzturēt novada 
labākās lauku skolas, kā raidījumā 
„Tieša runa” teica Saldus novada 
izglītības pārvaldes vadītāja S. Le-
vica. Būtu lietderīgi izpētīt ekono-
misko lietderību šai „labajai prak-
sei”!” saka I. Role.

Laikraksts pievērsa uzmanību 
faktam, ka to pašvaldības depu-
tātu vidū, kas ar savu balsojumu 
nolēma slēgt šo skolu, bija Druvas 
vidusskolas direktors Sergejs Beļ-
kevičs, skolotāji Juris Levics, Ar-
tūrs Maculēvičs, un tas jau liecina 
par iespējamu neobjektivitāti.

Brocēnos strādā inovatīvi 
un ciena skolotājus

I.  Role uzvarēja konkursā un 
patlaban ir Brocēnu novada paš-
valdības izglītības darba speciā-
liste. Lūgta komentēt J.  Turlaja 
izteikumu, ka Brocēnos nevēlas 
doties uz priekšu līdzi laikam, bet 
vēlas, lai viss paliek pa vecam, viņa 
pētījuma autora paustās atziņas 
uzskata par nepatiesām. Brocē-
nu novada pašvaldības izglītības 
darba speciāliste norāda, ka esot 
lūgusi ekonomģeogrāfu J. Turlaju 
apmeklēt Brocēnu pašvaldību, bet 
viņš atrunājies ar nevaļu.

I. Role argumentē: „Ja publis-
kajā telpā runā par kvalitāti, tad 
rādītājs nav tikai CE viena gada 
kopējais procents. Pētījumā ir iz-
mantoti 2015. gada latviešu valo-
das, matemātikas un angļu valo-
das CE rezultāti, un kopējais pro-
cents ir aprēķināts ļoti nekorekti. 
Eksāmenus kārtoja 29  Brocēnu 
vidusskolas skolēni, pētījumā ir 
saskaitīti procenti un summa sa-
dalīta uz 33  skolēniem, jo tāds 
bija skolēnu skaits 1.  septembrī, 
nevis eksāmenu kārtotāju skaits. 
Jo lielāks ir skolēnu skaits mācī-
bu gada sākumā un mazāks reā-
lais eksāmenu kārtotāju skaits, jo 
rodas zemāks procents. Pētījumā 
nav respektēts fakts, ka Brocēnu 
vidusskola ir vienīgā vidusskola 
novadā, kura izpilda pašvaldības 
norādījumu nodrošināt iespēju 
visiem novada jauniešiem bez at-
lases iegūt vispārējo vidējo izglītī-
bu savā novadā. Būtu jāievēro arī 
fakts, ka skola vidusskolas posmā 
piedāvā neklātienes pro grammu.

Brocēnu vidusskola ir inova-
tīva skola, kas nepārtraukti pie-
dalās dažādos projektos, ir starp 
100  skolām, kas pašlaik aprobē 
kompetenču pieeju izglītībā, un 
to dara 21 skolotājs visos izglītības 
posmos – sākumskolā, pamatsko-
lā un vidusskolā. Apsveicama ir 
skolotāju uzdrīkstēšanās un atbil-
dība, jo ne visas skolas veic apro-
bāciju visos izglītības posmos, tur-
klāt metodisko darbu novadā vada 
šīs skolas skolotājas.

Mūžizglītības un kultūras in-
stitūta „Vitae” vadītājs Rolands 
Ozols uzrunāja pašvaldību un lū-
dza Brocēnu vidusskolas koman-
du nākamgad organizēt Latvijas 
mēroga konferenci, lai skolotāji 
dalītos ar savu pieredzi pilso-
niskajā audzināšanā. Skolā bieži 
viesojas citu novadu skolotāji, un 

pieredzes apmaiņas semināros 
Brocēnu vidusskolas skolotāji da-
lās savā pieredzē. Viņi tiek aicināti 
kolēģiem vadīt kursus un dalīties 
labajā praksē.

Brocēnu vidusskola ir liela 
skola, tajā mācās 596 skolēni, vai-
rākās klašu grupās ir pat trīs pa-
ralēlklases. Par to, ka tiek domāts 
par kvalitāti dažādos līmeņos, lie-
cina arī fakts, ka 101  skolēns no 
Saldus novada brauc mācīties uz 
Brocēniem, turklāt arvien vairāk 
jauno ģimeņu Brocēnus izvēlas 
par savu dzīvesvietu. Par to ne-
brīnos, jo šeit ir sakārtota vide, 
ir nodrošinātas vietas inovatīvos 
bērnudārzos, daudzveidīgi inte-
rešu izglītības pulciņi gan skolā, 
gan kultūras un izglītības centrā, 
gan sporta skolā. Ir iespējams no-
darboties ar hokeju un airēšanu, 
kas nav pieejami blakusnovados. 
Skolā ir izveidotas hokeja klases. 
Pilsētā veiksmīgi darbojas jaunie-
šu centrs „Kopā”.

Brocēnu vidusskola ir inova-
tīva arī ar to, ka, sākot ar 1. klasi, 
ir iespēja mācīties tālmācībā. Šo 
iespēju izmanto ģimenes, kas ir 
devušās uz ārzemēm, bet nevēlas 
zaudēt saikni ar Latviju.

Brocēnu vidusskola Draudzī-
gā aicinājuma fonda skolu rei-
tingā saņem balvas par augstiem 
sasniegumiem mācībās un mācī-
bu priekšmetu olimpiādēs, un arī 
šogad ir saņemts apbalvojums par 
augstiem sasniegumiem dabaszi-
nību priekšmetos.

Skola bija viena no pirmajām, 
kas veiksmīgi iesaistījās pilotpro-
jektā „Latvijas skolas soma” un 
nesen konferencē Rīgā dalījās savā 
pieredzē ar citiem Latvijas pašval-
dību pārstāvjiem (sk. http://lv100.
lv/jaunumi/latvijasskolassomas
forumamateriali/). Pārliecinoši 
varu apgalvot, ka Brocēnu vidus-
skola ir paraugs daudzām inovā-
cijām.

Nobeigumā mans ieteikums 
ekonomģeogrāfam J.  Turlajam: 
pirms minēt piemērus par kādu 
konkrētu skolu vai novadu, ir liet-
derīgi labi iepazīt reālo situāciju, 
lai konferencēs un plašsaziņas lī-
dzekļos neizplatītu nepatiesu in-
formāciju. Mans viedoklis – eko-
nomģeogrāfa pētījums ir tendēts 
uz Latvijas lauku iznīcināšanu.” 

  ILZE BRINKMANEIK

Saldus 
sabiedrībai radās 

viedoklis, ka vietvaras 
pārstāvjiem godprātīgs 
darbs un cilvēks 
nav vērtība.



FOTO: no I. Roles personiskā arhīva
Kādreizējā Saldus 1. vidusskolas 
direktore Inesa Role.

Par to, ka tiek 
domāts par 

kvalitāti dažādos 
līmeņos, liecina
arī fakts, ka 101 skolēns 
no Saldus novada 
brauc mācīties uz
Brocēniem, turklāt 
arvien vairāk jauno 
ģimeņu Brocēnus 
izvēlas par savu 
dzīvesvietu.



Atbildot uz jautājumu, kāpēc 
izvēle, kur atrasties jaunizveido-
tajai skolai, bija tieši 2. vidusskolas 
ēka, I. Role ar rūgtumu stāsta, ka 
jau 2003. gadā Saldus pilsētas do-
mes deputāti vienbalsīgi atteicās 
no pirmpirkuma tiesībām uz zemi, 
uz kuras atradās 1. vidusskola, un 
zeme par 70 000 latu tikusi pārdo-
ta vietējam uzņēmējam.

„Pats nožēlojamākais fakts ir 
tas, ka toreizējā deputātu sastāvā 
bija tālaika skolas direktore Sil-
vija Gūtmane (tagad Jakševica). 
Mums ilgi meloja, ka uzņēmējam 
ir pārdots tikai skolas ābeļdārzs un 
zeme zem skolas stadiona. Tagad 
ir saprotami, ka pašvaldība neie-
guldīs līdzekļus ēkā, kas neatro-
das uz pašvaldības zemes, kā arī 
nevar piesaistīt Eiropas Savienības 
struktūrfondu finansējumu.

Un tomēr domāju, ka tas nav 
labās prakses piemērs  – likvi-
dēt Saldus centrā vidusskolu ar 
380  skolēniem, ieskaitot Sātiņu 
filiāli Novadnieku pagastā, kur 
2015. gadā bija visaugstākā dzim-
stība salīdzinājumā ar citiem Sal-
dus novada pagastiem, ar kvalifi-
cētiem pieredzes bagātiem skolo-
tājiem, ar augstiem sasniegumiem 
mācību priekšmetu olimpiādēs 
un sporta sacensībās, ar labiem 
centralizēto eksāmenu  (CE) re-
zultātiem, kuri krietni pārsniedza 
vidējo valsts līmeni. Skolu, kura 
bija kā metodiskais centrs, jo 
metodisko darbu novadā vadīja 
pārsvarā 1.  vidusskolas skolotāji. 
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Valdība nosaka 2018./2019. mācību gada un  
mācību semestru sākuma un beigu laiku

Saeima, pieņemot likumu 
„Par valsts budžetu 2018. gadam”, 
veica grozījumus Izglītības liku-
mā, paredzot, ka ar 2019.  gadu 
no valsts budžeta vairs nesniegs 
finansiālu atbalstu pašvaldībām 
internātskolu uzturēšanai. Valstī 
vairākas internātskolas jau ir slēg-
tas, un ar 2018.  gada 1.  augustu 
pārmaiņas gaida arī Cieceres in-
ternātpamatskolu, kura pārtaps 
par Kalnsētas Speciālo internāt-
pamatskolu. Uz sarunu aicinā-
jām skolas direktori un Saldus 
novada pašvaldības izglītības un 
jaunatnes lietu komisijas vadītāju 
Vinetu Voveri, lūdzot izteikt savu 
redzējumu par notiekošo Latvijas 
laukos.

Dzīvojam divās pasaulēs
Protams, emocijas ir jānoliek 

malā un jāskatās uz faktisko situā-
ciju. Kas viens ir, ja vēlamies sekot 
kādam citu valstu modelim, sev 
un citiem iegalvojot, ka esam tik-
pat labklājīga valsts, un slēpjot, ka 
mums ir ļoti liela nabadzība, ko 
var konstatēt, ja nonāk saskarsmē 
ar internātskolu audzēkņiem un 
viņu vecākiem. Skolu vadu piek-
to gadu, bet īpaši šogad to izjutu 
pastiprināti, jo skolā iestājās izglī-
tojamie, kuriem līdztekus mācīša-
nās grūtībām ir uzvedības problē-
mas. Sapratu vienu – valstī trūkst 
sakārtotības un izpratnes, kas ir 
ģimene un kādas ir tās funkcijas, 
kā audzināt bērnus. Nesen tele-
vīzijā redzēju un dzirdēju tiesīb-
sarga Jura Jansona apgalvojumu, 
ka Latvijā nebūs bērnunamu. Tad 
ir jāsāk ar to, ka valstij ir jāprasa 
atbildība no vecākiem un viņi ne-
drīkst kā dzeguzes savus bērnus 
pamest. Demokrātija ir pārvēr-
tusies visatļautībā. Sekas: ne sko-
lotāji, ne vecāki – neviens netiek 
galā ar bērnu uzvedību. Visbie-
žāk internātskolā uzturas bērni, 
kas nāk no sociāli nelabvēlīgas 

vides, un skolā strādājošajiem ir 
jāpanāk, lai viņi, saņemot sociālo 
atbalstu un rehabilitāciju, spētu 
iegūt arī pamatizglītību.

Esmu pilnīgi pārliecināta  – 
ja slēgs mazās lauku skolas, tad 
bērni no ģimenēm, kurām trūkst 
iztikas līdzekļu, skolā neies vispār. 
Bieži rodas izjūta, ka dzīvojam 
divās pasaulēs un ministrijās strā-
dājošajiem nav pat priekšstata, kā 
citur cilvēki dzīvo. Reizēm pār-
ņem izmisums, publiskajā telpā 
dzirdot absolūtas muļķības, pie-
mēram, nesen konferencē Lab-
klājības ministrijas pārstāve no 
tribīnes paziņoja, ka bērnus in-
ternātskolās ievieto ar varu. Cie-
ceres internātpamatskolā mācās 
250  bērnu, un lielākajai daļai no 

viņiem nav iespēju dzīvot ģime-
nē, kādu to iztēlojamies ideālajā 
variantā. Patlaban Cieceres inter-
nātskolā mācās 72 bērni, kuriem 
ir jāpiemēro speciālās pamatizglī-
tības programmas.

Man, direktorei, ir jāspēj izse-
kot ierēdņu lēmumiem, lai iegūtu 
valsts atbalstu, jo pārsvarā ir dzir-
dama atbilde, ka viss ir jāpaveic 
pašvaldībai. Saldus novadā daudz 
kas jau ir likvidēts, taču mehānis-
ki nekas nesakārtojas. Vidussko-
lās ir grūti nokomplektēt klases ar 
nepieciešamo skolēnu skaitu.

Klaiņo un lieto alkoholu
Pat ja Izglītības un zinātnes 

ministrijā  (IZM) ir pārliecināti, 
ka, sasēdinot klasē 30  skolēnus, 
viņi visi spēs mācīties un sasniegt 
vienādi augstu kvalitāti, tas ir vai-
rāk nekā naivi. Manā rīcībā trūkst 
(un, domāju, arī IZM rīcībā nav) 
statistikas, cik jauniešu lieto alko-
holu, cik ir policijas uzskaitē. No 
daudzām ģimenēm atnāk bērni, 
kuri internātskolā pirmo reizi guļ 
savā gultā, pirmo reizi redz baltus 
palagus un var nomazgāties dušā. 
21. gadsimtā tas izklausās netica-
mi, bet pārliecināties, vai runāju 
aplamības, var jebkurš no minis-
triju pārstāvjiem un citiem, kas 
iedomājas, ka dzīvojam kā citās 
Eiropas labklājības zemēs. Kopš 
strādāju, vienu reizi skolu īslai-
cīgi apmeklēja IZM darbinieces, 
tā īsti neizprotot apmeklējuma 
mērķi.

Lielākajai daļai bērnunamu 
bērnu vecāki ir dzīvi. Vai ierēd-
ņiem tas nerada jautājumu, kā-
pēc viņi tur ir nonākuši? Cieceres 
internātskolā mācās puisis no 
Dobeles novada bērnunama jeb 
sociālā dienesta ģimenes atbal-
sta centra „Lejasstrazdi”. Es ļoti 
uztraucos, jo viņš kopš oktobra 
skolā nav redzēts. To vien daru kā 
rakstu bērnunamam, bāriņtiesai, 
sociālajiem dienestiem, policijai. 
Diemžēl ģimenes atbalsta centra 
vadītāja, kas ir bērna aizbildne, 

ne reizi pati nav piezvanījusi un 
ziņojusi par zēna neierašanās 
iemesliem. Puiša rīcībā ir mak-
sājumu karte, uz kuru pārskaita 
naudu, un tas dod viņam rīcības 
brīvību. Uzskatu, ka valsts līme-
nī ir daudz nesakārtotu lietu. No 
policijas saņēmu ziņu, ka zēns ir 
atrasts, bet uz skolu viņš nenāk. 
Valsts bērnu tiesību aizsardzības 
inspekcijā man ieteica, ka esot jā-
raksta vēlreiz, lai esmu izpildījusi 
visas nepieciešamās funkcijas un 
formalitātes, bet mani visvairāk 
uztrauc tas, ka viņš kaut kur klai-
ņo un nemācās, nevis papīru at-
skaites. Manuprāt, Latvijā bērnu 
ir pārāk maz, tādēļ katrs ir svarīgs.

Kaut kas pārspīlēti izprasts ir 
bērnu tiesības, piemēram, ja viņš 
lieto alkoholu un ir nepieciešama 
īpaša motivācijas programma tā 
pārtraukšanai, to nevar uzsākt, ja 
jaunietis vai viņa vecāki tam ne-
piekrīt.

Kā atgūt nelietderīgi 
izšķiestās finanses

Kad pagājušajā mācību gadā 
internātskolas pielīdzināja vis-
pārējās izglītības iestādēm, tad 
nevienu atbildīgo amatpersonu 
neinteresēja, kā viens internāta 
audzinātājs spēj strādāt ar 14 C lī-
meņa bērniem (bērni ar smagiem 
un vairākiem smagiem garīgās 
attīstības traucējumiem), kam 
katram ir nepieciešama īpaša uz-
manība un uzraudzība. Labi, ka 
pašvaldība piešķīra papildu lik-
mes, lai varētu nodrošināt šo bēr-

Internātskolā pirmo reizi dzīvē redz 
baltus palagus un nomazgājas dušā

  ILZE BRINKMANEIK

Valstī trūkst 
sakārtotības 

un izpratnes, kas ir 
ģimene un kādas ir tās 
funkcijas, kā audzināt 
bērnus.



Esmu pilnīgi 
pārliecināta –  

ja slēgs mazās lauku 
skolas, tad bērni no 
ģimenēm, kurām trūkst 
iztikas līdzekļu, skolā 
neies vispār.



FOTO: no V. Voveres personiskā arhīva
Cieceres internātpamatskolas 
direktore un Saldus novada paš-
valdības izglītības un jaunatnes 
lietu komisijas vadītāja Vineta 
Vovere.

nu aprūpi, kad viņi naktī paliek 
internātā. Runa nav tikai par atal-
gojumu, bet par bērnu, kurš skolā 
paliek diennakti. Vai tas kādu mi-
nistrijās interesē?

Internātskolu direktoru paš-
iniciatīva bija doties pie izglītības 
un zinātnes ministra Kārļa Ša-
durska un finanšu ministres Da-
nas Reiznieces-Ozolas, pēc tam 
sekoja lēmums maznodrošināto 
ģimeņu bērnu aprūpei piešķirt 
pabalstu no valsts, bet pārējais ir 
jāatrisina pašvaldībai. Maznodro-
šinātā statuss tiek piešķirts uz zi-
nāmu laiku, turklāt to, piemēram, 
nepiešķir, ja kādam no vecākiem 
pieder automašīna, lai gan tai sen 
nav izieta tehniskā apskate. Viena 
bērna ģimene dzīvo pie Lietuvas 
robežas – apmēram 50 kilometrus 
no skolas, mamma ir bezdarbnie-
ce, un viņai nav šo piecu eiro, lai 
aizbrauktu uz iestādēm pagarināt 
maznodrošinātā statusu, tātad 
finansiāla atbalsta bērnam atkal 
vairs nebūs. Strādājot izglītības 
un jaunatnes lietu komisijā, zinu, 
ka daudzi vispār neko pat neuz-
sāk kārtot un maznodrošināto ģi-
meņu skaits ir ievērojami lielāks. 
Daudzi vecāki nevēlas, ka viņu 
bērnu izglītības dokumentā būtu 
rakstīts „mācījies speciālajā skolā”, 
bet, skolas nosaukumā trūkstot 
vārdam „speciālā”, valsts finansiā-
lu atbalstu vairs nenodrošinās.

Cik daudz finansējuma ir ne-
lietderīgi izšķiests, pie skolām 
būvējot sporta zāles, siltinot un 
renovējot daudzas to skolu un 
pirmskolu ēkas, kuras jau ir slēg-
tas vai pēc pāris gadiem masvei-
dīgi slēgs… Valstī nav ilgtermiņa 
attīstības plāna, bet ir vēlme, slē-
dzot vēl palikušās lauku skolas un 
tādā veidā kādam palielinot algu, 
līdzināties Norvēģijai, Austrijai. 
Vai tiešām tur slēpjas izglītības 
kvalitātes noslēpums, domas par 
bērniem un viņu ģimenēm? Man 
tā drīzāk atgādina labi pārdomātu 
shēmu, kā padarīt Latviju nespē-
jīgu. 

  
Nākamais mācību gads sāk-

sies 2018.  gada 3.  septembrī un 
ilgs līdz 2019.  gada 31.  maijam 
(1.–8. klasei un 10. un 11. klasei). 
9. klases skolēniem mācības beig-
sies 17.  maijā, bet mācību gads 
pēc valsts pārbaudījumu nokār-
tošanas – 14.  jūnijā. Arī 12. kla-
ses skolēniem mācības beigsies 
17.  maijā, bet mācību gads  – 
21. jūnijā.

Mācību gada laikā noteiktie 
brīvlaiki:

rudens brīvdienas  – no 
2018.  gada 22.  oktobra līdz 
26. oktobrim;

ziemas brīvdienas  – no 
2018.  gada 24.  decembra līdz 
2019. gada 4. janvārim;

pavasara brīvdienas 1.–
11.  klases skolēniem  – no 
2019.  gada 11.  marta līdz 

15.  martam; 12.  klases skolē-
niem – no 2019. gada 18. marta 
līdz 22. martam;

vasaras brīvdienas 1.–8.  kla-
ses un 10. un 11. klases skolēniem 
ilgs no 2019.  gada 3.  jūnija līdz 
30. augustam.

Tāpat kā līdz šim, izglītības 
iestādes būs tiesīgas patstāvīgi 
pieņemt lēmumu par vienu ne-
dēļu ilgām papildu brīvdienām 

1. klases skolēniem otrajā semes-
trī.

Mācību gada laikā, īpaši zie-
mas mēnešos, ir iespējamas si-
tuācijas, kad bērni drīkst neap-
meklēt izglītības iestādi zemas 
gaisa temperatūras dēļ. Ja šādi 
apstākļi ir ilgstoši, vismaz vienu 
nedēļu, mācību gads var tikt pa-
garināts, un šo lēmumu pieņem 
izglītības iestādes dibinātājs. 

19.  decembrī valdībā apstip-
rināts Izglītības un zinātnes mi-
nistrijas sagatavotais noteikumu 
projekts par 2018./2019. mācību 
gada garumu, mācību semestru 
un skolēnu brīvlaiku sākuma un 
beigu laiku.

  IK INFORMĀCIJAIK
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Noslēgusies Rīgas interešu izglītības 
pedagogu metodisko materiālu skate

Ar dalībnieku apbalvošanu, 
laureātu godināšanu un izstādes 
atklāšanu 7.  decembrī noslēdzās 
Rīgas interešu izglītības meto-
disko materiālu 2017. gada skate. 
Skates II kārtā piedalījās 23 autoru 
vai autoru kolektīvu darbi, kopā 
28 pedagogi no 13 interešu izglītī-
bas iestādēm: no bērnu un jaunie-
šu centra (BJC) „Bolderāja” – pieci 
darbi, BJC „Daugmale” – četri dar-
bi, BJC  „IK Auseklis”, BJC  „Kur-
zeme” un Rīgas jauno tehniķu 
centra  – pa diviem darbiem un 
pa vienam darbam no BJC „Alto-
na”, BJC „Laimīte”, BJC „Zolitūde”, 
bērnu un jauniešu vides izglītības 
centra (BJVIC) „Rīgas dabaszinī-
bu skola” un no mākslinieciskās 
jaunrades centra  (MJC) „Praktis-
kās estētikas skola”.

Darbos iezīmējas caurviju 
kompetences

Līdzīgi kā iepriekšējos gados, 
plaši tika pārstāvēta vizuāli plas-
tiskās mākslas joma – kopā septiņi 
darbi, tehniskajā jaunradē – četri, 
sportā  – trīs, pirmsskolas izglī-
tībā, kultūrizglītībā un dejā  – pa 
diviem, mūzikā, valodās un vidē – 
pa vienam darbam.

Šogad darbos iezīmējās caur-
viju kompetences, kas patlaban ir 
aktuālākais izglītībā, radošums, 
starpjomu saikne un oriģinali-
tāte. Tā kā viens no skates darbu 
vērtēšanas kritērijiem bija darba 
prezentācija, autori arī šogad bija 
tās sagatavojuši īpaši, tādējādi pie-
vienojot darbiem papildu vērtību.

Par skates laureātiem kļu-
va BJC  „Daugmale” pedagoģe 
Inita Zēriete ar darbu „Pasakas 
par draudzību”, BJC  „Zolitūde” 

pedagoģe Margarita Malcāne-
Bodrova ar darbu „Baltijas jūras 
akmentiņu stāsts” un BJVIC „Rī-
gas dabaszinību skola” pedagoģe 
Lilita Svirževska ar darbu „Koku 
un krūmu noteikšana ziemā”.

Par īpašiem akcentiem un 
pieeju darba saturā tika pa-
sniegtas piecas speciālās balvas:

 par ideju realizēt aktuālu 
problēmu – BJC „Laimīte” pe-
dagoģei Inesei Brants, darbs 
„Darba drošība keramikas 
nodarbībās”;

 par kompetenču pieejas ak-
tualizēšanu  – BJC  „Daugma-
le” pedagoģei Ivetai Eihei, 
darbs „Apraksts un darba gai-
ta teatralizētam uzvedumam 
„Dzīve viduslaiku pilī””;

 par kompetenču pieejas ak-
tualizēšanu  – BJC  „Daugma-
le” pedagoģēm Ilzei Rimi-
cānei, Ingai Korņejevai, 
Jekaterinai Staverskai, darbs 
„Komandas veidošana animā-
cijas filmas tapšanas procesā”;

 par ideju un sadarbības veici-
nāšanu starp pedagogiem un 
audzēkņiem  – MJC  „Praktis-
kās estētikas skola” pedagoģei 
Janai Šķerbergai, darbs „Au-
dzēkņu individuālo kompe-
tenču sintēze vienotā mākslas 
projektā „Ceļš””;

 par ideju un radošumu  – 
BJC  „Bolderāja” pedagoģei 
Ivetai Bērziņai, darbs „Alter-
natīva fotogrāfijas eksponēša-
na”.

Apsveicam laureātus un ik-
vienu skates dalībnieku ar sa-
ņemtajiem atzinības rakstiem, 
pateicības un piemiņas balvām. 
Visi darbi glabāsies Rīgas inte-
rešu izglītības metodiskā centra 
bibliotēkā un būs pieejami ik-
vienam interesentam, lai smeltos 
idejas, gūtu pieredzi un radītu 
jaunus izaicinājumus.

Skates dalībnieku  
pieredzes brauciens  
uz Kuldīgu

Pateicoties Rīgas domes (RD) 
izglītības, kultūras un sporta de-
partamenta (IKSD) finansiālajam 
atbalstam, īpašs notikums visiem 
metodisko materiālu skates da-
lībniekiem bija iespēja doties pie-
redzes apmaiņas braucienā. Šo-
gad mūs laipni uzņēma Kuldīgas 
novada BJC un tā direktore Inese 
Astaševska.

Kuldīgas novada BJC īsteno 
interešu izglītības, brīvā laika 
darbības, jaunatnes darba un ne-
formālās izglītības programmas. 
Visa interešu izglītība, kas tiek 
īstenota arī vispārējās izglītības 
iestādēs, ir BJC atbildībā. Centrs 
organizē interešu izglītību dažāda 
vecuma bērniem un jauniešiem 
vizuālajā un vizuāli plastiskajā 
mākslā, mūzikā, vides izglītībā, 
teātra, folkloras un dejas jomās.

Izglītības iestādēs īstenoto 

FOTO: no personiskā arhīva
Pateicoties RD IKSD finansiālajam atbalstam, īpašs notikums vi-
siem metodisko materiālu skates dalībniekiem bija iespēja doties 
pieredzes apmaiņas braucienā uz Kuldīgas novada BJC, kur laipni 
uzņēma tā direktore Inese Astaševska.

FOTO: no personiskā arhīva
Rīgas interešu izglītības skolotāji iepazina BJC struktūru, metodisko darbu un darba vidi, savukārt 
dienas izskaņā – kultūrvēsturisko mantojumu pilsētā, Kuldīgas novada muzejā un vakarēja kopā ar 
Kuldīgas kultūras centra latvisko kopu „Nārbuļi”.

FOTO: no personiskā arhīva
Ar dalībnieku apbalvošanu, laureātu godināšanu un izstādes atklāšanu 7. decembrī noslēdzās Rīgas 
interešu izglītības metodisko materiālu skate. Skates II kārtā piedalījās 23 autoru vai autoru kolektīvu 
darbi, kopā 28 pedagogi no 13 interešu izglītības iestādēm.

         GITA PĒRKONE, 
         ILZE HERBERGA
Rīgas interešu izglītības metodiskā 
centra izglītības metodiķes

IK

interešu izglītības pulciņu skaitu 
nosaka atbilstīgi skolēnu skaitam, 
piemēram, ja skolā mācās līdz 
100 bērniem, tad drīkst organizēt 
trīs pulciņus, un izglītības iestādē 
paši izlemj, kādus.

BJC koordinē ārpusskolu un 
ārpusstundu darbu ar jaunatni, 
konsultē jauniešu sabiedriskās 
organizācijas un sadarbojas ar 
tām, koordinē Kuldīgas nova-
da skolēnu pašpārvaldes, kā arī 
starptautisko jauniešu pašaudzi-
nāšanas programmu „AWARD” 
Kuldīgas novadā.

BJC īsteno pedagogu un pul-
ciņu vadītāju profesionālo apmā-
cību un kvalifikācijas celšanu (se-
mināri, kursi, pieredzes pasāku-
mi, ekskursijas), organizē skates, 
konkursus, festivālus, nometnes, 
sacensības, izstādes un koncertus 
Kuldīgas novada, vēsturiskā Kur-
zemes novada un valsts mērogā. 
Tiem pulciņiem, kuriem gada 
laikā nav bijis iespējas piedalīties 

novada skatē, pavasarī tiek or-
ganizēts interešu izglītības pasā-
kums brīvdabā – pavasara svētki 
„Cita spēle”.

Centrs ir izveidojis sistēmu 
brīvprātīgā darba organizēšanai 
un norisei novadā (brīvprātīga 
līdzdalības forma, kas ir vērsta 
uz sabiedriskā labuma darbību 
un veicina zināšanu, prasmju un 
iemaņu attīstību, kā arī lietderīgu 
brīvā laika izmantošanu).

Rīgas interešu izglītības sko-
lotāji iepazina Kuldīgas novada 
BJC struktūru, metodisko darbu 
un darba vidi, savukārt dienas 
izskaņā  – kultūrvēsturisko man-
tojumu pilsētā, Kuldīgas nova-
da muzejā un vakarēja kopā ar 
Kuldīgas kultūras centra latvisko 
kopu „Nārbuļi”.

Paldies kuldīdzniekiem par 
uzņemšanu! Un paldies ikvienam 
interešu izglītības skolotājam, kas 
dalās ar savu pieredzi, apkopo to 
un nodod tālāk! 
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Noslēdzies mākslas konkurss 
un labdarības akcija „Ziema pilsētā”

Esiet laipni aicināti līdz 
2018. gada 15. februārim apskatīt 
bērnu un jauniešu centra  (BJC) 
„Mīlgrāvis” organizētā Rīgas vi-
zuālās un vizuāli plastiskās māk-
slas konkursa un labdarības ak-
cijas „Ziema pilsētā” dalībnieku 
darbu izstādi Bērnu klīniskās uni-
versitātes slimnīcas novietnē Gai-
ļezerā Juglas ielā 20 Rīgā.

Konkursā un labdarības akcijā 
„Ziema pilsētā” piedalījās 406 da-
lībnieki, audzēkņus konkursam 
sagatavoja 103 skolotāji. Savos vi-
zuālās mākslas darbos konkursa 
dalībnieki attēloja pilsētvidi vēlā 
rudenī un ziemā, savukārt vizuā-
li plastiskajā mākslā tika veidoti 
sniegavīri slimnīcas telpu nofor-
mējumam.

Paldies visiem dalībniekiem 
par košajiem un interesantajiem 
darbiem! Kopīgais darba rezultāts 
ir izdevies – bērnu slimnīcas gai-
teņos un telpās apskatāmā izstā-
de iepriecina bērnus, vecākus un 
slimnīcas personālu.

12.  decembrī notika izstādes 
atklāšanas un labāko darbu autoru 
sveikšanas pasākums, kurā uzstā-
jās Juglas Mūzikas skolas skolo-
tāja Haralda Grīntāla audzēkņi 
Elīza Daniela Mikena, Uga Loža 
un Raivo Logins, koncertmeista-
re Inga Bāliņa. Sadarbībā ar Lieni 
Paukšēnu Juglas Mūzikas skolas 
audzēkņu koncerts ir kļuvis par 
skaistu tradīciju.

Pateicamies par atsaucību bēr-
nu slimnīcas novietnes Gaiļezerā 
pedagoģiskā dienesta vadītājai 
Vinetai Bulai, kura aizrautīgi pa-
līdzēja iekārtot izstādi un ieteica, 
kur darbus vislabāk izlikt.

Konkurss un labdarības akci-
ja bērnu slimnīcā, pateicoties Rī-
gas domes izglītības, kultūras un 
sporta departamenta atbalstam, 
notika 15. reizi, un jau 10. gadu tā 
notiek bērnu slimnīcas novietnē 
Gaiļezerā. 

FOTO: no personiskā arhīva
Konkurss un labdarības akcija bērnu slimnīcā notika 15. reizi, un jau 10. gadu tā notiek bērnu slimnīcas novietnē Gaiļezerā.

FOTO: no personiskā arhīva
Vizuāli plastiskajā mākslā tika veidoti sniegavīri slimnīcas telpu noformējumam.

FOTO: no personiskā arhīva
Savos vizuālās mākslas darbos konkursa dalībnieki attēloja pilsētvidi vēlā rudenī un ziemā.

   DACE TIMULE
BJC „Mīlgrāvis” direktora vietniece
IK
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Publicitātes foto
Jaunieši, kuri piedalījās pasākumā, labprāt diskutēja par dažādiem jautājumiem saistībā ar karjeras 
izaugsmes iespējām Latvijā un pasaulē, darba tirgus tendencēm un uzdrīkstēšanos piepildīt savus dros-
mīgākos sapņus.

Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu 
maratona pirmā gada veikums

Latvijas valsts simtgadībai 
veltītā izglītības iestāžu pasāku-
mu cikla „Pilsoniskās līdzdalības 
un labo darbu maratons” pirmais 
posms šopavasar sākās ar peda-
gogu tālākizglītotāju sagatavoša-
nas kursu programmu „Skolēnu 
pilsoniskās līdzdalības sekmēšana 
audzināšanas procesā”, kuru Valsts 
izglītības satura centrs (VISC) īs-
teno sadarbībā ar biedrību „Mūž-
izglītības un kultūras institūts „Vi-
tae””. Martā un aprīlī divās kursu 
nodarbībās 12  grupās strādāja 
370  pedagogu no visiem Latvi-
jas reģioniem un Rīgas. Atseviš-
ķas kursu grupas tika organizētas 
profesionālās izglītības iestāžu un 
pirmsskolas izglītības iestāžu pe-
dagogiem.

Pirmajās divās nodarbībās tika 
apgūtas zināšanas un prasmes, lai 
skolās aktualizētu un iedzīvinātu 
skolēnu pilsoniskās līdzdalības as-
pektus, lai šie jautājumi kļūtu par 
izglītības procesa un skolas vides 
ikdienu un jaunā paaudze ne tikai 
sekotu savu skolotāju idejām, bet 
arī radītu un īstenotu idejas un ini-
ciatīvas paši. 100  pedagogu saņē-
ma apliecinājumu par apgūtajām 
kompetencēm.

Trešā kursu nodarbība sešām 
apvienotajām grupām notika jū-
nijā, un tās laikā tika apgūti kur-
su vadīšanas metodikas pamati, 
notika kursu dalībnieku pieredzes 
apkopošana un gatavošanās pe-
dagoga tālākizglītotāja darbam. 
270  pedagogi ir izteikuši vēlmi 
turpināt darboties tālāk – 72 stun-
du programmā.

Šoruden Priekuļu vidusskolā, 
Saldus bērnu un jaunatnes centrā, 
Talsu bērnu un jauniešu centrā, 
Zemgales reģiona kompetenču 
attīstības centrā, Rīgas Tūrisma 
un radošās industrijas tehnikumā, 
Ludzas tautas namā, viesnīcā „Lat-
gola” Daugavpilī, Madonas pilsētas 
kultūras namā, Rīgas 94. vidussko-
lā un Rīgas Juglas vidusskolā noti-
ka radošās darbnīcas pedagogiem, 
skolēniem un sabiedrības pārstāv-
jiem.

Pedagogi aktrises un drāmas 
terapeites Annas Šteinas vadībā 
pilnveidoja prasmes kursu vadītā-
ja tēla veidošanā, skolēni radošās 
un kritiskās domāšanas trenera 
Rolanda Ozola vadītajā darbnīcā 
attīstīja argumentācijas, aktīvas 
klausīšanās, sadarbības un līdz-
dalības prasmes, bet visi kopā sa-
tikās diskusijā par tematu „Kāpēc 
ir vērts būt un dzīvot Latvijā?”, uz 
kuru diskutēt ar jauniešiem bija 
aicināti pašvaldību pārstāvji, uzņē-
mēji, politiķi, sabiedrībā pazīstami 
cilvēki un dažādu profesionālo 
jomu pārstāvji.

„Jauniešiem mācīju diskutēša-
nas, debatēšanas un argumentāci-
jas prasmes. Mācēt pamatot savu 
viedokli un iesaistīties diskusijās 
ir vienas no pilsoniskajām pa-
matprasmēm, bez kurām dzīvot 
ir grūti. Ir būtiski sadzirdēt, ko 
saka citi, lai varētu uzdot precīzus 
jautājumus un iesaistīties disku-
sijās. Jauniešu aktivitāte veicama-
jos uzdevumos bija ļoti liela. Man 
prieks, ka viņus tas interesē,” stāsta 
R. Ozols. Arī paši jaunieši atzinīgi 
novērtēja iespēju ar profesionāla 
mentora palīdzību apgūt jaunas 
iemaņas.

Diskusijā „Kāpēc ir vērts būt 
un dzīvot Latvijā?” katram da-
lībniekam bija savs pieredzē un 
emocijās balstīts stāsts par Latviju 
kā daudzpusīgu iespēju zemi ar 
skaistu dabu, bagātu kultūru un 
tradīcijām, stipriem un mērķtie-
cīgiem cilvēkiem, kuri veido mūsu 
valsti, un par to, ka tieši jaunās pa-
audzes rokās ir Latvijas nākotne. 
Gan jauniešiem, gan viesiem bija 
svarīga ģimene, latviskums, valo-
da, kultūra, tīra vide, daba, darba 
un karjeras iespējas. Daži jauniešu 
uzdotie jautājumi: kādas īpašības 
latvieti atšķir no cittautieša, kādēļ 
Latvijā daudziem dzīvot ir grūti, 
kādēļ daudzi izvēlas doties prom 
no Latvijas, kādas iespējas jaunie-
tim ir izsisties Latvijā, kādas ir Lat-
vijas izglītības sistēmas stiprās un 
vājās puses, kāpēc atgriezties Lat-
vijā, ja esi ārzemēs ieguvis labu iz-
glītību un uzsācis karjeru, kuras ir 
tās vērtības, kuras liek palikt savā 
dzimtajā vietā un valstī, u. c.

Diskusijās uzaicināto viesu 
vidū bija Saeimas deputāts Juris 
Viļums, kultūras ministre Dace 
Melbārde, Cēsu novada domes 
priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, 
Madonas novada pašvaldības 
vadītājs Agris Lungevičs, Saldus 
novada domes priekšsēdētājs  
Reinis Doniņš, Daugavpils pilsētas 
domes deputāts Jānis Dukšinskis, 
Talsu novada domes priekšsēdētā-
ja pirmais vietnieks Dainis Karols.

Tikties ar jauniešiem atsau-
cās gan uzņēmēji, piemēram, 
SIA „Wolf System” valdes priekšsē-
dētājs Juris Kozlovskis, uzņēmēja 
un neformālās izglītības trenere 
Aija Vanaga; gan dažādu iestāžu 
vadītāji, piemēram, VISC vadītājs 
Guntars Catlaks, zinātkāres centra 
„ZINOO” vadītājs Pauls Irbins, 
Lubāna mitrāja informācijas cen-
tra vadītāja Līga Jātniece, Oska-
ra Kalpaka muzeja un piemiņas 
vietas „Airītes” vadītājs Roberts 
Sipenieks, Ludzas novada tūrisma 
un informācijas centra vadītāja 
Līga Kondrāte; gan pārstāvji no 
dažādām organizācijām, piemē-
ram, biedrības „Latgolys Saeima” 
priekšsēdētājs Guntis Rasims, 
„Go Beyond” valdes priekšsēdē-
tājs Eduards Krūmiņš, Latvijas 
Mazpulku organizācijas padomes 
priekšsēdētāja Randa Ķeņģe.

Jauniešiem bija iespēja disku-
tēt arī ar radošām personībām, 
piemēram, raidījuma „Cytaidi lat-
viskais” vadītāju Valentīnu Luka-
ševiču, fotogrāfu Aināru Mazjāni, 
vēsturnieku un arheologu Andri 
Tomašūnu, komponistu Jāni Lūsē-
nu. J. Lūsēns teica: „Padomā, kāds 
ir tavs pienesums Latvijai, kādā 
veidā tu pats vari veidot vidi, kurā 
esam. Pašlaik daudzas vērtības ir 
sašķobījušās, iestājies apjukums. 
Man laimējies, ka ar saviem lielas 
formas darbiem un darbošanos 
mūzikas laukā esmu kļuvis par 
mūsu tautas kultūrvēstures daļu. 
Esmu sajutis, ka ir vērts, ka esmu 
vajadzīgs. Tāpēc arī jauniešiem 
pats svarīgākais būtu sadzirdēt to 
iekšējo balsi, kas liek saprast, kas 
vēlies būt tu pats, un ar to būt vaja-
dzīgs Latvijai.”

Nepieciešamību pēc garīguma 
un vērtībizpratnes uzsvēra Nacio-
nālo bruņoto spēku virskapelāns 
Elmārs Pļaviņš un mācītājs Mār-
tiņš Burke-Burkevics, kuri akcen-
tēja vispārcilvēcisko vērtību nozī-
mi un lomu, meklējot iespējas un 
izdarot izvēles savā dzīves ceļā.

Īpaši lielu iespaidu uz auditori-
ju atstāja pārstāvji no pašu jauniešu 
vidus, piemēram, pasaules apceļo-
tājs un stāstu sērijas „100  latviešu 
stāsti” autors Ģirts Smelters, Lie-
zēres pagasta jaunatnes lietu spe-
ciāliste Laura Smudze, Latvijas ap-
ceļotāji „Movement Spontaneous” 
dalībnieki Matijs Babris un Edgars 
Faščenko, kebabnīcas saimnieks 
Valters Murāns un deju speciāliste 
Liāna Merņaka no Rēzeknes.

Vairākās diskusijās piedalīties 
bija aicināti skolu absolventi, kas, 
atgriezušies no studijām ārzemēs, 
ir atraduši savu vietu dzimtajā 
pusē vai pilsētā, piemēram, Ļubļi-
nas Katoļu universitātes absolven-
te Ivonna Orlova pašlaik strādā 
Daugavpils Marka Rotko mākslas 
centrā, pārvalda vairākas valodas 

un jūtas noderīga savai pilsētai. 
Īpaši spilgta diskusija sadarbībā 
ar skolas absolventiem izveidojās 
profesionālās izglītības iestādēm: 
tajā, daloties savā pieredzē par 
strādāšanu un dzīvošanu ārpus 
Latvijas un saviem personiska-
jiem iemesliem atgriezties mā-
jās, piedalījās Rīgas Tūrisma un 
radošās industrijas tehnikuma 
projektu asistents tūrisma pasnie-
dzējs Arturs Hofmanis, restorāna 
„Ro cketbean” šefpavārs Artūrs 
Taškāns, restorāna „Ozo” ģenerāl-
menedžeris Gundars Lasmanis, 
restorāna „Trīs” šefpavārs Juris 
Dukaļskis un uzņēmuma „Capto-
matic” vadītājs Aleksis Geske.

Jaunieši, kuri piedalījās pasā-
kumā, labprāt diskutēja par dažā-
diem jautājumiem saistībā ar kar-
jeras izaugsmes iespējām Latvijā 
un pasaulē, darba tirgus tenden-
cēm un uzdrīkstēšanos piepildīt 
savus drosmīgākos sapņus.

Priecāsimies, ja radošo darbnī-
cu dalībnieki ideju par šādām dis-
kusijām aiznesīs uz savām skolām 
un iedzīvinās tajās, un rosinām arī 
citu izglītības iestāžu skolēnus un 
pedagogus veidot līdzīgus pasā-
kumus gan klases, gan skolas, gan 
pašvaldības mērogā. Tas varētu būt 
viens no labajiem darbiem pilso-
niskas sabiedrības stiprināšanā un 
ceļā uz nākamo posmu.

Pasākumu cikla „Pilsoniskās 
līdzdalības un labo darbu mara-
tons” otrajā posmā 2018.  gadā 
VISC sadarbībā ar pašvaldību 
izglītības pārvaldēm (izglītības 
speciālistiem), pirmsskolas, vis-
pārējās, profesionālās un interešu 
izglītības iestādēm, pieaicinot eks-
pertus no nevalstiskajām orga-
nizācijām, organizēs labo darbu 
festivālus piecos Latvijas reģionos. 
Ieceres mērķis ir sekmēt bērnu un 
jauniešu piederību savai skolai, 
vietējai kopienai un valstij un vei-
cināt viņu pilsonisko līdzdalību, 

patstāvību, atbildību un piedalī-
šanos Latvijas valsts simtgadības 
svinēšanā un Latvijas valstiskuma 
stiprināšanā. Labo darbu festivā-
los vēlamies akcentēt un atbalstīt 
bērnu un jauniešu iniciatīvas, dalī-
šanos idejās un pieredzētajā, darot 
labus darbus sev un citiem.

Labo darbu festivāli, kuru laikā 
tiek plānotas dažādas aktivitātes – 
ideju tirdziņi, radošās darbnīcas, 
diskusijas, tikšanās ar viedokļa lī-
deriem u.  c.  –, notiks 2018.  gada 
9. maijā Jelgavā, 26. septembrī Ma-
donā, 3. oktobrī Rīgā, 12. oktobrī 
Rēzeknē, 26.  oktobrī Talsos, bet 
līdz tam ikvienu izglītības iestādi 
un ikvienu tās skolēnu aicinām ie-
saistīties labo darbu festivālu saga-
tavošanas procesā, jo tieši no skolu 
un skolēnu veikuma būs atkarīgs, 
cik interesanti un rosinoši būs labo 
darbu festivāli.

Labie darbi ir veicami ne tikai 
atsevišķu pasākumu formātā (tal-
kas, labdarības koncerti u.  tml.). 
Īpaša uzmanība ir pievēršama 
skolēnu līdzdalības aktivitātēm 
ikdienā, piemēram, mācību pro-
cesā, pašdisciplīnā, savstarpējā 
saskarsmē, komunikācijā, skolēnu 
pašpārvaldes darba pilnveidē un 
popularizēšanā, darbībā interneta 
vidē u.  tml. Rosinām turpināt vai 
uzsākt tādas iniciatīvas un akti-
vitātes, kuras var kļūt par skaistu 
tradīciju un bagātināt skolas un 
tuvākās apkārtnes cilvēku dzīvi, 
sagādāt visiem pozitīvas emocijas 
un gandarījumu.

Plašāka informācija par dalību 
labo darbu festivālos ir atrodama 
pasākuma nolikumā http://visc.
gov.lv/audzinasana/pasakumi.
shtml un informatīvajā materiālā 
izglītības iestādēm „Kā Tu un Tava 
skola varat iesaistīties „Pilsoniskās 
līdzdalības un labo darbu marato-
nā”?” (http://visc.gov.lv/audzinasa
na/dokumenti/lv100_skolam_la
bie_darbi.pdf). 

   EVIJA PELŠA
VISC Interešu izglītības un 
audzināšanas darba nodaļas 
speciāliste audzināšanas darbā

IK
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Iepazīstina ar latviešu 
Ziemassvētku tradīcijām

FOTO: no Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma arhīva
Tehnikuma stends latviskās Ziemassvētku noskaņās. Latviju un tehnikumu Ziemassvētku stendā pre-
zentē audzēknes Benita Ozola (no kreisās) un Inga Krastiņa, skolotāja Diāna Baikova, projektu vadītāja 
Zane Saukāne, audzēknis Kaspars Aigars, tehnikuma direktore Silva Ozoliņa, tehnikuma absolvents 
starptautisku konkursu laureāts Haralds Saušs, skolotāja Inese Bedeice, projektu asistents Artūrs Ho-
mins.

Publicitātes foto
Projektā „Culinary Caravan on the Move” Ziemassvētku tirdziņā 
Doma laukumā 15. un 16. decembrī jaunieši guva praktisko piere-
dzi, atverot pop-up restorānu.

2.–8.  decembrī Fatimā Por-
tugālē norisinājās 26.  ikgadējais 
pasākums „Ziemassvētki Eiropā”, 
kuru organizē Eiropas Viesnī-
cu un tūrisma izglītības iestāžu 
asociācija (Association of Euro
pean Hotel and Tourism Schools – 
AEHT).

Ziemassvētku brīnumu kopā 
radīja jaunieši no 20  Eiropas 
valstu profesionālās izglītības 
iestādēm. Latviju pasākumā pār-
stāvēja valsts SIA  „Rīgas Tūris-
ma un radošās industrijas teh-
nikums” audzēkņi, kuri gatavoja 
latviskus ēdienus ar mūsdienī-
gām niansēm: ar meža sēnēm 
pildītus kartupeļus, Latgales spe-
ķi ar rudzu maizi un marinētiem 
gurķiem, Ziemassvētku rausi ar 
žāvētiem augļiem, Latvijas sie-
ru izlases plates, ceptus ābolus, 
kas pildīti ar medu un ogām, 
cepumus „Žagariņi”, auzu pārslu 
cepumus „Veiksmes poga” un, 
protams, piparkūkas. „Laimas” 
dāvātās konfektes, Latvijas sieri, 
Latgales speķis, rudzu maize un 
piparkūkas Ziemassvētku galdu 
darīja krāsainu un košu. Gaiss 
smaržoja pēc svecēm, piparkū-

kām… pēc Ziemassvētkiem.
Jauniešiem tā bija lieliska 

iespēja padziļināt izpratni par 
kultūru dažādību un vienlaikus 
atzīt, cik vienoti ir cilvēki svēt-
ku gaidās, jo pasākumā valdīja 
sirsnība, labestība. Katras valsts 
jaunieši bija sagatavojuši priekš-
nesumus  – nelielus uzvedumus, 
dziesmas, dejas. Tautas dejas 
„Ritenītis” un „Plaukstiņpolka” 
mūsu audzēkņu izpildījumā iz-
vērtās par īstām sadraudzības 
dejām, kurās tik aktīvi iesaistījās 
visi klātesošie, ka uz skatuves pie-
trūka vietas. Un kur nu vēl mūsu 
skaistie tautastērpi…

„Vienotība daudzveidībā” ir 
Eiropas Savienības devīze. Pa-
sākums „Ziemassvētki Eiropā 
2017”, jauniešiem praktiski dar-
bojoties, uzskatāmi parādīja, 
cik būtiski ir saglabāt, attīstīt un 
popularizēt savas valsts kultūras 
vērtības un tradīcijas, vienlaikus 
ar cieņu un izpratni izturēties 
pret dažādo un atšķirīgo.

Pasākuma mērķis ir aicināt 
kopā jauniešus un pedagogus 
no dažādām Eiropas valstīm un 
izzināt Ziemassvētku tradīcijas 
kultūru dažādībā, katrs dalīb-
nieks bija aktīvs svētku veido-
tājs. Īstā svētku gaisotnē jaunieši 
gatavoja katras valsts tradicio-
nālos ēdienus, klāja svētku gal-
dus, uzņēma viesus, dziedāja un 
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dejoja. Ziemassvētku svinēšana 
vairāku dienu garumā – tas bija 
stāsts par to, kā svētki ienāk 
katrā namā, katrā ģimenē, katrā 
valstī. Visi dalībnieki bija vieno-
ti dažādībā. Prieks par Latvijas 
jauniešiem, kuriem pietika dros-
mes un uzņēmības atvērties un 

parādīt, cik talantīgi esam, cik 
bagātas ir mūsu tradīcijas. Dau-
dzie pasākuma apmeklētāju pal-
dies un uzslavas vārdi apliecina, 
ka mūsu sniegums cilvēkiem ir 
sagādājis prieku.

Šāgada Ziemassvētki tika svi-
nēti Fatimas Viesmīlības skolā 

(Fátima Hospitality School). Esam 
pagodināti pasākumu „Ziemas-
svētki Eiropā 2018” nākamgad 
organizēt Rīgā Rīgas Tūrisma un 
radošās industrijas tehnikumā. 
Šis pasākums būs viens no mūsu 
labajiem darbiem Latvijas simt-
gadībai. 

Jaunieši gūst pieredzi pop-up restorānā 
Ziemassvētku tirdziņā

VSIA „Rīgas Tūrisma un rado-
šās industrijas tehnikums” Eiro-
pas Savienības izglītības, mācību, 
jaunatnes un sporta pro grammas 
„Erasmus+” stratēģiskās partne-
rības projektā „Culinary Caravan 
on the Move” 12.–18.  decembrī 
organizēja projekta trešo darbnī-
cu Rīgā. Pirmais popup (angļu 
val. ‘negaidīti rasties’) restorāns 
tika atvērts 2016.  gada decem-
brī Helsinkos Somijā, otrais  – 
2017.  gada maijā Barselonā Spā-
nijā, trešais – decembrī Rīgā, bet 
pēdējais projekta restorāns tiks 
atvērts 2018. gada maijā Bardoli-
no Itālijā.

Projekta partneri Latvijā ir Rī-
gas Tūrisma un radošās industri-
jas tehnikums, Jēkabpils Agrobiz-

nesa koledža un SIA „Golfa kluba 
restorāns”, Somijā – Helmi Bizne-
sa un tūrisma koledža Helsinkos, 
Merkūrijas Biznesa koledža, Per-
ho Kulinārijas, tūrisma un biz-
nesa koledža, Spānijā – Tūrisma, 
viesmīlības un ēdināšanas skola 
(CETT) Barselonā un Badalones 
koledža, Itālijā  – Profesionālais 
viesnīcu pakalpojumu un ēdinā-
šanas institūts (IPSAR) Bardolino 
un Augstākās izglītības institūts 
„Edmondo De Amicis” Rovigo. 
Projekta partneri ir profesionālās 
izglītības iestādes, kuras īsteno 
izglītības programmas uzņēmēj-
darbībā, ēdināšanas un viesmīlī-
bas jomās un nozares uzņēmumi.

Projekta ideja ir, sadarbojo-
ties profesionālās izglītības iestā-
dēm no Latvijas, Somijas, Itālijas 
un Spānijas, veidot starptautisku 
e-apmācības uzņēmējdarbības 
platformu ar popup restorānu 
moduli.

Jauniešu uzdevums ir katrā no 
dalībvalstīm radīt popup restorā-

nu, kas reāli darbojas divas dienas. 
Tā ir lieliska mācīšanās caur prak-
tisko pieredzi – no biznesa idejas 
līdz tās īstenošanai un darbības 
rezultātu analīzei. Skolotāji prot 
nedaudz atkāpties, lai jaunieši paši 
varētu saskatīt, saprast un izdarīt.

Kā atzīst paši jaunieši, darbo-
šanās projektos ir lieliska piere-
dze, kas palīdz apgūt prasmes, ku-
ras noderēs viņu turpmākajā dar-
ba dzīvē. Visiem dalībniekiem tā 
ir izpratne par darbu starptautis-
kā komandā – cik svarīgi, lai katrs 
komandas biedrs saprastu savu 
lomu un atbildību. Ideju ģenerē-
šana, laika un resursu plānošana, 
prezentācijas prasmes, māka ra-
dīto produktu pozicionēt – tās ir 
dzīves prasmes, kas noder arī tad, 
ja neesi uzņēmējs.

Par apliecinājumu apgūtajām 
prasmēm šā projekta dalībnieki 
izglītojamie katrs saņems 15 kre-
dītpunktus Eiropas kredītpunktu 
sistēmā profesionālajai izglītībai 
un apmācībai (ECVET). 
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Skolēnu debates „Vai Latvijas mežu   nozare ir mūsu lepnums?”

Mēs jau esam pieraduši pie 
situācijas, ka sabiedrība ir sa-
šķēlusies divās daļās jautājumā 
par Latvijas meža nozari un tās 
pašreizējo un potenciālo devu-
mu valsts un katra sabiedrības 
locekļa labklājībai. Ir pierasts, ka 
par šo tēmu diskutē gudri vīri 
augstos amatos, bet biedrība „Za-
ļās mājas” vēlējās dzirdēt jaunie-
šu domas un uzklausīt skolēnu 
argumentus, meklējot veidu un 
formu, kā vienas vai otras puses 
argumenti nonāk līdz dzirdīgām 
ausīm auditorijā.

Lai iesaistītu jauniešus, „Zaļās 
mājas” nolēma uzrunāt tos vidus-
skolēnus, kas jau savā ikdienā ir 
iniciatīvas pilni un katrai Latvijā 
un pasaulē aktuālai tēmai meklē 
argumentus „par” vai „pret”, tā-
pēc izvēle krita uz Rīgas Valsts 
1.  ģimnāzijas debašu kopu. Mē-
ģinājām rast atbildi uz jautājumu, 
vai Latvijas iedzīvotāji var būt 
lepni par Latvijas meža nozari.

Debates norisinājās SIA  „Rī-
gas meži” Daugavas mežniecībā 
Ogrē. Kā klausītāji un tauta, kam 
bija iespēja izteikties, pievieno-
ties vienam vai otram viedoklim, 
iesaistījās profesionālās izglītī-
bas kompetences centra (PIKC) 
„Ogres tehnikums” audzēkņi un 
Ogres skolu skolēni, kā arī Rīgas 
Igauņu pamatskolas 8. un 9. kla-
ses skolēni.

„Ar ko jums asociējas 
mežs?”  – šādu jautājumu inter-
aktīvajā, visiem klātesošajiem 
pieejamajā panelī debašu sākumā 
uzdeva AS „Latvijas valsts meži” 
pārstāve Anda Sproģe, un jaunie-
šu veiklie pirksti savās viedierīcēs 
ievada visdažādākās asociācijas, 
kuras tūdaļ parādās uz ekrāna, – 
jaunas iespējas, darbs, daba, dzī-
vība, brīvība, zaļais zelts, cirvis, 
klusums, skābeklis, miers, koki, 
svaigums, nauda, skaistums, at-
pūta.

„Mēs nedalījām debatētājus 
labajos vai sliktajos, katra deba-
tētāju komanda saņēma savu uz-
devumu  – izmantojot publiskajā 
telpā (plašsaziņas līdzekļos, so-
ciālajos tīklos, sarunās) pieejamo 
informāciju, vajadzēja sagatavot 
aizstāvības runu atbilstīgi savai 
pozīcijai un pārliecināt zālē sē-

došos par savu taisnību. Debates, 
jāatzīst, izvērtās ļoti tuvas reālajai 
dzīvei, jo skolēni, kuriem bija jā-
aizstāv meža nozare, spēja operēt 
ar zinātniski pamatotiem faktiem 
un skaitļiem, savukārt opozīcija 
savu viedokli balstīja galvenokārt 
uz emocionāliem paziņojumiem, 
aicinot, piemēram, mežizstrādi 
aizstāt ar tūrisma nozares attīs-
tību,” stāsta pasākuma organiza-
tors biedrības „Zaļās mājas” val-
des loceklis Kristaps Ceplis.

Debašu princips ir šāds – pa-
mīšus no katras komandas uz-
stājas pa runātājam ar saviem 
argumentiem un atspēkojumiem. 
Katram ir noteikts uzstāšanās 
laiks  – piecas minūtes. Kā jau 
minēts, debašu dalībnieki nepauž 
savus personiskos viedokļus, 
bet to, ko par vai pret var atrast 
plašsaziņas līdzekļos un citos pie-
ejamajos informācijas kanālos. 
„Cenšamies atspoguļot faktus par 
debašu tēmu, maksimāli noro-
bežojoties no savas personiskās 
attieksmes jautājumā, cik vien 
tas iespējams,” stāsta Anete Biķe, 
piebilstot, ka priecājas „par deba-
šu sesijām, kad personiskais vie-
doklis sakrīt ar tēmai aizstāvamo 
informāciju”. Skolēnu debates pa-
rāda, kā kritiski izvērtēt faktus un 
viedokļus, kas informatīvajā telpā 
ir brīvi pieejami sabiedrībai. Po-
zīcijas un opozīcijas runātāji tiek 
izlozēti iepriekš, tad seko infor-
mācijas vākšana. Anete raksturo, 
ka debašu kluba nodarbības ir 
uztrenējušas iemaņas izvērtēt da-
žādo informācijas avotu uztica-
mību, kā arī ātri un kritiski atlasīt 
vajadzīgo. Debatēs katra koman-
da prezentē savākto materiālu un 
pārsteidz viena otru ar to, cik labi 
ir spējusi sagatavoties – cik viegli 
vai grūti ir aizstāvēt savu materiā-
lu un atspēkot pretinieku.

Debašu atklājējs Roberts Kus-
tavus no pozīcijas jeb Latvijas 
meža nozares aizstāvju komandas 
uzsver pozitīvos ekonomiskos 
faktorus: Latvijas meža nozare  – 
tā ir aptuveni 50  tūkstošu darba 
vietu, 12. daļa no valsts ekonomi-
kas, vairāk nekā 3 miljoni hektā-
ru mežu platības jeb 52 % valsts 
teritorijas. Lai gan meža nozare ir 
ļoti nozīmīga valsts ekonomikas 
sastāvdaļa, presē, viņaprāt, tā tiek 
pieminēta proporcionāli maz. 
Nozare ir daudzpusīga – mežko-

pība, mežizstrāde, kokapstrāde. 
Pozīcijas debatētājs uzsver, ka 
nozare veic to, ko labklājīga sa-
biedrība no tās sagaida, – sniedz 
neaizvietojamu pienesumu Latvi-
jas labklājībai, vērtīgu partnerību 
ekonomikā, ar to sevi varam re-
prezentēt arī globāli. Meža noza-
re sniedz 20 % no Latvijas valsts 
eksporta un nozīmīgu daļu no 

iekšzemes kopprodukta  (IKP), 
tā ir lielākā valsts nozare, eko-
nomikas stūrakmens, kas izglāba 
valsti 2008.  gada ekonomiskajā 
krīzē, ļāva attīstīties vietējiem 
uzņēmumiem, joprojām nodro-
šina līdz 50  tūkstošiem labi ap-
maksātu darba vietu un ir viens 
no spējīgākajiem vilcējspēkiem 
reģionos, kur nozares uzņēmumi 

un to satelītuzņēmumi (veikali, 
preču pārvadātāji u.  c.) nereti ir 
arī vienīgie darba devēji. Nozare 
notur iedzīvotājus reģionos un 
Latvijā, „ļaujot mums dzīvot tur, 
kur esam dzimuši”, argumentē 
Roberts.

Oponentu komandas pār-
stāvis Valdemārs Felcis piedāvā 
pretējus argumentus – norāda uz, 

  RENĀTE PRIEDEIK

Lai izglītotu un informētu sabiedrību par meža nozari un tās lielo 
nozīmi Latvijā, SIA  „Rīgas meži” īsteno vides izglītības projektu 
„Zaļā klase”.

Karsta viedokļu aizstāvēšana: Valdemārs Felcis (no kreisās), Roberts Kustavus, Emīls Azanda.

Anete Biķe: „Noza-
re nes valsts vārdu 
pasaulē, un Latvijas 
sabiedrība var pama-
toti lepoties ar meža 
nozari, kura turpina 
augt un attīstīties.”

Lai iesaistītu jauniešus, „Zaļās mājas” nolēma uzrunāt tos vidusskolēnus, kas jau savā ikdienā ir inicia-
tīvas pilni un katrai Latvijā un pasaulē aktuālai tēmai meklē argumentus „par” vai „pret”.

Nozīmīgs 
arguments par 

labu mežsaimniecībai 
ir arī izglītība – 
meža industrija 
rada vajadzību pēc 
kvalificēta darbaspēka 
un profesionālas 
izglītības. Pašlaik liela 
problēma Latvijā ir 
izglītības trūkums un 
profesionāli nederīgas 
izglītības esamība.
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Skolēnu debates „Vai Latvijas mežu   nozare ir mūsu lepnums?”

Pozīcijas komanda: Roberts Kustavus (no kreisās), Emīls Azanda, 
Anete Biķe.

Opozīcijas komanda: Elīna Strade (no kreisās), Roberts Ozols, Valdemārs Felcis. Pozīcijas pārstāvis 
Emīls Azanda (pie katedras) klausītāju balsojumā tika atzīts par pārliecinošāko debatētāju.

Debatēs iesaistās tauta – PIKC „Ogres tehnikums” audzēkņi.

Teorija tiek saistīta ar praksi, dodoties ekskursijā uz SIA „Rīgas meži” kokzāģētavu „Norupe”.

viņaprāt, pastiprinātu mežu cir-
šanu un uz to, ka tiek zāģēti veci 
meži ar lielu bioloģisko daudz-
veidību. Viņš min arī ietekmi uz 
brūkleņu un melleņu lasīšanas 
iespēju samazināšanos, bioloģis-
kās daudzveidības apdraudējumu 
saistībā ar cirsmām un kopumā, 
kā arī norāda uz lielāku CO2 dau-
dzumu, ko sevī uzglabājot veci 
meži, saņemot gan tūlītēju pozī-
cijas iebildi, ka vecie meži sabrūk 
paši un CO2 atgriežas atmosfērā.

Vidusskolās un 
ģimnāzijās šai 

nozarei pievērš maz 
uzmanības, bet skolās 
vajadzētu vairāk izglītot 
par meža nozari – būtu 
nozīmīgas diskusijas 
par to un jauniešu 
vietu tajā.



saimniecības ietekmi uz lauku 
tūrismu un īpašumu cenu sama-
zināšanos mežizstrādes reģionos. 
Viņa pauž, ka Latvijai kā attīstī-
tai valstij būtu jākoncentrējas uz 
servisu, nevis resursu izmantoša-
nu.

Arī trešais opozīcijas runātājs 
Roberts Ozols atrod komentārus 
par valsts reputāciju ārzemēs: 
mežam nevajadzētu būt ekono-
mikas pamatam, mežam vaja-
dzētu būt tūrisma objektam, ne-
vis saimniecības instrumentam. 
Reputāciju ārzemēs vajadzētu 
panākt ar tūrismu – „nevis baļķi, 
bet daba. Ir jāmeklē citas nozares, 
kuras varētu balstīt valsts ekono-
miku. Mums vajadzētu lepoties 
ar tūrismu, nevis baļķiem”.

Pozīcijas runātāja A.  Biķe 
kopsavilkumā saka: „Es esmu 
augusi, cienot meža nozari un le-
pojoties ar to, un atbalstu to, ka 
mēs, valsts, varam lepoties ar šo 
nozari. Kāpēc lepoties:
1)  sadures punkts  – ekonomi-

ka pret ekoloģiju  – vai eko-
nomiskais devums attaisno 
nodarījumu ekoloģijai. Tā 
kā nesaņēmām datus par ap-
draudējumu kādai ekosistē-
mai vai sugai tieši no nozares, 
secinām, ka nozares piene-
sums sabiedrībai ir ārkārtīgi 
augsts – darba vietas, ekspor-
ta apjoms, IKP, tātad nozare 
attaisno sevi un nodarījumu 
ekoloģijai, turklāt nozare ir 
spēcīga gan profesionāli, gan 
zinātniski, un esam pārlieci-
nāti, ka nozares pārstāvji zina, 
ko dara, un plāno ilgtermiņa 
attīstību un pienesumu valsts 
ekonomikai. Zinām, kā iz-
mantot savus resursus;

2)  nozare un politika – vai valsts 
politika ir atbilstīga nozares 
attīstībai. Viss, ko mēs zinām 
par aktuālajiem Zemkopības 
ministrijas ierosinātajiem li-
kumdošanas grozījumiem, ir 
emocionāli un polarizēti vie-
dokļi plašsaziņas līdzekļos un 
nekritiska sabiedrības pieķer-
šanās atsevišķiem saukļiem. 
Grozījumi ir izstrādāti darba 

grupās, un nav šaubu par no-
zares pārstāvju profesionalitā-
ti;

3)  nozare nes valsts vārdu pa-
saulē, un Latvijas sabiedrība 
var pamatoti lepoties ar meža 
nozari, kura turpina augt un 
attīstīties. Pat ja mēs pasaulē 
kādā topā esam minēti kādā 
50. vietā starp zaļākajām val-

stīm, Eiropā Latvija ir ceturtā 
mežainākā valsts.”
Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas au-

dzēkņiem Latvijas informatīvajā 
telpā ir izdevies apzināt daudz-
pusīgus viedokļus saturīgām 
debatēm. A.  Biķe atzīst, ka šajās 
debatēs pārstāvētais viedoklis sa-
krīt ar viņas personisko viedokli, 
gatavojoties debatēm, esot bijis 

viegli atrast argumentus. „Domā-
ju, ka oponējošajai komandai bija 
daudz grūtāk, jo Latvijas zelts ir 
zaļā krāsā – tā ir meža nozare,” at-
zīst Anete. Viņasprāt, vidusskolās 
un ģimnāzijās šai nozarei pievērš 
maz uzmanības, bet skolās vaja-
dzētu vairāk izglītot par meža no-
zari  – būtu nozīmīgas diskusijas 
par to un jauniešu vietu tajā. 

Opozīcijas debatētājs pauž 
arī viedokli, ka mežu uzskaite ir 
neprecīza: 52 % mežu tiek ieskai-
tītas cirsmas, kur lielu koku vairs 
nav, koksnes krājas pieaugums 
esot pārāk pozitīvs, jo jaunie 
koki straujāk pieaug, bet vēl ilgi 
nesasniedz cērtamās dimensijas. 
Šim viedoklim aktīvi pretargu-
mentē Emīls Azanda. Kā vienu 
no savas uzstāšanās galvenajiem 
argumentiem Emīls min nozares 
nepieciešamību un nozīmīgumu 
cilvēkiem. Lai arī kādas kukaiņu, 
dzīvnieku vai augu sugas Latvijā 
dzīvotu, šī zeme tomēr ir mājas 
arī cilvēkiem un klaji upurēt cil-
vēku vajadzības citu sugu labā 
nav pareiza pieeja. Ir jāatrod līdz-
svars starp cilvēka un neskartās 
dabas vajadzībām, nodrošinot 
to, ka cilvēki šajā zemē var dzīvot 
cienījamu dzīvi.

Emīls uzsver, ka nozīmīgs ar-
guments par labu mežsaimniecī-
bai ir arī izglītība – meža indus-
trija rada vajadzību pēc kvalifi-
cēta darbaspēka un profesionālas 
izglītības. Pašlaik liela problēma 
Latvijā ir izglītības trūkums un 
profesionāli nederīgas izglītības 
esamība. Meža industrija to regu-
lē, radot darba vietas un piedāvā-
jot atbilstīgu izglītību.

Latvija nav izolēta vieta, un 
tās pastāvēšanai ir svarīga starp-
tautiskā sadarbība un pazīstamī-
ba. Meža nozares uzņēmumi nes 
Latvijas vārdu pasaulē. Tā kā Lat-
vija ir maza valsts, ir svarīgi, ka 
Latvijas vārds pasaulē ir zināms. 
Valsts pazīstamība lielās, spēcīgās 
ekonomikās (Vācija, Dānija, Liel-
britānija u. c.) prezentē valsti. To 
nodrošina tādi spēcīgi zīmoli kā 
„Latvijas finieris” vai „Latgran”, 
kuru produkcija ir pieprasīta visā 
pasaulē.

Savukārt Elīna Strade no 
opozīcijas komandas kā pret-
argumentu min negatīvo mež-
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„Festari” – festivāls, 
kas rada kopā muzicēšanas prieku

FOTO: no JMR1MS arhīva
JMR1MS Lielajā zālē, atskaņojot Nino Rotas klarnetes trio, muzicē 
trio no Espo Somijā.

Novembrī Jāzepa Mediņa Rī-
gas 1.  mūzikas skolā (JMR1MS) 
norisinājās 11.  starptautiskais 
kamermūzikas festivāls „Festari”. 
Festivāls ir ilggadējs projekts, kas 
ik gadu pulcē dalībniekus no trim 
mūzikas izglītības iestādēm  – 
Igaunijas Heino Elleri Tartu Mū-
zikas vidusskolas, Somijas Espo 
Mūzikas institūta un JMR1MS. 
Jau ceturto reizi tas notika Latvijā 
un to rīkoja JMR1MS. Festivālā 
piedalījās apmēram 90  dalībnie-
ku, t. sk. 11 delegātu no Espo Mū-
zikas institūta un 15 – no H. Elle-
ri Tartu Mūzikas vidusskolas.

Viens no festivāla mērķiem 
bija, kopā muzicējot, radīt lab-
vēlīgu vidi savstarpējai sadrau-
dzībai. Tādējādi liels akcents tika 
likts uz starptautisku ansambļu 
veidošanu, kas ļāva realizēt uni-
kālu savstarpēju pieredzes ap-
maiņu, iegūt jaunus paziņas un 
domubiedrus mūzikā arī no ci-
tām dalībvalstīm. Festivāls dau-
dziem no dalībniekiem bija kā 
zināms izaicinājums un nebijusi 
pieredze, jo ļoti īsā laikā nācās 
saspēlēties ar tikko iepazītiem 
mūziķiem no citām dalībvalstīm. 
Divu vai trīs mēģinājumu laikā 

tika iestudēts koncerta priekšne-
sums. Turklāt ļoti vērtīgi un bū-
tiski ir tas, ka festivāla koncertos 
muzicēja arī pedagogi  – gan at-
sevišķos ansambļos, gan kopā ar 
audzēkņiem, un tas ir brīnišķīgs 
un viegls pieredzes pārmantoša-
nas ceļš.

Trīs festivāla dienas bija pie-
sātinātas ar meistarklasēm, mē-
ģinājumiem un ikvakara kon-
certiem. Ļoti nozīmīga festivāla 
sastāvdaļa bija tieši meistarkla-
ses, kuras šoreiz vadīja JMR1MS 
pedagogi Olga Maskaļonova, 
Pēteris Ozoliņš un Espo Mūzi-
kas institūta pedagoģe Rīa Odē 
(Riia Odé). Pateicoties somu vi-
joles pedagoģei R.  Odē, izdevās 
īstenot jau sen lolotu ideju par 
tautas mūzikas meistardarbnīcu. 
Tajā piedalījās visu trīs valstu au-
dzēkņi, un darbs rezultējās tautas 
instrumentu orķestrī, kurā pie-
dalījās kokle, ģitāra, akordeons, 
vairākas klarnetes, vijoles un citi 
stīgu instrumenti, kā arī dziedā-
tājas. Meistarklasēs tika iestu-
dēti trīs kolorīti, krāšņi priekš-
nesumi, kas ar skaļām ovācijām 
izskanēja „Festari” noslēguma 
koncertā.

Festivālā noritēja četri kon-
certi. Festivāla atklāšana ar svi-
nīgu sarīkojumu un plašu kon-
certprogrammu izskanēja 15. no-

vembra vakarā JMR1MS Lielajā 
zālē. Līdzās klasiskiem duetiem, 
trio un stīgu kvartetiem bija arī 
neparastāki salikumi, un jo īpaši 
kolorīts bija divu ģitāru ansam-
blis no H.  Elleri Tartu Mūzikas 
skolas, kā arī klarnešu kvartets no 
JMR1MS. Savukārt īpaši spilgti 
izskanēja Espo Mūzikas institūta 
stīgu kvartets „Apollo”, kas emo-
cionāli piesātināti atskaņoja Auļa 
Sallinena (Aulis Sallinen) darbu 
„Trešais stīgu kvartets”.

Īpašs bija festivāla otrās die-
nas koncerts „No sirds uz sirdi”, 
kas bija veidots ar vēlmi radīt 

draudzības, sirsnības un mīles-
tības pilnu gaisotni dalībnieku 
vidū. Pateicoties Pilsrundāles 
vidusskolas Mūzikas un māk-
slas skolas atbalstam, tas noritēja 
Rundāles pilī, vienlaikus radot 
brīnišķīgu iespēju ārvalstu da-
lībniekiem iepazīt mūsu Latvijas 
lepnumu.

Jaunāko klašu un vēl topo-
šajiem audzēkņiem savu pirmo 
muzicēšanas pieredzi bija iespēja 
demonstrēt Latvijas Republikas 
99.  gadadienas ieskaņai veltītajā 
rīta koncertā Rīgas 213.  pirms-
skolas izglītības iestādē.

Savukārt pašā valsts svētku 
priekšvakarā svinīgi izskanēja 
festivāla noslēguma koncerts. 
Dažādo ansambļu vidū bija flau-
tu kvartets, akordeonu un čel-
lu dueti, stīgu kvartets un citi. 
Viens no koncerta spilgtākajiem 
momentiem bija Andra Baloža 
jaundarba „Melodija” pirmat-
skaņojums JMR1MS kameror-
ķestra „Armonico” interpretācijā 
Normunda Dreģa vadībā. Tajā 
dziedošs saksofona solo bija dzir-
dams H. Elleri Tartu Mūzikas vi-
dusskolas skolotājas Ursulas Šilo 
(Ursula Chillaud) sniegumā.

Domājams, festivāla organi-
zatori var būt gandarīti, ka šīs trīs 
dienas patiesi atklāja, cik daudz-
veidīga, kolorīta un krāšņa ir ka-
mermūzika un cik neizsmeļamas 
ir iespējas tajā radoši izpausties 
arī nākamajos gados un nākama-
jos „Festari”. Īpašs paldies festivā-
la atbalstītājiem  – Rīgas domes 
izglītības, kultūras un sporta de-
partamentam, Valts kultūrkapi-
tāla fondam, tipogrāfijai „Veiters”, 
SIA „McĀbols poligrāfija”, atbal-
sta fondam „Muzicējam kopā ar 
draugiem”, Jāzepa Mediņa Rīgas 
1. mūzikas skolas atbalsta biedrī-
bai, kā arī visai darba grupai, kas 
piedalījās festivāla organizēšanā 
un norisē un radīja šos kamer-
mūzikas svētkus! 

Regīnai Ezerai veltītā skulptūra „Cilvēkam vajag suni” atklāta

   AURIGA JERMAKA
JMR1MS skolotāja
IK

  LIGITA ĀDAMSONE
Ķeguma novada muzeja Tomē 
vadītāja

IK  

20. decembrī rakstniece Regīna 
Ezera svinētu 87. dzimšanas dienu. 
Godinot viņu, 13. decembrī Tomes 
kapos notika piemiņas brīdis, un 
pēc tam muzeja dārzā atklāja rakst-
niecei veltītu skulptūru „Cilvēkam 
vajag suni”.

Pat domādams neizdomāsi, kā-
dus līkločus un norises liktensceļš 
dāļā cilvēkiem, samezglo kopā ar 
citiem ļaudīm, pieved draugus 
dzīvniekus, ieved notikumos. Ci-
tiem atgadījumi virmo visapkārt, 
citi rada tos. Regīnas dzīve un daiļ-
rade ir piebārstīta notikumiem. 
Mūža nogali vadījusi Tomes pa-
gastā, bijusi laimīga kopā ar saviem 
suņiem, šķiet, Tomē ieraudzījusi arī 
savus personāžus. Netālu, bijušajā 
skolā, top muzejs, kurā ir iekārto-
tas Jāzepa Osmaņa un R.  Ezeras 
ekspozīcijas. Nu Regīnas darbista-
bu (mājas) atkal sargā suns.

Regīna un suns
Rakstniece no Rīgas uz „Brie-

žiem” pārcēlās 1987.  gadā. Tur, 
savu suņu, dabas un cilvēku ie-
dvesmota, rakstīja. Arī „Zemde-

gas”. „Kad žurnālists uzdeva pēdējo 
jautājumu, proti, kas visvairāk vei-
cinājis manu daiļradi”, rakstnieces 
atbilde ir „suns”. „Neviens dzīvs ra-
dījums no sava mūža nav ziedojis 
tik ievērojamu daļu uz, varētu teikt, 
„manas jaunrades altāra” (jo viņam 
patika izteicieni augstā stilā), ka tas 
gluži labprātīgi gulējis dienām ilgi 
uz kailas, aukstas grīdas zem raks-
tāmgalda pie manām kājām, lai 

apsargātu manu darbu un manu 
mieru, ka es kopā ar to esmu no-
mērojusi simtiem un tūkstošiem 
kilometru, pa ceļam izdomādama 
veselas romānu nodaļas un pat ve-
selus romānus, bet tas nav traucējis 
mani ne ar vienu vienīgu vārdiņu, 
tanī pašā laikā ar uzmanību un 
cieņu ieklausīdamies visā, ko man 
labpaticies tam teikt…” („Zemde-
gas”)

Mazmeita Zane Mundure at-
ceras: „Regīna nav iedomājama 
bez sava biedra un līdzgaitnieka – 
suņa. Cik vien atceros, suns vien-
mēr ir bijis viņai līdzās. Viņš kopā 
ar Regīnu sagaidīja mūs un kopā 
pavadīja. Suns bija tas, kas palika 
ar viņu, ar visām viņas domām, ar 
ikdienu, ar meža takām, kas katru 
dienu bija jāizstaigā, un tiem mir-
kļiem, ko spēja ieraudzīt tikai viņa 
un, gribas ticēt, arī viņš  – Suns. 
Cits teiktu, ka tas ir tikai suns, ma-
nuprāt, tas ir Suns, ko gribas rakstīt 
ar lielo burtu, jo kopābūšana vi-
ņas izpratnē ir kas vairāk par tādu 
dzīvošanu zem viena jumta. Tā ir 
suņa uzticība, paklausība, pacie-
tība un mīlestība. Tikai suns spēj 
paklusēt īstajā mirklī, lai neaizbie-
dētu domu, kas steidzīgi bija jāpie-
raksta, lai vēlāk kļūtu par daļu no 
grāmatas. Vai otrs cilvēks ar savu es 

tā spētu paklusēt, lai kalpotu kam 
augstākam? Lai ļautu tapt kam lie-
lam?… Tāpēc cilvēkam vajag suni.”

Tieši tādu savā skulptūrā māk-
slinieks Aigars Zemītis vēlējies at-
klāt Regīnas suni. „Vēlos, lai skulp-
tūrā izveidotais tēls radītu vēlmi 
tam pietuvoties, pieskarties, sajust 
mīļumu, vēlmi to ņemt līdzi, vis-
maz fotogrāfijās. Suns ir sirsnīgs, 
pacietīgs, uzticīgs. Vēlos, lai bērni 
un pieaugušie gribētu atgriezties, 
lai satiktos ar šo bērnišķīgi naivo 
un sirsnīgo drauga tēlu. Mums kat-
ram iekšā ir savs pagalms  – sirds 
pagalms, kuram ir vajadzīgs sargs 
un draugs, kas sagaida un rūpējas 
par šo vietu. Katram pašam ir jā-
kopj sevī tas suns, kas sirds pagal-
mu sargā,” saka mākslinieks.

Atklājot skulptūru
13. decembrī, kad atklāja skulp-

tūru, debesīs pašķīrās mākoņi, iz-
spraucās saules gaišums un šķita, 
ka Regīna vēro notiekošo. Visap-
kārt ļaudis, kuri pazina Regīnu un 
atmiņā glabā stāstus un leģendas 
par piedzīvoto. Ķeguma novada 
domes priekšsēdētājs Ilmārs Zem-
nieks, atklājot skulptūru, ar patei-
cību runā par rakstnieci un atklāj 
savu pazīšanos ar viņu: „Man bija 
tas gods personīgi pazīt viņu un 

viņas dzīvniekus satikt, ārstēt un 
palīdzēt, lai viņi būtu veseli. Viņa 
ļoti daudz ieguva – ar dzīvniekiem 
daudz sazinājās, jo dzīvnieki daudz 
palīdz cilvēkiem: ne tikai uzjaut-
rina prieka brīžos, bet arī grūtos 
mirkļos viņi ir klāt. Dzīvnieki ne-
kad neatsaka savu palīdzību.”

Muzejā Regīnas telpa
Muzejā rakstnieces darbistabas 

logs raugās uz ceļu, pa kuru eks-
pozīcija atceļoja no viņas mājām 
„Briežos” tepat, Tomes pagastā. 
Muzejā rūpīgi ir novietots ikviens 
priekšmets, kas atradās rakstnieces 
istabā, pat vissīkākais akmentiņš 
vai čiekurs, ko Regīna bija pārne-
susi mājās no kopīgajām pastaigām 
ar suni, vissīkākā papīra strēmelīte, 
kas glabā viņas domas.

Rakstniece Māra Svīre atceras, 
ka Regīnai mazās pierakstu lapi-
ņas bija īsts dārgums. Nestundā, 
kad uguns uzšāvās „Briežu” mājas 
otrajā stāvā, ar svelmainu vēju aiz-
raudama Regīnas domu lapiņas no 
rakstāmgalda ārā pa logu, tās lido-
ja kā balti putni. Šo zaudēto balto 
putnu Regīnai bijis visvairāk žēl.

Muzeju atklās pavasarī, taču 
jau pašlaik ir atklāta izstāžu zāle, lai 
dzīvība un rosība mutuļotu, kamēr 
muzeju iekārto un veido. 

FOTO: Dzintra Dzene, „Ogres Vēstis Visiem” 
„Vēlos, lai skulptūrā izveidotais 
tēls radītu vēlmi tam pietuvo-
ties, pieskarties, sajust mīļumu, 
vēlmi to ņemt līdzi, vismaz foto-
grāfijās,” stāsta skulptūras au-
tors Aigars Zemītis.
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21. decembrī
Latvijas Universitātes Lielajā 

aulā plkst.  17.00 jauktais koris 
„Aura” kopā ar Tomu Brici, solis-
tiem un instrumentālo grupu ai-
cinās kavēties atmiņās un sapņot 
par īstiem, baltiem Ziemassvēt-
kiem koncertuzvedumā „Baltie 
Ziemassvētki”. Koncertā skanēs 
pazīstamas dažādu tautu Ziemas-
svētku dziesmas gan latviešu, gan 
angļu valodā. Uzvedumu papildi-
nās solistu balsis, instrumentālais 
pavadījums un īpaši veidota gais-
mu režija. Koris „Aura” un diri-
ģents Edgars Vītols aicina saul-
griežu vakarā sasildīt sirdi – būs 
jauki, gaiši un sirsnīgi.

Rīgas Tehniskās universi-
tātes  (RTU) Lielajā aulā Kaļķu 
ielā  1 plkst.  19.00 RTU sieviešu 
koris „Delta” aicina kora mūzi-
kas cienītājus uz Ziemassvētku 
koncertu „Ledus pērle”. Koncer-
tā kori atskaņos gan tradicionā-
lās Ziemassvētku dziesmas, gan 

 Līdz 2018. gada 5. janvārim pagarinām
iespiestās un elektroniskās avīzes „Izglītība un Kultūra”,

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

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

(cena VAS „Latvijas pasts” – 70 EUR)

KOMPLEKTĀ IZDEVĪGĀK!

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

94,50 EUR

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

Rokdarbi” – 86,48 EUR

2. Žurnāli „Pirmsskolas 
Izglītība” + „Vecākiem” 

elektroniski (PDF) – 56 EUR

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

elektroniski (PDF) – 122,50 EUR

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

Rokdarbi” + „Pirmsskolas 
Izglītība” + „Vecākiem” 

elektroniski (PDF) – 
142,48 EUR

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

Rokdarbi” + „Vecākiem” 
elektroniski (PDF) – 

114,48 EUR

6. „Pirmsskolas 
Izglītība” + „Vecākiem” 

elektroniski (PDF) + 
iespiestais žurnāls 

„Praktiskie Rokdarbi” – 
75,98 EUR

N. 
p. k.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Latvijas Disleksijas biedrības 
valdes priekšsēdētāja Eva Birznie-
ce informē, ka Latvijas Disleksijas 
biedrība no AS „Swedbank Latvi-
ja” ir saņēmusi 16 500 eiro ziedo-
jumu, lai uzlabotu izglītības iespē-
jas bērniem ar specifiskiem mācī-
šanās traucējumiem. Ziedojums 
ļaus jau nākamgad četrās skolās 
ieviest Latvijā unikālu izglītības 
projektu – skolēni ar apgrūtinātu 
spēju lasīt jeb disleksiju turpmāk 
varēs mācīties ar personālo dato-
ru un patlaban latviski pieejamās 
programmatūras palīdzību.

Disleksija ir specifiski mācīša-
nās traucējumi, kas pat cilvēkiem 
ar ļoti labu intelektu apgrūtina 
spēju lasīt. Latvijā disleksija skar 
ievērojamu skaitu bērnu, piemē-
ram, piecpadsmitgadīgo jauniešu 
vidū funkcionālas lasītprasmes 
problēmas ir 35  tūkstošiem jeb 
17,2  %, liecina OECD pētījums. 

Kā norāda E.  Birzniece, Latvijā 
tomēr nav ne izveidota ticama 
disleksijas noteikšanas sistēma, 
ne ieviestas zinātniski pierādītas 
mācības, tāpēc ar pašreizējo izglī-
tības pieeju nereti tiek norakstīti 
spējīgi, gudri jaunieši, kuriem va-
rētu samērā vienkārši palīdzēt  – 
intensīvi, specifiski mācot lasīt 
un ar tehnoloģijām kompensējot 
to, ko skolēns nevar apgūt savas 
smadzeņu darbības īpatnību dēļ.

Pilotprojektam iegūtās finan-
ses palīdzēs iegādāties 10 datorus 
un programmatūru, ko nodos 
skolēniem ar smagākām disleksi-
jas formām. Piesaistot speciālistu 
no Dānijas, tehnoloģiju izmanto-
šanā tiks mācīti gan skolēni, gan 
viņu vecāki un skolotāji. Skolēnu 
mācību sasniegumi tiks analizēti, 
lai nākotnē līdzīgus risinājumus, 
iespējams, ļautu izmantot ikvie-
nai skolai Latvijā.  

Lai veicinātu jauniešu interesi par dzīvesveida, uztura, vides kvali-
tātes un tehnoloģiju ietekmi uz cilvēka veselību, Rīgas Stradiņa univer-
sitāte 11. un 12. klašu skolēnus aicina piedalīties erudīcijas konkursā 
„Homines 2018”. Cīņā par uzvaru konkursā jaunieši pārbaudīs savas 
zināšanas un praktiskās iemaņas bioloģijas, cilvēka anatomijas, fiziolo-
ģijas, sabiedrības veselības un pirmās palīdzības jautājumos. Konkursa 
ideja ir tapusi sadarbībā ar Bioloģijas skolotāju asociāciju. Tā nosau-
kums ir aizgūts no latīņu vārda „homines”, kas nozīmē ‘cilvēki’. Tiek 
plānots konkursu organizēt katru gadu.

Interesenti līdz 2018. gada 29. janvārim tiek aicināti pieteikties dalī-
bai konkursā, reģistrējoties vietnē http://ej.uz/Homines2018. Pēc pietei-
kuma apstiprināšanas katrs dalībnieks saņems tēmu sarakstu, kas pa-
līdzēs sadarbībā ar skolotājiem sagatavoties konkursa otrajai kārtai. 

klasikas pērles un tautā iemīļo-
tas latviešu komponistu dzies-
mas mīsies ar ārzemju autoru 
kompozīcijām. Jau tradicionāli 
Ziemassvētku koncertā „Delta” 
muzicē kopā ar Rīgas kultūras 
un tautas mākslas centra „Mazā 
ģilde” vīru kamerkori „Frachori” 
diriģentu Andreja Mūrnieka un 
Aivara Opincāna vadībā, bet šo-
gad, meklējot jaunus muzicēša-
nas draugus, ir atradusi Latvijas 
Zinātņu akadēmijas jaukto kori 
„Gaismaspils” Andžeja Rancevi-
ča vadībā, tātad koncertam būs 
daudzbalsīgs un krāsains ska-
nējums sieviešu, vīru un jauktā 
kora balsīs. Biļetes uz koncertu 
ir iespējams iegādāties „Biļešu 
paradīzē”.

22. decembrī
Ikšķiles evaņģēliski luteris-

kajā baznīcā plkst.  19.00 no-
tiks Ogres skolotāju kamerkora 
20. jubilejas koncerts „Dievišķais 
mirdzums”, un repertuārā būs arī 
skaņdarbi Ziemassvētku noska-
ņās. Interesenti laipni aicināti.

Īstenos pilotprojektu 
bērniem ar lasīšanas 
traucējumiem

Vidusskolēnus aicina 
pieteikties konkursam 
„Homines 2018”
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 J. Mencis (jun.), I. Putre. Uz-
devumu krājums matemā-
tikā 1. klasei

 J. Mencis (jun.), I. Putre. Uz-
devumu krājums matemā-
tikā 2. klasei

 B. Āboltiņa, K. Liepiņa. Ro-
kasgrāmata matemātikā 
vecāko klašu skolēniem un 
studentiem

 Pasaules atlants kāpēcī-
šiem. Pasaule kartēs, faktos, 
attēlos

 Skanīgā ābece 3+. 33 skaņu 
podziņas

 Dziedošā ferma. 4  skaņu 
podziņas

 Ašais vilcieniņš. 4  skaņu 
podziņas

 V.  Vītola. Latvijas dzīvnie-
ki ar mazuļiem. Cietā bilžu 
grāmata

 V.  Vītola. Latvijas putni. 
Cietā bilžu grāmata

 V. Vītola. Latvijas dzīvnieku 
mazuļi. Cietā bilžu grāmata

 Sniegbaltīte. Sērija „Popup 
miniklasika”. Telpiska bilžu 
grāmata

 Džungļu grāmata. Sērija 
„Popup miniklasika”. Telpis-
ka bilžu grāmata

 Sarkangalvīte. Sērija „Pop
up miniklasika”. Telpiska bil-
žu grāmata

 Bembijs. Sērija „Popup mi-
niklasika”. Telpiska bilžu grā-
mata

 Dārzā. Krāsainie pirkstiņ-
darbi

 2002  uzlīmes. Uzdevumi, 
spēles un uzlīmes

 Dinozauri. Uzlīmju atlants. 
270 uzlīmes

 Kosmoss. Uzlīmju atlants. 
260 uzlīmes

 Dzīvnieki. Uzlīmju atlants. 
320 uzlīmes

 Pasaule. Uzlīmju atlants. 
330 uzlīmes

 Īpašie auto. Krāso, spēlējies, 
mācies. Uzvelkami auto mo-
deļi

 J. un V. Grimmi. Trīs sivēn-
tiņi. Sērija „Pasaku klasika” 
(A. Stakas ilustrācijas)

 J. un V. Grimmi. Ansītis un 
Grietiņa. Sērija „Pasaku kla-
sika” (A. Stakas ilustrācijas)

 H.  K.  Andersens. Meitene, 
kas uzkāpa uz maizes klai-
pa (A. Stakas ilustrācijas)

 R. Svaža, D. Ozols. Pazudu-
šais salavecītis

 A. Lindgrēne. Ziemassvētki 
kūtiņā

 Dž. Stiltons. Pelīgās brīvdie-
nas pansijā „Mirapeles”

 T. Parvela. Ella Lapzemē
 A.  Vilsone. Padingtons,  2. 

Filmas stāsts
 K. Olsone. Hesterhillas no-

slēpums
 Dž.  Kinnijs. Grega dienas-

grāmata. Laižamies!
 Dž.  Patersons. Pamatsko-

la. Kā es izdzīvoju cīņā ar 
huligāniem, brokoļiem un 
čūsku kalnu

 B. Stokers. Drakula. Klasika 
latviešu–angļu valodā

 M. Tvens. Toma Soijera pie-
dzīvojumi. Klasika latviešu–
angļu valodā

 D. Defo. Robinsons Krūzo. 
Klasika latviešu–angļu valo-
dā

 R.  L.  Stīvensons. Bagātību 
sala. Klasika latviešu–angļu 
valodā

 J. Anmanis. Tango ar mūzu. 
Haikas un zīmējumi

 F.  Bruksa. Tu kļūsti pieau-
gusi. Meitenēm. Izskats, 
skola, mīlestība, stress…

 V.  Beinerte. Vārdi un klu-
sums. Esejas, pārdomas, sa-
jūtu pieraksti

 Ē. Kūlis. Nelūdz, sudrabkai-
ja. Stāsti un noveles

 R.  Ziedonis. Dzīves piere-
dze un ziepju burbuļi. Stāsti

 L.  Dreiže. Tā runāja Zosu 
māte. Jauniešu romāns

 A.  Toda. After,  4. Laimīgi 
mūžu mūžos. Jauniešu ro-
māns

 I. Freimane. Magones laiks. 
Romāns

 D.  Lāgerkrancs. Meitene, 
kas meklēja savu ēnu. Ro-
māns

 S.  un R.  Berjlindi. Šūpuļ-
dziesma. Romāns. „Zvaig-
znes” detektīvu klubs

 L.  Ullmanna. Trauksmai-
nie. Romāns

 A.  Kristi. Slepkavība Aus-
trumu ekspresī. Romāns

 S. Hanna. Aizvērtais šķirsts. 
Romāns. Izmeklē Erkils Pu-
aro

 Ē.  A.  Puaro. Kraukļu mei-
tene. Romāns. „Zvaigznes” 
detektīvu klubs

 K.  Kaboni. Smaržu noslē-
pums. Romāns

 L. Madeleine. Mazā Parīzes 
konditoreja. Romāns

 K.  Mortone. Ezera māja. 
Romāns

 L.  S.  Hiltone. Maestra. Ro-
māns

 B.  Viljamsa. Vecāks, gud-
rāks, seksīgāks… Humors

 A. Moldvēra. Kafijas grāma-
ta. Kafijas receptes no visas 
pasaules

Apgāda „Zvaigzne ABC” 
izdevumi 2017. gada NOVEMBRĪ

Abas Aleksa Frita un Felisitijas 
Bruksas grāmatas ir par lielajām 
pārmaiņām un pieredzi pubertātes 
periodā – laikā, kad zēni un mei-
tenes no pusaudžiem pamazām 
kļūst par pieaugušiem cilvēkiem. 
Kā rakstīts uz grāmatas vāka, tā ir 
ceļvedis, kas palīdzēs izdzīvot pus-
audža gadus un pārvarēt visus šim  
vecumposmam raksturīgos kāpu-
mus un kritumus.

Grāmatas kalpos par lielisku 
glābšanas riņķi un ceļa rādītāju 
ne tikai pusaudžiem, bet arī viņu 
vecākiem un pedagogiem. Tās ir 
uzrunājošas, uzrakstītas vienkāršā 
valodā, ir patiesas, atklātas un uz-
skatāmi ilustrētas, turklāt skar pa-
tiešām plašu jautājumu loku. Uz-
sākuši sarunu par fizioloģiskajām 
pārmaiņām, kuras notiek pusau-
dža ķermenī, grāmatu autori, ne-
vairoties no neērtiem jautājumiem 
un sarežģītām situācijām, runā arī 

Pazīt sevi nav vienkārši. 
Mums reizēm šķiet, ka citiem ir 
maldīgi uzskati par sevi, bet kā ir 
ar pašiem? Varbūt maldāmies arī 
mēs? Vai zinājāt, ka ikvienā cilvē-
kā mājo deviņas kaislības? Ikvie-
nā! Kā sadzīvot ar alkatību, mie-
saskāri, mantkārību, dusmām, 
skumjām, nemieru, skaudību, 
godkāri un lepnību? Grāmatā 
sniegtās ierosmes palīdz labāk 
orientēties savos pārdzīvojumos 
un izprast sevi – kas es esmu, ko 
vēlos sasniegt, kādas ir manas ie-
spējas un robežas. Pazīt sevi un 
kontrolēt savas kaislības nozīmē 
iegūt stabilu pamatu zem kājām.

Juris Rubenis saka: „Grāmata 
palīdzēs lasītājiem labāk saprast 
un patiesāk skaidrot sevi, savu 
dzīvi. Mūsos mājo vismaz deviņi 
spēki. Tie neļauj apstāties tikai 
pie kaut kā viena, tie spiež mūs 
nepārtraukti mainīties. Un no 
tiem nav iespējams izvairīties. 
Vai tie kļūs par mūsu dēmoniem 
vai eņģeļiem, ir atkarīgs no mūsu 
izvēlēm.”

Grāmatas priekšvēsture aiz-
sākās 2014.  gadā, kad, gatavojo-
ties lekcijām par apzinātību un 
meditāciju, autors Indulis Paičs 
nolēma dziļāk izprast katram 
meditētājam pazīstamo fenome-
nu, ka psihe darbojas autonomi 
no meditētāja gribas. Idejas, tēli, 
emocijas, atmiņas – viss gluži kā 
no zila gaisa parādās apziņā, it kā 
domas domātos pašas. Tāpēc ro-
das daudz jautājumu, piemēram: 
kas ģenerē šīs psihes parādības, 
kuras meditācija paceļ apziņā? 
Kāpēc dažādas domas un sajūtas 
nomoka cilvēku meditācijas lai-
kā? Rezultātā radās lekciju kurss 
ar mazliet biedējošu nosaukumu 
„Dvēseles mocītāji”. Šo lekci-
ju mērķis bija vēlme ieinteresēt 
klausītājus vairāk uzzināt par cil-
vēka psihofizioloģiskās uzbūves 
un apziņas subjektīvās pieredzes 
attiecībām. Pētot senus un vis-
jaunākos avotus, grāmatas autors 
nonāca pie pārsteidzošas atziņas, 
ka seno kristīgo autoru apraks-
tītās dvēseles kaislības patiesībā 
ir psihes evolucionārās attīstības 
rezultāts. Katrai no mūsu kaislī-

Deviņi dvēseles uzdevumi

Pedagogu tālākizglītības kursi 
Apgāda „Zvaigzne ABC” pie-

augušo neformālās izglītības iestā-
de Skolu informācijas centrs aicina 
piedalīties pedagogu profesionā-
lās pilnveides programmās:

 Mācību priekšmeta „Litera
tūra” laikmetīga īstenošana 
vispārizglītojošajās skolās 
2018. gada 3. janvārī (A pro-
gramma 6  stundu apjomā). 
Maksa par kursiem – 10 EUR;

 Skolas un ģimenes sadarbības 
aspekti sociāli atbildīgas per
sonības izglītošanā 2018. gada 
4.  janvārī (A  programma 

6 stundu apjomā). Maksa par 
kursiem – 10 EUR;

 Kompetenču pieejā balstīts 
mācību process pirmskolā 
2018. gada 5. janvārī (A pro-
gramma 7  stundu apjomā). 
Maksa par kursiem – 10 EUR.

Kursu noslēgumā tiek izsnieg-
ta apliecība. Sīkāka informācija 
un pieteikšanās www.zvaigzne.lv 
sadaļā „PedagogiemSemināri 
un tālākizglītības kursi”.

Uzziņas pa tālruni 67508517 
vai e-pastu sic@zvaigzne.lv. 

bām ir savi, zinātniski aprakstāmi 
iemesli.

Jebkura izaugsme un pārmai-
ņas cilvēka dzīvē sākas ar dziļu 
un godīgu skatījumu uz sevi. 
Godīgi ielūkoties sevī nebūt nav 
patīkami. Tas ir pat biedējoši. 
Kuram gan gribas atzīt, ka ir al-
katīgs un skaudīgs? Tomēr šis 
process sniedz mierinājumu (jo 
saprotam, kāpēc tādi esam) un 
cerību (jo, apzinoties reālo situā-
ciju, varam to ietekmēt). Viens no 
pirmajiem, kurš pierakstījis šādu 
skatījumu uz cilvēku, bija teo-
logs Pontas Evagrijs 4.  gadsimta 
beigās. Viņš, novērojis cilvēkus 
un to dvēseles iekšējo dinamiku, 
izveidoja kaislību jeb dvēseles 
mocītāju karti. Un tas fundamen-
tāli maina pieeju cīņai ar saviem 
netikumiem. Ja katrā cilvēkā ir 
deviņas kaislības, tad var pat ne-
runāt par audzināšanā pieļautām 
kļūdām, traumām u. tml. Ir jāpie-
vēršas esībai – būt cilvēkam nozī-
mē nest sevī kaislības. Un ar gri-
basspēka palīdzību no tām vaļā 
netikt. Ir jāmācās ar tām sadzīvot. 
Šī ir pilnīgi cita pieeja. Un tikai tā 
mēs savus dēmonus varam pār-
vērst par eņģeļiem.

Indulis Paičs ir Rīgas Lutera 
draudzes mācītājs, kristīgās me-
ditācijas un apzinātības skolotājs, 
studējis Lutera akadēmijā un Lat-
vijas Universitātē. 

par to, kā šis laiks ietekmē pusau-
džu prātu un jūtas un ka nobrieša-
na nozīmē ne tikai lielāku neatka-
rību, bet arī papildu atbildību.

Kā uzveikt pinnes un pareizi 
skūties, kādu pārtiku izvēlēties, ko 
nozīmē biežās garastāvokļa svār-
stības, kā atšķirt labas attiecības 
no sliktām, kā pasargāt sevi no 
seksuālas uzmākšanās un emo-
cionālas vardarbības, kur meklēt 
palīdzību, kā stiprināt pašapziņu, 
kā izsargāties no nevēlamas grūt-
niecības, kā būt drošībā reālajā 
dzīvē un internetā, kā sagatavoties 
eksāmeniem  – šie nebūt nav visi 
jautājumi, uz kuriem atbildes ir ro-
damas šajās grāmatās.

Nobeigumā grāmatas autori 
uzsver, ka pieaugšana ir saistīta ar 
pretrunīgām izjūtām un sajūtām, 
taču tai ir jāsniedz arī prieks. Reizē 
ar ķermeņa nobriešanu attīstās arī 
prāts, pusaudzis iegūst vairāk fizis-

ka spēka un garīgas kontroles, spēj 
sasniegt labākus rezultātus, iegūst 
lielāku brīvību un var izmēģināt 
daudz ko jaunu. 

Tu kļūsti pieaudzis. Zēniem
Tu kļūsti pieaugusi. Meitenēm


