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Konkursā „Mūsu mazais pārgājiens 2018” 
skolēni izzināja, kā koks pārtop enerģijā

25. un 26. maijā AS „Latvijas 
valsts meži” Tērvetes dabas parka 
jaunākajā daļā – Kurbada zemē – 
notika Baltijā lielākais meža no
zares pasākums  – Latvijas meža 
dienas, kurās piedalījās ap 100 
dažādu ar mežsaimniecību, kok
apstrādi un vidi saistītu uzņēmu
mu un organizāciju. Apmeklētā
jiem bija iespēja piedalīties vairāk 
nekā 80 meža izziņas darbnīcās, 
darboties daudzveidīgās izglīto

jošās aktivitātēs kopā ar rūķiem, 
Cūkmenu un nozares profesio
nāļiem. Abās dienās pasākumu 
apmeklēja vairāk nekā 12  000 
bērnu, jauniešu un pieaugušo. 
Skolēniem tā bija izcila iespēja 
uzzināt par izglītības un karjeras 
iespējām dažādās Latvijas izglītī
bas iestādēs, uzņēmumos, zināt
niskajās institūcijās.

25. maijā pasākuma tēma bija 
„No skolas uz mežu”. Latvijas 
meža dienas atklāja BJC „Rīgas 
skolēnu pils” pūtēju orķestra (di
riģents Jānis Grahoļskis) jaunie 

mūziķi, pēc tam notika Zemko
pības ministrijas (ZM) organizē
tā skolu konkursa „Mūsu mazais 
pārgājiens 2018” uzvarētāju ap
balvošanas ceremonija. 12.  kon
kursā „Mūsu mazais pārgājiens” 
piedalījās Latvijas vispārizglītojo
šo un profesionālo skolu skolēni, 
kā arī interešu izglītības pulciņu 
dalībnieki, kuri pētīja koka pār
tapšanu enerģijā. Konkursa šāga
da moto – „Mežs un enerģija”.

Šogad konkursam tika iesūtīti 
46 darbi: 1.–4. klašu grupā – 19, 
5.–9.  klašu grupā  – 10, interešu 

FOTO: Vitālijs Stīpnieks
ZM organizētā skolu konkursa „Mūsu mazais pārgājiens 2018” uzvarētāji kopā ar konkursa organizatoriem 25. maijā tikās Tērvetes dabas parka jaunākajā daļā – Kurbada 
zemē, kur notika Baltijā lielākais meža nozares pasākums – Latvijas meža dienas.

izglītības pulciņu un mazpulku 
grupā – 12, savukārt 10.–12. kla
šu un profesionālās izglītības ie
stāžu grupā – 5 darbi.

Konkursa „Mūsu mazais pār
gājiens 2018” žūrijas priekšsēdē
tājs publicists Ēriks Hānbergs uz
runā uzteica Valdemārpils vidus
skolas 2.  klases skolēnu pausto 
„Mēs devāmies apciemot kokus”. 
„Tas skan tik sirsnīgi un pauž 
konkursa būtību un sūtību. Jo in
teresantāk savos darbos atainojat 
to, ko esat redzējuši un dzirdējuši, 
jo vairāk tas atbilst apciemošanas 

priekam. Tā jūs kļūstat gudrāki 
par mežu un esat kopā ar mežu – 
neatkarīgi no tā, vai tas izpaužas 
vienā kokā, vienā galdā vai krēs
lā,” sacīja Ē. Hānbergs.

ZM valsts sekretāre Dace Lu-
caua bērniem un jauniešiem at
gādināja, ka nekad nav par agru 
sākt iepazīt un iemīlēt mežu. 
Viņa pateicās skolotājiem, kuri 
iedvesmojuši skolēnus un palī
dzējuši viņiem izzināt ceļu, kā 
koks pārtop enerģijā.

Ažiotāža ap IZM virzīto izglī-
tības reformu ir pārspīlēta. 
Mēģinājumi notiekošo uzdot 
par labo un ļauno spēku cīņu 
ir kaitīgi reformas sekmīgai 
īstenošanai.

Programmas „Erasmus+” pro-
jekti Daugavpils tehnikuma 
audzēkņiem un mācībspēkam 
paver jaunas iespējas atklāt 
savu varēšanu.
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AKTUĀLI

Nedēļas nogalē skolās eksāmenu spriedzi nomainīs 
bērza meiju smarža, direktori un audzinātāji teiks ceļa
vārdus, absolventu rokās vītīs ziedi un vecāki notrauks 
kādu prieka asaru par saviem izaugušajiem bērniem, 
kuriem būs jāuzsāk patstāvīgas dzīves ceļš.

Kopš pagājušās nedēļas sabiedrību saviļņojušas 
diskusijas par izglītību. Saeimas Izglītības, kultūras 
un zinātnes komisijas deputāti divas dienas skatīja 
120 priekšlikumus, kas iesniegti grozījumiem Vispārē
jās izglītības likumā. Lemšana par 47 priekšlikumiem 
grozījumiem Izglītības likumā patlaban ir atlikta uz ne
noteiktu laiku, lai gan abi likumi ir savstarpēji saistīti. 
Kādēļ tādas kaislības mācību gada izskaņā? Valsts izglī
tības satura centrs (VISC) īsteno Eiropas Sociālā fonda 
projektu „Kompetenču pieeja mācību saturā” jeb „Skola 
2030”, kā rezultātā jātop jaunam izglītības standartam, 
mācību programmām, mācību materiāliem. Lai valdī
bā varētu virzīt jaunas pirmsskolas izglītības vadlīnijas, 
valsts pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības 
standartu, ir nepieciešami grozījumi abos iepriekšmi
nētajos likumos. Jauno saturu pirmsskolas izglītībā bija 
plānots ieviest jau šā gada 1.  septembrī. Pirmsskolas 
izglītības vadlīniju projekts ir vienīgais, kas ir nonācis 
valsts sekretāru sanāksmē saskaņošanai. VISC vadītājs 
Guntars Catlaks ir atzinis, ka par vadlīnijām ir saņemts 
daudz priekšlikumu un iebildumu, tādēļ patlaban tās 
tiek pilnveidotas. Projekta „Skola 2030” mājaslapā 
(https://www.skola2030.lv/apspriesana) ir rakstīts, ka 
valsts pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības 
standartus apstiprināšanai valdībā iesniegs pavasarī. 
Jāņi gandrīz klāt, bet abu šo dokumentu projektu nav 
valdībā un tos nevar apskatīt Saeimas deputāti, kuriem 
ir jāpieņem lēmums. Projekta mājaslapā ikviens var ie
pazīties ar sasniedzamajiem rezultātiem visos izglītības 
posmos, visās plānotajās mācību jomās, taču tie sniedz 
mazu priekšstatu par to, ko skolēniem mācīs. To, ka 
standarta satura vēl nav, bet jau tiek gatavoti mācību 
materiāli, 6. jūnija konferencē vecākiem apliecināja arī 
par jaunā satura ieviešanu atbildīgā Zane Oliņa.

Ko nolēma deputāti? Viņi neatbalstīja ieceri sākt 
bērnu skološanu 1. klasē ar sešu gadu vecumu, jo paš
valdības ir sarēķinājušas, ka šīs ieceres īstenošana tām 
izmaksātu vismaz 10 miljonus eiro, kas tām būtu jāat
rod savā budžetā. Arī jaunā satura ieviešanas plāns tika 
atlikts par vienu gadu, un tas nozīmē, ka pirmskolās 
jauno pieeju sāks īstenot vien 2019.  gada 1.  septem
brī, bet 1., 4., 7. un 10. klasē – 2020. gada 1. septembrī, 
2., 5., 8. un 11. klasē – 2021. gada 1. septembrī, 3., 6., 
9. un 12. klasē – 2022. gada 1. septembrī. Atbalstu ne
guva arī iecere vidusskolas posmā atteikties no četru 
virzienu izglītības programmām, kas Izglītības un zi
nātnes ministrijas ieskatā izslēdz iespēju skolēniem di
vās pēdējās vidusskolas klasēs padziļināti mācīties pašu 
izvēlētus mācību priekšmetus. Tie ir būtiskākie jautā
jumi, par kuriem 7. jūnijā deputātiem ir jābalso 2.  la
sījumā. Likumprojekta 3. lasījumu, kuru papildinās ar 
jauniem un precizētiem priekšlikumiem, plānots skatīt 
21. jūnijā.

Lai skaisti un saviļņojoši svētki un pārliecība, ka 
saviem skolēniem esat devuši labāko, ko varējāt, lai 
viņi dzīvē būtu veiksmīgi un laimīgi, jo citas sūtības 
skolotāja darbam nav!

Eiropas fizikas olimpiādē izcīna sudraba medaļu

Piešķirta „L’ORÉAL Baltic” stipendija „Sievietēm zinātnē” 

RTU reitingā „U-Multirank” iegūst augstu vērtējumu

 No 28. maija līdz 1. jūnijam Maskavas Fizikas un tehnolo
ģiju institūtā noritēja Eiropas fizikas olimpiāde, kurā piedalījās arī 
pieci jaunieši no Latvijas. Visveiksmīgāk startēja Āgenskalna Valsts 
ģimnāzijas skolnieks Jānis Hūns, kurš 115 skolēnu (no 23 valstīm) 
konkurencē ieguva 15. vietu, saņemot sudraba medaļu.

Olimpiādē startēja arī Olivers Prānis, Ričards Kristers Knipsis, 
Andrejs Sizovs (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija) un Eduards Spāģis (Lie
pājas Valsts 1. ģimnāzija). Latvijas delegācijas dalībniekus atbalstīja 
Latvijas Universitātes  (LU) Fizikas nodaļas zinātnieki un mācīb
spēks: profesors Andrejs Cēbers un pētnieks Kristaps Bergfelds. No
vērotāja lomu olimpiādē pildīja LU Studiju departamenta projektu 
koordinatore Mairita KrūkaZalcmane. Olimpiādes organizatoru 
pusē Latvijas fiziķu vārdu nesa profesors Vjačeslavs Kaščejevs.

 5. jūnijā Latvijas Zinātņu akadēmijā uzņēmuma „L’ORÉAL 
Baltic” stipendiju „Sievietēm zinātnē” par akadēmiskajiem sasnie
gumiem saņēma piecas Baltijas zinātnieces: Dr. chem. Ilva Nakurte, 
Mg. sc. ing. Anda Fridrihsone, Mg. sc. chem. Margarita Baitimiro
va no Latvijas, kā arī PhD Ģiedre MotuzaiteMatuzevičūteKīna 
(Giedrė Motuzaitė Matuzevičiūtė Keen) no Lietuvas, PhD Karina 
Kogermane (Karin Kogermann) no Igaunijas.

I. Nakurte stipendiju saņēma par tradicionālajos tekstīliju krāso
šanas procesos izmantoto pigmentu noteikšanu, lietojot hromato
grāfiskās analīzes metodes pētījumu, A. Fridrihsone – par pētījumu 
„Dzīves cikla novērtējums poliolu un poliuretānu materiāliem, kas 
iegūti no rapšu eļļas”, M. Baitimirova – par grafēnu saturošu slāņai
nu nanostruktūru veidošanas un īpašību pētījumu.

 Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) augstu novērtēta starp
tautiskajā augstskolu reitingā „UMultirank”, visaugstāko (A līme
ņa) vērtējumu saņemot sešos kritērijos.

Reitingu „UMultirank” veido piecas daļas – studiju process, 
pētniecība, tehnoloģiju pārnese jeb valorizācija, internacionalizā
cija un reģionālā iesaiste, un katrā no šīm daļām augstskolas izvēr
tētas pēc vairākiem kritērijiem. Visaugstāko (A) vērtējumu RTU 
saņēmusi par absolventu nodarbinātību, par bakalaura program
mām angļu valodā, par pašu radītajiem jeb spin-off uzņēmumiem, 
par pēcdoktorantu īpatsvaru akadēmiskajā personālā un radošu
mu zinātnē. B līmeņa jeb otro augstāko vērtējumu RTU saņēmusi 
astoņos kritērijos, tādējādi A un B vērtējumu kopsummā uzrādot 
labāko sniegumu reitingā iekļauto 15 Latvijas augstskolu vidū.
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 Visām pirmskolām līdz 1. septembrim jāpublisko pašnovērtējuma ziņojums
	PĒTĪJUMS
 Pirmskolas un ģimenes sadarbība
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Izglītības reforma jāpilnveido
Ažiotāža ap Izglītības un zi

nātnes ministrijas  (IZM) virzīto 
izglītības reformu ir pārspīlēta. 
Mēģinājumi notiekošo uzdot par 
labo un ļauno spēku cīņu ir kaitī
gi reformas sekmīgai īstenošanai. 
Vairāki Saeimas deputātu un ne
valstisko organizāciju priekšliku
mi reformas līdzsvarotai norisei 
palīdzētu.

Saeimas Izglītības, kultūras 
un zinātnes komisijas (turpmāk 
tekstā  – komisija) sēdē 31.  mai
jā tika apspriests likumprojekts 
„Grozījumi Vispārējās izglītības 
likumā” (turpmāk tekstā – grozī
jumi). To saturs tika uzlabots, pa
nākta vienošanās arī par reformu 
ieviešanas grafiku. Kur un kāpēc 
radās problēmas? Kā tās risināt? 
Mēģināsim rast atbildes uz šiem 
jautājumiem.

Ir jāizšķir trīs dažādas problē
mas:
1)  bērnu mācības skolā ar 6 gadu 

vecumu – to Saeimas komisija 
noraidīja;

2)  ieceres reformēt vidējo izglītī
bu un to neveiksmīgā prezen
tēšana;

3)  izmaiņas pamatizglītībā  – to 
veikšanai IZM faktiski ir saņē
musi zaļo gaismu, lai gan arī te 
ir daudz neatbildētu jautāju
mu un problēmu.

Kur – skolā vai 
bērnudārzā – mācīties 
6 gadus vecam bērnam?

Sabiedrības grupu viedokļi ir 
diametrāli pretēji. Ir vecāku or
ganizācijas, kuras IZM ideju no
liedz, un ir, kas to atbalsta, tomēr 
vairāk nekā 10 tūkstošu platformā 
„Mana balss” savākto parakstu 
pret sešgadnieku pārvietošanu uz 
skolām ir nopietns signāls IZM 
par nepietiekamu komunikāciju 
ar sabiedrību un nespēju ieceri 
pamatot!

Ko darīt?
Galvenais nebūt nav tas, kur – 

skolā vai pirmsskolas izglītības 
iestādē – atradīsies 6 gadus vecais 
bērns, bet gan – kāds būs mācību 
saturs, tā apguves veidi, metodes 
un vide. Saeimas komisijā tika 
panākta vienošanās par to, ka sa
gatavošanās skolai ir obligāta, sā
kot ar 5 (līdz 7) gadu vecumam.1 
Reformu veidotājiem būtu jāpa
nāk, lai tieši šajā posmā notiktu 
vajadzīgie uzlabojumi. Iespējams, 
tuvākajā nākotnē šo posmu ir liet
derīgi piesaistīt pamatizglītībai, 
taču – atstājot bērnus pirmsskolas 

izglītības iestādēs. Vieglāk ir mai
nīt mācību saturu nekā piemērot 
skolas sešgadīgo bērnu vajadzī
bām. Arī Lielbritānijā bērni sāk 
iet skolā agrāk, taču nodarbības ir 
līdzīgas kā pie mums pirmskolā. 
Svarīgi ir, lai vide būtu piemērota 
šā vecumposma bērnu vajadzī
bām, lai viņi tajā justos labi un 
motivēti, rotaļājoties pamazām 
apgūstot dažādas pasaules izziņas 
metodes un vērtības.

Pašreizējais regulējums nebūt 
neliedz vecākiem laist bērnus sko
lā arī 6 gadu vecumā, ja bērns tam 
ir gatavs. Fokusēšanās uz to, lai 
par katru cenu panāktu sešgadīgo 
ienākšanu skolās, diemžēl ir aiz
ēnojusi daudz svarīgākas izmai
ņas, kas paredzētas citās izglītības 
pakāpēs.

Kā virzīt pārmaiņas vidējā 
izglītībā un tās prezentēt?

Neizpratni Saeimas komisijā 
izraisīja jautājums par reformām 
vidusskolās. Līdzšinējā sistēma, 
kurā vidējās izglītības program
mas dalīja pa virzieniem (vispār
izglītojošais, humanitārais un so
ciālais, matemātikas, dabaszinību 
un tehnikas, profesionālais), ir 
nedaudz smagnēja un uzlaboja
ma. Taču, kad diskusijā minis
tram Kārlim Šadurskim jautāja, 
kā veidosies skolēnu izvēle bez 
šādiem četriem virzieniem, viņš 
ar kalkulatoru sāka rēķināt, cik 
īsti būs jaunu virzienu, ja skolēni 
pēc 10. klases varēs izvēlēties savu 
specializāciju. Ātrumā kalkulējot, 
sanāca vairāk nekā 900 iespēju. 
Nav brīnums, ka deputāti pēc 
tam nobalsoja pret to, jo Latvijā ir 
krietni mazāk vidusskolu, turklāt 
likās, ka nekas nav izdomāts līdz 
galam, ja sēdes laikā jārēķina ar 
kalkulatoru.

Pati ideja nav jauna. Lī
dzīgs eksperiments notika jau 
1993.  gadā, kad vidusskolās tikai 
pieci mācību priekšmeti bija ob

Turpinājums 4. lpp. 

ligāti, bet pārējos skolēni drīkstēja 
izvēlēties (turklāt visnesakarīgā
kajās kombinācijās). Lai pasargātu 
vidusskolēnus no neapdomīgas 
izvēles, vēlāk tika ieviesti minētie 
četri vidējās izglītības program
mu virzieni. Jaunais IZM piedā
vājums, salīdzinot ar iepriekšējo 
eksperimentu, ir labāks, jo tiek 
paredzēts, ka visās 10.  klasēs iz
glītības saturs visā valstī visiem 
skolēniem ir kopīgs. Specializā
cija sākas ar 11. klasi un turpinās 
12. klasē. Taču, pirmkārt, lai būtu 
skaidrs, kas tiek piedāvāts visiem 
un kura ir mainīgā daļa, vidējās 
izglītības standartā jābūt formu
lētiem sasniedzamajiem rezultā
tiem, beidzot tieši 10. klasi (nevis 
tikai 12. klasi); otrkārt, ir svarīgi, 
lai skolēnu izvēle būtu virzīta uz 
sagatavošanos konkrētu augstā
kās izglītības programmu veidu 
apguvei; treškārt, bažas rada pro
fesionālās ievirzes izglītības pro
grammu virziena nākotne. Vai tas 
saglabāsies?

Ko darīt?
Šķiet, reformu piedāvājums 

vidējai izglītībai ir izstrādes sāku
ma stadijā. Ir jādod IZM laiks to 
izstrādāt detalizēti, tāpēc grozīju
mi Vispārējās izglītības likumā at
tiecībā uz vidusskolām būtu virzā
mi tad, kad jaunais piedāvājums, 
ieskaitot vispārējās vidējās izglītī
bas standarta projektu, ir pilnīgi 
gatavs. IZM nostāja  – vispirms 
apstipriniet grozījumus, pēc tam 
mēs parādīsim, kāds ir iecerētais 
izglītības saturs,  – ir jāmaina. Ja 
IZM būtu nākusi ar pilnu doku
mentu komplektu visās izglītības 
pakāpēs, tad minētie grozījumi 
būtu skaidrāk saprotami un tiktu 
ātri pieņemti.

Pamatizglītībā 
vairs nebūs mācību 
priekšmetu standartu

Lielākā daļa IZM ieceru at
tiecībā uz pamatizglītību Saeimas 
komisijā tika akceptēta. Viena no 
reformas idejām ir atteikties no 
mācību priekšmetu standartiem, 
kuri agrāk bija vispārējās izglītības 
standarta sastāvdaļas.

Kompetenču pieejas projekta 
rezultātā pagaidām gan vispārējās 
izglītības standarta projekta vietā 
ir tapušas drīzāk plaši interpretē
jamas vadlīnijas (angļu val. guide-
lines, vācu val. richtlinien), sasnie
dzamie rezultāti daudzviet for
mulēti ļoti vispārīgi, piemēram, 
114 reižu lietots vārdu saīsinājums 
„u.  c.”. Tas nozīmē, ka sasniedza
mo rezultātu robežas ir nenoslēg
tas, neskaidras, turklāt runa nav 
tikai par šo vienu formu „u. c.”, bet 
par pārāk vispārīgiem formulēju

miem visā sasniedzamo rezultātu 
daļā. Vai uz šāda tipa standarta 
pamata varēs veidot vienotus ek
sāmenus un pārbaudes darbus? 
Vai dažādās skolās tiks piedāvāta 
un iegūta tā pati izglītība? Piere
dze rāda, ka šāda vispārīga stan
darta gadījumā galveno nozīmi 
iegūst mācību programmu parau
gi, kas visos mācību priekšmetos 
kļūst par vienīgās patiesības avo
tiem. Tāpēc ir svarīgi, kādi tie būs. 
Vai tie būs izglītības programmu 
sastāvdaļas?

Par to tika ilgi diskutēts Saei
mas komisijā. Ministru kabine
ta  (MK) sākotnēji apstiprinātajos 
grozījumos vispār bija aizmirsies 
izglītības saturs. Reaģējot uz vai
rāku deputātu priekšlikumiem, 
IZM kļūdu centās novērst. Vaka
rā pirms komisijas sēdes tika ie
sniegta virkne IZM labojumu, ku
ros izglītības satura formulējums 
bija atgriezies. Taču IZM turpi
nāja pretoties priekšlikumam, ka 
mācību programmas vai to parau
gi ir izglītības satura daļas, lai gan 
minētā likuma 19. pantā, ko IZM 
neaicina grozīt, ir rakstīts: „Mā
cību priekšmeta programma ir 
vispārējās izglītības programmas 
sastāvdaļa.” Izglītības programma 
ir būtiskākais dokuments jebkuras 
skolas darbā, jo to licencē un akre
ditē. Likumā ir precīzi jāatspogu
ļo, kas ir šīs izglītības programmas 
izglītības saturs. Būtu tikai loģiski 
prasīt, lai izglītības iestāde savā 
izglītības programmā ietver visu, 
kas skolā tiek mācīts, – visas mā
cību priekšmetu programmas, 
lai katrs no vecākiem (arī skolas 
akreditētājs) to var iepazīt. Tā ir 
elementāra prasība pēc atklātī
bas un skaidrības! Savukārt IZM 
piedāvātu izglītības programmu 
paraugus ar pievienotiem mācību 
programmu paraugiem. Tas varē
tu kompensēt mācību priekšmetu 
standartu trūkumu.

Līdzīgs pārpratums no IZM 
puses bija piedāvājums Vispārējās 
izglītības likuma 1. panta 5. pun
ktu, kurā tiek definēts mācību 
priekšmets, papildināt ar teiku
mu „Mācību priekšmetus apvie
no mācību jomās”. Tiek ieviests 
jauns termins „mācību joma”, taču 
skaidrojuma šim terminam nav! 
Nav skaidrs, kas tieši apvieno mā
cību priekšmetus. Kura iestāde to 
dara? Kāpēc? Pēc kādiem kritēri
jiem apvieno? Pēc subjektīviem? 
Vai pēc kādiem starptautiski at
zītiem klasifikācijas principiem? 
(Loģiski būtu, ja mācību jomas 
tiktu veidotas saskaņā ar Latvi
jas izglītības klasifikatoru (MK 
13.06.2017. noteikumi Nr.  322 
„Noteikumi par Latvijas izglītī
bas klasifikāciju”).2 Par to iestājas 
Latvijas Informātikas skolotāju 
asociā cija.) Diemžēl jautājums 
par termina „mācību joma” skaid
rojumu acīmredzot pārbīdīsies uz 
likuma trešo lasījumu.

Ko darīt?
Izglītības reformas labā grozī

jumi ir jāpilnveido. Šajā procesā 
ciešāk jāiesaista pedagogu orga

nizācijas. Taču lielākais darbs būs 
jauna mācību satura izstrāde ne 
tikai standarta, bet tieši mācību 
programmu līmenī.

Kas īsti ir 
kompetenču pieeja?

Visbeidzot  – reformu idejas 
varētu pieņemt, ja projektā „Kom
petenču pieeja mācību saturā” 
nebūtu tik daudz neskaidrību, ris
ku un kļūdu. Projekts ir saņēmis 
vairāk par 800 priekšlikumu no 
dažādām organizācijām un per
sonām, kas analizējušas portālā 
„Skola 2030” ievietoto mācību sa
tura aprakstu.

Diemžēl publicētajā piedāvā
jumā mācību satura nav. Nav pat 
galveno tematu, ko mācīt kon
krētos mācību priekšmetos. Bet 
ir konceptuālas idejas un sasnie
dzamo rezultātu apraksti, skolē
nam beidzot 3.,  6. un 9. klasi un 
vidusskolu. Tātad apspriešanai 
vēl nemaz nav piedāvāti standar
ti (pamata un vidējai izglītībai). 
Tiem būtu jātop uz minētā ap
raksta bāzes.

Bažas izraisa latviešu valo
das ievietošana vispārējā valodu 
jomā, faktiski pielīdzinot to sveš
valodām, lai gan dzimtās valodas 
apguves metodika atšķiras no 
svešvalodu mācīšanas. Igaunijas 
standartā valsts valoda veido atse
višķu jomu. Projektā ir paredzēts, 
ka Latvijas un pasaules vēsture 
jāmāca kopā, bet sasniedzamie 
rezultāti ir formulēti kopējā so
ciālo un pilsonisko zinību jomā 
(neizdalot vēsturi atsevišķi). Vai 
rezultātā nepazemināsies skolēnu 
zināšanas vēsturē?

Sociālajās zinībās (un visā sa
sniedzamo rezultātu daļā pamat
izglītībā) nav minēti Latvijas vals
tiskumam svarīgi jēdzieni „atmo
da”, „Latvijas okupācija”, „brīvības 
cīņas”, „reformācija”, „latviešu 
tradicionālā kultūra”, Latvijai rak
sturīgie svētki Ziemassvētki, Jāņi, 
toties ir minēta Valentīndiena, 
Halovīns, Masļeņica. Sasniedza
majos rezultātos nekas nav teikts 
par ANO, par Eiropas Savienību, 
par NATO, par Latvijas stratē
ģiskajiem partneriem, toties ir 
minēta Krievijas Impērija. Nekas 
nav par tādu sensitīvu tematu kā 
holokausts. Jāsecina, ka standarta 
autori ignorējuši ne tikai svarīgus 
tematus Latvijas un pasaules vēs
turē, bet arī politiski svarīgas mūs
dienu aktualitātes. Pietiekami ne
apgūstot informāciju par Latvijas 
(un Eiropas) vēsturi, jaunietis var 
kļūt par ideoloģisku manipulāciju 
un ārvalstu propagandas upuri.

Valsts izglītības satura centrs 
gan ir solījies, ka minētās kļūdas 
tiks novērstas un galapiedāvāju
mā tiks iekļauti pedagogu un citu 
nevalstisko organizāciju iesniegtie 
priekšlikumi. Atliek vienīgi cerēt.

No kompetenču projekta ir arī 
ieguvumi. Projekta gaitā:
1)  skolotājiem ir iespēja mācīties 

sadarboties;

   ANDREJS MŪRNIEKS
Dr. sc. admin.
IK

1 Grozījumi Vispārējās izglītības likuma 20. panta 2. daļas 1. teikumā (priekšlikums Nr. 43).
2 Mācību jomas var veidot, arī balstoties uz starptautisko izglītības klasifikatoru ISCED Fields of Education and Trai-

ning 2013 (ISCED-F 2013) vai starptautisko zinātņu nozaru klasifikatoru Frascati 2015, vai citiem starptautiski atzī
tiem izglītības un zinātnes klasifikatoriem.

3 Saskaņā ar tikumiskās audzināšanas vadlīnijām, t. i., MK 15.07.2016. (prot. Nr. 36, 34. §) noteikumiem Nr. 480 „Iz
glītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu 
izvērtēšanas kārtība”; sk.: https://likumi.lv/ta/id/283735-izglitojamo-audzinasanas-vadlinijas-un-informacijas-maci-
bu-lidzeklu-materialu-un-macibu-un-audzinasanas-metozu-izvertesanas.
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2)  tiek veidota tematiskā sasaiste 
starp mācību priekšmetiem;

3)  veidojot kopīgus plānus vai
rākos radniecīgos mācību 
priekšmetos un projektos ie
saistot vairākas klašu grupas, 
notiek sadarbība skolas līme
nī;

4)  sasniedzamie rezultāti tiek 
formulēti kā darbības;

5)  akcents tiek likts uz skolēna 
pašpieredzi. Patiešām  – tikai 
paša pieredzē apjēgtais, izmē
ģinātais un iemīlētais paliks 
skolēna atmiņā, sekmēs darba 
karjeru un veidos personisko 
vērtību sistēmu.
Ir paredzēti jauni mācību 

priekšmeti  – kultūras izpratne 
(pamatskolā) un drāma, lai gan 
tiem nav sagatavoti skolotāji. Par 
kultūras izpratni gan ir jāsaka, ka 
tā ir viena no visvairāk izstrādāta

jām tēmām, tomēr tajā paredzēto 
diez vai var īstenot, ja neievieš jau
nu mācību priekšmetu kaut vai ar 
minimālu stundu skaitu.

Ieguvums ir tas, ka mācību 
satura aprakstā ietverti tikumi 
un vērtības,3 tomēr sasniedzamo 
rezultātu sadaļā tas neparādās kā 
atsevišķa caurviju tēma (atšķirībā 
no četrām citām caurviju tēmām). 
Sasniedzamajos rezultātos nav mi
nētas sākumā deklarētās vērtības: 
solidaritāte, līdzcietība, mērenība, 
gudrība. Nekur nav minēti arī šādi 
jēdzieni: kapitālisms, komunisms, 
nacisms, liberālisms, konservatī
visms, revolūcija, ideālisms, ma
teriālisms, antīkā kultūra, Bībele, 
filozofija, pasaules uzskats, sirds
apziņa, apziņa, zemapziņa, prāts, 
miers, nevardarbība, disciplīna, 
diplomātija; nav minētas šādas 
vērtības: brīvība, uzticība, piedo
šana, patiesība; nav arī jēdzienu 
„maldi” un „meli”, kuru izpratne 

ir būtiska skolēnu kognitīvajā un 
tikumiskajā izaugsmē. Akcents  – 
ignorējot latviskās identitātes as
pektu, arī nākotnes izaicinājumus, 
kas saistās ar pasaules uzskatu, re
liģiju, civilizāciju mijietekmēm, – 
ir likts uz globalizāciju. Trūkst 
līderības attīstīšanas, gatavības 
uzņēmējdarbībai (Igaunijas izglī
tības saturā definētā entrepreneur-
ship competence).

Savukārt pats vārds „kompe
tence” (arī latviskais „lietpratība”) 
ne reizi tā arī neparādās sasnie
dzamo rezultātu aprakstos! Ir arī 
citi iebildumi un kļūdas, kas, ie
spējams, ir izskaidrojamas ar ne
pietiekamu dažu izvēlēto ekspertu 
kompetenci.

Projektā ir piedāvātas vairā
kas aktuālas teorētiskas idejas, 
kas gan pārsvarā ir patapinātas 
no dažiem ārzemju avotiem, to
mēr trūkst to detalizēta atspogu
ļojuma konkrētos formulējumos 

sasniedzamo rezultātu aprakstā.
Loģiski būtu, ja jaunos izglītī

bas standartus apstiprinātu tikai 
pēc projekta aprobācijas noslēgu
ma, labojot konstatētās nepilnī
bas, tomēr Saeimas komisija lēma, 
ka grozījumi (un tātad arī jaunais 
izglītības saturs) stāsies spēkā jau 
2020.  gadā visās skolās (lai gan 
pakāpeniski  – pa klašu grupām). 
Ir skolas, kas ar vecāku padomes 
lēmumu ir atteikušās piedalīties 
eksperimentā. Godātie vecāki, zi
niet, ka šis lēmums jūsu bērnus no 
tā nepasargās! Tikai – atšķirībā no 
pilotskolām – jūsu bērns un viņa 
skola būs sliktākā situācijā: pro
jektā tiek paredzēts izglītot 6000 
skolotāju, nevis visus; apgādāt ar 
jaunajiem materiāliem 100 skolu, 
nevis visas. Tātad daļa skolu būs 
sliktākā situācijā nekā pilotskolas, 
bet jaunās prasības uz tām jau at
tieksies.

Ieguvums no projekta varētu 

būt tieši rūpīga konkrētu mācību 
materiālu izstrāde. Standartu for
mulējumi, lai cik skaisti un precīzi 
arī izdotos, paši par sevi vēl ne
maina mācību procesā notiekošo. 
Ir nepieciešamas jaunas mācību 
grāmatas, digitāli materiāli, in
teresanti paņēmieni. Daudziem 
Latvijas skolotājiem ir inovāciju 
pieredze, ko projektā varētu iz
mantot. Šī pieredze būtu jāintegrē 
jaunajā mācību saturā.

Gribētos, lai Latvijā notiktu 
nopietna, pamatīga izglītības re
forma, lai ienāktu interesantas 
pieejas, metodes un mācību sa
turs, kurā būtu līdzsvarotas gan 
jaunākās tendences un globalizā
cijas radītās realitātes, gan vietējās 
tradīcijas un Latvijas kultūras vēr
tības, lai pieaugtu gan absolventu 
konkurētspēja darba tirgū, gan 
viņu vēlme būt uzticīgiem savas 
valsts patriotiem un aktīviem tās 
veidotājiem. 

2018.  gada 29.  maijā valdība 
pieņēma Ministru kabineta (MK) 
noteikumus Nr.  301 „Psihologu 
noteikumi” un Nr.  302 „Psiho
logu sertifikācijas padomes noli
kums”. Ar šiem noteikumiem tiks 
reglamentētas prasības psihologa 
profesionālajai darbībai, psiho
logu reģistrācija un sertifikācija, 
kā arī padomes darbība. Notei
kumu prasības skaidro Izglītības 
kvalitātes valsts dienesta (IKVD) 
Licencēšanas un uzraudzības de
partamenta direktores vietnieks 
Ivans Jānis Mihailovs.

Tiesības veikt patstāvīgu psi
hologa profesionālo darbību ap
liecina augstākās izglītības dip
loms par akreditētas bakalaura 
studiju programmas un akredi
tētas maģistra studiju program
mas psiholoģijā apguvi vismaz 
200  kredītpunktu apjomā (vis
maz vienai no šīm programmām 
ir jābūt profesionālajai studiju 
programmai); reģistrācija psiho
logu reģistrā; psihologa sertifi
kāts noteiktā profesionālās darbī
bas jomā:
1)  izglītības un skolu psiholoģija;
2)  darba un organizāciju psiho

loģija;
3)  klīniskā un veselības psiholo

ģija;
4)  juridiskā psiholoģija;
5)  konsultatīvā psiholoģija;
6)  militārā psiholoģija.

Psihologam ir tiesības ser
tificēties vairākās profesionālās 
darbības jomās, ja viņam ir jomai 
atbilstīga darba pieredze.

Psihologa reģistrācija
Lai reģistrētos psihologu re

ģistrā, atbilstīgi MK noteikumu 
Nr.  301 „Psihologu noteikumi” 
2.  punktam persona Psihologu 
sertifikācijas padomei iesniedz 
šādus dokumentus: iesniegumu 
reģistrācijai psihologu reģistrā; 
izglītību apliecinošo dokumentu 
kopijas; ar psihologu pārraugu 
noslēgto līgumu par psihologa 
pārraudzības īstenošanu (attieci
nāms ar 2019. gada 1. janvāri).

Psihologa sertifikāta 
iegūšana līdz 2019. gada 
31. decembrim

Psihologam ir tiesības veikt 
patstāvīgu psihologa profesionālo 
darbību bez reģistrācijas un psi
hologa sertifikāta līdz 2019. gada 
31. decembrim.

Persona, kura līdz 2018. gada 
1. janvārim ieguvusi atbilstīgu iz
glītību un kurai ir dokumentāri 
apliecināta vismaz triju gadu pro
fesionālā pieredze pēdējo piecu 
gadu laikā, līdz 2018. gada 31. de
cembrim var vērsties ar iesniegu
mu Psihologu sertifikācijas pado
mē, lai tiktu reģistrēta psihologu 
reģistrā un saņemtu psihologa 
sertifikātu bez sertifikācijas pār
baudījuma kārtošanas.

Persona, kurai dokumentāri 
apliecināta ir mazāk nekā tri
ju gadu profesionālā pieredze 
pēdējo piecu gadu laikā, līdz 
2018.  gada 31.  decembrim var 
vērsties ar iesniegumu Psihologu 
sertifikācijas padomē, lai tiktu re
ģistrēta psihologu reģistrā un sa
ņemtu psihologa sertifikātu pēc 

nokārtota sertifikācijas pārbau
dījuma.

Persona, kura līdz 2018. gada 
1. janvārim ir ieguvusi tādu aug
stāko izglītību psiholoģijā, kas 
neatbilst likuma prasībām, un 
kurai ir dokumentāri apliecināta 
vismaz piecu gadu profesionā
lā pieredze pēdējo septiņu gadu 
laikā, līdz 2018. gada 31. decem
brim var vērsties ar iesniegumu 
Psihologu sertifikācijas padomē, 
lai tiktu reģistrēta psihologu re
ģistrā un saņemtu psihologa ser
tifikātu pēc nokārtota sertifikāci
jas pārbaudījuma.

Persona, kurai ir dokumen
tāri apliecināta mazāk nekā pie
cu gadu profesionālā pieredze 
pēdējo septiņu gadu laikā, līdz 
2022.  gada 31.  decembrim ir 
tiesīga veikt psihologa profe
sionālo darbību bez Psihologu 
likuma 3.  panta pirmajā daļā 
noteiktās izglītības, no tiem 
pēdējos trīs gadus psihologa 
profesionālo darbību ir tiesī
bas veikt psihologa pārrauga 
pārraudzībā, ja persona līdz 
2018.  gada 30.  jūnijam ir vēr
susies Psihologu sertifikācijas 
padomē ar iesniegumu par re
ģistrāciju psihologu reģistrā.

Psihologa sertifikācija
Lai kārtotu sertifikācijas pār

baudījumu un iegūtu psihologa 
sertifikātu noteiktā profesionālās 
darbības jomā (sertifikāts ir de
rīgs septiņus gadus), persona at
tiecīgajai psihologu sertifikācijas 
komisijai iesniedz šādus doku
mentus:

 iesniegumu psihologa sertifi

kāta iegūšanai;
 izglītību apliecinošus doku

mentus, izņemot gadījumu, ja 
psihologu reģistrā ir ziņas par 
personas izglītību;

 profesionālās darbības ap
rakstu un dokumentus, kas 
apliecina ziņas par personas 
profesionālo darbību (pie
mēram, ziņas par personas 
darbavietu, darba pieredzi un 
darba slodzes apjomu);

 psihologa pārrauga aplieci
nājumu par personas pārrau
dzību, iekļaujot savstarpējās 
sadarbības raksturojumu un 
atbilstības izvērtējumu psiho
loga profesionālās darbības 
veikšanai, kā arī pārraudzī
bas procesa aprakstu (attieci
nāms pēc 2019. gada 1. janvā
ra);

 divu profesionālās prakses 
gadījumu analīzi, apliecinot 
kompetenci psiholoģijas zi
nātnes un prakses jaunākajās 
atziņās un ievērojot paredza
mo psihologa profesionālās 
darbības jomu.
Pārejas periodā pieredzēju

šiem psihologiem ir tiesības iegūt 
sertifikātu bez pārbaudījuma kār
tošanas.

Valsts nodeva 
un maksas pakalpojumi

Valsts nodevas apmērs ir šāds:
 par psihologa reģistrēšanu 

psihologu reģistrā – 10 eiro;
 par psihologa sertifikāta iz

sniegšanu (arī veicot resertifi
kāciju) – 10 eiro;

 par psihologa pārrauga tiesī
bu piešķiršanu un psihologa 

pārrauga reģistrēšanu psiho
logu reģistrā – 10 eiro.
Sertifikācijas pārbaudījuma 

maksa ir 200 eiro.
Psihologa pārrauga pārbaudī

juma maksa ir 100 eiro.
Valsts nodeva, sertifikācijas 

pārbaudījuma maksa vai psiholo
ga pārrauga pārbaudījuma maksa 
iemaksājama IKVD kontā pirms 
personas (psihologa) reģistrēša
nas reģistrā, psihologa sertifikā
ta iegūšanas, psihologa pārrauga 
tiesību piešķiršanas, psihologa 
sertifikācijas pārbaudījuma vai 
psihologa pārrauga pārbaudīju
ma.

Psihologa pārrauga 
tiesību iegūšana līdz 
2019. gada 31. decembrim

Persona, kura līdz 2018. gada 
1.  janvārim ieguvusi atbilstīgu 
izglītību un veikusi dokumentāri 
apliecinātu psihologa profesionā
lo darbību vismaz piecus gadus 
pēdējo septiņu gadu laikā, līdz 
2018.  gada 31.  decembrim var 
vērsties ar iesniegumu Psiholo
gu sertifikācijas padomē, lai tiktu 
reģistrēta psihologu reģistrā un 
saņemtu psihologa sertifikātu bez 
sertifikācijas pārbaudījuma kār
tošanas, kā arī iegūtu psihologa 
pārrauga tiesības bez pārbaudīju
ma kārtošanas.

Psihologa pārrauga tiesības 
var iegūt ne vairāk kā divās psi
hologu profesionālās darbības 
jomās.

Psihologa pārraudzība ir psi
hologa un psihologa pārrauga 

Izglītības reforma jāpilnveido

Psihologu profesionālo darbību 
reglamentēs „Psihologu noteikumi”

  IK INFORMĀCIJAIK
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Vasaras uzvaras gājiens šogad 
sācies jo īpaši strauji. Skat, jūnijs 
vēl tikko ieradies, bet vaigi, rokas 
un stilbi jau brūni, kādam ceļgali 
dabūjuši pirmo asfalta slimības 
kārtu, pirmās vasaras kurpju uz
berztās tulznas arī jau apdzijušas, 
savukārt karstuma rekordi un 
puķu ziedēšana traucas uz priek
šu tādā ātrumā, it kā par katru 
cenu gribētu nokļūt visaugstā
kajās starptautisko salīdzinošo 
pētījumu reitingu vietās. Toties 
skolas un to virzienā ejošie ceļi un 
pilsētu ielas pamazām pieklust, 
piedāvājot arī pedagogiem laiku 
un noskaņu pabūt pašiem ar sevi. 
Ieklausīties, padomāt, uzlādēties 
un sagatavoties tālākajam gāju
mam – vasarā un dzīvē kopumā.

Ieklausīties vispirms vajadzē
tu sevī, kaut arī tas ne vienmēr ir 
droši, ērti vai patīkami. Var gadī
ties, ka nākas sadzirdēt pienācīgā 
attālumā noglabātas šaubas, veik
li nopūderētu nedrošību vai aiz 
pakša aizbāztu neērtības izjūtu 
par kādu pārsteidzīgu vārdu vai 
neīstenotu rīcību. Taču, ieklauso
ties sevī, vajadzētu sadzirdēt arī 
to kautrīgo balstiņu, kura mēģina 
pateikt, kas jums katram patiesi 
patīk, kas interesē, ko gribas darīt. 

VIEDOKLIS

Par ieklausīšanos, 
padomāšanu un citiem vasaras darbiem

FOTO: no personiskā arhīva
„Mums pašiem ir jāmeklē savi strāvas avoti – saules siltumā, domu 
spēkā, drauga rokasspiedienā – un tad kopīgi jāķeras pie darbiem,” 
atgādina Aija Tūna.

   AIJA TŪNA
Speciāli „Izglītībai un Kultūrai”
IK

Tas taču ir par pedagogiem, vai 
ne? Vismaz tā tam vajadzētu būt, 
jo, ja mēs paši esam kā nīgri gruz
došas pelnu čupiņas un tādi ejam 
satikties ar jauniešiem, tad naivi 
cerēt uz saprašanos un kopīgu 
liesmu. Tas būtu pat pārāk egois
tiski – sagaidīt (vai pat pieprasīt), 
lai bērni un jaunieši ir tie, kuri 
uztur pedagoga enerģijas līmeni, 
bez ierunām pakļaujoties norā
dījumiem un spējot veikt aizvien 
izsmalcinātākus numurus, klases, 
skolas un – galu galā – sava skolo
tāja godu aizstāvot.

Radošuma konference šogad 
piedāvā domāt un runāt par trim 
blokiem: kā iedegties pašam, kā 
aizdegt citus un kā degt – par sevi, 
par savējiem, par Latviju  –, bet 
nesadegt. Man patiesi gribas, lai 
blakus citu profesiju pārstāvjiem, 
kas šajās konferencēs ierodas ar 
dūšīgu enerģijas vilni, saposušies 
un smaidīgi, būtu arī daudz sko
lotāju  – skaistu un lepnu par to, 
ka viņi dara aizraujošāko darbu 
pasaulē.

Jā, tas nebūs tipisks profesio
nālās pilnveides pasākums, bet 
tā būs iespēja atcerēties par sevi 
veselumā – kā personību, kā pro
fesionāli un arī kā pilsoni. Tāds 
nu komplekts mēs katrs esam. 
Pie viena  – tas būs labs piemērs 
skolēniem, modelējot saikni ar 
dzīvi ārpus skolas un pārnesot „es 
to zinu” uz „es tā daru” statusu. 
Kā savulaik semināros akcentēja 
kritiskās domāšanas pieejas vei

tiecībā uz ikdienā veicamo darbu.
Nesen starp papīriem (jā, arī 

fizisko un elektronisko papīru 
pārskatīšana un revidēšana labi 
piedienas šim laikam) atradu no 
kāda brīvdienu romāniņa sen iz
rakstītu citātu par domāšanu. Iz
rādās, „tai nemaz nav jābūt kon
struktīvai domāšanai vai spožiem 
problēmu risinājumiem, drīzāk 
tās ir klīstošas, sapņiem līdzīgas 
domas, kuras uz labu laimi virzās 
no vienas vietas uz citu, kaut ko 
izraugās, aplūko to, atkal noliek – 
tā, kā ļaudis mēdz staigāt pa vei
kaliem”. (Citāts no Anitas Šrīvas 
romāna „Fortūnas klintis”. Rīga: 
Kontinents, 2001.) Šāda domā
šana iedrošina un nomierina, un 
tad ar mierīgu prātu varam būt 
šeit un tagad, lai apzinātos, kā īsti 
klājas mūsu iekšējām baterijām 
un kas darāms, lai tās uzlādētu.

Sākam lūkoties apkārt un pa
manām, ka dažus lielos akmeņus 
savos plānos varam ielikt jau ta
gad. Viena no iespējām – pieteikt 
dalību tikko izsludinātajā radošu
ma konferencē „Subject: Creativi
ty”, kas no mājvietas Liepājā de
vusies pasaulē un 2. novembrī no
tiks Vidzemes koncertzālē Cēsīs 
(vairāk informācijas: https://www.
subjectcreativity.lv/). Šāgada tēma 
ir mūsu attiecības ar uguni un 
degšanu, jo, kā atzīst organizatori, 
„katras personības profesionālas 
darbības pamatā ir radošums, aiz
rautība, spēja eksperimentēt, ie
dvesmot jeb iedegt līdzgaitniekus, 
kas kopēji iedzīvina jaunas idejas”. 

Katras personības 
profesionālas 

darbības pamatā ir 
radošums, aizrautība, 
spēja eksperimentēt, 
iedvesmot jeb iedegt 
līdzgaitniekus, kas 
kopēji iedzīvina jaunas 
idejas.
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un pazīstamo, gūt 
spirgtumu no jaunā 
un negaidītā.
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Ja mēs paši 
esam kā nīgri 

gruzdošas pelnu 
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un kopīgu liesmu. 
Tas būtu pat pārāk 
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(vai pat pieprasīt), lai 
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šiem ir jāmeklē savi strāvas avo
ti  – saules siltumā, domu spēkā, 
drauga rokasspiedienā  – un tad 
kopīgi jāķeras pie darbiem.

Varbūt labs sākums būs Lat
vijas Nacionālās bibliotēkas ak
cija „Viens teikums jaukākai die
nai”. Tā ir iespēja ne vien baudīt 
domāšanas priekus ar skatu uz 
Daugavu un Vecrīgu, bet arī visu 
jūniju atstāt jaukus vārdus, novē
lējumu vai uzmundrinošu tekstu 
nākamajam lasītājam. Bibliotēkas 
lasītavās ir pieejamas akcijas past
kartes, uz kurām var uzrakstīt no
vēlējumu un ielikt grāmatā. Kas 
zina, kad novēlējums tiks izlasīts, 
taču tas, visticamāk, uzlabos kā
dam dienu.

Cēsīs plānots runāt arī par 
to, kā, radot un īstenojot jaunas 
idejas, spēt atrast līdzsvaru starp 
darbu, atpūtu, ģimeni un veselīgu 
rutīnu. Un arī tas mums katram ir 
tik aktuāli. Galu galā – laime jau 
arī nav kaut kāds galapunkts, kas 
jāsasniedz. Tas ir ceļš un spēja un 
prasme šajā ceļā saskatīt skaisto, 
samazināt traucējošo, balstīties uz 
zināmo un pazīstamo, gūt spirg
tumu no jaunā un negaidītā.

Vārdu sakot  – šis tiešām ir 
laiks, kas mums dots, lai ieklau
sītos, padomātu, uzlādētos un 
sagatavotos tālākajam gājumam. 
Iedvesmojieties no dabas, mūzi
kas vai motora dziesmas! Vērojiet 
bērnus, atturoties no automātis
kas vēlmes pamācīt vai aizrādīt. 
Lutiniet sevi, cik vien iespējams – 
veselu pēcpusdienu vai tikai nie
ka divas ceļojuma nedēļas. Var
būt domas ritināt un veikt izvēles 
palīdzēs Mesas dziedātais: „Tas ir 
mīts, ka dzīve sākas pirmdienā.”

Un ne jau pati no sevis tā sāk
sies, vēl jo vairāk, ja paši tai spi
rināsimies pretī vai, vāveres ritenī 
skriedami, pat nepamanīsim visu 
vērtīgo, ko pazaudējam. Ieklau
sīsimies un domāsim! Zemenes 
lasot un bietes kaplējot. Autobusā 
braucot un smilšu pilis ar maz
bērniem ceļot. Tieši tie ir visīstā
kie vasaras darbi. Lai būtu gatavi 
spert nākamo soli. 

cinātāji Čārlzs Templs (Charles 
Temple), Džinija Stīla (Jeannie 
Steele) un Kurts Meredits (Kurtis 
Meredith), „zināšanas bez iespējas 
tās praktiski izmantot līdzinās da
toram bez elektrības. Tajā var tikt 
uzglabāts ievērojams informācijas 
apjoms, taču to nav iespējas iz
mantot.  [..] Kad skolēni sapratīs, 
ka zināšanu vērtība slēpjas to dzī
votspējā, viņi spēs konstruktīvāk 
izmantot savas zināšanas. Viņiem 
jāsaprot, ka mācīšanās ir enerģija, 
kas tiek uzkrāta, lai varētu nodro
šināt elektrisko strāvu problēmas 
risināšanai, nevis tādu iemācītu 
faktu kolekcionēšana, kurus šad 
un tad atcerēties un uz kuriem 
šad un tad atsaukties”. Mums pa

Ne tā – sapņaini un tik tālu, ka ir 
pilnīgi droši – nav vērts pat mēģi
nāt, jo tas tik un tā nav pa spēkam, 
tāpat kā nokļūt līdz mēnesim un 
zvaigznēm. Tā būtu dzīvošana 
ilūziju pasaulē  – tā nekur neved 
un neko nepalīdz. Sadzirdiet to, 
ko saņemoties un uzdrīkstoties 
patiesi var izdarīt! Aizbraukt uz 
laukiem un audzēt puķes, izbau
dīt tuvējo (vai attālāko, to, kas 
otrā Latvijas malā) pilsētu un dīki 
pasēdēt kafejnīcas terasē, pļaut 
mauriņu un marinēt gurķus, 
skaisti un no sirds nedarīt neko – 
lai tad saprastu, ka tieši to darīt 
ir visgrūtāk. Tā atrodam laiku un 
drosmi vērošanai un domāšanai – 
it kā par visu ko un neko vienlai
kus, bet galu galā  – nonākot pie 
patiesi būtiskām atziņām, arī at
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Iegūtas balvas un pozitīvs adrenalīns
Koka ēku renovācijas centrā 

„Koka Rīga” 31.  maijā sumināja 
Rīgas izglītības iestāžu sporta or
ganizatorus, sporta pedagogus, 
galvaspilsētas labākās skolas par 
sasniegumiem Rīgas, Latvijas un 
starptautiska mēroga sacensībās.

„Rīgā ir skolas, kuru skolēni 
gadu no gada uzrāda ļoti labus 
sasniegumus sportā. Priecē, ka 
ir skolas, kurās nav izcilas sporta 
bāzes, bet sporta skolotāju entuzi
asms un prasmes palīdz sasniegt 
nozīmīgus rezultātus. Lielākais 
skolotāju devums, manuprāt, 
būtu – ja bērni kļūtu neapmierinā
ti, ja viņiem atņem futbola bum
bu, nevis mobilo tālruni,” patei
coties par darbu un novēlot jauku 
vasaru, situāciju raksturoja Rīgas 
domes  (RD) izglītības, kultūras 
un sporta departamenta (IKSD) 
direktors Guntis Helmanis.

Līderis, ar kuru lepojas
„Profesionālis, kurš visu mūžu 

mācās. Ļoti izpalīdzīgs kolēģis, 
nevar nepamanīt viņa mīlestī
bas pilno attieksmi pret bērniem, 
viņu vecākiem, kā arī citiem sko
lotājiem. Viņš ir izteikts līderis jo
projām, un kopā strādājam kopš 
1989.  gada. Mēs ar viņu lepoja
mies,” tā par balvas „Par mūža ie
guldījumu skolu sportā” ieguvēju 
Valēriju Filipko stāsta Puškina li
ceja direktore Gaļina Voiteka.

„Man jau ir 75 gadi, un 50 ga
dus strādāju par sporta skolotāju. 
Mūsu darbs nav viegls, tas ir in
tensīvs, jāprot saglabāt iznesību, 
spēku un pacietību,” laikrakstam 
atklāj V. Filipko. Darba gaitas uz
sācis dzimtajā Kazahstānā, strādā
jis arī Krievijā, Moldāvijā, Ukrai
nā, bet jau 30 gadus – Latvijā.

Pieredzējušais pedagogs norā
da, ka bērni ir kļuvuši daudz labāk 
informēti un arī izvēlīgāki, tādēļ 
nopietni ar sportu nodarbojas 
mazākums, toties daudzi aizraujas 
ar netradicionāliem sporta vei
diem. Viņaprāt, par skolotāju var 
strādāt tikai tie cilvēki, kas patiesi 
mīl bērnus.

Vai tiešām 
stunda jau beigusies?!

Par labāko skolu sporta orga
nizatoru šogad atzīts Rīgas Juglas 
vidusskolas sporta skolotājs Intars 
Nikonovs. RD IKSD sporta pār

valdes priekšniece Dina Vīksna 
viņu raksturo kā cilvēku orķestri, 
kurš, aizraujot skolēnus, spēj un 
var noorganizēt visdažādākos pa
sākumus.

„Manuprāt, skolu sporta dzī
ves organizatori ir atslēgas cilvēki, 
kas raksturo nācijas sportiskumu,” 
ir pārliecināta D. Vīksna.

Balvu „Rīgas gada sporta sko
lotājs” ieguva Rīgas 49. vidussko
las sporta skolotāja Iveta Caune, 
kura atklāj, ka nominācijai pieteik
ties mudinājusi RD IKSD sporta 
un jaunatnes pārvaldes sporta un 
interešu izglītības iestāžu nodaļas 
galvenā speciāliste Ilva Salmiņa. 
Pati skolotāja nekad neesot uzska
tījusi, ka darot ko īpašu. „Tagad ir 
pozitīvs adrenalīns!” smaidot saka 
Iveta, atbildot uz jautājumu par ie
gūtās balvas nozīmi.

Jautāta, kāda ir sporta skolotā
ja loma mūsdienās un kādu vietu 
ieņem sports bērnu un jauniešu 
ikdienā, I.  Caune piekrīt jau citu 
kolēģu izteiktajai atziņai, ka sko
lēni ir vairāk jāmotivē, viņi vēlas 
zināt, kāpēc kaut kas ir jādara.

„Cenšos atbildēt ar humoru, 
izprast viņu domu gājienu. Strā
dāju ar interesanta vecuma meite
nēm – 7.–9. klasi. Saku – ja brauk
si, piemēram, uz festivālu „Positi

aizraujas, un nav lielāka gandarī
juma par izbrīnu: „Vai tad jau ir 
jāiet ģērbties? Nevar būt, ka stun
da jau beigusies!”” stāsta skolotā
ja. Prieks ir arī runātājas acīs, un 
viņa piebilst: „Un īpaši, ja to saka 
„saldais krējums” – 13–15 gadus 
vecās meitenes, kuras parasti ir 
visgrūtāk iekustināt. Neslēpšu  – 
aizkustina, ja arī zēni vēlas pie
biedroties manis vadītajās stun
dās.”

Kad nominanti un atbalstītāji 
jau steidz baudīt sauli, kāds vēl ga

Laureāts nominācijā „Rīgas labākais skolu sporta organizators” ir 
Rīgas Juglas vidusskolas sporta skolotājs un organizators Intars Ni-
konovs.

Puškina liceja sporta skolotājs un organizators Valērijs Filipko sa-
ņēma balvu nominācijā „Par mūža ieguldījumu skolu sportā”.

Laureāte nominācijā „Rīgas gada sporta skolotājs” – Rīgas 49. vi-
dusskolas sporta skolotāja Iveta Caune.

rāmejot uzslavē Ivetu un lūdz, lai 
atsūta stundas ierakstu. Kā svētku 
pasākumā atzina Latvijas Olim
piskās komitejas ģenerālsekretārs 
Žoržs Tikmers (viņam pieder 
ideja „Sporto visa klase”), sapul
cējušies ir skolotāji, kuriem sports 
ir dzīvesveids, aizraušanās un va
ļasprieks un kuri bērniem un jau
niešiem iemāca veidot raksturu, 
strādāt komandā, nereti izcīnīt 
cīņu pašam ar sevi, priecāties par 
uzvaru un pārdzīvot zaudējumu 
rūgtumu. 

vus”, tad visu nakti būs jādejo – un 
tā būs liela slodze, sporta stundās 
jau tikai iesildāmies. Ja meitenes 
iebilst, ka viņas nevar to, ko varu 
es, tad uzsveru, ka varu, tikai pa
teicoties tam, ka katru dienu kus
tos,” stāsta skolotāja.

Īpaši viņu iepriecinot, ja da
rīt kaut ko piemērotu lūdz tie, 
kuriem ir atbrīvojums no sporta 
stundām, bet kuri nevēlas sēdēt 
malā. „To jau var redzēt  – kad 
kāds pietēlo un kuram ir reālas 
problēmas. Skolēniem ļoti patīk 
uzdevumi, kad īsā laikā ir jā
pārvar stress, jādomā un jākon
centrējas. Viņi ir atzinuši, ka tas 
palīdz, arī kārtojot eksāmenus. 
Piemēram, izlieku priekšmetus 
ar cipariem, un skolēniem pēc 
iespējas ātrāk ir jāpieskaras ne
pāra skaitļiem. Viņus aizrauj šis 
azarts. Es piefiksēju katra snie
gumu, un jaunieši vēlas zināt, vai 
ir izaugsme, vai izdodas rezultā
tu uzlabot kaut vai par sekundes 
desmitdaļu. Visu laiku meklēju 
idejas arī internetā, stratēģiskus 
uzdevumus, kurus izpildot ir jā
domā. Tas, protams, ir laikietil
pīgs darbs, tādēļ skolā ierodos jau 
divas stundas agrāk, lai sagatavo
tos šādai radošai sporta stundai. 
Bet man patīk, ka skolēni patiesi 

  ILZE BRINKMANEIK

VISI FOTO: Andris Bērziņš

RĪGAS VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU SPORTA 
NOMINĀCIJA 2018
Nominācijā „Rīgas sportiskākā skola”
1. vieta – Rīgas Juglas vidusskola
2. vieta – Rīgas 66. speciālā vidusskola
3. vieta – Iļģuciema vidusskola

NOMINĀCIJĀ „PAR MŪŽA IEGULDĪJUMU 
SKOLU SPORTĀ”
Puškina liceja sporta skolotājs un organizators  
Valērijs Filipko

NOMINĀCIJĀ „RĪGAS LABĀKAIS SKOLU SPORTA 
ORGANIZATORS”
Nominēti:
Centra rajonā – Līga Tomaša, Rīgas Centra humanitārā vidus
skola
Latgales priekšpilsētā – Inga Kuprijanova, Rīgas 15. vidusskola
Vidzemes priekšpilsētā – Intars Nikonovs, Rīgas Juglas vidus
skola
Zemgales priekšpilsētā – Dace Ametere, Rīgas Ziepniekkalna 
sākumskola
Kurzemes rajonā – Dace Purvaine, Rīgas 69. vidusskola
Ziemeļu rajonā – Ervīns Lūsis, Rīgas Valsts 2. ģimnāzija
Laureāts – Intars Nikonovs

NOMINĀCIJĀ „RĪGAS GADA SPORTA SKOLOTĀJS”
Nominēti: 
Svetlana Treščinska – Puškina licejs
Iveta Caune – Rīgas 49. vidusskola
Agnese Uiska – Rīgas 31. vidusskola
Laureāte – Iveta Caune

RAJONA (PRIEKŠPILSĒTAS) SKOLU SPORTA 
SPARTAKIĀDES UZVARĒTĀJI KOPVĒRTĒJUMĀ
Centra rajonā – Rīgas Valsts 1. ģimnāzija
Latgales priekšpilsētā – Rīgas 6. vidusskola
Vidzemes priekšpilsētā – Rīgas 64. vidusskola
Zemgales priekšpilsētā – Rīgas Zolitūdes ģimnāzija
Kurzemes rajonā – Rīgas Valsts vācu ģimnāzija
Ziemeļu rajonā – Rīgas Valsts 2. ģimnāzija

Bērni ir 
kļuvuši daudz 

labāk informēti 
un arī izvēlīgāki, 
tādēļ nopietni ar 
sportu nodarbojas 
mazākums, toties 
daudzi aizraujas ar 
netradicionāliem 
sporta veidiem.
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Turpinājums no 4. lpp. 

sistemātiska sadarbība (indivi
duāli vai grupā), kura tiek balstī
ta uz savstarpēji noslēgtu līgumu 
un kuras mērķis ir pārraudzīt 
psihologa profesionālo darbību 
un pilnveidot viņa profesionālo 
izpratni un kompetenci, lai no

Psihologu profesionālo darbību 
reglamentēs „Psihologu noteikumi”

drošinātu iespējami augstvēr
tīgāku psiholoģiskās palīdzības 
sniegšanu un psihologa gatavību 
patstāvīgi veikt profesionālo dar
bību.

Nepilngadīgā klienta 
īpašās tiesības

Psihologu likuma 18.  pantā 

ir noteiktas nepilngadīgā klienta 
īpašās tiesības, kas jāievēro arī 
skolu un (vai) pašvaldību psiho
logiem.

Nepilngadīga klienta konsul
tēšana un psihologa atzinuma un 
sadarbības pārskata sniegšana ir 
pieļaujama, ja šā klienta likumis
kais pārstāvis par to ir informēts 

un rakstveidā tam piekritis.
Piekrišana nav nepieciešama 

pirmreizējai konsultācijai un tad, 
ja netiek sagatavots psihologa 
atzinums; konsultācijai anonī
mam klientam, izmantojot elek
troniskos sakarus; ja pasūtītājs ir 
bāriņtiesa, tiesībaizsardzības ie
stāde vai cita kompetenta ie stāde, 

informējot par to likumisko pār
stāvi; ja nepilngadīgais klients sa
sniedzis 14 gadu vecumu un pats 
vēršas pie psihologa.

Konsultācijas par valdībā 
apstiprinātajiem noteikumiem 
var saņemt IKVD pa tālruni: 
67367202. 

Iespēja jauniešiem 
par velti apceļot Eiropu

Lems par valsts aizsardzības 
mācības ieviešanu

Jaunatnes starptautisko pro
grammu aģentūra aicina ikvienu 
Latvijas jaunieti, kuram 1.  jūlijā 
būs 18 gadu, izmantot Eiropas Sa
vienības (ES) iniciatīvu „Discover 
EU”. Tā ļaus aptuveni 15  tūksto
šiem jauniešu visā Eiropā saņemt 
ceļošanas karti un apceļot Eiropu 
jau šovasar, laikposmā no 9. jūlija 
līdz 30. septembrim.

Šajā ES iniciatīvā jauniešiem 
tiek piedāvāts baudīt pārvietoša
nās brīvību, labāk izprast Eiropas 
daudzveidību, iepazīt Eiropas 
kultūras bagātību, iegūt jaunus 
draugus un – galu galā – iepazīt 
sevi.

2018.  gads ir Eiropas kultū
ras mantojuma gads. Ceļojums 
pa Eiropu būs vēl aizraujošāks, 
jo visā Eiropā tiek rīkoti daudzi 
pasākumi par godu daudzveidī
gajam kultūras mantojumam.

Ceļošana notiks galvenokārt 
ar vilcienu, bet ceļošanas karte 
ļaus izmantot arī citus transport
līdzekļus, to vidū autobusus un 
prāmjus. Ar lidmašīnu būs at
ļauts lidot izņēmuma gadījumos 
un tad, ja nav pieejami citi trans
portlīdzekļi. Tas dos iespēju ini
ciatīvā piedalīties arī jauniešiem, 
kuri dzīvo attālos reģionos vai uz 
salas.

Kas var pieteikties 
ceļojumam?

 Jaunieši, kuri 2018.  gada 
1. jūlijā būs tieši 18 gadus veci 
(dzimuši laikā no 1999. gada 
2. jūlija līdz 2000. gada 1. jū
lijam ieskaitot).

 Jaunieši, kuri ir vienas no 28 

  IK INFORMĀCIJAIK   IK INFORMĀCIJAIKES dalībvalstīm pilsoņi.
Lai pieteiktos, jauniešiem jā

būt gataviem izpildīt šādus nosa
cījumus:

 tiešsaistes pieteikuma veidla
pā norādīt personas apliecī
bas vai pases numuru;

 ceļojumu sākt vienā no 28 ES 
dalībvalstīm;

 ceļojuma sākumu ieplānot 
laikā no 2018.  gada 9.  jūlija 
līdz 30. septembrim;

 apceļot vismaz vienu, bet ne 
vairāk kā četras ES valstis;

 kļūt par „Discover EU” sūt
ni.
Pieteikumi var būt individuāli 

vai kolektīvi (personu grupa, kurā 
ir ne vairāk kā 5 personas). Gru
pai jāizvēlas savas grupas vadītājs. 
Grupas vadītājs aizpilda pieteiku
ma veidlapu, piedalās viktorīnā 
un atbild uz pēdējo papildjautāju
mu. Iesniedzot pieteikumu, gru
pas vadītājs saņems kodu, kurš 
pēc tam jānodod tālāk grupas da
lībniekiem, lai viņi varētu reģis
trēties. Izmantojot grupas vadītā
ja iedoto kodu, pārējie grupas da
lībnieki var reģistrēties tiešsaistē 
un ievadīt savus personas datus. 
Visiem grupas dalībniekiem jābūt 
tieši 18 gadus veciem.

Kad un kā pieteikties?
Ieinteresētie jaunieši var pie

teikties tiešsaistē no 2018.  gada 
12.  jūnija plkst. 12.00 (CET) līdz 
26.  jūnija plkst.  12.00 (CET). 
Vispirms būs jāievada personas 
dati un jāsniedz sīkāka informā
cija par ceļojumu, kuru jaunietis 
vēlas īstenot. Tad būs jāatbild uz 
pieciem jautājumiem, kas saistīti 
ar Eiropas kultūras mantojuma 
gadu un ar ES iniciatīvām jaunat
nes jomā. Visbeidzot būs jāatbild 
uz pēdējo papildjautājumu, kas 
ļaus Eiropas Komisijai sarindot 
pretendentus, ja būs iesniegts 
vairāk pieteikumu, nekā ir pie
ejamas ceļošanas kartes. Pēc at
lases dalībniekiem ir jādodas ceļā 
laikā no 2018.  gada 9.  jūlija līdz 
30. septembrim.

Tiešsaistes pieteikšanās „Dis
cover EU” norisināsies http://
europa.eu/youth/discovereu_lv. 

VAM mērķi:
pilsoniskās apziņas veidošana un patriotiskā audzināšana
valsts aizsardzības prasmju attīstīšana
līderības un saliedētības attīstīšana

VAM tiks īstenota divos savstarpēji saistītos un papildinošos formātos:
mācību priekšmets vispārizglītojošās un profesionālās vidējās izglītības iestādēs 
mācību gada ietvaros
brīvprātīga dalība vasaras nometnēs valsts aizsardzības praktisko iemaņu 
nostiprināšanai un uzlabošanai (interešu izglītība)

10. klase 
(profesionālās vidējās izglītības iestādēs – 2. kurss)
1 mācību diena (8 mācību stundas) reizi mēnesī 
mācību gada ietvaros (kopā 9x8=72 nodarbības)
vasarā (jūnijs vai augusts)
10 dienas ilga nometne (~80 stundas)

11. klase
(profesionālās vidējās izglītības iestādēs – 3. kurss)
1 mācību diena (8 mācību stundas) reizi mēnesī 
mācību gada ietvaros (kopā 9x8=72 nodarbības)
vasarā (jūnijs vai augusts)
11 dienas ilga nometne (~88 stundas)

tikai profesionālās izglītības iestādēs– prakse 4. kursā 
(960 stundas) var tikt aizstāta ar praksi NBS

Kopā: 320 stundas

VALSTS 
AIZSARDZĪBAS 
MĀCĪBA

PILOTPROJEKTS VAM – PIEDĀVĀJAMĀS IZVĒLES PRIEKŠMETS VAM – OBLIGĀTAIS PRIEKŠMETS2018. GADS
2020. GADS 2024. GADS
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MoreMore
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novadsnovads

VAM apmācību bloki:

Pilotprojektā 2018. gadā piedalīsies 14 vidējās izglītības iestādes

VirgaVirgaVirgaVirga
NīkrāceNīkrāceNīkrāce
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Skrundas vidusskola

Oskara Kalpaka 
Liepājas 15. vidusskola

Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskola

Skaistkalnes vidusskola

Zemgales vidusskola

Jaunjelgavas vidusskola
Kalnciema vidusskola

Rīgas 28. vidusskola

Balvu Profesionālā un 
vispārizglītojošā vidusskola

Alūksnes novada vidusskola
Raunas vidusskola

Tilžas vidusskola

Daugavpils 16. vidusskola

Staiceles Sporta profesionālā vidusskola

VAM pasniegs Jaunsardzes un informācijas centra pasniedzēji – jaunsargu instruktori

VAM ieviešanas grafiks:

VALSTISKĀ AUDZINĀŠANA

DZĪVES SKOLA

FIZISKĀ SAGATAVOTĪBA

MILITĀRAIS BLOKS

Šajā ES iniciatīvā 
jauniešiem

tiek piedāvāts 
baudīt pārvietošanās
brīvību, 
labāk izprast Eiropas
daudzveidību.



Saeima 7. jūnijā skatīs lēmuma 
projektu „Par valsts aizsardzības 

mācības iekļaušanu valsts vidējās 
izglītības standartā”, kurā ir pare
dzēts, sākot ar 2024.  gadu, valsts 
aizsardzības mācību ieviest kā 

obligātu priekšmetu visās valsts 
vidējās izglītības iestādēs. Infogra
fikā sk. valsts aizsardzības mācības 
mērķus un ieviešanas plānu. 

AVOTS: Aizsardzības ministrija
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KONKURSA „MŪSU MAZAIS PĀRGĀJIENS 2018” 
UZVARĒTĀJI

1.–4. klašu grupā:
1. vieta – Talsu pamatskolas 1. klase;
2.  vieta  – Valmieras Gaujas krasta vidusskolasattīstības 

centra 2. klase;
3. vieta – Valdemārpils vidusskolas 2. klase un Strautiņu pa

matskolas 2. klase.
Atzinība:
Carnikavas pamatskolas 3.a klase.

5.–9. klašu grupā:
1. vieta – Jersikas pamatskolas 7. klase;
2. vieta – Ciblas vidusskolas 8. klase;
3. vieta – Cesvaines vidusskolas 8.a klase.

10.–12. klašu grupā:
1. vieta – Valdemārpils vidusskolas 10. klase;
2. vieta – Ciblas vidusskolas 11. klase.
Atzinība:
Daugavpils 12. vidusskolas 11.a klase.

Interešu izglītības pulciņu un mazpulku grupā:
1. vieta – Rožupes pamatskolas 6. un 7. klases skolēni;
2.  vieta  – Ugāles pirmsskolas izglītības iestāde „Lācītis” 

(četrgadīgo bērnu interešu grupa „Pūcītes” un piecgadīgo un 
sešgadīgo bērnu grupa „Kukainīši”);

3. vieta – Palsmanes internātpamatskolas 7.–9. klases sko
lēni.

Atzinība:
Cēsu bērnu un jauniešu centra (BJC) keramikas pulciņš.

Vērtējot konkursam iesnieg
tos darbus, ZM Meža departa
menta Meža nozares stratēģijas 
un atbalsta nodaļas vecākā re
ferente Māra Mīkule uzsvēra, ka 
kvalitatīvāki tie bija 1.–4. klases 
skolēniem. „Šajā vecuma grupā 
kādi 7–10  darbi bija ļoti līdz
vērtīgi, tādēļ žūrijai nebija viegli 
izvēlēties labākos, jo katram bija 
kāda interesanta pieeja. Ne velti 
žūrija vienojās 1.–4. klašu grupā 
piešķirt divas 3. vietas. Kā vien
mēr, spēcīgi darbi bija arī 5.–
9.  klašu grupā. No vidusskolām 
mēs joprojām gaidām lielāku 
iniciatīvu un spēju pētīt un ana
lizēt, jo bieži vien vidusskolēnu 
darbi, salīdzinot ar 5.–9.  klases 
skolēnu darbiem, ir izstrādāti 
vājāk. Iespējams, vidusskolē
niem tas ir grūtāk, jo darbs ir 
jāveic patstāvīgi, un skolotāja 
atbalsts ir mazāks nekā jaunāko 
klašu skolēniem. Uzdevums nav 
vienkāršs, jo ir jādodas pārgājie
nā, ir jāveic pētījums un rezultā
tā jāsagatavo radošs darbs, kam 
ir vajadzīgs diezgan daudz dar
ba,” stāsta M. Mīkule.

Riebiņu skolēnu konkursa 
darbu izdod grāmatā

Īpašs notikums bija Riebiņu 
vidusskolas 4.  klases skolēniem 
un viņu skolotājai Līgai Jermolo-
vičai, jo viņu veidotais ceļojuma 
apraksts (iepriekšējā konkursa 
darbs) „Ciemos pie meža karalie
nes priedes”, nedaudz papildināts, 
ir izdots skaistā grāmatā, ko dāva
nā saņēma visi konkursa laureāti. 
Pēc grāmatas saņemšanas bērni 
aizrautīgi to pārlapoja, meklējot 
gan savus vārdus un uzvārdus, 
gan darbiņus, kas publicēti grā
matā. Bērni atzīst, ka viņi rosi
nājuši un iedvesmojuši skolotāju 
piedalīties konkursā, bet skolotā
ja ieteikusi idejas, ko varētu pētīt.

„Pagājušajā rudenī šai klasei 
mainījās audzinātāja un es uz
klausīju bērnu vēlmes  – ko viņi 
gribētu šajā gadā mācīties, kā ko
pīgi atpūsties. Viņi vēlējās doties 
pārgājienā. Mēs zinājām, ka ir 
konkurss „Mūsu mazais pārgā
jiens”, tādēļ savā pārgājienā par 
ceļabiedriem uzaicinājām zino
šus speciālistus: Latvijas Lauku 
konsultāciju un izglītības centra 
Preiļu nodaļas vecāko mežsaim
niecības konsultanti Astrīdu 
Rudzīti un AS  „Latvijas valsts 

meži” medību saimniecības spe
ciālistu Andreju Rudzīti, kuri 
mums izstāstīja daudz interesan
tu un izglītojošu stāstu par mežu, 
kokiem, medībām, rādīja de
monstrējumus, mācīja iekurināt 
ugunskuru un būt vērīgiem mežā. 
Mežu masīvā, kur auga priedes, 
mēs nolēmām, ka pētīsim prie
di, jo pērn priede bija gada koks. 
Turklāt aiz mūsu klases loga aug 
priede. Mēs ar to esam sadrau
dzējušies, tā redz mūsu labos un 
ne tik labos darbus. Pateicoties 
konkursam, bērni kopā ar saviem 
vecākiem ļoti aizrautīgi un no da
žādiem aspektiem izpētīja priedi, 
mājās pētīja, kas ir darināts no 
priedes koka. Tas bija pamatīgs 
komandas darbs, kurā skolēni ie
teica savas idejas.

Izstrādājot konkursa darbu, 
bērni ieguva daudz vairāk zināša
nu un prasmju nekā parastā stun
dā, jo pētījums ir starpdiscipli
nārs, tajā ieļautas ne tikai botāni
kas, ekoloģijas, fizikas, matemā
tikas, bet arī literatūras, mākslas 
tēmas. Mēs izpētījām gan tautas
dziesmas, gan ticējumus par prie
di, lasījām Raiņa dzejoli „Lauztās 
priedes”, zīmējām un veidojām 
radošos darbus ar čiekuriem,” ar 

VISI FOTO: Vitālijs Stīpnieks

Biedrības „Zaļās mājas” pārstāvim Kristapam Ceplim rokās Riebiņu vidusskolas 4. klases skolēnu ce-
ļojuma apraksts „Ciemos pie meža karalienes priedes”, kas bijis tik vērtīgs un interesants, ka izdots 
grāmatā „Priede smuidra, priede kupla, tavu greznu augumiņu!”. Uz skatuves – grāmatas autori un 
viņu skolotāja Līga Jermoloviča.

Ugāles pirmsskolas izglītības iestādes „Lācītis” bērni kopā ar savām skolotājām bija izzinājuši sava pa-
gasta katlumājas un noskaidrojuši, ka katrā no tām tiek kurināts ar atšķirīgi sagatavotu kokmateriālu.

Konkursa žūrijas locekļi publicists Ēriks Hānbergs un ZM Meža 
departamenta Meža nozares stratēģijas un atbalsta nodaļas vecākā 
referente Māra Mīkule atzinīgi vērtē skolēnu veikumu.

Svētkos par mūziku gādāja BJC „Rīgas skolēnu pils” pūtēju orķestra 
(diriģents Jānis Grahoļskis) jaunie mūziķi, bet visjaunākie klausītā-
ji ar turpat atrastajām koka skaidiņām aizrautīgi sita ritmu.

Turpinājums no 1. lpp. 

Konkursā „Mūsu mazais pārgājiens 2018” 
skolēni izzināja, kā koks pārtop enerģijā
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Tērvetes dabas parks 25. maijā pulcēja tūkstošiem skolēnu, kuriem bija iespēja izpētīt dažādas meža 
tehnikas iekārtas, redzēt dzīvnieku un putnu izbāžņus, uzzināt interesantus faktus par to dzīvesveidu.

Putnu būrīšu izgatavošana interesēja arī meitenes.

Lietaskoku mizošanā savus spēkus ar vienādu aizrautību izmēģinā-
ja gan zēni, gan meitenes.

Bulduru Dārzkopības vidusskolas darbnīcā bērni varēja mācīties, 
kā pareizi podiņos iebērt kūdru un iestādīt pētersīļus, kurus varēs 
audzēt mājās.

savu skolēnu paveikto lepojoties, 
stāsta L. Jermoloviča.

Savukārt skolēni atzīst, ka vi
ņiem ļoti paticis pārgājiens, kurā 
uzzinājuši daudz noderīgas infor
mācijas, paticis arī zīmēt un mek
lēt faktus par priedi. Uz jautājumu, 
kura koku suga Latvijā ir visizpla
tītākā, bērni vienbalsīgi atbild, ka 
tā ir priede. Viņi zina stāstīt arī 
par to, ka Rīgas vārds dots vienai 
no izcilām priežu sugām.

„Mūsu mazais pārgājiens” 
uz pašsaprotamo liek 
paskatīties citādi

Ugāles pirmsskolas izglītības 
iestādes „Lācītis” metodiķe Daina 
Vispoļska stāsta, ka jau piekto rei
zi „Lācīša” bērni piedalījušies kon
kursā „Mūsu mazais pārgājiens”, 
gūstot godalgas un atzinību.

„Ar bērnu neizsīkstošu inte
resi un skolotāju atbalstu konkur
sa laikā apzinājām un izpētījām, 
kā koks pārtop enerģijā. Noskaid
rojām, ko mēs zinām par koka 
pārtapšanu siltumā un ko vēl 
gribam uzzināt. Izveidojām dar
bības plānu, proti, informatīvajos 
avotos izpētīt, kā kokus pārveido 
siltumu radošā enerģijā, dodoties 

Koks ir viens no senākajiem 
skaņu radošajiem materiāliem, ko 
prata izmantot jau akmens laik
metā un nepārstāj lietot arī mūs
dienās. Koka pūšaminstrumenti 
ir katra pūtēju orķestra neatņe
mama sastāvdaļa, un, jo plašāka 
ir šo instrumentu pārstāvniecība, 
jo bagātāks ir orķestra skanējums. 
Pūtēju orķestrī galvenokārt ir 
flautas, klarnetes un saksofoni. 
Bet saksofons taču ir metāla in
struments! Tik tiešām – saksofons 
nekad nav bijis koka instruments, 
to tradicionāli izgatavo no misiņa, 
bet, tā kā saksofona skaņu izvili
na tieši bambusniedres mēlīte, šo 
instrumentu pieskaita pie koka 
pūšaminstrumentu grupas.

Atšķirīgo instrumentu ska
nējumu palīdz veidot ne tikai 
konstrukcija, bet arī atbilstīgas 
koksnes izvēle. Ir zināms, ka ie
vērojamie latviešu komponisti 

un mūziķi brāļi Andrejs un Juris 
Jurjāni koka skaņas iepazina un 
prata izmantot jau bērnībā. Jur
jānu memoriālajā muzejā „Meņ
ģeļi” var uzzināt stāstu par to, kā 

abi 19. gadsimtā iepazinuši skaņu 
radīšanas pasauli ganu gaitās, ku
rās brīvos brīžos esot taisījuši sta
bules un ganu taures. Ganos abi 
varējuši ļaut pilnu vaļu saviem 
talantiem, atklājot dažādu koku 
sugu īpatnējo skanējumu. Esot 
taisījuši visādus instrumentus: no 
ievas darinājuši obojas, no alkšņa 
koka un skalbju stiebriem – klar
netes un fleites (flautas), no bērza 
tāsīm – trompetes, bet no alkšņu 
mizām saritinājuši bazūnes un 
mežragus. Pūtuši tos un jūsmoju
ši par lielisko atbalsi, kas izskanē
ja mežos un pakalnos.

Līdzīgi kā brāļi Jurjāni iz
mantoja dažādas skanējumam 
piemērotākās koku sugas, kuras 
viņiem bija pieejamas, arī mūs
dienu orķestrī lietojamo koka 
pūšaminstrumentu radīšanai tiek 
izmantota dažāda koksne: fago
tus izgatavo no Kanādas kļavas, 

bet klarnetes, obojas un flautas – 
no Āfrikas melnkoka. Obojas un 
fagoti ir dubultmēlīšu instrumen
ti un vēsturiski daudz vecāki par 
tādiem mēlīšu instrumentiem 
kā klarnetes un saksofoni, pie
mēram, klarnete izgudrota vien 
17. gadsimta beigās, to izgudrojis 
medību un mūzikas instrumentu 
amatnieks Johans Kristofs Den
ners (Johann Christoph Denner) 
Nirnbergā 1690.  gadā, bet or
ķestros tā nokļuva tikai 18.  gad
simta vidū, savukārt fagots bijis 
zināms jau 16. gadsimta pirmajā 
pusē. Pūtēju simfonisko orķestru 
sastāvā iekļauj arī basklarneti. 
Basklarnete ir klarnetes radinie
ce, savukārt angļu rags ir obojai 
radniecisks instruments. Arī fa
gotam ir savs radinieks  – kontr
fagots, tam ir zemāks skanējums 
un caurulīšu garums var sasniegt 
5,6 metrus. 

izpētes ekskursijās uz Ugāles kat
lumāju un katlumāju „Mežrūp
nieki”, pārgājienā uz šķeldošanai 
sagatavoto zaru krāvumu.

Viss sākās ar jautājumu „Kā 
siltums nokļūst mūsu mājās?”. 
Tiek kurināta krāsns, kamīns. Sil
tumu dod radiatori. Bet kā tajos 
nokļūst siltums? Tas interesēja vi
sus – gan mazos, gan lielos. Te nu 
sākās izpētes process, kurā palī

dzēja katlumājas vadītājs Aldis un 
darbinieks Aivars. Viņi iepazīsti
nāja ar katlumājas darbību  – no 
šķeldas iegrābšanas traktora kau
sā, tās nogādāšanas uz transpor
tiera lenti, pa kuru tā nonāk kur
tuvē, degšanas lielā kurtuves katlā 
līdz – visbeidzot – procesu uzrau
gošajiem datoriem, kuri pēc āra 
temperatūras izveido programmu 
ūdens temperatūrai, šķeldas dau

dzumam, kas jāievada apkures 
katlā. Pa lodziņu varēja apskatīt, 
kā katlā deg šķelda. Katlumājā 
„Mežrūpnieki” bērni uzzināja, kā 
apkurei izmanto granulas.

Kā top šķelda? To izpētīt bija 
grūtāk, bet risinājums tika rasts. 
Šķeldošanai sagatavoto zaru kau
dzi audzēkņi redzēja mežā. Taču 
pats process bija jāvēro videofil
mā, jo drošības apsvērumu dēļ 

šķeldošanas telpā bērnus neielaiž. 
Videofilmā viņi iepazina arī visu 
koka ceļu no meža līdz siltumam 
mājokļos.

Tātad pilnīgi noteikti var sa
cīt, ka „Mūsu mazais pārgājiens” 
ir licis paskatīties uz pašsaprota
mām lietām citādi, iedziļinoties 
tajās, izpētot tās no iekšienes, 
pēc būtības,” par dalību konkursā 
stāsta D. Vispoļska. 

Meža skaņa orķestra koncertā – koka pūšaminstrumenti
   JĀNIS GRAHOĻSKIS

BJC „Rīgas skolēnu pils” 
pūtēju orķestra diriģents

IK

BJC „Rīgas skolēnu pils” pūtēju orķestra diriģents Jānis Grahoļskis, 
aizrautīgi stāstot par koka pūšaminstrumentiem, demonstrē fagotu.
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Paver jaunas iespējas atklāt savu varēšanu

Daugavpils tehnikums ir 
viena no tām 14  profesionālās 
izglītības iestādēm Latvijā, ku
ras ir saņēmušas programmas 
„Erasmus+” profesionālās izglītī
bas un mācību (PIA) mobilitātes 
hartu (VET Charter), kas liecina 
par sava veida kvalitātes zīmi un 
uzliek arvien lielāku atbildību. 
Par paveikto līdz šim un labās 
prakses pieredzi projektu darbā 
18 gadu garumā ir izdota grāmata 
„„Erasmus+” programmas pro
jekti Daugavpils tehnikumā”, bet 
sarunā ar projektu un ārējo saka
ru nodaļas vadītāju Intu Laurenu 
un projektu vadītāju Irinu No-
vikovu  – par to, kas ne vienmēr 
atspoguļojas ierastajās atskaitēs.

Novērtē uzticēšanos 
un pozitīvo attieksmi

„Rakstījām savu internacio
nalizācijas stratēģijas aktivitāšu 
īstenošanas plānu un projek
ta pieteikumos norādījām, ka 
vēlamies, lai audzēkņiem būtu 
arvien vairāk prakses iespēju. 
Iegūtā harta ir palīdzējusi palieli
nāt prakšu vietu skaitu no 10 uz 
13 Portugālē, Itālijā un Spānijā. 
Jaunu un atkal cita veida piere
dzi nākamajā mācību gadā apgūs 
topošie elektrotehniķi, program
mētāji, transporta pārvadājumu 
komercdarbinieki (loģistikas spe
ciālisti), frizieri un klientu apkal
pošanas speciālisti. Cenšamies, 
lai ar katru gadu šāda iespēja 
rastos visu tehnikumā piedāvāto 
specialitāšu audzēkņiem,” stāsta 
I. Laurena.

Atbildot uz jautājumu, kāpēc 
ir svarīgi, lai tehnikuma audzēk
ņi nokļūtu citā vidē, un kādi ir 
galvenie ieguvumi, I.  Novikova 
ir pārliecināta, ka jauniešiem sva
rīga ir apziņa, ka viņiem uzticas: 
„Ar audzēkņiem biju Itālijā. Lai 
gan viņi nerunāja itāliski, atra
da komunikācijas valodu, visu 
mēģināja izdarīt perfekti. Darba 
vadītāji ieguva priekšstatu, ka 
mūsu audzēkņi, lai gan mācās 
tikai 2. kursā, jau ir augsti kvali
ficēti, gatavi uzņemties atbildību. 

VISI FOTO: no Daugavpils tehnikuma arhīva

Manuprāt, vissvarīgākais  – ja ir 
pozitīva attieksme, tad arī ir mo
tivācija uzticēto izdarīt ļoti labi. 
Ārvalstīs iegūto pieredzi un pras
mes katrā ziņā varēs lietot uzņē
mumos Latvijā.”

Topošie elektrotehniķi Jevgē
nijs Ivanovs, Artjoms Ignatāns un 
Antonijs Jegorovs stāsta, ka uzņē
mumā „Amcerezoa” iepazinuši 
elektromontāžas darbu projektu, 
iemācījušies to lasīt un daļu no 
projekta realizējuši praksē. Bijis 
interesanti vērot, kā dzīvo cilvēki 
citā valstī. Brīvdienās visi kopā 
devušies apskatīt Sevilju un Gra
nadu.

Ar savu pieredzi dalās topošie 
automehāniķi Emīls Ļitovko un 
Ričards Istomins. Viņi strādāja 
uzņēmuma „Multiservicio Mo
reno Nieto” autoservisā kopā ar 
spāņiem, veica automašīnu dzi
nēju demontāžas un montāžas 
darbus, virsbūves defektāciju un 
remontu, elektroiekārtu pārbau
di, bremžu regulēšanu, ritošās 
daļas remontu u. c. darbus. Puiši 
atzīst, ka tā ir iespēja ne tikai strā
dāt starptautiskā vidē un piemē
roties Eiropas Savienības darba 
tirgus prasībām, bet arī uzlabot 
savas svešvalodas zināšanas, iegūt 

  ILZE BRINKMANEIK

Praktikanti kopā ar direktori un projektu nodaļas darbiniekiem 
pulcējušies pie ārvalstu sadarbības partneru galerijas.

Topošās klientu apkalpošanas speciālistes prakses vietā Rimini uz-
ņēmumā Itālijā.

Uz starptautisko konferenci Daugavpils tehnikumā ieradušies viesi no deviņām valstīm.

draugus citās valstīs, iepazīt citas 
kultūras, paplašināt redzesloku 
un iegūt daudzpusīgāku skatīju
mu uz dzīvi.

I.  Novikova vēl norāda, ka 
praksē apgūtās jaunākās tehnolo
ģijas un metodes izvēlētajā profe
sijā, iegūtās teorētiskās zināšanas, 
sasaistītas ar praksi ārzemju uz
ņēmumos, veicinās jauniešu sek
mīgāku iekļaušanos Eiropas dar
ba tirgū. Uzlabotas ir arī audzēk
ņu profesionālās angļu valodas 
zināšanas un sociālās saskarsmes, 
komunicēšanas iemaņas, kā arī 
attīstīta spēja darboties komandā, 
paplašināts redzesloks un veidots 
pozitīvs skatījums uz dzīvi, iepa
zīta citu valstu vēsture, ģeogrāfija, 
kultūra un tradīcijas.

Jāiedvesmo arī skolotāji
Protams, visu dzīvi mācās arī 

skolotāji. Ir notikušas mācību vi
zītes Barselonas izglītības iestā
dēs Spānijā un Aveiru izglītības 
iestādēs Portugālē.

Daugavpils tehnikuma direk
tore Ingrīda Brokāne un projektu 
nodaļas projektu koordinato
re I.  Novikova viesojās Aveiru. 
„Mūs uzņēma Aveiro pilsētas 
izglītības attīstības asociācija (di
bināta 1998. gadā), kas atbild par 
Aveiru profesionālās izglītības 
skolas, kvalifikācijas centra un 
Eiropas informācijas centra dar
bu. Viņi darbojas ļoti progresīvi, 
izmanto darba vidē balstītas mā
cības, bet visinteresantākais ir tas, 
kā viņi, katram audzēknim mek
lējot individuālu pieeju, organizē 
praksi. Pastāv birojs, kurā strādā 
psihologi, karjeras konsultanti un 
citi speciālisti, kas intervē jaunie
šus, pēc tam apraksta audzēkņu 
psiholoģisko un prasmju profilu. 
Šā procesa mērķis ir atrast vis
piemērotāko darba devēju starp 
sadarbības partneriem dažādos 
uzņēmumos. Viņi veiksmīgi in
tegrē arī cilvēkus ar īpašām vaja
dzībām,” pastāsta Irina.

Daugavpils tehnikuma di
rektores vietnieks izglītības jomā 
Oļegs Kartašovs un informātikas 
skolotājs Jevgeņijs Kružkovs vie
sojās Barselonas profesionālās 
izglītības iestādēs Spānijā. „Lie

lu interesi izraisīja starptautiskā 
ezinātnes izcilības centra „Bar
selonas superkompjūters” ap
meklējums un tikšanās ar tā dar
biniekiem Torre Girona kapelā. 
Zinātnes un inženierijas paraugs, 
kas savienojis 10 tūkstošus dato
ru vienotā veselā, ir 28.  lielākais 
pasaulē. Panācām vienošanos par 
programmas „Erasmus+” stra
tēģiskās partnerības jauna pro
jekta pieteikuma izstrādi,” stāsta 
O. Kartašovs.

Labās prakses pieredzē 
dalāmies ar citiem

„Manuprāt, labi izdevās no
organizēt starptautisko konferen
ci „Labās prakses piemēri ilgt
spējīgas izglītības attīstībā”, kurā 
piedalījās pārstāvji no deviņām 
valstīm. Starp citu, ideja par šādu 
konferenču rīkošanu dzima tieši 
pie mums, par to esam ieguvu
ši arī atzinību. Divu dienu laikā 
konferences darbs norisinājās 
vairākās darbnīcās: „Tolerance un 
sadarbība – nākotnes skolas izai
cinājums”, „Mācīties darot”, „La
bās prakses pieredze „Erasmus+” 
programmas projektos”.

Galvenais ieguvums no šā
dām tikšanās reizēm ir iespēja ie
gūt interesantas idejas un jaunus 
kontaktus. Pirms diviem gadiem 
Slovākijā redzējām un tagad arī 
izveidojām un atklājām sadarbī
bas partneru galeriju – uzskatāmi 
redzamas 17 valstis, 36 izglītības 

iestādes, ar kurām notiek piere
dzes apmaiņa,” stāsta I. Laurena. 
Apliecinājums iepriekšteiktajam 
ir pieci jauni sadarbības līgumi ar 
Trenčīnas Transporta arodskolu 
(Slovākija), Zestafoni Ornati vi
dusskolu (Gruzija), Belci Dzelz
ceļa tehnisko koledžu (Moldo
va), Kozjatinas Starpreģionālo 
dzelzceļa transporta profesionālo 
arodskolu (Ukraina) un Pozna
ņas Komunikāciju skolu (Polija).

Programmas „Erasmus+” 
profesionālās izglītības projektā 
„Ilgtspējīga profesionālā izglī
tība  – pieprasījums pēc jaunām 
zināšanām un prasmēm” 10  au
dzēkņi un četri skolotāji ir ap
guvuši jaunu inovatīvu pieredzi 
Eiropā, un tas ir veicinājis viņu 
profesionālo un personīgo attīs
tību, starpkultūru un svešvalodu 
kompetences.  

Programmas „Erasmus+” 
projekts „Ilgtspējīga profesio
nālā izglītība  – pieprasījums 
pēc jaunām zināšanām un 
prasmēm” (Nr.  20171LV01
KA102035205).

Šī publikācija atspoguļo vie
nīgi autora uzskatus, un Eiropas 
Komisija nav atbildīga ne par 
kādu iespējamo tajā ietvertās in
formācijas lietojumu.

Pastāv birojs, 
kurā strādā 

psihologi, karjeras 
konsultanti un citi 
speciālisti, kas intervē 
jauniešus, pēc tam 
apraksta audzēkņu 
psiholoģisko un 
prasmju profilu. Šā 
procesa mērķis ir 
atrast vispiemērotāko 
darba devēju 
starp sadarbības 
partneriem dažādos 
uzņēmumos.
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Iniciatīva „Skola cilvēkam” ir 
sapnis par jauna veida skolu, kas 
balstītos uz Mihaila Ščetiņina 
(Михаил Щетинин) metodi
ku. (Par Ščetiņina skolu Krievijā 
stāstījām laikraksta šā gada 6. un 
9. numurā.) Idejas iniciatore Lau-
ma Priekule stāsta par iespējām 
un praktiskiem soļiem, kā skolas 
modeli iedzīvināt Latvijā.

Esi pieteikusi Latvijā jaunas 
skolas ideju, taču ļoti bieži pati 
esi kur projām – dažādās konfe-
rencēs, nometnēs. Kāpēc brauc, 
un ko tu vēl meklē?

Jā, piedalījos starptautiskā iz
glītības konferencē, tagad palīdzu 
vadīt nometni Kaukāza kalnos, 
turpinu apmeklēt arī Ščetiņina 
skolu. Lielākoties turpinu mā
cīties, dažās vietās, piemēram, 
Zviedrijā, stāstu par Ščetiņina 
skolu. Viss pašlaik notiekošais ir 
metodoloģijas slīpēšana. Šobrīd 
lielā bilde ir skaidra, un jaunā 
informācija vēlreiz apstiprina iz
vēlētās metodoloģijas kvalitāti, 
pamatotību un unikalitāti. Nekur 
pasaulē nekas tāds šobrīd neno
tiek, un interese par metodoloģiju 
ir liela. Tiek veidoti arī starptau
tiski kontakti, kas var palīdzēt 
skolas virzībai nākotnē.

Pašlaik esmu pie Šalvas Amo
našvili (angļu val. Shalva Amo-
nashvili). Viņi ar M. Ščetiņinu ir 
tuvi draugi, Š. Amonašvili satiku 
pēdējā Ščetiņina skolas apmeklē
juma laikā. Mani uzaicināja vadīt 
bērnu nometni, un, tā kā šobrīd 
veidojam nometnes Latvijā, tas 
bija aktuāli un es ar prieku piekri
tu. Nometne notiek Gruzijā, netā
lu no Tbilisi. Šodien, piemēram, 
gājām pusdienu garā pastaigā pa 
izžuvušu upes gultni, kalnos, cau
ri senam mežam līdz 9. gadsimta 
svētnīcai. Šeit es daudz mācos no 
izciliem Krievijas pedagogiem. 
Kopumā lielā zināšanu bagāža 
dod pārliecinātību.

10.  un  11.  martā  Vidzemes 
Retrītu  centrā  pēc  biedrības 
„Sirds ceļš” vadītājas Intas Blū-
mas  iniciatīvas  norisinājās  ve-
cāku  forums  par  alternatīvām 
mācību iespējām bērniem. Arī tu 
tajā piedalījies, stāstīji par savu 
jaunās skolas ideju. Šķiet, ka pēc 
foruma  par  „Skolu  cilvēkam” 
dzird vairāk. Vai šis forums bija 
pagrieziena  vai  paātrinājuma 
punkts idejas realizācijā?

Kaut kādā ziņā tas bija iesā
kuma punkts. Darbojos pirms 
tam, stāstīju par savu ideju, bet 
nezināju, kā sastapties ar īsta
jiem cilvēkiem. Vecāku forums 
aizsāka praktiskās darbības fāzi. 
Kopš tā laika katru mēnesi ir no
ticis kāds liels pasākums: bērnu 
forums, pirmā nometne (darbnī
cas) bērniem, nodibināta biedrība 
„Skola cilvēkam”, jūnijā būs otrā 
nometne (darbnīcas) bērniem un 
nometne vecākiem, jūlijā  – garā 
bērnu nometne. Ir sācies aktīva 
darba periods, praktiski lietojot 

„Skola cilvēkam”: ceļā uz jaunu skolu
  SANITA DĀBOLIŅAIK metodoloģiju, veidojas bērnu un 

vecāku komanda.

Tam visam vajag daudz orga-
nizatoriskā spēka. Kas šajā pro-
cesā izkristalizējas?

Man ir viegli darboties, es 
esmu izvēlējusies veltīt savu dzī
vi izglītībai, un Ščetiņina skolas 
metodoloģija ir vienīgā, kurai 
patiesi ticu. Te pārliecību dod 
arī tas, ka daudz kas ir izpētīts, 
ar daudziem runāts (starptautis
kā pieredze). Ščetiņina metodi, 
kas sastāv no 1000  puzles gaba
liņiem, uzreiz ir grūti saprast. 
Stāsti par 250  svarīgiem aspek
tiem, bet 750  trūkstošie neļauj 
saprast kopbildi. Tāpēc šobrīd 
iepazīstināšanai ar metodoloģi
ju ir izvēlēts darbnīcu formāts, 
ļaujot gan bērniem, gan pieau
gušajiem šo metodi piedzīvot. 
Kamēr cilvēks neizjūt uz savas 
ādas, viņš nespēj to visu aptvert, 
pamatā tāpēc, ka iepriekšējā pie
redze, piedzīvotās mācību meto
des ir tik fundamentāli atšķirī
gas. Piemēram, es varu pateikt, 
ka bērni mācās jaukta vecuma 
grupās, 11–16 gadus vecie bērni 
visi kopā, un nedēļas laikā apgūst 
vidusskolas matemātikas kursu, 
bet neviens to īsti nespēj iztēlo
ties, jo nav tādas iepriekšējās pie
redzes. Šobrīd meklējam un ap
mācām pedagogus, kas grib ar šo 
metodi strādāt. Vecāku nometnē 
piedalīsies arī visa mana koman
da, lai tieši piedzīvotu šīs mācību 
metodes. Kad šie cilvēki būs to 
piedzīvojuši, izjutuši, tad anali
zēsim, kāda veidojas kopbilde.

Manuprāt, Ščetiņina skolas 
metodikā ir daudz intuitīva, ko 
grūti izstāstīt.

Jā, tā sākotnēji šķiet, taču vi
sam pamatā ir smalka psiholoģija, 
vadības prasmes, prasme motivēt 
un dziļas zināšanas par mācību 
metodēm. Aiz intuīcijas ir smal
ka izpratne par cilvēku, un tā ir 
rezultējusies konkrētā, efektīvā 
metodē. Ir konkrēta struktūra, kā 
salikt kopā mācību priekšmetus; 
kā katru priekšmetu strukturēt; 
kā plānot mācības pa blokiem, kā 
loģiskais mijas ar radošo un kus
tīgo, lai pastāvīgi tiek līdzsvaroti 
attīstītas abas smadzeņu puslodes. 
Metodes stūrakmeņi: izpratne par 
cilvēku, katrs skolēns kā skolotājs, 
smadzeņu pusložu līdzsvars, jauk
ta vecuma grupas, skolēnu pašu 
motivācija, praktiska darbošanās 
skolā. Mācību saturā galvenā pie
eja – iepazīstināt ar lielo bildi, ar 
kopsakarībām, tad iedziļināties 
detaļās un skatīt nianses. Zinot 
pamatus, skolēni paši sāk būvēt 
zināšanas  – pretstatā parastajai 
skolai, kur mācību saturs parasti 
ir sadrumstalots.

Un tad to lielo bildi nevari 
salikt, pat nepamani kopsakarī-
bas…

Jā, turklāt bieži vien pat tad, ja 
cītīgi mācies. Ir jāzina daudz, lai 
veidotos kopbilde. Pati, gatavojot 
materiālu pasniegšanai, bieži par 

kopbildi informāciju meklēju in
ternetā, lai iegūtu pilnīgāku skatu, 
lai veidotu mācību priekšmeta 
struktūru.

Kuru priekšmetu esi izvēlēju-
sies mācīt pati?

Varu pasniegt fiziku, bet šo
brīd tā ir matemātika un dabas
zinības. Tagad  – uz nākamo no
metni  – izstrādāju ģeoekoloģijas 
saturu. Esmu izvēlējusies priekš
metus, kur jūtos droši, lai paralēli 
varu domāt, kā skolotājiem mācīt 
par struktūru, piemēram, ja atnāk 
latviešu valodas skolotājs, man 
jāzina, kā viņam parādīt viņa mā
cību priekšmeta plānošanai vaja
dzīgo. Ir svarīgi, lai es viņam šo 
skaidrību varu iedot, tas ir mans 
uzdevums.

Skolotājā ir daudz vieduma, 
un viņš var daudz izdarīt, ja vien 
pats piedzīvo.

Tieši tā! Nevari prasīt izpratni, 
ja skolotājs to procesu nav piedzī
vojis. Vajag piemēru, pieredzi, tad 
var analizēt, kā strādāt. Tas ir īpaši 
svarīgi, mēģinot ieviest ko jaunu.

Jau vairākkārt pieminēji ko-
mandu. Kas ir tavā komandā, kā 
to veido?

Esam pieci cilvēki, kas re
gulāri tiekamies  – organizējam, 
plānojam šobrīd aktuālos pasā
kumus. Komanda sāka veidoties 
paralēli vecāku un bērnu foru
mam. Mums katram bija ideja, ka 
jāveido skola, bet idejas atšķīrās, 
turklāt es gribēju strādāt ar liela
jiem (11–18 gadu, pamatskola un 
vidusskola), pārējie – ar mazajiem 
(sākt ar 1. klasi, sākumskola), to
mēr izlēmām strādāt kopā. Pama
zām interesentu pulciņš pieaug, 
nupat esam nodibinājuši biedrību 

„Skola cilvēkam”, arī pati skolas 
ideja gūst arvien lielāku skaidrī
bu.

Šobrīd ar aktīvajiem vecākiem 
un bērniem ir vienošanās, ka 
2019./2020. mācību gadā mums 
jau sāk darboties skola vienai vai 
divām jaukta vecuma skolēnu 
grupām. Grupās būs 11–16 gadus 
veci bērni, atkarībā no pieprasīju
ma varbūt tiks veidota program
ma arī jaunākiem bērniem. Šo
brīd ir vairāki aktīvi skolēni, kuri 
darbojās pirmajās darbnīcās un ir 
iesaistījušies jaunās skolas veido
šanas procesos. No šiem bērniem 
atkarīgs gandrīz viss, jo šo skolu 
veidosim kopā ar viņiem. Mums 
ir arī aktīvi septiņgadnieki, un 
tas ir galvenais iemesls domāt par 
jaunāko bērnu grupu.

Viss ir procesā – gan koman
da, gan skola. Šīs skolas ideja top 
konkrētajiem cilvēkiem, bērniem, 
tāpēc visvairāk iegūs tie, kas paši 
kļūs par daļu no skolas jau tās tap
šanas procesā.

Kādas ir bērnu, vecāku at-
sauksmes?

Atsauksmes pēc pirmajām 
darbnīcām ir izcilas, tās iedeva 
entuziasmu un drosmi darīt tālāk. 
Bērni ir gatavi mācīties, ar sajūs
mu izsakās par gaidāmo skolu, 
viena no vecākajām meitenēm 
pieteikusies kļūt pie mums par 
skolotāju. Ļoti svarīga ir iekšējā 
metodes izjūta: noķert to, turēt 
mugurkaulu tīru un skaidru – kā 
darīt pareizi; jautāt bērniem, ko 
viņi grib. Šajā procesā nevajadzē
tu būt tā, ka vieni tikai dara un 
piedāvā, bet otri – izpilda. Arī ve
cākiem saku – vai nu arī paši darī
siet, kustināsiet, vai skolas nebūs. 
Viņi to jūt, tāpēc ideja attīstās, 
process virzās.

Kāds ir nākamais solis, lai 
tiktu līdz skolai?

Tas ir risināšanas stadijā. Visi 
kopā piedzīvosim plānotās darb
nīcas (nometnes), tad pieņemsim 
lēmumu. Sev saskatu divus vari
antus nākamajam mācību gadam: 
vai nu braukt pie M.  Ščetiņina 
mācīties, vai strādāt Rīgā par sko
lotāju un mācīties maģistrantūrā. 
Ja kādā skolā pati mācu visu ma
temātiku visām 5.  klasēm, varu 
praktizēt Ščetiņina metodiku, 
pasniegt mācību gada vielu, bet – 
5.  klases programmas ietvaros, 
savukārt tas grūti iekļaujas lielajā 
kopbildē. Pašlaik mēģinu saprast, 
kas būtu efektīvāk.

Vai jaunajai skolai jau ir sko-
lotāji?

Skolotāju vēl nav. Tas ir liels 
ietekmējošais faktors. Domāju 
stratēģijas, kā viņus piesaistīt. 
Pārējie četri manā komandā nav 
pedagogi, bet viņiem ir pieredze 
darbā ar bērniem, ir, piemēram, 
kouči. Viņiem ir entuziasms, ka 
vajag skolu, – jauna cilvēka entu
ziasms un enerģija. Pagaidām viņi 
nav noguruši, esam saslēgušies 
kopīgā procesā. Kad redzi jēgu, 
tad rodas enerģija.

Raksturo, lūdzu, nākamos 
lielos notikumus, kuriem „Skola 
cilvēkam” gatavojas!

Visu informāciju var meklēt 
mūsu „Facebook” lapā. Galvenie 
notikumi būs trīs: jūnija darbnī
cas bērniem, vecāku nometne un 
nometne bērniem jūlija beigās.

Jūnija darbnīcu mērķis ir ļaut 
piedzīvot radošās metodes un ko
pējo noskaņu: daba, zeme, izprat
ne par dabas procesiem, cilvēka 
ķermeni, bioritmiem, ģeoloģiska
jiem procesiem, to ietekmi uz cil
vēku, cilvēka bioritmiem; fizika, 
ķīmija dzīvē; pirts, ēdiens. Pēdējās 
dienās būs mācīšanās pēc Ščetiņi
na metodikas.

Vecāku nometne ir pasūtī
jums no vecākiem, lai viņi paši 
varētu izjust, piedzīvot un tad arī 
stāstīt tālāk  – gan bērniem, gan 
citiem vecākiem. Vecāku nomet
nē būs vairāk mācību procesa uz 
Ščetiņina metodikas bāzes: ģeo
fizika, ģeoekoloģija, jo to vecāki 
skolā nav mācījušies; atsevišķs 
pedagoģijas bloks, konkrētāk vir
zot uz izmantoto metodoloģiju; 
matemātika  – lai vecāki izjustu, 
ko bērni piedzīvo mācoties, un, 
protams, kustības  – iešana mežā 
u. tml., lai ir interesanti, lai ir izai
cinājums, lai vecāki var iziet ārpus 
ierastā robežām.

Jūlija beigās bērniem notiks 
10 dienu nometne, lai izmēģinātu 
to, kā skolēniem būt par skolotā
jiem. Bērni var pieteikties uz visu 
nometni vai tikai otrajām piecām 
dienām. Pirmās piecas dienas no
tiks mācības, savukārt otrajās pie
cās dienās viņi paši kļūs par skolo
tājiem. Tā būs iespēja precīzi, kva
litatīvi piedzīvot Ščetiņina metodi, 
turklāt laba iespēja arī skolotājiem 
iegūt izpratni, piedzīvojot šo mā
cību procesu, apgūstot to. 

FOTO: no L. Priekules personiskā arhīva
Lauma Priekule Maskavā – ceļā uz Ščetiņina skolu.
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Kinoprojektā Vācijas un Latvijas 
jaunieši analizē aktuālas problēmas

 Diskusija par toleranci un citiem jautājumiem Gētes institūtā Rīgā. Grupās diskutē jaunieši no latviešu 
un mazākumtautību skolām Latvijā un jaunieši no Vācijas.

Interviju filmēšana. Intervijas notika ar visiem projekta dalībniekiem, un tās būs apkopotas dokumen-
tālā filmā.

Jaunieši ekskursijā Diseldorfā. Centrā – projekta vadītājs Vladimirs Vainbergs (Wladimir Weinberg, 
Vācija).

2017./2018. mācību gadā Rī
gas 71.  vidusskola un Federālā 
Krievvalodīgo vecāku savienība 
(Bundesverband russischsprachi-
ger Eltern  – BVRE, Vācija) ko
pīgi īstenoja projektu „All To
gether Now for Europe without 
Discrimination and Chances 
for All!” („Visi kopā par Eiropu 
bez diskriminācijas un ar vienā
dām iespējām ikvienam!”). Tas ir 
starptautisks vācu un latviešu ki
noprojekts, kurā piedalās jaunie
ši no Latvijas (Rīga) un Vācijas 
(Ķelne).

Projekta laikā notika radoša 
Ķelnes un Rīgas jauniešu grupu 
mijiedarbība. Rīgas grupā dar
bojās skolēni gan no latviešu, gan 
no krievu skolas – Rīgas Kultūru 
vidusskolas un Rīgas 71.  vidus
skolas, kā arī skolēni ar īpašām 
vajadzībām, kas mācās Rīgas 
71. vidusskolas izglītības un reha
bilitācijas centrā.

Galvenais projekta uzdevums 
ir analizēt, saprast un atainot fil
mā jauniešu skatījumu uz aktuā
lajām problēmām mūsdienu pa
saulē, īpašu uzmanību pievēršot 
tolerances un antidiskriminācijas 
tēmai.

Projektā tika pētīts kopīgais 
un atšķirīgais jauniešu dzīvē: 
dažādas grupas, kurās iesaistās 
jaunatne, diskriminācija un jau
niešu iesaistīšanās sociālajā dzīvē 
gan Latvijā, gan Vācijā. Būtiska 
uzmanība tika pievērsta tam, 
kā jaunieši iztēlojas nākotni ap
vienotajā Eiropā. Viņi analizēja, 
kādu iedomājas nākotni bez dis
kriminācijas saistībā ar fiziskajām 
vai garīgajām spējām, tautību vai 
reliģisko piederību u. tml.

Tika filmētas intervijas, jau
nieši piedalījās raidījumos televī
zijas kanālā „LTV7”, radio „Balt
kom”, „Latvijas radio  4”, sniedza 
intervijas žurnālistiem. Gan Vā
cijā, gan Latvijā tika organizētas 
interesantas tikšanās, piemēram, 
ar Ķelnes birģermeistaru, Rīgas 
mēru, Vācijas vēstnieku Latvijā 
u.  c. Jaunieši apmeklēja Vācijas 
televīzijas studiju trešajā lielāka
jā Vācijas televīzijas kompānijā, 
kinopilsētiņu „Cinevilla”, Nacio
nālsociālisma dokumentācijas 
centru bijušajā gestapo ēkā Ķelnē, 
Žaņa Lipkes memoriālu Ķīpsalā, 
kā arī iepazina Ķelni un Rīgu.

Iedvesmu savam dokumentā
lajam stāstam jaunieši guva, no
skatoties 1986. gadā uzņemto re
žisora Jura Podnieka dokumentā
lo filmu „Vai viegli būt jaunam?”. 
Sarunā ar laikrakstu „Izglītība 
un Kultūra” viņi atzina, ka arī 
2018. gadā jaunieši, gluži tāpat kā 
1986.  gadā, jūtas pieaugušo ne
saprasti, izjūt paaudžu konfliktu, 
tādēļ norobežojas un izvēlas dzīvi 
virtuālajā pasaulē kopā ar saviem 
vienaudžiem, jo tur jūtas piederī

gi un saprasti. Reālajā dzīvē viņi 
labāk izvēlas vispārīgas frāzes, 
ko ir iemācījuši pieaugušie, nevis 
pauž savas domas, tāpēc ka ir pie
dzīvojuši  – brīvdomība negatīvi 
ietekmē vērtējumu, sekmes.

Jauniešiem ir savs viedoklis 
par latviešu valodas apguvi un arī 
sava pieredze. „Es gāju latviešu 
bērnudārzā, tādēļ latviešu valoda 
skolā man nesagādāja grūtības. 
Skolotāja pat jautāja, kāpēc kādā 
vārdā lietoju garumzīmi, bet citi 
skolēni ir kļūdījušies. Es intuitī
vi jūtu, ka garumzīmei ir jābūt, 
pat nemācoties, jo kopš mazot
nes esmu bijusi latviešu valodas 
vidē,” stāsta Rīgas 71. vidusskolas 
absolvente.

Skolēni uzskata, ka izglītības 
iestādes nevajadzētu dalīt latvie
šu un krievu bērnudārzos, skolās. 
Vienotas skolas ļautu skolēniem 
apgūt latviešu valodu dabiski un 
viegli ne tikai mācību stundās, kā 
tas ir patlaban. Jaunieši atzīst, ka 
latviešu valodas zināšanas viņi 
veiksmīgi apgūst un nostiprina 
interešu izglītības iestādēs, kur 
nodarbībās satiekas ar latviešu 
tautības vienaudžiem. Viņi ir 
pārliecināti, ka tieši neformāla 
vide un kopīgas aktivitātes, nevis 
politiski lēmumi veicina latviešu 
valodas apguvi.

Projekta rezultātā tapa doku
mentāla, uz biogrāfiskiem stās
tiem balstīta filma, kuras galvenie 
varoņi ir paši jaunieši.

2018.  gada 28.  martā Rīgā 
VEF kultūras pilī notika projekta 
prezentācijas pasākums, kurā tika 
demonstrēti izveidotās doku
mentālās filmas fragmenti, kā arī 
teatrāla performance – neparastā 
formātā, neparastā žanrā veidots 
dokumentālās filmas turpinā
jums: filmas varoņi it kā izkāpa 
no ekrāna un turpināja savu stās
tu uz skatuves. Viss, ko jaunieši 
teica, bija viņu pašu uzrakstīts. 
Tie bija personīgi, biogrāfiski 
stāsti  – jauniešu vēsts saviem 
vienaudžiem, vecākiem, pieau
gušajiem, vēsts Latvijas, Vācijas 
un visas Eiropas iedzīvotājiem. 
Dokumentālā filma tiks pabeigta 
2018. gada jūnijā. 

  DAIGA KĻANSKAIK

VISI FOTO: no Rīgas 71. vidusskolas arhīva

Skolēni uzskata, 
ka izglītības 

iestādes nevajadzētu 
dalīt latviešu un krievu 
bērnudārzos, skolās. 
Vienotas skolas ļautu 
skolēniem apgūt 
latviešu valodu dabiski 
un viegli ne tikai 
mācību stundās, 
kā tas ir patlaban.
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Par redzamajām un neredzamajām 
robežām izglītībā un audzināšanā

kairinājumiem, ar kuriem saska
ras. Pedagogi zina, ka ir uzdevu
mi un darbības, uz kuriem bērni 
reaģē atšķirīgi: kas vienam sagādā 
prieku, citam – nepatīkamu pār
dzīvojumu. Bieži tos, kuri neie
saistās, cenšamies visādi pamudi
nāt, taču reti padomājam par ie
mesliem, kādēļ bērni izvairās. Lī
dzīga ir situācija ar jautājumiem, 
jo šķietami nevainīgs jautājums 
kādā bērnā var izraisīt spēcīgu 
emocionālu reakciju, kura ne 
vienmēr ir ārēji redzama. Bieži 
bērni noslēdzas sevī un klusējot 
notikušo klasē pārdzīvo,” skaidro 
V. Preisa. Viņa stāsta piemēru par 
kādu reālu situāciju, kad 5. klases 
audzinātāja, lai ātrāk aizpildītu 
skolēnu sociālās izpētes kartes, 
lūgusi visiem skaļi atbildēt, vai 
vecāki dzīvo kopā vai šķirti. Tikai 
pēc tam skolotāja aptvērusi, ko 
izdarījusi un ko nācās pārdzīvot 
bērniem.

Tiek pārkāptas 
dabīgās intimitātes 
un kautrības robežas

Speciāliste atgādina, ka daudz 
tiek runāts par bērnu pasargāša
nu no fiziskas un seksuālas var
darbības, tiek uzsvērta pozitīvās 
disciplinēšanas nozīme bērnu 
audzināšanā, izstrādātas dažādas 
programmas, lai novērstu poten
ciālos riskus. „Nodomi droši vien 
ir labi, bet aicinu padomāt, vai tie 
ir saskaņoti ar patiesi labiem risi
nājumiem. Piekrītu, ka bērniem 
ir jāmāca būt piesardzīgiem pret 
svešiniekiem, jāmāca apzināties 
sava ķermeņa robežas un daudz 
ko citu, tomēr būtu ļoti jāuzma
nās, lai šajā procesā netiktu noda
rīts arī kaitējums.

Publiskajā telpā nereti izskan 
apgalvojumi, ka vecāki māca 
bērniem kaunēties par savu ķer
meni, attīstot viņos neveselīgu 
kaunu. Vēlos uzsvērt, ka kautrība 
nav kauns un  – otrādi  – kauns 
nav kautrība, starp šiem vārdiem 
nedrīkst likt vienlīdzības zīmi,” 
norāda V. Preisa. Ja ģimenē starp 
vecākiem valda cieņpilnas attiecī
bas, bērnam attīstās normāla un 
veselīga kautrība par dažādām 

  ILZE BRINKMANEIK tājumi nemulsina, bet ir ģimenes, 
kurās ir citi paradumi, un arī tie 
ir respektējami.

Kādus jautājumus 
uzdodam 
un vārdus lietojam

Pievēršot uzmanību iecerēta
jai izglītības reformai un izmai
ņām mācību saturā, V.  Preisa ir 
skeptiska par vairākām iecerēm.

Projektā „Skola 2030” viņas 
uzmanību saistījis latviešu va
lodas satura izstrādes ekspertes 
Sanitas Lazdiņas vēstītais, ka, pie
mēram, 5. klasē plānoto uzdevu
mu vidū ir paredzēti tādi temati 
kā „Valodas brīnumu pasaule” 
un „Vārdi manā ģimenē”. Pirma
jā mirklī uzdevums par vārdiem 
ģimenē var šķist pat interesants, 
bet ar to nav domāti tādi vārdi kā 
Jānis, kas zēniem tiek nodots no 
paaudzes paaudzē par godu sen
čiem, bet gan vārdi, kuros sauc 
ikdienišķas lietas, mīļvārdiņi, ku
ros sauc bērnus un mīļotos, vār
di, kuri saistās ar spilgtiem noti
kumiem ģimenē un par kuriem 
atgādina vien tuviem cilvēkiem.

„Šie vārdi, kuri pieder ģi
menei un kurus izprot tikai tās 

darbībām, kas saistītas ar viņa 
ķermeni, piemēram, ka ir darbī
bas, ko veic tualetes telpā, nevis 
viesu klātbūtnē; ka ir ķermeņa 
daļas, kuras publiski netiek atseg
tas. Bērni mācās atšķirt publisko 
no intīmā.

„Šīs apjausmas iet kopsolī ar 
to, kā par to tiek runāts. Bērns 
mācās sabiedrībā pieņemtās 
normas, lai vēlāk vieglāk tajā ie
kļautos un sevi pasargātu no ne
vēlamām situācijām. Veselīga un 
dabīga kautrība ir bērna drošības 
aizsargmehānisms, kas pirmais 
signalizē par viņa robežām, ku
ras var tikt apdraudētas. Līdzīgi 
kā bailes no augstuma  – lai ne
izkāptu pa 7.  stāva logu,” stāsta 
pedagoģe un piebilst, ka reizēm, 
pateicoties bailēm un kautrībai, 
spējam nepārkāpt robežas, kas 
var izrādīties dzīvībai vai veselī
bai bīstamas.

V.  Preisa atzīst, ka, iepazi
nusies ar materiāliem, kas tiek 
izmantoti nodarbībās bērniem, 
secinājusi – nereti tiek pārkāptas 
dabīgās intimitātes un kautrības 
robežas, piemēram, izmantojot 
centra „Dardedze” sagatavotos 
materiālus, 2.  klases skolēni au
dzināšanas stundā tika aicinā
ti nosaukt attēlā redzamo kailo 
ķermeņu daļas. Uzrunājot klāt
esošos, speciāliste vaicāja, vai 
visi piekristu auditorijā veikt šo 
uzdevumu; tad atskanēja vairā
kas atbildes: „Protams, nē!” Bet 
bērniem šīs izvēles nebija. Viņu 
versijas par dzimumorgānu no
saukumiem bija dažādas. Dažus 
zēnus sajūsminājis dzirdētais, 
klase apguvusi ļoti daudz jaunu 
vārdu, un, tos skaļi lietojot, tagad 
visi saprata vienu un to pašu. Kā 
stāsta sociālā pedagoģe, vairākas 
meitenītes nākamajā dienā ne
vēlējušās doties uz skolu, jo zēni 
viņas ķircinājuši par pateiktajiem 
vārdiem, piemēram, ka meite
nēm ir pūcīte, vadziņa, kādam 
zēnam ir krāniņš, bet citam  – 
cincītis. Šajos vārdos sāka saukt 
klasesbiedrus.

„Kad skolas psiholoģei jautāja 
par uzdevuma mērķi un plānoto 
rezultātu, atbilde skanēja, ka bi
jusi kursos, kur šie materiāli iz
sniegti. Iespējams, cits rezultāts 
būtu, ja ķermeņu daļu nosauku
mi būtu doti un bērnus aicinātu 
tos savienot ar attiecīgajām ķer
meņa daļām; tad informāciju ie
gūtu bērni, kuri kaut ko nezina, 
un tas nebūtu jādara skaļi. Citādi 
radās priekšstats, ka ir apmieri
nāta interese par bērnu valodas 
krājumu, nevis vairota viņu dro
šība. Uzdevums, liekot intīmās 
lietas paust publiski, iedragāja un 
pārkāpa dabīgās kautrības robe
žas,” secina sociālā pedagoģe.

V.  Preisa norāda, ka vecāku 
viedokļi šajā jautājumā atšķiras: 
ir ģimenes, kurās mēdz skaļi ap
spriest intīmās lietas un šādi jau

Konferencē „Skolas un ģi
menes sadarbība  – izaicinājumi 
nākotnes izglītībā”, kas notika 
17.  maijā, ģimenes attīstības un 
kultūras centra „Alise” valdes 
priekšsēdētāja Vineta Preisa ru
nāja par robežām un atbildību 
izglītības un audzināšanas darbā.

Mazi bērni ir neaizsargāti 
pret izjautāšanu

„Robeža ir šķirtne, kas nodala 
dažādas lietas, vietas, apstākļus 
un situācijas. Robežas ir reizēm 
redzamas, bet reizēm neredza
mas  – sajūtamas. Robežas kalpo 
par kārtības uzturētājām un sa
glabātājām pasaulē, sabiedrībā, 
kopienā, ģimenē un pašā cilvēkā,” 
stāsta sociālā pedagoģe Mg. paed. 
V.  Preisa un piebilst, ka ir raks
tītie un nerakstītie likumi, kuros 
paredzēts respektēt gan otra cil
vēka fiziskās, gan psiholoģiskās 
robežas, ko nereti sauc par pie
klājību, takta izjūtu u. tml. „Netī
kamu vai negribētu ķermeņa ro
bežu pārkāpšanu sauc par fizisku 
vai seksuālu vardarbību. Pastāv 
arī vārdiska aizskaršana – mazā
kajiem bērniem tā ir apsaukāša
nās, bet lielākajiem – lamuvārdu 
lietošana, pieaugušo sabiedrībā 
tas reizēm ir smalki noslīpēts sar
kasms vai ironija.”

V.  Preisa norāda  – psiholo
ģiskā un emocionālā vardarbība 
bieži pieņem pat pozitīvu tēlu un 
šķietami mēģina palīdzēt, piemē
ram, tie ir jautājumi, uz kuriem 
nav tīkami atbildēt, jo tie ietiecas 
kādā no privātās dzīves sfērām, 
ko cilvēks nevēlas atklāt vai ap
spriest. „Mēs, pieaugušie, ar laiku 
iemācāmies pārtraukt mums ne
patīkamas sarunas vai situācijas, 
taču bērni šajā ziņā ir ļoti neaiz
sargāti un pastāvīgi ir pakļauti 
dažādiem jautājumiem, prašņā
šanai, kas bieži viņiem nav patī
kama,” norāda speciāliste. Viņa 
atgādina ierastākos jautājumus, 
ko mēdz uzdot radinieki, un uz
sver, ka tincināšana, uzdodot pat 
bezjēdzīgus jautājumus, nereti 
notiek arī bērnudārzā.

„Protams, mācību process 
nav iedomājams bez jautājumiem 
un atbildēm, bez sarunām, tomēr 
arī šajā procesā būtu jāievēro ro
bežas un jārespektē bērna indi
vidualitāte,” uzsver pedagoģe un 
atgādina Bērnu tiesību aizsardzī
bas likumu, Latvijas Republikas 
Satversmes 96. pantu un to, ka arī 
bērniem ir tiesības uz savu pri
vāto dzīvi un privātās telpas, ko 
veido arī domu un jūtu pasaule, 
neaizskaramību. Tā ir ļoti intīma 
personības sastāvdaļa.

„Bērna raksturs un uzvedība 
ir viņa iekšējās pasaules redza
mā izpausme, tā viņš caur jūtu 
pasauli reaģē uz apkārtējās vides 

piederīgie, veido īpašu svētnīcu. 
Šāda neapzināta ģimenes vārdu 
svētnīca ir arī bērniem. Vecāki 
viņus sauc kādā mīļvārdiņā, kuru 
citi nemaz nezina, tas varbūt ir 
pat nedaudz jocīgs, smieklīgs, bet 
tas ir dzīvs un dzīvotspējīgs vien 
tajā kontekstā un intonācijā, kādā 
to lieto attiecīgā ģimene. Kontek
stā ir šādu vārdu patiesā nozīme. 
Man nav skaidrs, kādu izglītojo
šo rezultātu var sagaidīt, ja vārdi, 
kuriem to patieso nozīmi piešķir 
vien attiecīgā vide un cilvēki, tiek 
pakļauti publiskai analīzei, pie
mēram, vai būs ieguvums, ja Jānī
tis pateiks, ka mājās viņu sauc par 
Zirnīti; vai ieguvums būs lielāks 
par zaudējumu, ja bērns vairs 
nevēlēsies, ka viņu turpmāk sauc 
šajā mīļvārdiņā. Ar šo uzdevumu 
tiek rupji pārkāptas ģimenes inti
mitātes robežas. Manuprāt, kaut 
kas unikāls un svēts tiek prasti sa
bradāts,” ir pārliecināta V. Preisa.

Sociālā pedagoģe izklāsta 
arī citus piemērus. Pusaudžiem 
jautājot, kāpēc viņi izvairās ap
meklēt latviešu valodas vai sveš
valodu stundas, nereti atklājas, ka 
viņi nevēlas atbildēt uz skolotāju 
uzdotajiem jautājumiem. Kā iz
rādās – tie ir ļoti privāti un jau
niešiem nepatīkami. Skolotājiem 
šķiet pašsaprotami jautāt par sko
lēna ģimeni, izjūtām, sapņiem, 
savukārt jauniešu robežizjūta 
signalizē sarkano gaismu  – viņi 
savu privāto dzīvi nevēlas pakļaut 
publiskai iztirzāšanai.

„Praksē esmu saskārusies ar 
situācijām, ka skolotājs vai cits 
speciālists cenšas no bērna iegūt 
privātu informāciju, bet tās tālā
ka izmantošana nav saprotama, 
vien tiek skaidrots, ka tas ir in
teresanti. Mazi bērni no tādiem 
jautājumiem nevar izvairīties. 
Jautājumi ir īpaša komunikācijas 
forma, kurā ir paredzēta atgrieze
niskā saite. Jautājumiem ir jābūt 
pamatotiem, jo ģimenes ir ļoti 
atšķirīgas. Varbūt vispirms sev 
ir jāpajautā, kādēļ to vēlos uzdot, 
vai atbilde kalpos bērna labākai 
attīstībai, viņa labumam, vai tas 
nebūs viņam nepatīkams, vai 
bērns vēlēsies sniegt atbildi tieši 
man un vai viņam ir nodrošināta 
iespēja neatbildēt; vai pati (pats) 
vēlos veikt uzdevumu, kuru pie
dāvāju veikt bērnam; vai savā 
darba kolektīvā vēlos pārrunāt 
jautājumus, uz kuriem mudinu 
atbildēt skolēnus klasē,” par robe
žām aizdomāties aicina V. Preisa, 
atgādinot, ka bērni ir cilvēki, ku
riem ir nepieciešama ne tikai gā
dība, bet arī cilvēcība. „Ir labi, ka 
mācām bērnus pārtraukt nepatī
kamu fizisku kontaktu, bet vaja
dzētu mācīt aizsargāt sevi no ne
patīkamiem jautājumiem un šāda 
veida saskarsmes. Tas, protams, ir 
pedagoģiskās kompetences jautā
jums. Ceru, ka mēs, pedagogi un 
vecāki, spēsim sadarboties.” 

Jautājumiem 
ir jābūt 

pamatotiem, jo 
ģimenes ir ļoti 
atšķirīgas. Varbūt 
vispirms sev ir 
jāpajautā, kādēļ 
to vēlos uzdot, vai 
atbilde kalpos bērna 
labākai attīstībai, 
viņa labumam, vai 
tas nebūs viņam 
nepatīkams, vai bērns 
vēlēsies sniegt atbildi 
tieši man un vai 
viņam ir nodrošināta 
iespēja neatbildēt; 
vai pati (pats) vēlos 
veikt uzdevumu, 
kuru piedāvāju veikt 
bērnam; vai savā 
darba kolektīvā vēlos 
pārrunāt jautājumus, 
uz kuriem mudinu 
atbildēt skolēnus 
klasē.
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FOTO: no personiskā arhīva
„Beidzoties šim mācību gadam, kad neskaidrības migla ap izglī-
tības reformu tikai sabiezē, kā iedvesmas avotu pirms atgriešanās 
skolā gribas ieteikt skolotājiem palaiciņam pārdomāt to, kāda noti-
kumu bagātība mums visiem ir pieejama, cik daudz varam izdarīt, 
lai dzīves principi, kurus I. Kants uzskatīja par morāles likumiem, 
nostiprinātos skolēnu apziņā,” rosina Valdis Čeičs.

Notikums. Notikums. 
Nekas cits kā vien notikums…

   VALDIS ČEIČS
Latviešu valodas un literatūras 
skolotājs

IK

Vienā no savu pārdomu pub
likācijām rakstīju, ka dzīvā stundā 
viss ir atkarīgs no tā, cik daudz 
enerģijas mācību stundā skolotājs 
būs spējīgs radīt, kādu skolēnu ap
ziņas iekustināšanas MATERIĀ-
LU formu viņš būs izvēlējies un kā 
viņš šo enerģiju izlietos.

Daļu no šā mācību gada lai
ka esmu nostrādājis privātskolā, 
esmu individuāli mācījis latvie
šu valodu vairākiem trešo valstu 
skolēniem. Šādā īpašā situācijā 
man bija iespēja vērot šo skolēnu 
mācīšanās procesu un vērtēt savas 
iespējas tā vadīšanā. Esmu izdarī
jis arī dažus būtiskus secinājumus, 
kuri, manuprāt, varētu būt intere
santi arī citiem.

Lielākā problēma jaunpienā
kušo skolēnu mācīšanā izrādījās 
realitātes trūkums viņu jaunajā 
dzīves pieredzē, citiem vārdiem, 
reālas dzīves pieredzes trūkums. 
Teorētiski to sauc arī par cilvēka 
fenomenoloģisko pieredzi. Atkal 
citēšu Merabu Mamardašvili (an
gļu val. Merab Mamardashvili) ar 
viņa atsauci uz franču rakstnieku 
Marselu Prustu (Marcel Proust) 
un viņa lielromānu „Zudušo lai
ku meklējot”. Ikvienam no mums 
nepietiek zināt vārdu nozīmes, 
piemēram, mums var būt vien
alga, kurā vietā atrodas tas, ko 
nosaucam par koku. Taču mums 
nav vienalga, ja tas ir koks, kurš 
nevar atrasties jebkurā vietā, jo 
tas nekad nebūs viens un tas pats 
koks. MANS koks ir īpašs koks, jo 
tas aug ne tikai dabā, bet arī manā 
apziņā.

Vērojot skolēnu darbu stundā, 
mācot latviešu valodu it kā saisto
šās mācību formās, atklājās divas 
problēmas: pirmkārt, bez skolē
nu fenomenoloģiskās pieredzes 
iesaistīšanas mācību procesā nav 
iespējams nodrošināt pilnvērtīgu 
un biežu (obligāts valodas apgu
ves priekšnoteikums!) latviešu 
valodas lietojumu; otrkārt, lai šo 
pieredzi izmantotu ar atdevi, vajag 
to smalcināt – tas ir skaists vārds, 
kuru lieto Jānis Mencis savās ma
temātikas mācību grāmatās! – at
sevišķos notikumos.

Notikums, manuprāt, ir sva
rīgākais dzīvas, efektīvas mācību 
stundas elements. Varētu sacīt arī, 
ka notikums ir galvenais mācību 
stundas notikums. Tas ir svarīgi 
jebkurā mācību priekšmetā. Nav 
svarīgi, kur un kad tas notiek. 
Skolotājam ir jāzina par skolēnu 
dzīves notikumiem, kaut kādā, 
iespējams, pat pārdabiskā, veidā 
jāpiedalās tajos. Droši vien katrā 
mācību stundā tas pat nebūtu va
jadzīgs, taču noteiktu zināšanu, 
prasmju un attieksmes bloka ap
gūšana bez tā nav iespējama. Vis

lielākā veiksme būtu, ja skolēnam 
un skolotājam izdotos kopā atrast 
tādu vidi, kurā ik pa laikam rodas 
šādi svarīgi notikumi. Šādā vidē 
būtu iespējams abpusēji kontrolēt 
nākotnes notikumus, gatavoties 
tiem un VISU mācību procesu 
izmantot šā notikuma pārtapšanā 
par APZINĀTU un SAPRASTU 
(IZPRASTU) SAVAS personīgās 
dzīves daļu.

Lūk, viens piemērs no šādi ie
virzītas pedagoģiskās darbības ar 
pusaudzi Armandu (vārds ir mai
nīts). Viņš pirms diviem gadiem ir 
atbraucis no Šveices un, atrodoties 
starp nelatviešiem, mācās latviešu 
valodu kā ceturto (!!!) svešvalodu. 
Mājās ar latviešu valodu ne tiešas, 
ne ar plašsaziņas līdzekļu palī
dzību pastarpinātas saskares nav. 
Armands ir centīgs, taču viņam ir 
veselības problēmas, kas apgrūtina 
mācības. Šīs un vēl citas problēmas 
rada pārrāvumus, aritmiju viņa 
mācību darbā, tāpēc zināšanas ir 
nenoturīgas, valodas lietojuma 
prasme izpaužas tikai mācību si
tuācijās. Domājot par kompeten
cēm  – tādas diezin vai izdosies 
izveidot.

Varbūt mans viedoklis nesa
kritīs ar oficiāli uzturēto, taču lie
la daļa Latvijā pastāvīgi dzīvojošu 
mazākumtautību skolēnu, īpaši tie, 

kam ģimenes valoda ir krievu va
loda, dzīvo līdzīgā un tomēr prin
cipiāli atšķirīgā, apvērstā situā cijā. 
Atšķirība ir tā, ka šo apvērsto si
tuāciju ir radījuši viņi paši, viņu 
vecāki un tuvinieki. Šie skolēni 
ir izvēlējušies absurdu mācīšanās 
modeli. Par vislabāko citas valo
das apguves metodi tiek uzskatīta 
došanās uz vietu, kur šī valoda tiek 
lietota. Savukārt daudzi no minē
tajiem bērniem latviešu valodu 
mācās pretēji: atrodas vietā, kur 
to lieto, bet dzīvo pasīvi, distancēti 
no tās. Rodas fenomenoloģiskās 
pieredzes bads, to nevar kompen
sēt ar formāliem mācību uzdevu
miem, cieš bērnu emocionalitāte, 
neattīstās viņu apziņa un garīgā 
pasaule (par to vēlāk). Tāpēc atrast 
vienojošu dzīves telpu ar viņiem ir 
daudz grūtāk, nekā tas izrādījās ar 
Armandu.

Armanda personiskajai dzīves 
pieredzei vajadzīgā telpa un vide 
nemaz nebija jāmeklē, jo viņš jau 
tajā bija atradies visu laiku, tikai 
nebija to apzinājies, atklājis (lūk, 
pirmais svarīgais notikums, PA
MATnotikums!). Pusaudzis dzīvo
ja vienā no Pierīgas novadiem un 
nebija informēts par to, ka katru 
nedēļu viņa novadā notiek dažādi 
jauniešiem rīkoti pasākumi, velo
braucieni, talkas, konkursi, svētki. 
Informācija par tiem ir pieejama 
gan internetā, gan novada infor
matīvajā izdevumā, gan īpašās 
reklāmās un bukletos. Kā mēdz 
sacīt, vajag tikai rakt.

Un tas arī tika darīts. Kopā ar 
skolotāju tika apzināta vide. Ar
mands pats izvēlējās notikumus, 
kuros viņš piedalīsies. Tika pār
runāti īpašie izvēles nosacījumi: 
intereses, talanti, prasmes. Pagai
dām Armands dažādos sava nova
da pasākumos piedalās atsevišķās 

konkrētās aktivitātēs, fotografē 
notiekošo ar savu mobilo tālruni. 
Pēc pirmajām reizēm Armanda 
mācīšanai tika izveidots īpašs lat
viešu valodas apguves algoritms: 
notikums – pārrunas ar fotogrāfi
ju skatīšanos – pārrunas pieraksts 
(veic skolotājs) – pieraksta klausī
šanās un lasīšana, tā komentāri – 
teksta norakstīšana – kļūdu labo
šana  – teksta pārrakstīšana. Par 
algoritmu šo sistēmu var nosaukt 
tāpēc, ka tā atkārtojas, visu lai
ku atrodas dažādu NOTIKUMU 
fonā. Valodas jomas skolotājiem 
īpaši interesanti varētu būt tas, ka 
valodas apguves posmu secība ir 
apgriezta. Sākas ar runāšanu, nevis 
klausīšanos. Tāds ir šis algoritms.

Taču viss iepriekš sacītais ir ti
kai viena medaļas puse. Notikums 
ir īpaša katra cilvēka dzīves izpaus
me. Briesmīgi ir tad, ja šādu noti
kumu nav. Kāpēc tas ir briesmīgi? 
Tāpēc ka bez notikumiem nav ie
spējams veidot skolēna vērtības un 
tikumus, kuri  – gribu to uzsvērt 
vēlreiz – ir ievietoti jaunā mācību 
satura ietvara PIRMAJĀ ailē. Sko
lēna dzīvē notikums ir izšķirīga si
tuācija gan skolēnam, gan mācību 
priekšmeta skolotājam, gan klases 
audzinātājam. Kāpēc?

Vienu no savām ētikas lekcijām 
mūžīgais (bez ironijas!) filozofs 
Imanuels Kants (Immanuel Kant) 
iesāk ar pavisam īsu secinājumu: 
tikumīgums ir ideja. Bet kāds ir 
reālais tikumīgums? Tas nav ide
āls, tas ir principu un instinktu 
apvienojums dažādās attiecībās, 
tātad kaut kas neideāls, tomēr uz 
ideālu tiecīgs. Taču principu un 
instinktu attiecības var mainīt. 
Skolotāja, vecāku, pieaugušo uz
devums un pienākums ir mainīt 
šo proporciju par labu principiem. 
Tas nav viegli, jo ir vajadzīga pie
pūle vingrinājumiem. Šādi vin
grinājumi var būt notikumi katra 
cilvēka dzīvē. Varbūt sarežģītā 
domāšanas procesā latviešu vārdi 
„notikums” un „tikums” ir sasais
tīti kādā dzīvesbūtiskā sakarā.

Ak Dievs, kurš gan no mums 
nezina, kā skolas dzīvē, klases dzī

vē, savstarpējās attiecībās izpaužas 
skolēnu un arī mūsu pašu instink
ti, pusinstinkti! Jebkurš gadījums, 
kad pēkšņi parādās principi (vēr
tības un tikumi), jau ir notikums. 
Tikai nevajag to uztiept citiem, ne
izlaupīsim cita dārgumu krātuvi.

I.  Kants attīsta šo domu līdz 
loģiskam secinājumam, ka pārmē
rīgi centieni īstenot ideju ir pretēji 
lietu kārtībai un cilvēka dabai. Ir 
jāatzīst un jāsamierinās ar cilvēka 
nepilnību, ar to, ka viņā vienmēr 
būs gan instinktu trakulības, gan 
principu stingrība. SPĒJA AR 
PRINCIPIEM VADĪT INSTINK
TUS IR GALVENĀ KOMPETEN
CE, KAS JĀMĀCA CILVĒKIEM. 
Turklāt ne tikai skolā un ne tikai 
skolotājam.

Klausoties dažādo kompeten
ču pieejā balstīto kursu dalībnieku 
atstāstīto, šķiet, ka mēs, latvieši, 
atkal ieslīgstam romantiskā galē
jībā. Situācijā, kad izglītības refor
ma kļūst par to zvaigzni, par kuru 
Rainis ir sacījis (dzejolis „Vienīgā 
zvaigzne” no krājuma „Tālas no
skaņas zilā vakarā”): „Un zini: aug
stākā ideja,  / Tā nepazīst cilvēka 
žēluma.” Varbūt tāpēc kā pašsa
protama reakcija top Andreja Upī
ša sarkasmam līdzvērtīgi teksti.

Beidzoties šim mācību gadam, 
kad neskaidrības migla ap izglītī
bas reformu tikai sabiezē, kā ie
dvesmas avotu pirms atgriešanās 
skolā gribas ieteikt skolotājiem 
palaiciņam pārdomāt to, kāda no
tikumu bagātība mums visiem ir 
pieejama, cik daudz varam izdarīt, 
lai dzīves principi, kurus I. Kants 
uzskatīja par morāles likumiem, 
nostiprinātos skolēnu apziņā. Cik 
uzmanīgi jātuvojas tam, ko refor
mā daudzkārt esam nosaukuši par 
lielajām idejām.

Tā ir milzīga atbildība – pieda
līties cita, vēl topoša cilvēka dzīves 
notikumos un balstīties uz tiem 
kopējā mācību darbā. 

Vislielākā veiksme 
būtu, ja skolēnam 

un skolotājam izdotos 
kopā atrast tādu vidi, 
kurā ik pa laikam 
rodas šādi svarīgi 
notikumi.



Par vislabāko 
citas valodas 

apguves metodi tiek 
uzskatīta došanās uz 
vietu, kur šī valoda 
tiek lietota. Savukārt 
daudzi no minētajiem 
bērniem latviešu 
valodu mācās pretēji: 
atrodas vietā, kur to 
lieto, bet dzīvo pasīvi, 
distancēti no tās.



Klausoties 
dažādo 

kompetenču pieejā 
balstīto kursu 
dalībnieku atstāstīto, 
šķiet, ka mēs, latvieši, 
atkal ieslīgstam 
romantiskā galējībā. 
Situācijā, kad izglītības 
reforma kļūst par to 
zvaigzni, par kuru 
Rainis ir sacījis: „Un 
zini: augstākā ideja, / 
Tā nepazīst cilvēka 
žēluma.” 
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KURSI, SEMINĀRI

8. jūnijā
RIIMC Kaņiera ielā  15 

plkst.  10.00–15.30 notiks kursi 
„Vecāku pedagoģiskā kompe
tence” visiem pedagogiem.

18. jūnijā
Rīgas Teikas vidusskolā 

Aizkraukles ielā 14 plkst. 8.30–
11.30 un 12.30–15.30 notiks 
RIIMC organizēto kursu „La
sītprasmes attīstīšana matemā
tikas uzdevumu risināšanā un 
matemātisko uzdevumu parau
gi kompetenču pieejas ievieša
nai stundās” 2. un 3. nodarbība 
matemātikas jomas pedago
giem.

Merķeļa ielā  11 Rīgā notiks 
pašvaldību pedagoģiski medicī
nisko komisiju vadītāju profe
sionālās kompetences pilnvei
des grupu darba seminārs.

19. un 20. jūnijā
Viļa Plūdoņa Kuldīgas ģim

nāzijā Piltenes ielā  25 Kuldīgā 
notiks pedagogu profesionālās 
kompetences pilnveides mācī
bas robotikas jomā (1.–6.  kla
se).

SANĀKSME
12. jūnijā
VISC Strūgu ielā  4 Rīgā 

notiks pilsētu (novadu) tautas 
deju kolektīvu virsvadītāju sa
nāksme.

KONFERENCE
27. un 28. jūnijā
Kuldīgas Tūrisma un teh

noloģiju tehnikumā Liepājas 
ielā 31 Kuldīgā notiks program
mas „Erasmus+” K2 projekta 
„ECVET Enterprise” noslēgu
ma konference.

SACENSĪBAS
12.–14. jūnijā
Vaiņodes lidlaukā notiks 

Latvijas skolēnu raķešu kosmis
kā modelisma sacensības.

FESTIVĀLI
6.–17. jūnijā
Latvijas Nacionālajā operā 

un baletā Aspazijas bulvārī  3 
Rīgā norisinās Rīgas operas 
festivāls. Pirmā nedēļa tiek vel
tīta latviešu mūsdienu operai, 
dāvājot unikālu iespēju kon
centrētā laikposmā noskatīties 
četrus pēdējās sezonās tapušus 
jaundarbus: Zigmara Liepiņa 
„Turaidas Rozi”, Ērika Ešenval
da „Iemūrētos”, Artura Maskata 
„Valentīnu” un Andra Dzenīša 
„Dauku”. Festivāla otrajā nedē
ļā notiks visu sezonas jaunie
studējumu izrādes, bet festivāls 
un arī visa 2017./2018. gada 
sezona izskanēs ar greznu galā 
koncertu.

16. jūnijā
Valmiermuižā notiks etno

festivāls „SVIESTS”. Būs gan 
gadskārtu svinības, gan mājra
žotāju tirdziņš „Gardu muti”, 
tradicionālo amatu prasmju 
meistarnīcas, gan tautas muzi

kantu koncerts, uguns rituāls 
un vakara koncerts mūsdienī
gās etnoskaņās. Festivāls atspo
guļo tradicionālo kultūru un 
dažādas tās izpausmes  – mūzi
ku, amatniecību, arī kulināri
ju  – visu, kas balstās savā tie
šajā, vietējā vidē un tradīcijā; 
īpaši akcentē mūziķus, kuriem 
tieši seno elementu iekļaušana 
mūsdienu mākslinieciskajās 
izpausmēs ir izdevusies sevišķi 
veiksmīgi. Apmeklētājiem tiks 
piedāvātas dažādas amatnie
ku un kulinārās darbnīcas, kā 
arī tautas muzikantu koncerts, 
kurā uzstāsies folkloras kopas 
„Lāns” un „Ore”. Sev saistošas 
nodarbes meistarnīcās atradīs 
kā mazi, tā lieli. To vidū būs 
iespēja izzināt sviesta kulšanu, 
siera siešanu, seno alus darīša
nu, karašu cepšanu māla krāsnī, 
zemes krāsns veidošanu un zivs 
gatavošanu. Jaunas iemaņas 
varēs iegūt senā alus darbnīcā, 
rotu un senās keramikas, kā arī 
koka amatniecības un ādas ap
strādes meistarnīcā. Darbosies 
arī muzikālā meistarnīca, un 
varēs izzināt baltu ciltis.

16.–21. jūnijā
Folkloras festivāla „Baltica 

2018” tēma būs „Jāņi. Ziedēša
na”. Festivāls noslēgsies ar vasa
ras saulgriežu svinēšanu visos 
Latvijas novados un Rīgā. „Bal
tica” ir Baltijas tautām nozīmīgs 
notikums, kas demonstrē tra
dicionālās kultūras vērtības  – 
dziesmas, instrumentālo mūzi
ku, stāstījumus, rotaļas, dejas, 
kā arī tautas lietišķo mākslu, 
amatniecību un citas tautas 
kultūras izpausmes formas. 
Festivālā piedalās etnogrāfiskie 
ansambļi, folkloras kopas, tau
tas mūzikas grupas, stāstnieki 
un citi individuālie izpildītāji. 
Latvijā pirmais festivāls „Balti
ca” notika 1988.  gadā, ievadot 
nacionālās neatkarības kustību. 
Sīkāka informācija par festivā
lu: festivalbaltica.com.

KONGRESS
18.–20. jūnijā
Latvijas Nacionālajā biblio

tēkā Mūkusalas ielā  3 Rīgā par 
godu Latvijas valsts simtgadībai 
notiks IV  pasaules latviešu zi
nātnieku kongress.

Pirmās dienas tēma – drošī
ba un drošums, par ko kongresa 
runātāji un dalībnieki diskutēs 
vairākās paneļdiskusijās un se
sijās, skatot no vairākiem as
pektiem – ģeopolitiskā drošība, 
hibrīdkara apdraudējumi, in
formācijas un kibertelpas dro
šība, energoneatkarība, globālā 
sasilšana un klimata pārmaiņas, 
cilvēkdrošība, pārtikas drošība 
un veselība.

Otrajā dienā notiks darbs 
sešās zinātnes nozares sekcijās, 
kurās dalībnieki diskutēs par 
Latvijai būtiskiem jautājumiem 
un attīstību dabaszinātnēs, in
ženierzinātnēs un tehnoloģijās, 
medicīnas un veselības zinātnēs, 
zemkopībā, sociālajās un huma
nitārajās zinātnēs. Kongresam 
paralēli norisināsies II  Latvijas 
vēsturnieku kongress un III pa
saules latviešu juristu kongress.

Trešās dienas tēma  – Latvi
jas nākotne. Dalībnieki forumā 
„Latvijas formula 2050” disku
tēs par Latvijas attīstības scenā
rijiem, piedāvās risinājumus un 
noslēgumā pieņems kongresa 
rezolūciju.

Notiks arī interaktīvi pa
sākumi, izstādes, žurnāla „In
novation” speciālizlaiduma 
prezentācija, atvērtās lekcijas, 
konkursi doktorantiem un 
pēcdoktorantiem, zinātnis
ko institūciju, augstskolu un 
inovatīvu uzņēmumu apmek
lējumi, kuros kongresa dalīb
nieki un visi interesenti varēs 
iepazīt Latvijas zinātni un tās 
iespējas.

CITI NOTIKUMI
18. jūnijā
Latvijas Nacionālās operas 

un baleta Jaunajā zālē Aspazijas 
bulvārī  3 Rīgā notiks laikme
tīgās dejas izrāde „Gadalaiki”. 
Klaviermūzikas cienītāji varēs 
baudīt vairākkārtējā Lielās mū
zikas balvas laureāta pianista 
Reiņa Zariņa klavierspēli, savu
kārt modernās dejas cienītājus 
priecēs horeogrāfs un bijušais 
Latvijas Nacionālās operas un 
baleta solists Kirils Burlovs. 
Četri gadalaiki mūzikā un dejā 
ataino cilvēka dzīvi no jaunības 
līdz briedumam un sasaucas ar 
tēlainām dabas ainām. Izrāde 
balstīta uz Pētera Vaska klavier
darbu ciklu „Gadalaiki”.

18.–30. jūnijā
Rīgas centrālās bibliotē

kas Daugavas filiālbibliotēkas 
Aviācijas ielā 15 2.  stāva izstā
žu zālē notiks bērnu zīmējumu 
izstāde „Es mīlu savu valsti”, 
kurā ar saviem darbiem pieda
lās jaunie mākslinieki no Latvi
jas, Lietuvas, Igaunijas, Somi
jas un Ukrainas. Četras Baltijas 
valstis, kuras šogad svin savu 
simtgadību, un Ukraina, ku
ras situācija šobrīd nav stabila, 
rāda jaunās paaudzes skatīju
mu nacionālās identitātes un 
valsts ideālu kontekstā. Darbu 
atlasi, noformēšanu un izstādes 
iekārtošanu veic mākslinieks 
Vilnis Heinrihsons. Bērnu zī
mējumos ir attēlotas viņu aso
ciācijas vārdiem „Es mīlu savu 
valsti” – zīmējumos ir redzama 
daba un cilvēki, dzimtās mājas 
un ģimene, ko bērni iekrāsoju
ši tādās krāsās, kādās viņi redz 
pasauli, tādējādi atklājot arī sa
vas mentalitātes atšķirības krā
su izvēles ziņā. Izstādes atklā
šanas koncertā piedalīsies Rī
gas Igauņu pamatskolas, Rīgas 
Lietuviešu vidusskolas, Rīgas 
Ukraiņu vidusskolas, Ziemeļ
valstu ģimnāzijas un Pārdauga
vas Mūzikas un mākslas skolas 
audzēkņi.

22.–24. jūnijā
Tartu Igaunijā notiks  

XVIII  Baltijas valstu studentu 
dziesmu un deju svētki „Gau
deamus”.

27. jūnijā – 1. jūlijā
Tartu Igaunijā notiks 4. Bal

tijas vasaras akadēmija „Droša 
un iekļaujoša skola visiem”. 
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Patlaban notiek daudz sarunu 
un diskusiju par izglītības refor
mu. Plašsaziņas līdzekļos nākas 
dzirdēt un lasīt atziņas, ka viss 
nenotiek tā, kā iecerēts, tāpēc ka 
nevedas sarunas vai arī iesaistītie 
neprot sarunāties. Projekta „Sko
la 2030” un Izglītības un zinātnes 
ministrijas pārstāvji, iespējams, 
nav lasījuši barona Ernsta fon 
Minhauzena (Ernst von Münch-
hausen) grāmatu „Kad runājam 
patiesību, mēdzam pārteikties” 
(apgāds „Zvaigzne ABC”), jo vis
biežāk viņi prot runāt nepārsako
ties.

E.  fon Minhauzens ir leģen
dārā barona, kura dzīve saistīta 
arī ar Latviju, pēctecis. Grāmatas 
autors pabeidzis jurisprudences 
studijas un daudzus gadus palīdz 
pretendentiem sagatavoties uz
ņemšanas eksāmeniem, lai strā
dātu Vācijas ārlietu dienestā.

Ievadā autors atgādina pa
runu „Diplomātija ir prasme ar 
cūku laipni, bet mērķtiecīgi vest 
sarunas par sulīga svētdienas ce
peša nepieciešamību” un turpina: 
„Šo sarunu rezultāts ir skaidrs: 
beigās cūka ir nokauta un galdā 
tiek celts cepetis. Cūkas vienkār
ši nav labas un prasmīgas saru
nu vedējas [..] Es kā nometnieks 
dažu labu vakaru sēžu līdzās 
diplomātiskiem nomadiem un 
klausos visneticamākos stāstus 
par tālām zemēm. Vai tas viss nu
dien ir tiesa? Jau gadiem ilgi vācu 
visdīvainākos, skaistākos, absur
dākos un aizraujošākos stāstus 
par šo noslēpumiem apvīto pa
sauli. Daži stāsti ir tik absurdi, 
ka varētu padomāt: gribu jums te 
klāstīt minhauziādes. Nu ko man 
piebilst? Ar to jau pirms krietna 
laika nodarbojās mans radinieks. 
Viss, ko izlasīsiet turpmākajās 

14 iedvesmojoši stāsti izciliem sasniegumiem
  DAIGA KĻANSKAIK

  ILZE BRINKMANEIK

Grāmata ir viena no dāva
nām, ko joprojām pasniedzam 
skolu absolventiem. Laikā, kad 
skolēniem ir zema motivācija 
mācīties, strādāt un gūt panāku
mus dzīvē, iespējams, viņus var 
iedvesmot citu pozitīvās piere
dzes stāsti. Kārlis Ozols un Lau-
ra Vanaga-Mickeviča grāmatā 
„Kā gūt panākumus Latvijā” ir 
apkopojuši 14  uzņēmēju stāstus 
par viņu ceļu uz profesionālo pa
nākumu virsotnēm. „Jā, šie stāsti 
ir ļoti atšķirīgi, tomēr visos atra
dīsiet vērtīgu pieredzi, no kuras 
mācīties, un viedokli, kurā vērts 
ieklausīties,” grāmatas ievadā 
saka autors K. Ozols.

aktīvi rīkoties, lai savus sapņus 
piepildītu. Grāmatā ir apkopoti 
14 iedvesmojoši stāsti, kuros pa
nākumiem bagāti Latvijas profe
sionāļi dalās ar saviem vērtīgāka
jiem padomiem un pieredzi, kas 
gūta ceļā uz sasniegumu virsot
nēm. Viņi visi reiz sāka gandrīz 
no nekā  – bez darba pieredzes, 
dažs arī bez izglītības, bez ne
pieciešamajām prasmēm, taču 
šodien viņiem ir galvu reibinoša 
karjera, veiksmīgi uzņēmumi un 
plašs kontaktu loks. Kā šiem cil
vēkiem tas izdodas, un ko mēs no 
viņiem varam mācīties? Uz šiem 
un citiem jautājumiem grāmatā 
atbildes sniedz 14  panākumiem 
bagāti mūsdienu Latvijas profe
sionāļi, kuru domāšanas veids un 

paveiktais kalpo par iedvesmu un 
paraugu citiem.

Piemēram, portāla draugiem.
lv idejas autors Lauris Liberts 
stāsta, ka patlaban uzņēmumu 
grupā „Draugiem Group” dar
bojas 11  uzņēmumu, no kuriem 
lielākais un visstraujāk augošais 
ir „Printful”, kam lielākā daļa 
klientu atrodas ASV. Uzņēmums 
pašlaik veic revolūciju drukas 
pakalpojumu nozarē, palīdzot 
cilvēkiem visā pasaulē īstenot 
savu sapni kļūt par uzņēmējiem. 
„Printful” ASV nodarbina 25, 
Latvijā  – 100  darbinieku. „At
zīstos, ka „Printful” izaugsmes 
ātrums ir pārsniedzis manas pār
drošākās cerības. Man ir „Excel” 
tabula, kurā pirms četriem ga

diem ierakstīju „Printful” izaug
smes mērķus, un tur paredzētais 
apgrozījums pirmajā gadā bija 
divi miljoni, pēc tam – četri, tad – 
astoņi. Man šķita, ka četru gadu 
laikā mēs varētu sasniegt desmit 
miljonu apgrozījumu. Tagad ir 
piecreiz vairāk,” saka L. Liberts.

Daudzi no uzņēmējiem atzīst, 
ka panākumu pamatā ir mērķtie
cīgs, neatlaidīgs, aizrautīgs darbs, 
enerģiski domubiedri un prasme 
sadarboties. Jā, ir interesanti, ka 
gados jauni cilvēki atzīst – visiem 
ir jāiegūst vispārīgās izglītības 
bāze, jo ļoti bieži cilvēki jaunībā 
nezina, ko viņi dzīvē grib darīt, 
vai arī domas un intereses mēdz 
mainīties, tādēļ ir labi, ka ir stipri 
pamati visās zinātņu jomās. 

„Kamēr mūsu planētu apdzīvos 
domāt spējīgais sirds cilvēks”

lappusēs, ir patiesība.” Ceru, ka 
ar ievadu jau izdevās ieinteresēt 
grāmatu izlasīt arī pašiem  – pēc 
saspringtā mācību gada patīkams 
humors noderēs. Vēl tikai daži 
izvilkumi, lai jūs jau mēģinātu ie
justies grāmatas radītajā gaisotnē.

„„Cieņa” ir nozīmīgs vārds. 
Turklāt ikdienā ar to sastopamies 
biežāk, nekā paši apzināmies. 
Taču ko patiesībā domājam, kad 
runājam par cieņu? Kas tas ir  – 
cieņa? Duden vārdnīcā var izlasīt, 
ka „cieņa ir cilvēkam vai amatam 
piemītoša vērtība, kas prasa uz
manību”. Bet no kurienes rodas 
vērtība un uzmanība? Atbildēt 
īstenībā nav nemaz tik grūti.

Cieņa piemīt tam, kurš, at
razdamies līdz ausīm mēslos, vēl 
joprojām izturas tā, it kā dārza 
svētkos Bakingemas pilī skalinā
tu savu konjaka glāzi  [..] Cieņas 
pilnam cilvēkam vairāk piederas 
pieticīgs ārējais tēls un pārējo cil
vēku īpašais novērtējums, turklāt 
viņš pat ļaunākajā ķezā turpina 
būt uzmanīgs vērotājs un ne ar ko 
nav izsitams no sliedēm  [..] Tas 
ir viens no mūsu dzīves skaistā
kajiem paradoksiem, ka cilvēki 

pārliecību meklētāji brīvi nākuši 
un brīvi runājuši. Esmu vērojusi 
dzīvi no sava personīgā viedokļa, 
tādēļ arī citu viedoklis man bijis 
saprotams. Nav citas objektivitā
tes mērauklas kā cilvēks ar savu 
īpašo jušanu un domāšanu, un 
mūsu pārpratumu un sarūgtinā
jumu sakne barojas aizspriedu
mā, vēlmē citā skatīt sevi, nepie
ļaut viņam apliecināt sevi savas 
dvēseles vienreizējās un neatkār
tojamās rosmēs, locīt viņa augša
nu un attīstību pēc mūsu prāta. 
Par vienu un to pašu parādību, 
par vienu un to pašu cilvēku var 
būt dažādi ieskati un spriedumi. 

Viens un tas pats notikums izrai
sa visdažādākos pārdzīvojumus. 
Man vienmēr bijuši sveši visi tā 
saucamie „objektivitātes retori”, 
kas nav spējuši tvert gludā čaulā 
paslēpto cilvēciskā kosma vara
vīksnaino krāšņumu un vārdos 
nepasakāmo traģiku.”

Jādomā, ka arī jaunajā mācību 
saturā latviešu literatūras stundās 
runās par rakstnieci Z. Mauriņu, 
jo šīs pirms 60  gadiem Upsalā 
rakstītās rindas nenoliedzami ir 
aktuālas arī mūsdienu lasītājam.

„Esmu bieži maldījusies savā 
dzīvē un darbā, bet ceļa rādītājs 
bijusi iekšējā balss: uzvarēt var 
tikai ar to, kas tu esi savā būtī
bā, vienalga, vai tās ir sāpes vai 
prieks, izmisums vai gaviles, sli
mība vai veselība, neticība vai 
ticība. Diplomātijā, politikā, 
sabiedriskā dzīvē, tirdzniecībā, 
publicistikā var savu mērķi var
būt panākt ar izlikšanos, pozu, 
veiklību, reklāmu, propagandu, 
viltību, atjautību un glaimiem, 
bet rakstniecībā var uzvarēt vie
nīgi ar īstību, ar sirds kodolu vai 
arī nemaz. Jo lielāks rakstnieks, 
jo lielāku īstumu tas izstaro, jo 
dziļāk mīlēs patiesību un nemitī
gāk par to cīnīsies. Visu patiesī
bu izteikt grūti, vienīgi Dievs to 
spējis kosma grāmatā, ko nebeidz 
minēt un burtot cilvēka gars kā 
tālā pagātnē, tā mūsu tagadnē, un 
tā tas būs, kamēr mūsu planētu 
apdzīvos domāt spējīgais sirds 
cilvēks.” 

„Kā gūt panākumus Latvi
jā” ir rokasgrāmata visiem, kuri 
vēlas sasniegt vairāk un ir gatavi 
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un neatkārtojamās 
rosmēs, locīt viņa 
augšanu un attīstību 
pēc mūsu prāta.



dažkārt izstaro dabisko cieņu tie
ši tad, kad sevi īpaši nepārvērtē.”

Nesen, vērojot Latvijas Saei
mas Izglītības, kultūras un zināt
nes komisijas sēdi tālrādī, atmiņā 
atausa šīs grāmatas rindas: „Dip
lomātam ir ļoti svarīgi jebkurā 
dzīves situācijā spēt saglabāt sa
valdību. Ja kāds diplomāts starp
tautiskajās diplomātu aprindās 
ļautu brīvu vaļu savam personī
gajam naidīgumam vai emoci
jām, tad varētu nonākt ne tikai 
līdz nopietnām starptautiskām 
nesaskaņām, bet pat līdz karam. 
Iedomājieties, ja visi politiķi vai 
diplomāti izturētos tā kā Hruš
čovs Apvienoto Nāciju Ģenerā
lajā asamblejā 1960.  gadā, kad 
viņš savu nikno runu pavadīja ar 
kurpes sišanu pa galdu. Ko tādu 
vienreiz redzēt varbūt ir uzjautri
noši, taču regulāri uz to skatīties 
negribas. Tikpat nepatīkami ir 
nolūkoties uz to, kā Itālijas par
lamentā kārtējo reizi kaujas daži 
parlamentārieši. Tas ir necienīgi.

Tāpēc diplomāti pedantiski 
pievērš uzmanību tam, lai paši 
un arī viņu sarunas biedri nekad 
nezaudētu savu seju  – pašcieņu. 
To precīzi izsaka šis sakāmvārds: 
„Diplomātija ir māksla kādam tik 
jaukā un šarmantā veidā pateikt, 
lai viņš iet ellē, ka uzrunātais pat 
priecājas par ceļojumu.” Citiem 
vārdiem sakot, pat sliktas ziņas 
tiek pasniegtas tā, ka pretējā puse 
nezaudē savu pašcieņu.”

Pavisam citāda rakstura grā
mata ir jau pirms krietna laika 
izdotais Zentas Mauriņas daiļ
darbs „Septiņi viesi. Vienas ne-
dēļas stāsts”, kuru atkal pārlasu. 
Arī rakstniece runā par to pašu – 
prasmi sarunāties un klausīties:

„Nekādā partijā neesmu sais
tījusies, tādēļ visu partiju ļaudis 
bijuši ap mani, neesmu bijusi sa
stingusi nevienā dogmā vai dok
trīnā, tādēļ dažādu konfesiju un 


