
Ceturtdiena, 2018. gada 25. janvāris, Nr. 2 (534)  Abonēšana 25628748, 67096393, e-pasts redakcija@izglitiba-kultura.lv      

Cena 
2,83 EUR

   www.izglitiba-kultura.lv  

32
0

Turpinājums 3. lpp. 

Ieviešot modulāro apmācību, 
pro grammas ir tik ļoti sadrum-
stalotas, ka stundu skaits ir 
minimāls, tāpēc jaunam peda-
gogam nespējam nodrošināt 
konkurētspējīgu atalgojumu.

Uzstādījums nav mūsdienīgs, 
jo mācību procesa centrā ir 
jānoliek nevis bērns, kā tiek 
runāts un rakstīts, bet gan sa-
darbības process.
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Lasiet 10.–11. lpp.  Lasiet 13. lpp. 

Superskolotājs – jauna tipa 
diktators vai pasaules glābējs?

Sociālajām reklāmām ir īpaša 
loma sabiedrības norisēs – tās ne 
tikai informē mūs par visiem pie-
ejamām iespējām vai brīdina par 

negācijām, tām ir arī audzinoša 
funkcija. Tāpēc sociālo reklāmu 
radītājiem ir daudz lielāka atbil-
dība nekā biznesa reklāmu veido-
tājiem vai pasūtītājiem.

Mani gan kā Latvijas sabied-
rības daļu, gan kā skolotāju un 
psihologu mulsina jauna tipa tēls, 
kas ir parādījies sociālajās reklā-

mās, – supervaronis (http://vp.gov.
lv/supervaronis/), superskolotājs 
(http://superskolotajs.lv/). Latīņu 
valodā „super” lieto priedēkļu 
pār- un virs- nozīmē. Vai mazie 
supervaroņi, kuri parādījās Rīgā 
uz vides reklāmas laukumiem, ir 
domāti kādi īpaši bērni, kuriem ir 
jāzina tas, ko apgūst visi bērni jau 

bērnudārzā un ko atbildīgi vecāki 
iemāca saviem bērniem? Un kā 
ar skolotāju? Vai jauna tipa skolo-
tājs – superskolotājs – būs tāds kā 
virsskolotājs? Vietnē http://super-
skolotajs.lv/ lasām, ka tas ir skolo-
tājs, kas labi dara savu darbu. Bet 
vai tad tas nav tikai profesionāli, ja 
skolotājs… bet šeit es teikšu stop.

Šis ievads bija manis kā sa-
biedrības daļas apjukums, redzot 
minētās reklāmas, bet tagad mana 
kā skolotājas profesionālā uztve-
re liek iedziļināties tekstā, kas ir 
lasāms http://superskolotajs.lv/.  

   AIRISA ŠTEINBERGA
Dr. psych., Rīgas Tehniskās 
universitātes asociētā profesore
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AKTUĀLI

Patlaban daudzi cilvēki diskutē, kādi augs bērni Latvijā, 
kā viņi izturēsies pasaulē, ko zinās un pratīs, kādu izvēlēsies 
sev atbilstīgo ticību vai pārliecību, lai atbildētu par savu iz-
vēli jebkurā dzīves situācijā. Jaunā mācību satura un pieejas 
projekta apraksta „Izglītība mūsdienīgai lietpratībai” autori 
un līdzautori no 22.  līdz 31.  janvārim aicina uz diskusiju 
forumiem, lai pieņemtu lēmumus, kādu izglītību turpmāk 
iegūs bērni un jaunieši.

Uz pirmo forumu devos ar diezgan skeptisku attieksmi, 
jo mulsināja dienaskārtības jautājums „Kas skolas beidzē-
jam ir nepieciešams vairāk – zināšanas vai prasmes?”. Ko-
lēģe, to izdzirdot, bija neizpratnē: „Kā var jautāt, kas vairāk 
nepieciešams – labā vai kreisā kāja?” Klātienē pārliecinājos, 
ka pieauguši cilvēki mēģina to darīt un ir pārliecināti, ka to 
pat var izmērīt procentos, piemēram, vietnes uzdevumi.lv 
vadītājs Edgars Škutāns sarunbiedriem atklāja savu viedok-
li – viņaprāt, prasmes vajagot 51 %.

Ne mazāk pārsteidzošas atbildes izdzirdēju uz jautāju-
mu, kam un kādā veidā vajadzētu ieteikt, kādas zināšanas 
un prasmes būtu apgūstamas skolā, lai, 2030. gadā pabei-
dzot to, skolēns varētu īstenot savus mērķus.

Starp viedokļa līderiem forumā bija darba devēji un 
pašvaldību vadītāji. Mašīnbūves un metālapstrādes rūp-
niecības asociācijas padomes priekšsēdētājs Vilnis Rantiņš 
nepieļauj domu, ka domājošs cilvēks būs arī tāds, kas nebūs 
licis eksāmenu matemātikā, fizikā un ķīmijā. Dzirdēju bal-
sis, ka Pasaules ekonomikas forumā jau esot pateikts – vis-
svarīgākā ir uzņēmējspēja, kas ir izšķirīga, arī finanšpratība, 
lai zinātu, kā rīkoties ar naudu.

Gados jauni vīrieši, kas savā karjerā jau ir sasnieguši 
zināmas virsotnes, ļoti pārliecinoši pauda savu viedokli, 
piemēram, biedrības „Latvijas kokrūpniecības federācija” 
izpilddirektors Kristaps Klauss atklāja: „Skola ir domāta, lai 
iemācītu mācīties, lai iegūtu plašu skatījumu un varētu no-
skaidrot, kas patīk un kas sanāk. Neatbalstu mazās skolas; 
manuprāt, ir jāsamet nauda transportam un visi jāsadzen 
lielās klasēs un skolās. Tā ir katra skolēna atbildība, ko viņš 
mācās.”

Siguldas Valsts ģimnāzijas direktors Rūdolfs Kalvāns 
pārstāvēja viedokli, ka projektā viss jau ir uzrakstīts: no tā 
visa visiem ir jāapgūst minimāli 40 %, bet atlikušos 60 %, 
sākot ar 10. klasi, apgūs tie, kas ir iesaistīti procesā, ko sauc 
par specializēšanos un diferencēšanos. Atmiņā palika viņa 
izteiktā frāze: „Galvenā ir spēja organizēt svešu naudu.”

Ilgi gaidīju – un tomēr sadzirdēju iebildes, piemēram, 
„nedrīkst raudzīties uz cilvēku kā resursu tikai tādā aspek-
tā, kā to pieprasa darba devēji,  – un visi kļūs inženieri”; 
„atliek aptaujāt darba devējus, kādas zināšanas un prasmes 
vajag viņu biznesa attīstībai, sadalīt starp skolotājiem – un 
viss notiks”; „mēs visu laiku runājam par bērnu kā objek-
tu, kas piepildīs katra individuālās gaidas un vēlmes, bet 
varbūt uz diskusijām ir jāuzaicina vidusskolēni un pirmo 
kursu studenti un jāuzklausa viņi”. Fiziķis profesors Mārcis 
Auziņš iebilda, ka projekts nenodrošinās skaistu nākotni 
un ideālu sabiedrību; ne darba devēji, ne augstskolas ne-
noteiks, kādus lēmumus pieņemt, jo izglītība ir individuāls 
lakmuss un mūsu sabiedrības morāle ierakstīta Satversmes 
preambulā.

Projekta vadītāja Velga Kakse uzsvēra, ka, tiklīdz būs 
pieņemti Ministru kabineta noteikumi, jaunais saturs iegūs 
normatīvo dokumentu statusu, un arī projekta ieviešanas 
vadītāja Zane Oliņa mudināja ieteikt, kādi likumdošanas 
grozījumi būtu vajadzīgi, lai noskaidrotu, kādā sabiedrībā 
vēlamies dzīvot. Vai projekta autori ir uzņēmušies misionā-
ru lomu – misionāru, kas skolotājiem un visai sabiedrībai 
sludinās patiesāko patiesību?

REDAKCIJAS SLEJA

Ilze Brinkmane
Laikraksta „Izglītība un 
Kultūra” žurnālisteFOTO: no personiskā arhīva

Izsludināts konkurss „Mūsu mazais pārgājiens 2018”

Agrita Kiopa kļuvusi par RSU zinātņu prorektori

Pirmo reizi olimpisko spēļu vēsturē – tiesnese no Latvijas

 Zemkopības ministrija (ZM) jau 12. reizi izsludina konkursu 
Latvijas skolu jaunatnei „Mūsu mazais pārgājiens”. Tajā tiek aicināti 
piedalīties visu Latvijas vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu 
skolēni, kā arī interešu izglītības pulciņi un mazpulki.

Šāgada konkursa moto ir „Mežs un enerģija”. Konkursa „Mūsu 
mazais pārgājiens 2018” uzdevums ir veikt izpēti par koka pārtap-
šanu enerģijā (siltumenerģijā; būvniecībā; mēbelēs; amatniecībā) 
galaproduktu veidolā un sagatavot radošu izpētes darbu – pārgājie-
na vai ekskursijas aprakstu stāstījuma, esejas vai citā literārā formā, 
akcentējot interesantus novērojumus un atklājumus un papildinot 
aprakstu ar literatūras un informācijas avotu izpētē iegūto informā-
ciju, kā arī ar stāstnieku liecībām un vizuālo informāciju.

Konkursa nolikums – ZM tīmekļvietnes sadaļā „Meža nozare”.

 Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāres vietnieci, 
Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktori 
Agritu Kiopu 23. janvārī Rīgas Stradiņa universitātes Senāts apstip-
rināja zinātņu prorektores amatā.

Uz amatu bija pieteikušies septiņi kandidāti no Latvijas un ār-
valstīm. A. Kiopa par zinātņu prorektori kļuva, izturot četras atlases 
kārtas.

Jaunos amata pienākumus A.  Kiopa sāks pildīt ar 2018.  gada 
1. jūliju, bet līdz tam turpinās iesākto darbu ministrijā, nodrošinot 
valsts pētījumu programmu sekmīgu īstenošanu, stiprinot augstā-
kās izglītības kvalitāti un tās starptautisko konkurētspēju, kā arī vei-
cinot Latvijas zinātnes sasniegumu pazīstamību pasaules mērogā, 
piemēram, organizējot IV pasaules latviešu zinātnieku kongresu.

 Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas profesore Agi-
ta Ābele ir izraudzīta par vienu no 52  daiļslidošanas tiesne-
šiem, kuri februārī gaidāmajās XXIII ziemas olimpiskajās spēlēs 
Phjončhanā (Dienvidkoreja) tiesās daiļslidošanas sacensības. 
Tādējādi pirmo reizi vēsturē pārstāvis no Latvijas ir iekļauts 
olimpisko daiļslidošanas sacensību tiesnešu komandā, kas no-
drošinās pasaulē nozīmīgāko sporta sacensību tiesāšanas norisi.

A.  Ābele ir  Starptautiskās Slidošanas asociācijas augstākā 
līmeņa tiesnese. Olimpiskajās spēlēs viņa tiesās četras disciplī-
nas – vīriešu un sieviešu individuālos, kā arī komandu slidoju-
mus.

Pēc 24 gadu pārtraukuma Latviju olimpiskajās spēlēs pārstā-
vēs daiļslidotāji – tie būs Latvijas talantīgākie slidošanas meistari 
Deniss Vasiļjevs un Diāna Ņikitina.
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Superskolotājs – 
jauna tipa diktators vai pasaules glābējs?

Valdībā akceptē Izglītības likuma grozījumus par pakāpenisku 
pāreju uz mācībām valsts valodā vidusskolas posmā

23.  janvārī valdībā akceptēja 
Izglītības un zinātnes ministri-
jas  (IZM) izstrādātos Izglītības 
likuma un Vispārējās izglītības li-
kuma grozījumus, kuros tiek pare-
dzēts vidusskolas posmā pakāpe-
niski pāriet uz mācībām valsts va-
lodā. Lai likumu grozījumi stātos 
spēkā, tie vēl ir jāpieņem Saeimā.

IZM plāno, ka pāreja uz 
mācībām valsts valodā sāksies 
2019.  gada 1.  septembrī un no-
slēgsies 2021. gada 1. septembrī.

IZM uzskata, ka pāreja uz mā-
cībām valsts valodā vispārējās iz-
glītības iestādēs veicinās sekmīgu 
jaunā vispārējās izglītības satura 
un mācīšanās pieejas ieviešanu. 
Viens no svarīgākajiem šo pārmai-
ņu mērķiem ir nodrošināt ikvie-
nam bērnam un jaunietim vien-
līdzīgas iespējas iegūt kvalitatīvu 

izglītību, kas veicina 21. gadsimtā 
nepieciešamo zināšanu, prasmju 
un attieksmes apguvi. Vidējās iz-
glītības pakāpē jaunietis gatavojas 
izglītības turpināšanai augstskolā 
vai savai profesionālajai darbībai, 
apzinās savas personiskās spējas 
un intereses mērķtiecīgai profe-
sionālās un personiskās nākotnes 
veidošanai. Tāpēc plānotās pār-
maiņas gan mācību satura pilnvei-
dē, gan valsts valodas un sabied-
rības integrācijas jomā paplašinās 
mazākumtautību jauniešu iespē-
jas profesionālajā un augstākajā 
izglītībā, kur mācības lielākoties 
notiek latviešu valodā.

Pārejot uz mācībām valsts va-
lodā, tiek paredzēts, ka vispārējā 
izglītībā centralizētie eksāmeni 
12. klasē tikai valsts valodā notiks 
jau ar 2017./2018. mācību gadu, 
savukārt 9.  klases beidzēji valsts 
pārbaudījumus tikai valsts valodā 

kārtos, sākot ar 2019./2020. mācī-
bu gadu. Šos grozījumus Ministru 
kabineta (MK) noteikumos valdī-
ba pieņēma jau vasarā.

Grozījumos Izglītības likumā 
tiek noteikts, ka 1.–6. klases pos-
mā mazākumtautību izglītības 
programmās mācību satura apgu-
ve valsts valodā tiek nodrošināta 
ne mazāk kā 50  % apjomā, bet 
7.–9.  klases posmā  – ne mazāk 
kā 80  % apjomā no kopējās mā-
cību stundu slodzes mācību gadā. 
Savukārt 10.–12.  klases skolēni 
ar 2021./2022. mācību gadu vi-
sus mācību priekšmetus, izņemot 
svešvalodas, apgūs valsts valodā. 
Tiks saglabāta iespēja mazākum-
tautību skolēniem dzimtajā valo-
dā apgūt mazākumtautību valodu, 
literatūru un ar kultūru un vēsturi 
saistītus priekšmetus (moduļus).

Ar 2019./2020. mācību gadu 
1.–6. klases posmā skolām būs ie-

spēja izvēlēties vienu no trim ma-
zākumtautību izglītības program-
mu paraugiem. Patlaban skolām 
tiek piedāvāti pieci programmu 
paraugi, tāpēc dažādās izglītības 
iestādēs valodas lietošanas pro-
porcija var atšķirties.

Nodrošinot pakāpenisku pār-
eju uz mācībām valsts valodā 
vidusskolas posmā, IZM apņe-
mas atbildīgi pildīt starptautis-
kās saistības, ko tā ir uzņēmusies 
mazākumtautību izglītības no-
drošināšanā un attīstībā, ieskaitot 
nepieciešamā finansējuma nodro-
šināšanu tām izglītības iestādēm, 
kuras saskaņā ar starptautiskajiem 
līgumiem īsteno mazākumtau-
tību izglītības programmas. Arī 
turpmāk nacionālo minoritāšu 
pārstāvjiem būs iespēja iegūt kva-
litatīvu izglītību, kas veicinās viņu 
turpmāku sekmīgu izglītības pro-
cesa turpināšanu un iekļaušanos 

darba tirgū, vienlaikus saglabājot 
savu dzimto valodu un kultūru.

Lai sekmīgi nodrošinātu izglī-
tībā paredzēto izmaiņu ieviešanu, 
IZM īstenos mērķtiecīgus atbalsta 
pasākumus pedagogu profesionā-
lās kompetences un valsts valodas 
prasmju pilnveidei. Atbalsts tiks 
sniegts, gan izstrādājot un nodro-
šinot mācību līdzekļus un metodis-
kos materiālus, gan uzlabojot pe-
dagogu profesionālās kompetences 
mācību satura apguves nodroši-
nāšanai un valsts valodas prasmju 
pilnveidei. Tiek domāts arī par 
metodisko atbalstu un atbilstīgu 
mācību līdzekļu pieejamību, šim 
mērķim piesaistot Eiropas Savie-
nības struktūrfondu finansējumu.

Ar valdībā izskatītajiem li-
kumprojektiem „Grozījumi Iz-
glītības likumā” un „Grozījumi 
Vispārējās izglītības likumā” var 
iepazīties MK mājaslapā. 

  IK INFORMĀCIJAIK

Turpinājums no 1. lpp. 

     Visā nelielajā teksta daļā tikai 
vienā vietā var izlasīt to, ko tie-
šām skolotājs var izdarīt: „Skolo-
tājs ar savu darbu palīdz attīstīt 
ikviena bērna potenciālu un ie-
liek pamatus viņa turpmākajam 
dzīves ceļam.” Bet pārējais – AT-
TĪSTA, IEMĀCA, KOPJ, VEI-
DO tā vietā, lai PALĪDZĒTU, 
VEICINĀTU un ATBALSTĪTU. 
Attīstīt var ekonomiku, iemācīt 
var ziloni cirkā dejot, kopt var 
laukus un veidot var no māla, 
bet neko no tā visa nevar darīt 
ar cilvēku, vēl jo vairāk – bērnu. 
Tātad superskolotājs vēl aizvien 
būs tāds pats kā pirmo baznīcas 
skolu skolotāji, kas mācīja viena 
veida zināšanas vienā veidā? Vai 
tā ir iespējams celt šīs profesijas 
prestižu? Man skolotāja profesija 
IR prestiža, jo es lepojos ar savu 
profesiju un nebaidos to teikt, to-
mēr, redzot, cik pašlaik noguruši, 
ar „reformām” apmulsināti, biro-
krātijā apmaldījušies ir Latvijas 

skolotāji, nedomāju, ka šādi var 
saņemt uzmundrinājumu. Te tad 
arī ir nākamais uztveres līmenis, 
kas man šķiet pat bīstams, – psi-
holoģiskais.

Reklāmas mēs vispirms uz-
tveram neapzināti, un pirmais 
novērtējums ir emocionāls: pa-
tīk vai nepatīk. Tad seko (vai 
neseko) pamatojums, kas bals-
tās konkrētā cilvēka pieredzē. 
Profesionāls reklāmas speciā-
lists izvērtēs attēlu novietojumu, 
vēstījumu, mērķauditoriju utt., 
mākslinieks novērtēs krāsas, 
kompozīciju, uztveramību utt. 
Ar mani ir līdzīgi: es reklāmu 
vērtēju pēc tās ietekmes uz cil-
vēka psihi – emocijām, prātu un 
uzvedību. Attiecībā uz http://
superskolotajs.lv/ tieši tas mani 
dara bažīgu. Kādu emocionālo 
vēstījumu nes šī reklāma? Vai 
arī skolotājam ir jākļūst par su-
pervaroni? Kāpēc? Psiholoģijā 
ir labi pazīstams (un mūsdienu 
informācijas pieejamības laikā 
arī visiem, kuri interesējas par 
attiecībām) tā sauktais Karpma-
na (Stephen Karpman) trīsstū-
ris. Kā jau trīsstūris – ļoti ciešas 
un noturīgas attiecības, kurās 
katram dalībniekam ir sava 
loma: glābējs – upuris – varmā-
ka. Pēc uzstādījuma un vizuālās 
informācijas superskolotājs ir 
glābējs, bet glābējs nekad nav 
viens  – viņam ir nepieciešams, 
KO glābt un NO KĀ glābt. Ir jā-
glābj bērns; bet no kā? No nepa-
reizas audzināšanas ģimenē? No 
dzīves, kas, kā, manuprāt, ļoti 
aplam tiek deklarēts, sākas tikai 

pēc skolas? No sabiedrības?
Linna Foreste (Lynne Forrest, 

2008) rakstā „Trīs upura sejas” 
(https://www.lynneforrest.com/
articles/2008/06/the-faces-of-vic-
tim) glābēju raksturo kā mātiš-
ķo tēlu: „Adekvātā atbalsta vietā 
glābēji žņaudz cita cilvēka ini-
ciatīvu, lai varētu ar viņu mani-
pulēt. Protams, tas notiek upura 
labā. Jo vairāk glābēji glābj, jo 
mazāk uzņemas atbildību tas 
cilvēks, kuru viņi glābj. Glābēji 
neuzņemas atbildību par savām 
vajadzībām. Tā vietā viņi dara 
visu iespējamo citiem cilvēkiem, 
lai mēģinātu gūt apstiprinājumu 
savam vajadzīgumam. Glābēji 
ir apmierināti ar sevi un mēdz 
būt lepni par sevi. Bieži saņem 
sabiedrības atzinību, jo viņu 
darbību var uzskatīt par nevien-
aldzīgu un nesavtīgu. Viņi tic 
savai labestībai un saredz sevi kā 
varoni.”

Ja turpinām sekot šā trīs-
stūra loģikai, tad glābējs paras-
ti uzbrūk varmākam  – un pats 
kļūst par varmāku: „Varmāka 
ir tēvišķais tēls, tas pārvar savu 
bezpalīdzības izjūtu un kaunu, 
uzbrūkot otram. Dominēšana ir 
kļuvusi par visbiežāko mijiedar-
bības veidu. Tas nozīmē, ka var-
mākam vienmēr ir taisnība. Viņa 
metodes ir iebiedēšana, mora-
lizēšana, draudi, apvainojumi, 
lekcijas, pratināšana un tiešais 
uzbrukums. Glābējam ir nepie-
ciešams kāds, par kuru var rūpē-
ties, varmākam ir nepieciešams 
kāds, kas varētu būt vainīgs. Var-
māka noliedz savu ievainojamī-
bu, tāpat kā glābējs noliedz savas 
vajadzības. Visvairāk varmāka 
baidās no bezpalīdzības. Viņam 
ir vajadzīgs upuris, lai projicētu 
savu bezpalīdzību.”

Tad vēl – upura loma: „Upu-
ris  – tas ir mūsu ievainotais 

iekšējais bērns, daļa no mums, 
kura ir nevainīga, neaizsargāta 
un izjūt vajadzības. Cilvēks kļūst 
par upuri tikai tad, kad uzska-
ta, ka nevar parūpēties par sevi. 
Upura lielākās bailes – ka viņam 
nekas nesanāks. Šī trauksme 
vienmēr liek meklēt kādu, kas 
ir spēcīgāks un spēj rūpēties par 
viņu. Upuri noliedz, ka viņiem 
ir iespējas risināt problēmas un 
potenciāls savas enerģijas pau-
šanai. Tā vietā viņi mēdz redzēt 
sevi kā nemākuļus, kas neprot 
organizēt savu dzīvi. Tas neliedz 
viņiem just aizvainojumu pret 
tiem, no kuriem viņi ir atkarīgi. 
Viņi uzstāj, ka par viņiem ir jā-
rūpējas. Upurim nepatīk, ka vi-
ņam aizrāda par viņa uzvedības 
neatbilstību.”

Vislielākās bažas ir par to, 
vai šādu kampaņu, projektu un 
reformu mērķis ir tiešām palī-
dzēt sabiedrībai kļūt labākai vai 
tomēr noturēt šādu neproduk-
tīvu attiecību rāmjos  – neviens 
no iepriekšminēto negatīvo lomu 
pārstāvjiem neuzņemas atbildību 
par savu rīcību, bet bezatbildī-
gus cilvēkus ir viegli vadīt. Tādi 
cilvēki dara, ko liek, nedomājot, 
kādas sekas var būt pašu rīcībai. 
Tā kā Latvija ir izteikti birokrātis-
ka valsts, šāds modelis, protams, 
ir ļoti noderīgs pašai birokrātijai, 
jo tikai tā šī sistēma var attaisnot 
savu eksistenci. Ja katrs sabiedrī-
bas loceklis būs brīvs savā izvēlē 
un atbildēs par savas izvēles se-
kām, tad milzīgajai birokrātijai 
un naudas apguves mašinērijai 
vairs nebūs, ko darīt. 

Attīstīt var 
ekonomiku, 

iemācīt var ziloni cirkā 
dejot, kopt var laukus 
un veidot var no māla, 
bet neko no tā visa 
nevar darīt ar cilvēku, 
vēl jo vairāk – bērnu.



Vislielākās 
bažas ir par to, 

vai šādu kampaņu, 
projektu un reformu 
mērķis ir tiešām 
palīdzēt sabiedrībai 
kļūt labākai vai 
tomēr noturēt šādu 
neproduktīvu attiecību 
rāmjos.



Tātad 
superskolotājs 

vēl aizvien būs 
tāds pats kā pirmo 
baznīcas skolu 
skolotāji, kas mācīja 
viena veida zināšanas 
vienā veidā? Vai tā 
ir iespējams celt šīs 
profesijas prestižu?
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FOTO: no personiskā arhīva
DU absolvents Arnis Sloboža
ņins.

Hibrīdapvērsuma mēģinājums, tiesiskuma 
krīze un jauna rektora vēlēšanas DU

13.  februārī Daugavpils Uni-
versitātē  (DU) ar pusgada noka-
vēšanos notiks rektora vēlēšanas. 
Ir izvirzīti divi kandidāti: profe-
sore Irēna Kokina un profesore 
Anita Stašulāne (https://du.lv/
rektora-velesanas/). Šoreiz tas nav 
tikai balsojums par jaunu rektoru, 
bet arī balsojums par tiesiskumu 
šajā augstākās izglītības mācību 
iestādē. DU Satversmes sapulces 
balsojums izšķirs, vai lielākā Lat-
gales augstākās izglītības mācību 
iestāde turpmāk attīstīsies demo-
krātiski vai autoritāri.

Pat Valsts prezidents Rai-
monds Vējonis pagājušā gada 
nogalē uzsvēra: „Stipras demo-
krātiskas sistēmas raksturo amat-
personu maiņa pēc noteiktā ter-
miņa, lai dotu iespēju arī citiem 
profesionāļiem uzņemties līdera 
lomu, nevis labu vadītāju nemai-
nīga palikšana savos amatos. Ilg-
stoša atrašanās vienā amatā var 
radīt stagnācijas riskus.” (https://
www.president.lv/lv/jaunumi/zi-
nas/valsts-prezidents-nodod-otr-
reizejai-caurlukosanai-saeimai-
grozijumus-likuma-par-tiesu-va-
ru-25310)

Pagājušā gada septembrī paš-
reizējam DU rektora pienākumu 
izpildītājam Arvīdam Baršev-
skim beidzās pilnvaru termiņš. 
Trešo reizi kandidēt uz rektora 
amatu neļāva Latvijas Republikas 
Augstskolu likums. DU mācīb-
spēks, studenti un citi darbinieki 
jau vasarā gaidīja jaunu vēlēšanu 
izsludināšanu un konkursu uz 
rektora amatu. Tomēr viņi to ne-
sagaidīja. A. Barševskis nevis cie-

   ARNIS SLOBOŽAŅINS
Mg. paed., DU absolvents, mūziķis
IK

nīgi aizgāja no amata, bet nolēma 
tajā aizkavēties. Jaunas vēlēšanas 
netika izsludinātas, tā vietā – DU 
Satversmes sapulces lēmums par 
augstskolas reorganizāciju, pare-
dzot mācību iestādes nosauku-
ma maiņu uz „Austrumlatvijas 
Universitāte”, un paziņojums, kas 
ir pretrunā ar visām tiesiskuma 
normām,  – līdzšinējais rektors 
turpina pildīt savus pienākumus 
līdz reorganizācijas noslēgumam 
šā gada martā, turklāt ar iespē-
ju atkal pretendēt uz eventuāli 
reorganizētās augstskolas rekto-
ra amatu. Tikai aklais vai šajos 
apstākļos absolūti neieinteresē-
tais nesaskatīs mēģinājumu apiet 
Augstskolu likumu.

Plašsaziņas līdzekļu un Iz-
glītības un zinātnes ministrijas 
spiediena rezultātā DU vadība 
tomēr bija spiesta izsludināt rek-
tora vēlēšanas (http://www.la.lv/
rektors-ar-politisko-jumtu/). At-

bildot uz atsevišķu Saeimas depu-
tātu iesniegumu DU jautājumā, 
izglītības un zinātnes ministrs 
Kārlis Šadurskis atzina, ka notie-
košais universitātē ir pārkāpums: 
„Augstskolu likums šajā ziņā ir 
mūsu augstākais normatīvais 
akts, un jebkurām darbībām ir jā-
notiek atbilstoši normatīvo aktu 
prasībām. Mēs esam ciešā kon-
taktā ar DU. Mūsu dialogs notiek 
vēstuļu formā, bet izskatās, ka 
DU ir gatava pildīt visas norma-
tīvo aktu prasības. Bet, runājot 
par termiņiem, tie, protams, ir 
pārkāpti.”

Reizē ar vēlēšanu izsludināša-
nu ir atlikta arī DU reorganizācija 
(http://www.la.lv/daugavpils-uni-
versitatei-tomer-mekles-jaunu-
rektoru/). Rodas jautājums: vai 
šī reorganizācija bija vajadzīga 
augstskolas izaugsmes nodroši-
nāšanai vai būtu kalpojusi tikai 
par līdzekli līdzšinējās vadības 
amatu saglabāšanai?

Lai gan pašlaik formāli šķiet, 
ka pārkāpumi ir novērsti un 
jaunais DU rektors 13.  februārī 
tiks ievēlēts demokrātiskā ceļā, 
pastāv bažas par pašreizējās va-
dības darbībām, kuras var tieši 
vai netieši ietekmēt Satversmes 
sapulces balsojumu. Iepriekš, 
lemjot par nepamatoto un par 
pārkāpumu atzīto darba līguma 
pagarināšanu ar bijušo rektoru, 
kā arī augstskolas reorganizāciju, 
kas tagad vairs nav aktuāla, DU 
Satversmes sapulces vairākums 
nodemonstrēja absolūtu tiesis-
kuma un demokrātijas izpratnes 
impotenci un bailes par saviem 
amatiem atklāta balsojuma ap-
stākļos. Šis gadījums pierādīja, ka 
DU Satversmes sapulce darbojas 
tikai formāli – vairākums tās pār-

stāvju ir vai nu iebaidīti, vai no-
pirkti, savukārt visus augstskolai 
svarīgos jautājumus, domājams, 
izlemj rektora p.  i. A. Barševskis 
un daži viņam pietuvināti cilvēki. 
Faktiski ir noticis DU „nozagša-
nas” mēģinājums.

DU rektora vēlēšanām izvirzīja 
iekšējās opozīcijas pārstāvi. Ar 
iepriekšminētajām darbībām ir 
panākts, ka darbinieki baidās ie-
bilst vadībai bailēs zaudēt darbu 
un ienākumus.

Rodas jautājums: kādi ir 
A.  Barševska un viņa koman-
das rīcības motīvi? Drošu atbildi 
sniegt nevar, tomēr visticamāk tā 
ir nauda. Runa nav tikai par rek-
tora un vadības prāvajām algām, 
bet arī par ko iespaidīgāku. Pat 
prorektoriem nav skaidrības par 
DU finansēm. Algas, ienākumi, 
izdevumi – viss tiek turēts noslē-
pumā. Vadība uzskata, ka naudas 
nav ne aprīkojumam, ne tā uztu-
rēšanai, ne apkurei, ne sportam, 
ne mūzikai, ne jaunu programmu 
izstrādei, ne e-mācību attīstībai, 
ne normālām algām, ne virsstun-
du apmaksai, tomēr vienlaikus 
DU pagājušogad ir izveidojies 
vairāk nekā 2  miljonu eiro liels 
finanšu līdzekļu ietaupījums  
(https://e2.kase.gov.lv/pub5.5_
min/code/pub.php?module=pub). 
Kur tiks izlietota šī iespaidīgā 
naudas summa?

Ļoti iespējams, 13.  februārī 
DU iegūs jaunu rektoru. Ievēro-
jot iepriekšējās vadības pieļautās 
kļūdas  – darba stilu un attiek-
smi pret mācībspēku –, viens no 
galvenajiem augstskolas jaunās 
vadītājas uzdevumiem būtu mā-
cību iestādes atgriešana uz tiesis-
kuma un demokrātijas ceļa. Sa-
vukārt DU Satversmes sapulces 
dalībniekiem ir jāapzinās sava 
balsojuma nozīme un godprātīgi 
jāizvērtē sava izvēle. No tās būs 
atkarīga Latgales lielākās mācību 
iestādes tālāka normāla funkcio-
nēšana un, iespējams, arī pastā-
vēšana. 

Pēdējo 10 gadu laikā studentu skaits ir sarucis 
par 43,8 tūkstošiem jeb 35 %

Rodas jautājums: 
vai šī reorganizācija 

bija vajadzīga 
augstskolas izaugsmes 
nodrošināšanai vai būtu 
kalpojusi tikai par līdzekli 
līdzšinējās vadības 
amatu saglabāšanai?



Autoritārisma definīcija ir 
ļoti tuva tam, kas pašlaik norisi-
nās DU iekšienē. Pēc neoficiālas 
informācijas, pārvaldes sistēma 
pieprasa darbinieku, īpaši admi-
nistrācijas, bezierunu pakļauša-
nos vadībai, citādi seko nepār-
traukts mobings un emocionāls 
terors no DU pelēkā kardinā-
la  – Finanšu un uzskaites daļas 
vadītājas Ritas Balteres  – puses. 
Rezultātā universitāti pusga-
da laikā ir pametuši vismaz seši 
administrācijas darbinieki. Ar 
demokrātiski un tiesiski domā-
jošiem darbiniekiem bez pamata 
un paskaidrojuma nepagarina 
darba līgumus gadījumos, kad 
tie noslēgti uz laiku. Piemērs šā-
dai rīcībai ir profesors Valfrīds 
Paškevičs, kurš tika atstādināts 
no fakultātes dekāna pienāku-
mu pildīšanas pēc tam, kad viņš 

2017./2018. akadēmiskajā gadā 
studijās ir iesaistījušies 81,6  tūk-
stoši studentu, un gada laikā stu-
dējošo skaits ir samazinājies par 
1,6 % – liecina jaunākie Centrālās 
statistikas pārvaldes  (CSP) dati. 
Pēdējo 10  gadu laikā, samazino-
ties iedzīvotāju skaitam, studentu 
skaits ir sarucis par 43,8  tūksto-
šiem jeb 35 %. Šajā akadēmiskajā 
gadā Latvijas augstākās izglītības 
iestādēs studijas uzsāka 27,1 tūk-
stotis studentu, kas ir par 5 % ma-
zāk nekā pērn.

Kā ierasts, vairākums jauno 
studentu (43  %) izvēlējās apgūt 
sociālās un humanitārās zinātnes. 
Vienlaikus par 8,2 % samazinājās 

inženierzinātņu un dabaszinātņu 
programmās uzņemto studentu 
skaits. No 2017.  gadā uzņemta-
jiem studentiem 15,2 tūkstoši jeb 
55,9  % ir sievietes, vairāk nekā 
puse (55,4 %) studijas ir uzsāku-
ši par personiskajiem līdzekļiem, 
savukārt 44,6 % – par valsts bu-
džeta līdzekļiem.

Studenti izglītību iegūst 
54 augstākās izglītības iestādēs – 
29 augstskolās un 25 koledžās, un 
tas ir par četrām iestādēm mazāk 
nekā pērn. Studentu vidū popu-
lārākās nemainīgi ir sociālās un 
humanitārās zinātnes, ko apgūst 
42,1  % studentu, savukārt inže-
nierzinātnes un dabaszinātnes 
studē 24,9  %. Šajā akadēmiskajā 
gadā par 3,2  % ir pieaudzis stu-

dentu skaits veselības aprūpes 
programmās.

Strauji turpina sarukt absol-
ventu skaits  – kopš 2010.  gada 
tas ir samazinājies gandrīz divas 
reizes. 2017. gadā augstāko izglī-
tību ieguva 14,6 tūkstoši studen-
tu, kas ir par 7,7  % mazāk nekā 
pirms gada; no tiem 9,3  tūkstoši 
jeb 63,5 % bija sievietes.

Gada laikā ir ievērojami pie-
audzis mobilo studentu skaits 
(studenti, kas iepriekšējo iz-
glītību ir ieguvuši ārpus Latvi-
jas). Patlaban augstskolās studē 
7,6 tūkstoši šādu studentu, un tas 
ir par 23,4 % vairāk nekā pirms 
gada. Atšķirībā no situācijas Lat-
vijas studentu vidū vairākums šo 
studentu (63,7 %) ir vīrieši.

Par 7 % sarucis uzņemto 
audzēkņu skaits 
profesionālajā izglītībā

2017./2018. mācību gadā pro-
fesionālās izglītības programmās 
mācās 28,5  tūkstoši audzēkņu, 
un tas ir par 1,5  % mazāk nekā 
iepriekš. Mācības norit 46  pro-
fesionālās izglītības iestādēs (par 
piecām mazāk nekā pirms gada) 
un 11  koledžās. Vispopulārākās 
ir inženierzinātnes un ar pakal-
pojumiem saistītās mācību jo-
mas – tās apgūst attiecīgi 35,4 % 
un 25,4 % audzēkņu.

Pēc būtiska kāpuma 
2016. gadā šā mācību gada sāku-
mā atkal ir krities profesionālās 
izglītības iestādēs uzņemto au-
dzēkņu skaits. Mācības uzsāka 

11,6 tūkstoši audzēkņu, kas ir par 
7  % mazāk nekā iepriekš. Strau-
jākais kritums (par 14,3 %) ir vē-
rojams sociālajās zinātnēs, savu-
kārt par 9,5 % un 8 % – attiecīgi 
pakalpojumu un inženierzinātņu 
jomā.

Līdzīgi kā 2016.  gadā, arī 
2017.  gadā profesionālo izglītī-
bu ieguva 7,8 tūkstoši audzēkņu: 
no tiem 35,2 % ieguva kvalifikā-
ciju inženierzinātņu, ražošanas 
un būvniecības jomā, savukārt 
26,4 % – kvalifikāciju pakalpoju-
mu sfērā.

Plašāka informācija par aktuā-
lajiem augstākās un profesionālās 
izglītības statistikas rādītājiem 
būs pieejama 5. martā CSP datu-
bāzes sadaļā „Izglītība”. 

  IK INFORMĀCIJAIK
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Pagājušās nedēļas žurnālā 
„Ir” atradu joku, kam patiesībā 
ir cieša saikne ar mūsu skolās 
un izglītības sistēmā notiekošo. 
Stāsts ir šāds: „Draudzene ierosi-
nāja: varbūt parunāsim par mūsu 
nākotni? Es pusstundu stāstīju 
par teleportēšanos, lāzeriem un 
magnētiskajiem laukiem. Kā vē-
lāk izrādījās, es ne tā biju sapratis 
jautājumu.”

VIEDOKLIS

Par attiecībām, mērķiem 
un daudziem nezināmajiem

FOTO: no personiskā arhīva
„Mērķi kļūst aizvien kustīgāki, un cilvēkiem ir jāspēj pielāgoties un 
būt gataviem ieviest vajadzīgās izmaiņas projektā vai produktā jeb
kurā tā attīstības stadijā,” apgalvo Aija Tūna.

   AIJA TŪNA
Speciāli „Izglītībai un Kultūrai”
IK

priekšnesums. Bet bija brīži, kad 
nesmieties nevarēju.”

Nezināju, vai drīkstēja smie-
ties… Nezinu, vai tā būs pareizi… 
Nezinu, vai es to varēšu… Visi šie 
teikumi meklē iedrošinošās acis, 
atbalstošo komentāru, iespēju ne-
vis censties atcerēties, bet meklēt 
to, kas ir vajadzīgs, interesē vai 
šķiet absolūti pārsteidzošs. Un te 
nu visas zināšanas un pieredze sa-
nāk vienkopus – un, jo dažādākas 
tās ir, jo labāk. Ne velti IT nozares 
uzņēmumi, meklējot potenciālos 
darbiniekus, aizvien vairāk raugās 
arī uz citu jomu studentiem un 
speciālistiem. Kā atzīst uzņēmu-
ma „Accenture” speciālisti, gal-
venais  – lai pretendentiem būtu 
pareizā izpratne un attieksme, kas 
ietver prasmi ātri mācīties, vēlmi 
iesaistīties un ieinteresētību. Par 
to visu  – Diānas Kārkliņas raks-
tā „Dronu operatori, humanoīdu 
dizaineri” laikraksta „Diena” 
22. janvāra numurā.

Izlasiet un ar skolēniem pār-
runājiet tur izteiktās domas! Sa-
līdziniet tur aprakstīto dzīves 
realitāti, kurā ir tik daudz nezi-
nāmo, ar savu ikdienas praksi, ar 
savām līdzšinējām lielajām ide-
jām par pedagoga misiju un sko-
las uzdevumiem. Un tad vēlreiz 
ieskatieties jaunā izglītības stan-
darta piedāvājumā. Iespējams, tas 
jūs mudinās sasparoties un līdz 
1.  februā rim paust savu viedokli, 
dalīties savā pieredzē un piedāvāt 
savu redzējumu par skolu, kurā 
saruna par nākotni vispirms ir sa-
runa par attiecībām.

Man liekas, ka pats labākais, 
ko skola kopā ar apkārtējo sabied-
rību var izdarīt mūsu bērnu un 
jauniešu labā,  – palīdzēt viņiem 
veidoties par zinošiem pamatotu 
lēmumu pieņēmējiem, kas spēj un 
vēlas rīkoties. Mēdz teikt, ka cil-
vēks ir izvirzīto mērķu un reāli iz-
darīto darbu summa. Mērķi kļūst 
aizvien kustīgāki, un cilvēkiem ir 
jāspēj pielāgoties un būt gataviem 
ieviest vajadzīgās izmaiņas pro-
jektā vai produktā jebkurā tā at-
tīstības stadijā. Vislabāk ir izdarīt 
to kopā ar citiem, ar savējiem, ar 
cilvēkiem. Tāpēc sarunai par nā-
kotni noteikti ir jābūt arī sarunai 
par attiecībām. 

Curriculum), par ko savulaik ru-
nājām, bet doma tiešām ir tā pati. 
Ko ar to pasāksim?

Attiecībām mūsu dzīvē ir tik 
nozīmīga loma! Domājot par 
skolas vidi, kurā tik ļoti ir nepie-
ciešams vairāk smaidu, vairāk sa-
runu, vairāk savstarpēja atbalsta, 
atcerējos Masačūsetsas Universi-
tātes psiholoģijas profesora Eda 
Tronika (Edward Tronick) slaveno 
sastingušās jeb neizteiksmīgās se-
jas eksperimentu (still face expe-
riment), ko viegli var atrast inter-
netā. E. Troniks bija viens no pir-
majiem pētniekiem, kas parādīja, 
cik būtiski bērnus ietekmē viņu 
vecāku emocionālais stāvoklis un 
uzvedība. Tikpat būtiski skolēnus 
ietekmē pedagogu reakcija vai tās 
trūkums  – attieksme, ko jaunie-
ši apzīmē ar „Whatever!”  – ‘man 
vienalga un nerūp’.

īsti neaizdomājoties. Kā anglisko 
„How are you?” („Kā tev klājas?”), 
kas nebūt nesagaida detalizētu sa-
runu biedra jaunumu izklāstu.

Kā šajā situācijā saglabāt pa-
šiem un radīt jauniešos spēju – un 
vēlmi – veidot acu kontaktu? Sa-
skatīt un izjust cilvēku sev līdzās? 
Pamanīt, ka ir jāpietur durvis arī 
piecus soļus aiz muguras ejošam, 
arī pavisam nepazīstamam, cilvē-
kam? Kā (un kāpēc) būt pirma-
jam, kas ar smaidu sveicinās pre-
timnācēju?

Un kā tas būs turpmāk, ja 
piedāvātajā dokumentā „Izglītība 
mūsdienīgai lietpratībai: mācību 
satura un pieejas apraksts” vis-
pārējās izglītības mērķis kā pašu 
pirmo izvirza vajadzību ikvie-
nam jaunietim kļūt „par mērķ-
tiecīgu un lietpratīgu savas pro-
fesionālās nākotnes veidotāju” 
un būt tam, kurš „inovatīvi un 
produktīvi strādā tautsaimniecī-
bas izaugsmei”? Kaut kad tālāk 
jau ir pieminēta arī personība, 
tomēr nepamet izjūta, ka visu 
lietpratību uzskaitījumā sirsnība 
un empātija kaut kā paliek otrajā 
plānā. Nupat aizsāktajā diskusiju 
ciklā kāda no pedagoģēm teica – 
caurviju prasmes jāliek priekš-
plānā; tās ir ārkārtīgi svarīgas. 
Nezinu, vai viņa ir lasījusi Marka 
Prenska grāmatu „Pasaulei vaja-
dzīgs jauns mācību saturs” (Marc 
Prensky. The World Needs a New 

Jā, gan prāta un emociju, gan 
zināšanu un attieksmes, gan gluži 
vienkārši cilvēku savstarpējās at-
tiecības ir tas, kam vajadzētu būt 
mūsu ikdienas, ieskaitot mācīša-
nās lielās idejas, uzmanības cen-
trā. Savstarpējo attiecību un ētikas 
jautājumi zinātnes un tehnoloģiju 
straujās attīstības un atklājumu 
izmantošanas laikmetā ieņem 
aizvien nozīmīgāku lomu. Mūsu 
privātuma robežas sašaurinās  – 
drošības, ērtības, neapdomības 
vai dažkārt pat pašu plātības pēc. 
To dara citi, un to darām mēs paši. 
Tik daudz ko mēs darām attālināti 
un it kā sev ērti. Apturam, pārti-
nam, attinam atpakaļ, saglabājam, 
nofotografējam vai ierakstām 
vēlākai apskatīšanai (kas, vistica-
māk, nekad nepienāk). „Sazva-
nīsimies vēlāk” un „kaut kad no-
teikti vajag satikties” ir kļuvušas 
par tādām kā pieklājības frāzēm, 
kuras cilvēki bieži vien izrunā, pat 

Gan prāta 
un emociju, 

gan zināšanu un 
attieksmes, gan 
gluži vienkārši 
cilvēku savstarpējās 
attiecības ir tas, kam 
vajadzētu būt mūsu 
ikdienas, ieskaitot 
mācīšanās lielās idejas, 
uzmanības centrā.


Galvenais – lai 
pretendentiem 

būtu pareizā izpratne 
un attieksme, kas 
ietver prasmi ātri 
mācīties, vēlmi 
iesaistīties un 
ieinteresētību.



Man liekas, ka 
pats labākais, 

ko skola kopā ar 
apkārtējo sabiedrību 
var izdarīt mūsu 
bērnu un jauniešu 
labā, – palīdzēt viņiem 
veidoties par zinošiem 
pamatotu lēmumu 
pieņēmējiem, kas spēj 
un vēlas rīkoties.



Savstarpējo 
attiecību un ētikas 

jautājumi zinātnes un 
tehnoloģiju
straujās attīstības 
un atklājumu 
izmantošanas 
laikmetā ieņem aizvien 
nozīmīgāku lomu.

E. Troniks 
bija viens no 

pirmajiem pētniekiem, 
kas parādīja, cik būtiski 
bērnus ietekmē viņu 
vecāku emocionālais 
stāvoklis un uzvedība. 
Tikpat būtiski skolēnus 
ietekmē pedagogu 
reakcija vai tās 
trūkums – attieksme, 
ko jaunieši apzīmē ar 
„Whatever!” – ‘man 
vienalga un nerūp’.



Kā šajā situācijā 
saglabāt pašiem

un radīt jauniešos 
spēju – un vēlmi – 
veidot acu kontaktu? 
Saskatīt un izjust 
cilvēku sev līdzās? 
Pamanīt, ka ir jāpietur 
durvis arī piecus 
soļus aiz muguras 
ejošam, arī pavisam 
nepazīstamam, 
cilvēkam.



Nepamet izjūta, 
ka visu lietpratību 

uzskaitījumā sirsnība 
un empātija kaut kā 
paliek otrajā plānā.


Pretstatā tam ir pareizās re-

akcijas meklēšana. Pēc kāda no 
pagājušā rudens kultūras pasā-
kumiem skolā kāda 8. klases mei-
tene rakstīja šādi: „Par dadaismu 
es dzirdēju pirmo reizi, tāpēc īsti 
nesapratu priekšnesuma būtību. 
Es nezināju, vai drīkstēja smie-
ties vai arī tas bija domāts bēdīgs 
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Nekompetentas pārdomas par kompetenču 
izglītības reformu un literatūru vidusskolā

Protams, pārmaiņas izglītības 
saturā ir nepieciešamas, un kopu-
mā jaunā reforma saliek jaunus 
prioritāšu akcentus, piemēram, 
skolēnam ir jākļūst daudz aktīvā-
kam savas mācīšanās dalībniekam, 
un skolotājam  – jāpilnveido sevi 
profesionāli, lai kvalitatīvi iesais-
tītos starppriekšmetu saiknes plā-
nošanā un īstenošanā, lai attīstītu 
skolēnu personību, īpaši pievēršot 
uzmanību domāšanas procesam. 
Jautājumi un iebildumi rodas, ie-
pazīstoties ar vidusskolas stundu 
un mācību priekšmetu sadalījumu 
trīs apguves līmeņos: pamatlīmenī 
un optimālajā līmenī ir paredzē-
ta literatūras apguve, respektīvi, 
mācību joma „Latviešu valoda 
un literatūra”, savukārt augstākajā 
līmenī  – tikai latviešu valoda pa-
dziļinātā līmenī (piemēram, rado-
šā rakstīšana; latviešu valoda un 
tehnoloģijas), bet literatūra, iespē-
jams, ir iekļauta (vai nav iekļauta?) 
kultūras studiju programmā. To 
tad arī būtu vēlams precizēt un no-
rādīt jaunās reformas „Skola 2030” 
dokumentos, jo, piemēram, reliģi-
ja un psiholoģija ir paredzēta aug-
stākā līmeņa mācībās, bet literatū-
ras jēdziens un mācību priekšmets 
patlaban neparādās nevienā no 
vidusskolas augstākā līmeņa mācī-
bu jomām pat tiem, kas augstskolā 
plāno studēt filoloģiju. Vai tiešām 
atkal kādam ir nepieciešams pie-
rādīt un valstiskā līmenī aizstāvēt 
literatūras kā mācību priekšmeta 
nozīmīgumu?

Dr.  paed. Jānis Rudzītis grā-
matas „Literatūras mācības skolā” 
(Rīga: „RaKa”, 2000, 3. lpp.) ievadā 
„Ar skatienu nākotnē” tālredzīgi 
akcentē UNESCO Starptautiskās 
komisijas „Izglītība divdesmit 
pirmajam gadsimtam” četrus iz-
glītības balstus: mācīšanās zināt, 
mācīšanās darīt, mācīšanās sadzī-
vot (sadarbība visās cilvēkdarbības 
jomās), mācīšanās būt (personības 
pašpilnveides nolūkā). Skolas dar-
bā tas nozīmē īstenot vērtībizglītī-
bu, izprotot to kā zināšanu, pras-
mju un attieksmju veidošanos mā-
cību un audzināšanas procesā un 
kā personības attīstības rezultātu. 
Šī stratēģija veidota atbilstīgi Žaka 
Delora (Jacques Delors) izglītības 
pīlāru virzieniem. Šāds ir tālaika 
skatījums par izglītības virzību 
21. gadsimtā, kā risku minot to, ka 
līdz šim daudzi mācību modeļi ir 
pragmatiski virzīti, ka mākslinie-
ciskajā audzināšanā un literatūras 
apguvē ļoti svarīga ir literatūras 
māksliniecisko kvalitāšu izpratne, 
kas kopumā ir virzīta uz vērtīb-
izglītību un brīvas, harmoniskas 
personības veidošanos.

Projekts „Skola 2030” piedāvā 
pārskatīt mācīšanas un mācīšanās 
attiecības, it kā inovatīvi piedāvā-
jot četru dimensiju izglītību, kas 

esot „pirmais šāda veida gadsim-
tam nepieciešamais kompetenču 
organizatoriskais ietvars” (Č.  Fa-
dels, M. Bialika, B. Trilings. „Četru 
dimensiju izglītība”. Rīga: „Liel-
vārds”, 2017, 8.  lpp., tulkots izde-
vums; oriģinālizdevums: Bostona, 
The Center for Curriculum Rede-
sign, 2015). Atkal retoriskais jau-
tājums: „Kas būtu jāmāca, lai vis-
labāk sagatavotu skolēnus 21. gad-
simtam?” „Šī sistēma ir vērsta uz 
zināšanām, prasmēm, raksturu un 
metamācīšanos (kā skolēni vērtē 
sevi un pielāgojas, lai turpinātu 
mācīties un tiektos pēc saviem 

normatīvumam, tā var būt ideo-
loģijas ierocis, jo rosina domāt un 
dažkārt apšaubīt sociālo kārtību, 
apzināties savu nacionālo identi-
tāti pasaules kultūrtelpā, tā attīsta 
cilvēkā pašizteiksmi un pašapziņu, 
veido skolēnu par brīvu, atbildīgu, 
patstāvīgu, radošu personību. Un 
tieši tādēļ literatūrai vajadzētu būt 
kā kultūrizglītības pamatam, nesa-
mazinot literatūras stundu skaitu 
un literatūru kā mācību priekšme-
tu piedāvājot apgūt arī vidusskolas 
pēdējā posmā – 12. klasē.

Kultūras un mākslas darbu, arī 
literatūras, pārāk racionāla, pārāk 
vienpusīga uztvere, galveno uzma-
nību veltot teksta satura izpratnei 
un loģiskai izziņai, pat ja tiek lie-
toti īpaši atlasīti un jaunradīti ter-
mini, kā, piemēram, „jēgpilna iz-
pratne” un „lielā ideja”, „pratība un 
izpratība”, „tikums kā internalizēta 
vērtība”, „drāma kā izpildītājmāk-
sla”, bet nepietiekamu uzmanību 
veltot teksta zemtekstam un māk-
slinieciskajām kvalitātēm, neveltot 
uzmanību jūtām, pārdzīvojumam, 
vērtīborientējošai darbībai, ap-
draud mācību kvalitāti kopumā, 
tādēļ ir jāvairās no literatūras un 
mākslas mācīšanas, saistot to ti-
kai ar loģisku un lietišķu izziņu, 
jo iezīmējas nopietna tendence  – 
nespēja uztvert, saprast un kritiski 
novērtēt, analizēt daiļliteratūras 
tekstu, kas, iespējams, ir cēlonis 
vēlmei apšaubīt literatūras stundu 
nozīmīgumu.

Kādēļ pašlaik izglītības refor-
mas ietvaros ir aktualizējies jautā-
jums par literatūras stundu skaitu 
un būtiskām izmaiņām literatū-
ras mācību saturā pamatskolā un 
īpaši vidusskolā, to vienkāršojot? 
Diskusijas par mācību saturu, par 
kāda daiļdarba izmantošanu skolā 
un mācību metodēm ir vērtējamas 
pozitīvi un pierāda, ka sabiedrībai 
tas ir aktuāli un ka jaunā reforma 
pievērš uzmanību kultūrizglītībai 
un jaunradei, tomēr tam nevaja-
dzētu notikt uz literatūras stundu 
rēķina, bet – integrējot jaunās ie-
ceres literatūras mācību procesā, 
jo ne vienmēr mazāk ir vairāk.

Literatūras stundās ir priekš-
rocība izmantot māksliniecisko 
izziņu kā sadarbību, kur notiek 
skolēnu apmaiņa ar garīgajām 
vērtībām; kur ir pieļaujamas un 
pat vēlamas uzskatu atšķirības kā 
kritiskās domāšanas izpausme; 
kur skolēns meklē, analizē, atklāj 
kopsakarības, attīsta prasmi vērtēt, 
interpretēt, izteikt viedokli, radoši 
izpausties. Caur daiļliteratūru un 
tēlaino domāšanu tiek attīstīta iz-
tēle, kurā balstās cilvēka brīvības 
un radošas domāšanas priekšno-
sacījumi. Kādēļ jaunais projekts 
nepiedāvā literatūru apgūt vidus-
skolas augstākajā līmenī, paliek at-
klāts jautājums. Kādēļ kādam šķiet, 
ka 12. klasē skolēni, kas vēlas turp-
māk studēt eksaktās zinātnes, ne-
vēlēsies apgūt pasaules un latviešu 
literatūras klasiku, izlasot, piemē-
ram, Džordža Orvela „Dzīvnieku 
fermu” un „1984” vai, piemēram, 

Alberta Bela un Regīnas Ezeras 
darbus? Bieži vien tieši 12.  kla-
šu un īpaši eksakto programmu 
skolēni ir visaizrautīgākie lasītāji. 
Kādēļ jaunais projekts vidussko-
las augstākajā līmenī, kad skolēnu 
uztvere un pieredze visvairāk tam 
ir gatava, nepiedāvā iespēju domāt 
par procesiem dzīvē un mākslā 
caur daiļliteratūru literatūras mā-
cību stundās? Šīs nekompetentās 
pārdomas rodas, iepazīstoties ar 
publiskajai apspriešanai piedāvā-
tajiem reformas materiāliem un 
meklējot, kur ir pazudis literatūras 
mācību priekšmets vidusskolā.

Dr. paed. J. Rudzītis saka: „Nav 
un nevienam nevar būt patiesības 
monopola. Pasaulē nav vienotas 
pedagoģijas, izglītības zinātnes, 
pedagoģiskās psiholoģijas, māk-
slas, kultūras būtības izpratnes. Arī 
mācību metodika iestājas nevis par 
kādu vienu universāli produktīvu 
mācību modeli, bet virza skolotā-
ja domāšanu tā, lai viņš atbilstoši 
savai profesionālajai kompetencei 
meklētu un atrastu optimālus sa-
vas un skolēnu sadarbības varian-
tus.” („Literatūras mācības skolā”, 
46.  lpp.) Tādēļ kompetenču re-
formas autoriem gribētos novēlēt 
novērtēt mūsu nacionālās pedago-
ģijas pieredzi literatūras mācīšanas 
metodikā, jo tajā ir daudz vērtīgu 
atziņu. Literatūras apguvē bieži 
vien pats process ir nozīmīgāks 
nekā novērtējamie rezultāti, radot 
ilgtermiņa atgriezenisko saiti un 
skolēna pašrealizāciju, jo viens no 
literatūras skolotāja uzdevumiem 
ir attīstīt skolēnu pašaktivitāti un 
pašizpausmi. „Cilvēka visaugstākā 
brīvība ir pārtulkot sevi visskaistā-
kajā skaņā, kādu viņš no sevis var 
izdabūt. Tas ir visaugstākais no-
lūks.” (Imants Ziedonis)

Ļoti gribētos ticēt, ka jaunās 
reformas ietvaros literatūras apgu-
ve vidusskolā iegūs jaunu kvalitāti, 
nevis tiks pamazām iznīcināta kā 
mācību priekšmets vai integrēta 
kultūrzinībās un ka Lielās refor-
mas Lielās idejas nebūs tikai izta-
pīgas valstiskas institūcijas savtīga 
līdzekļu iztērēšana populistisku 
ideju vārdā. 

FOTO: no personiskā arhīva
Latviešu valodas un literatūras skolotāja Daiga Celmiņa pauž cerī
bu, ka jaunās reformas ietvaros literatūras apguve vidusskolā iegūs 
jaunu kvalitāti, nevis tiks pamazām iznīcināta kā mācību priekš
mets vai integrēta kultūrzinībās un ka Lielās reformas Lielās idejas 
nebūs tikai iztapīgas valstiskas institūcijas savtīga līdzekļu iztērēša
na populistisku ideju vārdā.

mērķiem)” (turpat, 9. lpp.). Tātad 
ir būtiski virzīt skolēnus spēt pie-
lāgoties un būt daudzpusīgiem. 
Jaunās reformas autori izmanto 
spēcīgi izvēlētus izglītības satura 
pārmaiņu argumentus: „pasaule 
turpina dramatiski mainīties, bet 
izglītība nepielāgojas pietiekami 
ātri”; „skolēni nav sagatavoti, lai 
risinātu mūsdienu pasaules prob-
lēmas”; „cilvēces izdzīvošana ir 
atkarīga no mūsu spējām izman-
tot zināšanas darbībā – starp dis-
ciplīnām un politiskajām šķirām. 
Izglītība var būt spēcīgs izdzīvo-
šanas instruments, bet kompe-
tences šo problēmu risināšanai 
netiek mācītas konsekventi un 
efektīvi”; „mūsu nākotne ir atka-
rīga no mūsu vērtībām!” (turpat, 
10.–14. lpp.).

Protams, ir grūti iebilst šādiem 
klišejiski emocionāliem, arī faktos 
balstītiem uzsaukumiem, jo pār-
maiņas izglītības saturā un sistēmā 
ir nepieciešamas. Zīmīgi, ka izglī-
tības reformu veicējiem vienmēr ir 
bijis kārdinājums pārmaiņas veikt 
tieši literatūras mācīšanas jomā, 
jo kas tad ir literatūras mācību 
priekšmets skolā? Vārda māksla? 
Intertekstuāls, estētiski emocio-
nāls veidojums, ko ir iespējams 
dažādi interpretēt? Un kas vispār 
mūsdienās lasa daiļliteratūru?

Par literatūras būtību, funkci-
jām, mācīšanu skolā, mākslinie-
ciskajām un ētiskajām vērtībām, 
māksliniecisko uztveri vienmēr ir 
bijuši asi strīdi un diskusijas, lite-
ratūras mācību priekšmetam ik pa 
laikam jāattaisno sava jēga un no-
zīmīgums. Varbūt tāpēc, ka litera-
tūras uztvere ir sarežģīts, laikietil-
pīgs darbs ar tekstu un sevi, litera-
tūra, tāpat kā māksla, nepakļaujas 

   DAIGA CELMIŅA
Rīgas Teikas vidusskolas latviešu 
valodas un literatūras skolotāja

IK

Literatūra, 
tāpat kā 

māksla, nepakļaujas 
normatīvumam, tā 
var būt ideoloģijas 
ierocis, jo rosina 
domāt un dažkārt 
apšaubīt sociālo 
kārtību, apzināties 
savu nacionālo 
identitāti pasaules 
kultūrtelpā, tā attīsta 
cilvēkā pašizteiksmi 
un pašapziņu, veido 
skolēnu par brīvu, 
atbildīgu, patstāvīgu, 
radošu personību.



Kādēļ jaunais 
projekts 

vidusskolas augstākajā 
līmenī, kad skolēnu 
uztvere un pieredze 
visvairāk tam ir gatava, 
nepiedāvā iespēju 
domāt par procesiem 
dzīvē un mākslā 
caur daiļliteratūru 
literatūras mācību 
stundās?
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Izglītības attīstību kavē divi milzīgi akmens slogi
Pagājušā gada beigās amatu 

atstāja ilggadējā Izglītības un zi-
nātnes ministrijas  (IZM) valsts 
sekretāres vietniece, Izglītības 
departamenta direktore Evija Pa-
pule, kuru laikraksts aicināja uz 
sarunu par daudzajām reformām 
izglītībā un šķēršļiem, kas kavē to 
ieviešanu. Kopš šā gada sākuma 
E. Papule ir Rīgas domes priekš-
sēdētāja Nila Ušakova ārštata pa-
domniece izglītības reformu jau-
tājumos.

Kā raksturojat IZM notieko-
šos procesus, un kādēļ nolēmāt 
amatu atstāt?

Ja izglītības attīstībai galvenie 
ir finanšu ierobežojumi un juri-
diskie nosacījumi jeb tā sauktā 
juridiskā tehnika, kas ir kā divi 
milzīgi akmens slogi uz galvas, 
tad rezultātā neko nevar gaidīt. 
Ja dominē attieksme, ka to un to 
nevar, tad lielākajai daļai darbi-
nieku atliek dzīvot noteiktu rāmju 
būrī un pielāgoties. Bet patlaban, 
kad tiek radīts jauns izglītības 
standarts un citāda pedagoģiskā 
pieeja mācību procesa apguvē, ir 
nosacījums un pat prasība skolas 
vadībai, skolotājiem un skolē-
niem būt radošiem, radošumam 
ir jāpiemīt arī sistēmas radītājiem. 
Ja runājam par ierēdņiem, tad 
viņi arī grib strādāt un dzīvot labi, 
viņiem ir bērni, viņi ir vēlētāji un 
aktīvi pilsoņi, manuprāt, ierēdņi 
nav klonu masa, kas dara tikai to, 
ko liek. Vismaz vajadzētu darīt ar 
galvu, ar sirdi, ieklausoties savā 
sirdsapziņā. Protams, netrūkst 
arī šādu domājošu cilvēku, bet ir 
jautājums, cik viņi spēj pacelt un 
noņemt pieminēto slogu.

Kas šo slogu ir uzlicis un tur?
Varu teikt, ka paši, tomēr ir 

cilvēki, kas izlemj un šos rāmjus 
nosaka. No katra paša ir atkarīgs, 
cik daudz uzdrīksties kaut kam 
nepiekrist, par kaut ko iestāties, 
nebaidoties pat zaudēt darbu. Ie-
tekmē arī gadu skaits, jo jaunie 
dzīvi uztver citādāk, viņi ir gatavi 
mainīt darbu, uzkrāt arvien jaunu 
pieredzi. Vairākums manas paau-
dzes cilvēku tomēr vēlas zināmu 
stabilitāti un no pārmaiņām lab-
prāt izvairās.

Turklāt ir cilvēku kategorija, 
kam pašiem ideju nav, bet kas citu 
idejas bremzē un sasniegumus 
nenovērtē, piemēram, Eiropas 
Savienības (ES) struktūrfondu ie-
guldījumus uzskatu par ļoti veik-
smīgiem, sākot ar tālākizglītību, 
interešu un karjeras izglītību, 
atbalstu tiem, kam ir grūtības 
mācībās, arī atbalstu izglītības 
pieejas maiņai, ne tik daudz sa-
turam. Taču pieejas maiņa nebūs 
iespējama, ja skolotāji būs nebrīvi 
savā profesionalitātē. Mums vi-
siem būtu jāatceras, ka skolotāji ir 
saprātīgi cilvēki un nosacījumus 
pieņem gan viņi, gan skolas admi-
nistrācija, gan bērni. Tātad – pati 
skola. Kompetenču pieeja prasa 
spēju sadarboties.

  DAIGA KĻANSKAIK ra  – plašas telpas, moderni aprī-
koti kabineti, plašāka vienaudžu 
pieredze.

Atgādināšu, ka 2007.–
2013.  gadā vidusskolu infra-
struktūrā, galvenokārt dabas-
zinību kabinetu modernizēša-
nā, ieskaitot slēgšanai ieteiktās 
lauku vidusskolas, ir ieguldīts 
apmēram 131,91  miljons eiro 
no ES struktūrfondiem un valsts 
budžeta.

Tas bija iepriekšējā periodā, 
un bērnu sasniegumi šajos mācī-
bu priekšmetos pakāpeniski pie-
aug. Ko lai dara, ja valstī iestājas 
pēkšņa demogrāfiskā un ekono-
miskā krīze…

Nesaprotu, kā var pēkšņi ie-
stāties, ja pirms 10  gadiem bija 
redzams, cik bērnu piedzima. 
Kāpēc notiek finanšu līdzekļu 
neracionāla izmantošana? Vai to 
kāds izvērtē?

Nevaru atbildēt par tik senu 
lietu, jo vienkārši tad citi cilvēki 
noteica izglītības politiku.

Tas nav nemaz tik sen, tur-
klāt tik apjomīgus kapitāliegul-
dījumus racionāls saimnieks ne-
plāno ik pa 5–10 gadiem.

Pēdējos piecos gados Izglītī-
bas departamentā organizējām 
darba grupu un pētījām datus, 
prognozējām lietas, rēķinoties ar 
reālo bērnu skaitu. Viss liecina, 
ka 10.–12.  klases posmā ir jābūt 
mazākam vidusskolu skaitam, bet 
ir jāsaglabā pēc iespējas vairāk pa-
matskolu.

Skolu tīkla pētījumā gan 
daudzās pašvaldībās vidusskolu 
un pamatskolu vietā plānots at-
stāt tikai sākumskolas.

Tā ir un būs tālākā diskusija 
pašvaldībās. Uzsveru  – pašvaldī-
bās.

Šajā pētījumā laiks, kas ir 
nepieciešams, lai skolēns nokļū-
tu līdz skolai, nav aprēķināts no 
viņu reālās dzīvesvietas, bet gan 
no slēgtās skolas, turklāt ceļā pa-
vadītais laiks – braucot ar vieglo 
automašīnu, kuras katrai ģime-
nei nav.

Pētījuma un diskusiju rezul-
tātā tomēr ir ņemti vērā ne tikai 
kvantitatīvie, bet arī kvalitatīvie 
rādītāji. Esmu tikusies ar mazo 
skolu direktoriem, un viņi atzīst, 
ka, lai notiktu kvalitatīvs mācību 
darbs, arī 1.–6.  klases posmā ir 
jābūt vismaz 5–6  vienaudžiem 
klasē.

Būdama departamenta direk-
tore, uzturēju pašvaldību vēlmi 
atbalstīt ne tikai bērnus ar mācī-
šanās grūtībām, bet arī talantīgos 
skolēnus, tādēļ visā Latvijā ir jābūt 
valsts ģimnāzijām un vienlaikus 
alternatīvai iespējai mācīties bez 
atlases nosacījumiem. Ja, piemē-
ram, Alūksnē un Balvos būtu ti-
kai viena vidusskola, kāpēc tā ne-
varētu būt valsts ģimnāzija? Ma-
nuprāt, var izsniegt atestātu par 
attiecīgi apgūtu mācību program-
mu – ģimnāzijas vai vidusskolas, 

bet priekšlikums ministrijas iek-
šējā diskusijā tika noraidīts, jo  – 
atkal juridiski! – neesot iespējami 
to noformulēt. Par to gan šaubos.

Fakts, ka nevar piedāvāt 
bērna spējām atbilstīgu mācību 
procesu, apliecina to, ka netiek 
respektēts bērns kā individuali-
tāte. Jau sen kritiku neiztur arī 
sistēma „nauda seko skolēnam”, 
jo skolotājs taču strādā un savu 
intelektuālo potenciālu un fizisko 
enerģiju iegulda neatkarīgi no 
bērnu skaita.

Piekrītu. Agri vai vēlu būs cits 
modelis.

Laiks rit jau tagad… Vai IZM 
cer, ka ar līdzšinējām algām sko-
lām varēs piesaistīt jaunus peda-
gogus?

Var atvērt daudzas idejas, va-
jadzības, reformas, bet patlaban ir 
svarīgi koncentrēties uz galveno, 
un tā ir kompetenču pieeja. Tai, 
protams, var pakārtot visas pārē-
jās darbības. Bet ir jābūt precīzam 
īstenošanas plānam. Šāda pieeja 
prasa strādāt kā komandai… Arī 
atalgojuma modelis būs jāmaina. 
Esmu pārliecināta, ka pedagogu 
algām mērķdotācija ir jāpalielina 
un skolu tīkla sakārtošana vien to 
negarantē, jo nedod un nedos va-
jadzīgo finanšu efektu.

sagaida radošumu, runā par sko-
lu autonomiju, bet dokumentos 
stiprina ārēju dienestu kontroli.

Runājot par pieejas maiņu, 
šķiet, ka īpaši nesokas ar jaunu 
studiju programmu izveidi sko-
lotāju sagatavošanā šim mērķim.

Visu laiku koleģiāli izvairījos 
par to runāt, bet šoreiz vēlos būt 
kritiska. Studiju programmu no-
sacījumi ir ministrijas Augstākās 
izglītības, zinātnes un inovāciju 
departamenta ziņā. Šķiet, viņiem 
pašiem īsti nav skaidrs, kā panākt 
izmaiņas. Ir vairākas murgainas 
domas, to vidū skolotāju sertifi-
kācija un pat jaunas nevalstiskas 
organizācijas izveide šim mērķim. 
Interesanti, ko piedāvās augstsko-
las.

Un IZM radītais sauklis par 
superskolotājiem pierāda, ka nav 
praktiska redzējuma par studiju 
programmu, ko piedāvāt.

Tas ir tikpat riskanti, cik pie 
varas esošo politiķu apgalvo-
jums, ka visi ir gājuši skolā, tā-
pēc var būt mūsdienu skolas un 
mācību procesa eksperti.

Lai kādas reformas ir biju-
šas, vienmēr bērnu vecākiem un 
citiem sabiedrības pārstāvjiem 
esmu ieteikusi, lai uzticas profe-
sionāliem skolotājiem.

Vai valsts pārvaldē strādājo-
šie, lai redzētu kopainu, sanāk 
kopā un diskutē, un apzinās, ka 
viņu paveiktais ietekmē tautas 
likteni?

Bieži juridiskā tehnika pre-
valē pār ideju, daudzi tiek baidīti 
ar iespējamiem tiesu procesiem 
u. tml., bet visas detaļas nevar ne 
paredzēt, ne ierakstīt. Daudzi ne-
dara neko, jo tā ir vieglāk, bet tā 
nekas neattīstās. Katrs savu darbu 
dara ar attieksmi. Ir svarīgi arī, ko 
runājam un kādus signālus rai-
dām sabiedrībai. Līdz šim tikai 
prezidente Vaira Vīķe-Freiberga 
tautu ir stiprinājusi ar vārdiem, ka 
mēs VARAM. Patlaban runājam 
simbolos par baltiem galdautiem, 
bet aizmirstam, par ko īsti ir runa. 
Man ir radies priekšstats, ka ne-
cienām sevi un tāpēc necienām 
arī citus – un otrādi.

Līdzīgi pašapziņa ir jāceļ sko-
lēniem, sakot, ka viņi var un varēs 
arvien labāk. Vismaz man pašai 
šāda skolotāju attieksme ir palī-
dzējusi skolā, tā stimulēja darīt 
vairāk un censties. Jāciena sevi.

Kāpēc tomēr nolēmāt rakstīt 
atlūgumu?

Reāli novērtēju situāciju. Un 
man vēl joprojām patīk darbs, 
kuru darīju.

Tas ir dramatiski, ja visi tikai 
samierinās un pielāgojas.

Tā tas patlaban notiek. Sko-
lotājiem arvien būtiskāk būs rast 
atbilstīgu pieeju bērniem, nevis 
strādāt pēc standarta. Arī jautā-
jumā par valodu skolās ir svarīgi, 
kā uzrunājam cilvēkus, ja vēla-
mies, lai viņi kaut ko maina savā 
attieksmē un darbībā. 

FOTO: Andris Bērziņš
Evija Papule uzskata, ka IZM 
radītais sauklis par superskolo
tājiem pierāda  – nav praktiska 
redzējuma par studiju program
mu, ko piedāvāt.

Vai redzat arī pozitīvas iz-
maiņas?

Pašlaik ir izsludinātas vairā-
kas reformas. Visas vienlaikus. 
Oficiāli par skolotājiem dzirdam 
pārsvarā negatīvu retoriku. Uz-
skatu, ka tas tika un tiek kultivēts 
apzināti, jau kopš 2004. gada: slik-
ti skolotāji, tādēļ arī tik zemas al-
gas… Ja mainīsim attieksmi pret 
skolotājiem, būs pozitīvas izmai-
ņas arī skolā, tātad  – arī sabied-
rībā.

Eiropas Komisijas ikgadējā 
izglītības uzraudzības ziņojumā 
„Education and Training Mo-
nitor 2017” ir teikts, ka Latvijas 
skolēnu sasniegumi ir augstāki 
par ES vidējiem rādītājiem, bet 
mēs paši jau vairākus gadus ne-
atlaidīgi sevi noniecinām. Kādēļ 
tā ir?

Ministri mēdz izplatīt apgal-
vojumus, ka Latvijā ir slikta izglī-
tības sistēma. Manuprāt, pati iz-
glītības un skolu sistēma nav slik-
ta, bet pastāv pārāk liela kontrole, 
kas sasaista brīvības izjūtu skolās.

Kāpēc skolotājiem neuzticas?
Labs jautājums. Bez uzticē-

šanās pārmaiņas skolā nenotiks. 
Arī daudzās citās valstīs, Somiju 
ieskaitot, rodas problēmas, pie-
mēram, skolēniem zūd interese 
mācīties, un tas liecina, ka ir ne-
pieciešama citāda mācību procesa 
organizācija, ko šajā valstī ir uz-
sākuši mainīt. Arī Latvijā to jau 
dara, jo netrūkst gudru skolotāju. 
Un nekad neesmu uzskatījusi, ka, 
ja skolotājam ir 50  gadu, tad ir 
laiks meklēt citu darbu, tieši otrā-
di – daudziem šajā vecumā ir ne-
pieciešamā pieredze, zināšanas un 
spēks, arī uzzināt un ieviest jauno.

Kā skaidrojat IZM ieceres 
masveidā slēgt skolas laukos, 
noteikt minimālo skolēnu skaitu 
klasē vidusskolās? Vai ir apzinā-
tas šādu lēmumu sekas, piemē-
ram, tas, ka rezultātā laukos bēr-
ni paliks ar sešu klašu izglītību?

Diskusijās ar pētniekiem bija 
vairāki uzstādījumi, to vidū – ka 
laukos pamatskola būtu nepiecie-
šama. Vidusskolas klasēs tomēr ir 
vajadzīga atbilstīga infrastruktū-

Pieejas maiņa 
nebūs iespējama, 

ja skolotāji būs nebrīvi
savā profesionalitātē. 
Mums visiem būtu 
jāatceras, ka skolotāji ir
saprātīgi cilvēki un 
nosacījumus pieņem 
gan viņi, gan skolas 
administrācija,
gan bērni.



Domāju, ka arī citās nozarēs 
strādājošajiem ir labas idejas, bet 
jautājums ir – kā uz to reaģē po-
litiķi, kas grasās kandidēt vēlēša-
nās. Visu laiku sistēmiskā pieeja 
tiek kropļota. Arī izglītības sistē-
ma tādā veidā ir kropļota: kaut ko 
ielabo, bet neviens neredz, kā tas 
darbojas kontekstā. Man jopro-
jām ir neizprotami, kā var disku-
tēt par minimālo un maksimālo 
bērnu skaitu klasē un kā skaitu 
var noteikt kaut kādi kvalitātes 
kritēriji. Ja meklē kompromisus, 
tad tiem ir jābūt racionāliem, lai 
savukārt ierēdņi var izdomāt, 
kā tos īstenot. Nedrīkst pieņemt 
lēmumus zināmu saukļu līme-
nī, un lai citi izdomā, kas notiks 
2021. vai 2023. gadā. Tā ir tuvre-
dzīga bezatbildība. Ceru, ka būs 
cilvēki, kas normatīvajos aktos 
patlaban ieliktās pretrunas, pat 
muļķības, tomēr novērsīs. Kād-
reiz. Piemēram, no skolotājiem 
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Pasaku ceļš uz cilvēka sirdi

Lai veicinātu latviešu valo-
das un stāstītprasmes attīstību 
pirmsskolas un sākumskolas 
vecuma bērniem, savā pedago-
ģiskajā praksē esmu izmantojusi 
daudzas metodes, bet kā vienu no 
efektīvākajām vēlos izcelt pasaku 
izmantošanu latviešu valodas ap-
guvē.

Kādēļ tieši pasakas?
Visām pasakām ir kas ko-

pīgs  – tām piemīt magnētisms, 
kas liek noticēt brīnumam. 
Bērnus tas aizrauj, radot viņos 
emocionālu pārdzīvojumu. Pa-
saku sižeti sasaucas ar dzīvi, bet 
personības attīstībai ir vajadzīga 
pieredze, kuru iegūst caur pasaku 
varoņu pārbaudījumiem.

Interesants un saistošs 
veids, kā mācīt latviešu 
valodu

Pašlaik bērnu un jauniešu 
centrā  (BJC) „Daugmale” vadu 
integrācijas skoliņu bērniem, ku-
riem latviešu valoda nav dzimtā 
valoda. Ikdienā strādājot ar vi-

ņiem, mani nodarbināja jautā-
jums, kā interesantā un saistošā 
veidā mācīt latviešu valodu.

Sāku bērniem stāstīt izdomā-
tas pasakas, vienlaikus zīmējot 
sižetus. To darot, redzēju, ka bēr-
ni sāk ieklausīties. Viņu acis sāka 
mirdzēt, viņi nepacietīgi vēlējās 
zināt, kas notiks tālāk, un priecā-
jās, kad viss beidzās labi.

Katra dvēsele alkst mīlestības, 
prieka, skaistuma un labestības. 
Pat ja dažādu iemeslu dēļ kāds 
pēc tā neilgojas, dziļi zemapziņā 
ir ieslēgta šī vēlme izjust cilvēcis-
kās vērtības.

Ikviens no mums  – liels vai 
mazs  – tic brīnumam un laba-
jam  – gluži kā pasakās. Pasakās 
ir ietverta visa dzīve, tādēļ tām 
piemīt arī terapeitiska un psiho-
loģiska funkcija, kas ir zinātniski 
pierādīta un tiek lietota praksē.

Pasakas ir ceļš uz cilvēka sirdi. 
To zināja jau mūsu vecmāmiņas 
un izmantoja audzināšanas no-
lūkos.

Klausoties pasakas, bērni ie-
pazīst pasauli, izdzīvo dažādus 
notikumus, iejūtas pasaku varo-
ņu pārdzīvojumos un tic labajam.

Emocionālās pasaules 
iepazīšana

Bet ir vēl kāds ļoti nozīmīgs 
aspekts – pasaku klausīšanās pa-
līdz attīstīt bērna valodu. Pasaku 
stāstīšanas un klausīšanās brīdī 
pastāv saikne starp pasakas stās-
tītāju un klausītāju. Bērni uztver 
stāstītāja emocionālo valodu, se-
jas grimases, balss intonāciju un 
ķermeņa valodu. Viņi ļoti emo-
cionāli jūt līdzi pasaku varoņiem. 
Turklāt pasaku audzinošā nozīme 
ir mērķtiecīga, jo sižetos atspo-
guļotās attiecības un cilvēciskās 
vērtības veicina pārdzīvojuma 
rašanos, kas ir ļoti nozīmīgi per-
sonības attīstībā.

Ikdienā strādājot ar bērniem, 
ir skaidri redzams, kādi audzi-
noši pedagoģiskie jautājumi ir 
jārisina, piemēram, redzot bērnu 
saskarsmes problēmas  – nepras-
mi draudzēties, dalīties, lūgt pie-
došanu utt., izdomāju pasakas jau 

   INITA ZĒRIETE
Mg. paed., BJC „Daugmale” 
izglītības metodiķe mākslas jomā, 
integrācijas skoliņas „Rūķīši” 
pedagoģe

IK

Pasaku klausīšanās 
palīdz attīstīt 

bērna valodu. 
Pasaku stāstīšanas un 
klausīšanās brīdī pastāv 
saikne starp pasakas 
stāstītāju un klausītāju. 
Bērni uztver stāstītāja 
emocionālo valodu, 
sejas grimases, balss 
intonāciju un ķermeņa 
valodu.



ar noteiktu mērķi: lai bērni pazītu 
sev zināmas situācijas, palūkotos 
uz tām no malas un redzētu tām 
risinājumus.

Arī bērnu emocionālie pār-
dzīvojumi iekļaujas pasaku siže-
tos, piemēram, pasakā „Neparas-
tā draudzība” atspoguļota zēna 

VISI FOTO: no personiskā arhīva

Grāmatas „Pasakas par drau
dzību” sižetos iekļāvu tādas vēr
tības kā draudzība, izpalīdzība, 
laipnība, gudrība, mīlestība.

Lai veicinātu bērnu valodas un atmiņas attīstību, kā arī trenētu 
uzmanības noturību, pēc pasakas noklausīšanās un ilustrāciju de
monstrēšanas seko uzdevumi.

Vispirms pasaku lādē ievietotās kartītes ir jāsaliek pareizā secībā, pēc tam jāatstāsta pasakas sižets. Citi 
bērni klausās un piedalās stāstījumā.

Var sacerēt pasakas kopā, var katrs izdomāt savu pasaku, var sacerēt pasakas nobei
gumu, var tās izspēlēt, var zīmēt pasaku sižetus un izgatavot pasaku varoņus. Pārsteigums – katru reizi ciemos pie bērniem nāk kāda cita pasaka.
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Pagājušā gada nogalē izstrādāju metodisko darbu, kuru izmantoju praksē. Darbs sastāv no pasaku grā
matas „Pasakas par draudzību” un no pasaku lādes, kurā ir ievietotas pasaku ilustrāciju kartītes.

Festivāls „Eju meklēt!” martā 
aicina uz daudzpusīgu izrāžu programmu

Aicina pieteikties Rīgas atklātajām bērnu un jaunatnes 
sporta deju meistarsacīkstēm „Dzintarjūra 2018”

Pasaku audzinošā 
nozīme ir 

mērķtiecīga, jo sižetos 
atspoguļotās attiecības 
un cilvēciskās vērtības 
veicina pārdzīvojuma 
rašanos, kas ir ļoti 
nozīmīgi personības 
attīstībā.


un zirga draudzība. Sižetu caurvij 
skumjas pēc patiesa drauga un 
ticība tam, ka pat tad, ja šķiet, 
ka neviena blakus nav, tomēr ir 
kāds, kas par tevi domā un vēlas 
būt blakus.

Protams, būtiski ir respektēt 
bērnu individualitāti, vecumpos-
mu un valodas prasmes.

Metodiskais materiāls 
„Pasakas par draudzību”

Pagājušā gada nogalē izstrā-
dāju metodisko darbu, kuru pati 
izmantoju savā praksē. Darbs 
sastāv no pasaku grāmatas „Pasa-
kas par draudzību” un no pasaku 
lādes, kurā ir ievietotas pasaku 
ilustrāciju kartītes. Ilustrācijas 
grāmatai un pasaku lādes vizuālo 
noformējumu veidoju pati.

Lai veicinātu bērnu valodas 
un atmiņas attīstību, kā arī tre-
nētu uzmanības noturību, pēc 
pasakas noklausīšanās un ilus-
trāciju demonstrēšanas seko uz-
devumi.

Vispirms pasaku lādē ievie-
totās kartītes ir jāsaliek pareizā 
secībā, pēc tam jāatstāsta pasakas 
sižets. Citi bērni klausās un pie-

dalās stāstījumā. Pārsteigums  – 
katru reizi pie bērniem ciemos 
nāk kāda cita pasaka. Grāmatas 
„Pasakas par draudzību” sižetos 
iekļāvu tādas vērtības kā draudzī-
ba, izpalīdzība, laipnība, gudrība, 
mīlestība.

Metodes, kā apgūt valodu, 
mācību saturā iekļaujot pasakas, 
ir ļoti daudzveidīgas, viss ir at-
karīgs no pedagoga radošuma. 
Var sacerēt pasakas kopā, var 
katrs izdomāt savu pasaku, var 
sacerēt pasakas nobeigumu, var 
tās izspēlēt, var zīmēt pasaku 

sižetus un izgatavot pasaku va-
roņus utt.

Bagātināsim bērnu valodu, 

attīstot iztēli, ļausim viņiem sap-
ņot, izdzīvot emocijas! Pasakas 
ir ceļš uz bērnu sirdi, bet tas, kas 

ir sirdī, kļūst tuvs un saprotams, 
paliekot tur dziļi noglabāts kā pa-
tiess dārgums. 

Starptautiskais profesionālā 
teātra festivāls bērniem un jau-
niešiem „Eju meklēt!” skolēnu 
brīvlaikā, no 15. līdz 18. martam, 
aicina uz daudzpusīgu izrāžu 
programmu Rīgā.

Daudzpusīgs, profesionāls, 
atvērts teātris bērniem un jaunie-
šiem kļūst aizvien pieprasītāks kā 
topošas personības un ģimenes 
jēgpilni emocionāli piedzīvots 
laiks. Festivāls, kas šogad nori-
sināsies otro reizi, piesaka žanru 

robežu meklējumus dejas un zī-
mējumu teātrī, vides un leļļu iz-
rādēs, klaunādes nopietnībā un 
sadarbībā ar pusaudžiem.

„Eju meklēt!” interesē nepa-
rastais un citādais teātris, tāpēc 
šogad festivāla „Eju meklēt!” lat-
viešu mākslinieku programmu 
papildina izrādes no Zviedrijas, 
Igaunijas, Norvēģijas, Dānijas, 
Polijas. Tās būs veltītas bērniem 
un jauniešiem vecumā no 1  līdz 
18 gadiem.

Festivāla programma ir pie-
ejama mājaslapā www.ejumeklet.
lv un norises vietās: VEF kultū-

  IK INFORMĀCIJAIK ras pilī, Rīgas Teikas vidusskolā, 
Latvijas Leļļu teātrī, kultūras tel-
pā „3  māsas”, Latvijas Kultūras 
akadēmijas Teātra mājā „Zirgu 
pasts”, teātrī „Dirty Deal Teatro”.

Biļetes uz izrādēm  – visās 
„Biļešu paradīzes” kasēs kopš 
20.  janvāra, cenas  – sākot ar 
5 eiro. Ir gaidāmi arī vairāki bez-
maksas pasākumi.

„Eju meklēt!” ir starptautisks 
skatuves mākslas festivāls, ko 
organizē Starptautiskās Profe-
sionālo bērnu un jauniešu teātru 
asociācijas (ASSITEJ) Latvijas 
Nacionālais centrs. 

2018.  gada 10.  martā bērnu 
un jauniešu sporta centrā (BJSC) 
„Daugavas sporta nams” Rīgā, 
K.  Barona ielā  107, notiks Rīgas 
atklātās bērnu un jaunatnes meis-
tarsacīkstes  – sporta deju skate 
„Dzintarjūra 2018”.

Skates mērķis ir popularizēt 
dejas kā vispusīgu cilvēka attīstī-
bas veicinošu nodarbošanos un 
kā lielisku brīvā laika pavadīšanas 
veidu, vairojot bērnu un jauniešu 
interesi par dejām arī kā sportu 
un nākamajā izaugsmes posmā 
piedāvājot sporta deju treniņus un 

  IK INFORMĀCIJAIK
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dejotājiem, kuri tajā pašā sezonā ir 
piedalījušies LSDF iesācēju 2.  un 
3. līmeņa vai E kvalifikācijas klašu 
sacensībās.

Skatē „Dzintarjūra 2018” iz-
pildāmās dejas: lēnais valsis, kvik-
steps, čačača, džaivs. Izpildīto deju 
skaits neietekmē kopvērtējumu.

Dalībnieku reģistrācija BJSC 
„Daugavas sporta nams”  – no 
plkst.  9.00 līdz  9.45, skates sā-
kums  – plkst.  10.30. Skates noli-
kums ir pieejams Rīgas interešu 
izglītības metodiskā centra mājas-
lapā www.intereses.lv. Pieteikšanās 
un plašāka informācija  – rakstot 
konkursa organizatorei Lolitai 
Ivuškānei: lolitaiv@inbox.lv. 

dalību sporta deju sacensībās.
Skatē tiek aicināti piedalīties 

deju pulciņu, pirmsskolas izglī-
tības iestāžu un skolu fakultatīvo 
nodarbību audzēkņi, kuri vēl nav 
sasnieguši sporta deju sacensību 
dalībnieku izpildījuma līmeni un 
nepiedalās Latvijas Sporta deju 
federācijas (LSDF) sacensībās. 
Deju skatēs nav atļauts piedalīties 

Skatē „Dzintarjūra 
2018” izpildāmās

dejas: lēnais valsis, 
kviksteps, čačača, džaivs.
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Iedzīvināsim pieeju mācīties darot   un jebkuru soli sāksim ar attieksmi

FOTO: no A. Šponas personiskā arhīva
LU profesore Ausma Špona.

Latvijas Universitātes  (LU) 
profesore Dr. habil. paed. Ausma 
Špona un Rīgas Tehniskās univer-
sitātes  (RTU) asociētā profesore 
Dr.  psych. Airisa Šteinberga, ie-
pazīstot jaunā mācību satura un 
pieejas apraksta projektu „Izglī-
tība mūsdienīgai lietpratībai”, ir 
pamanījušas pretrunas, tādēļ pa-
stāv bažas, ka tiks apgūti Eiropas 
Savienības struktūrfondu līdzekļi, 
bet būtisku uzlabojumu saturā un 
mācību pieejā nebūs.

Kādus riskus saskatāt jauna-
jā mācību satura un pieejas ap-
raksta projektā?

A.  Šteinberga: Pirmkārt, 
projektā ir pazudis pedagoģiski 
psiholoģiskais līmenis, bet, manu-
prāt, skolotājam tas ir primārais. 
Ja to pārzina, tad zinās atbildi uz 
jebkuru jautājumu, kas skar peda-
goģisko procesu; arī uz jautājumu, 
ko darīt, ja bērni mainīs skolu, 
kurā ir mācījušies citādāk. Ja būs 
respektētas bērna, pusaudža vai 
jaunieša attīstības vajadzības, ja 
būs ievēroti pedagoģiskās darbī-
bas komponenti, tad neradīsies 
jautājums par apgūto mācību sa-
turu.

Treškārt, politiku nedrīkst 
jaukt ar izglītības saturu, piemē-
ram, kad runā par tikumiem. 
Domāju, ka mēs visi zinām, kā šis 
termins nonāca likumā… Izglītī-
bas saturā ir pamatzināšanas un 
prasmes, kas turpmākajā dzīvē at-
tīstās par profesionālajām kompe-
tencēm, ir zinātniski pamatotas zi-
nāšanas un to lietošanas prasmes, 
kas attīstās kā vispārējās kompe-
tences, un ir personības attīstība, 
kuras rezultāts ir sociokulturālās 
kompetences un kas ietver prasmi 
izvēlēties sev atbilstīgo ticību vai 
pārliecību un atbildēt par savu iz-
vēli. Nav pieļaujami, ka politiskas 
spēles ietekmē saturu skolā.

Rodas arvien lielāka pārlie-
cība, ka vairākums no šiem pro-
jektiem, ko tagad mēdz saukt par 
izglītības reformu, ir tikai naudas 
apguves projekti.

A.  Špona: Mēģināju uzraks-
tītajā atrast kādu kompetenci, 
kuru skolēns iegūs, apgūstot šo 
piedāvāto jauno saturu, bet man 
neizdevās. Kompetence ir zināša-
nās balstītas prasmes kā spēja da-
rīt ar pozitīvu attieksmi, kas rada 
pašpieredzi. Piedāvātajā variantā 
trūkst cilvēka, viņa paša darbības.

Latvijas televīzijas 10. janvā-
ra raidījumā „Tieša runa” šķita, 
ka sanākušie nerunā par bērnu 
kā dzīvu būtni, bet kā par lietu.

A. Špona: Piekrītu, jo nerunā 
par augošiem un dzīvot gribošiem 
cilvēkiem.

A.  Šteinberga: Uzstādījums 
nav mūsdienīgs, jo mācību pro-
cesa centrā ir jānoliek nevis bērns, 
kā tiek runāts un rakstīts, bet gan 
sadarbības process. Bērns kļūst 

par līdzdalībnieku un ir iesaistīts 
mācību procesā. Jaunais saturs ne-
maina mācīšanas būtību, jo vecais 
labais veids, ka skolotājs māca bēr-
nu, patlaban tiek pārnests attiecī-
bā uz skolotājiem, jo ir kursi, ku-
ros māca, kā būs jārealizē jaunais 
izglītības saturs. Bet skolotājs taču 
mācīsies darot! Neorganizējiet šos 
kursus un seminārus un ļaujiet 
skolotājiem darīt, citādi viņi kļūs 
bezatbildīgi! Atbildību uzņemas 
tie, kas izstrādā un vada šo proce-
su, pārējie ir izpildītāji. Visi vēla-
mies atbildīgu bērnu, pusaudzi un 
jaunieti  – atbildīgu cilvēku mūsu 
sabiedrībā, bet kā par tādu var 
izaudzināt bezatbildīgs skolotājs, 
kuram neuzticas? Ja skolotājs pra-
sa – dodiet paraugus, programmu, 
tas liecina, ka viņš ir bezatbildīgs.

māca?!” Viņš nekavēja stundas, 
tomēr nebija ieguvis priekšstatu, 
par kādu mācību saturu ir runa.

A.  Šteinberga: Projekta po-
zitīvais rezultāts būtu skolotāju 
izpratne, ko un kāpēc māca, un 
skolēnu zināšanas nebūtu frag-
mentāras, bet veidotu kopsakaru 
un noteiktu sistēmu: daba  – cil-
vēki  – sabiedrība. Manuprāt, var 
iztikt arī bez projekta, bet vajag 
labo gribu, piemēram, arī Ventspi-
lī notiek skolotāju savstarpējā sa-
darbība un ir izstrādātas dažādas 
metodes. Atliek aizbraukt un ie-
pazīt. Jūrmalas Alternatīvajā skolā 
un Ventspilī jau ir radīta sistēma, 
kura būtu aprakstāma un lietoja-
ma. Atliek paņemt un multiplicēt, 
tātad – ļaujiet darīt un attīstīties.

A.  Špona: Nenoliedzami, 
projekta tapšanā iesaistītie skolo-
tāji ir ieguldījuši lielu darbu, bet 
trūkst zinātniskās un pedagoģiski 
psiholoģiskās vadības un nostād-
nes par cilvēka un bērna attīstību 
mūsdienās. Tas ir liels mīnuss. 
Pieaugušais ir atbildīgs par bēr-
na līdzsvarotu attīstību  – fizisko, 
psihisko, sociālo, un neviens nav 
standarta bērns, tāpat kā nav stan-
darta zināšanu. Nedrīkstētu būt 
arī standarta darbību. Nevienu 
mācību priekšmetu nevajadzētu 
sākt mācīt, kamēr nav radīta iein-
teresētība, pozitīva attieksme un 
kamēr skolēni nemudina: „Sko-
lotāj, mācīsimies fiziku, jo tas, ko 
stāstāt, ir tik interesanti!” Tā ir 
attieksme un audzināšana – ar to 
sākas mācīšanās. Tāpēc pēc sva-
rīguma es sarindoju šādi: attiek-
smes, zināšanas, prasmes. Pirmais 
nebūs tikums, bet attieksme – pret 
sevi, pret citiem cilvēkiem, darbu, 
kultūru, sabiedrību, valsti.

A.  Šteinberga: Kā psiholoģe 
varu piebilst, ka katrā bērna ve-
cumposmā ir objektīvas attīstības 
vajadzības, piemēram, aizejot uz 
skolu, bērnam ļoti gribas mācīties, 
jo mainās attīstības vajadzības. 
Skolotājam pietiktu ar to, ka viņš 
zina – skolēns grib zināt – un savu 
pedagoģisko darbību organizē tā, 
lai šo vajadzību zināt apmierinātu. 
Ja objektīvās vajadzības skolā tiek 

nojauktas vai netiek ievērotas, tad 
bērns jau 2. klasē negribēs doties 
uz skolu.

Mans dēls 4. un 5. klasē uzde-
va jautājumus, uz kuriem teicu – 
atbildes saņems, kad sāks mācī-
ties fiziku un ķīmiju. Kad pienāca 
laiks, dēls neapmierināts teica, ka 
diemžēl stundās nesaņem atbildes 
uz šiem jautājumiem. Tas pats ir ar 
vērtību izpratni. Kad ir vidussko-
las posms, ir vajadzība izzināt filo-
zofijas pamatus, veidot savus uz-
skatus par dzīvi, veidot apzinātas 
vērtības. Ātrāk runāt par vērtībām 
nav jēgas, bet tikai tad, kad tās ir 
izprotamas un saprotamas. Kat-
ram attieksmju veidam ir jutīgais 
attīstības periods. Ir objektīvās va-
jadzības, kuras jārealizē, un, ja tās 
zinām un uz tām balstāmies, tad 
viss ir kārtībā. Uztraucamies, ka 
bērniem nav motivācijas, bet vis-
pirms ir jāzina, vai tas, ko darām, 
atbilst viņa vecumam, vajadzībām. 
Diemžēl daudzi skolotāji to nezina 
vai varbūt ir aizmirsuši…

A. Špona: Jāņem vērā, ka visi 
bērni vai pusaudži nav vienādi, 
viņi ir ļoti atšķirīgi.

A.  Šteinberga: Ceļš ir caur 
kopīgo un vispārīgo. Pirms 15 ga-
diem skolotāji iebilda, lai nestāsta 
par vecumposmiem, jo to viņi jau 
zinot, bet patlaban šķiet, ka nezina.

Vai projektā ir respektēti 
pirmsskolas vecumposma bērnu 
attīstības principi?

A.  Šteinberga: Neesmu pār-
liecināta, vai autoritatīvi drīkst 
noteikt, ka bērnam sešu gadu ve-
cumā ir jāsāk iet skolā. Tam varētu 
būt rekomendējošs raksturs. Galu 
galā ir taču kritēriji, pēc kā var no-
teikt bērna gatavību skolai.

A.  Špona: Meitenēm varētu 
rekomendēt, bet ne zēniem.

A. Šteinberga: Jāņem vērā ne 
tikai dzimums, bet arī bioloģiskās 
un psiholoģiskās attīstības līme-
nis.

A. Špona: Projektā strādā as-
toņas sievietes un tikai trīs vīrieši. 
Zinu, ka Rīgā ir skola, kur strādā 
tikai sievietes un zēniem nav, pie 
kā pieiet un parunāties. Tas arī liek 
aizdomāties.

Mācīšanās ir pašizteikšanās. 
Ja cilvēks nedabū iespēju stundās 
izteikt sevi, tad viņš nezina, kas 
tālāk jādara ar sevi, lai mērķtiecī-
gi attīstītos. Brīvība ir brīvā griba 
un pašrealizācija. Ir minēta mo-

  DAIGA KĻANSKAIK

Uzstādījums 
nav mūsdienīgs, 

jo mācību procesa 
centrā ir jānoliek 
nevis bērns, kā tiek 
runāts un rakstīts, 
bet gan sadarbības 
process. Bērns kļūst 
par līdzdalībnieku un 
ir iesaistīts mācību 
procesā.



Projekta 
pozitīvais 

rezultāts būtu 
skolotāju izpratne, 
ko un kāpēc māca, 
un skolēnu zināšanas 
nebūtu fragmentāras, 
bet veidotu kopsakaru 
un noteiktu sistēmu: 
daba – cilvēki – 
sabiedrība.



Uztraucamies, 
ka bērniem 

nav motivācijas, bet 
vispirms ir jāzina, 
vai tas, ko darām, 
atbilst viņa vecumam, 
vajadzībām. Diemžēl 
daudzi skolotāji to 
nezina vai varbūt ir 
aizmirsuši…



Nevienu mācību 
priekšmetu 

nevajadzētu sākt 
mācīt, kamēr nav 
radīta ieinteresētība, 
pozitīva attieksme 
un kamēr skolēni 
nemudina: „Skolotāj, 
mācīsimies fiziku, 
jo tas, ko stāstāt, 
ir tik interesanti!” 
Tā ir attieksme un 
audzināšana – ar to 
sākas mācīšanās.



Mācību procesā 
būtu iedzīvināma 

pieeja mācīties darot. 
Tas attiecas gan 
uz skolotāju, gan 
skolēniem. Skolotājs 
piedāvā satura 
variantus, lai skolēnam 
būtu iespēja izvēlēties, 
ko un kā mācīties.



Otrkārt, ir svarīgi, kādus jē-
dzienus lietojam. Manuprāt, ne-
atbilstīgi ir vārdi „izglītotājs” un 
„izglītojamie”, jo šāda termino-
loģija neatbilst cilvēka būtībai. 
No jauna izstrādātajos izglītības 
dokumentos tiek lietoti noveco-
juši termini un ir nekonsekvence 
to lietojumā, piemēram, termins 
„tikums” iederas tautasdziesmās, 
reliģiskos rakstos (10 baušļu), bet 
ne audzināšanā 21. gadsimta sko-
lā, kas ir vērsta uz mainīgo nākot-
ni. Psiholoģijā ar vārdu „tikums” 
saista personības īpašības, kuras 
veidojas audzināšanas procesā un 
ir tā rezultāts. Dokumentā saska-
tu pretrunas: uzrakstītajā tekstā 
ir runa par attieksmēm, bet attē-
lotajās shēmās parādās tikumi kā 
rezultāts, jo tas ir ierakstīts Izglī-
tības likumā, kas jārealizē. Pēc šīs 
analoģijas tad vajadzētu uzrakstīt 
VISUS faktus, jēdzienus un liku-
mus, kas būtu jāzina, skolu bei-
dzot.

A.  Špona: Mācību procesā 
būtu iedzīvināma pieeja mācīties 
darot. Tas attiecas gan uz sko-
lotāju, gan skolēniem. Skolotājs 
piedāvā satura variantus, lai sko-
lēnam būtu iespēja izvēlēties, ko 
un kā mācīties. Bezgala svarīgas ir 
izvēles iespējas, bet tās netiek do-
tas. Vairāk būtu izmantojami sko-
lēnu pašu resursi, viņu jau esošās 
zināšanas un prasmes, par kuru 
eksistenci viņi reizēm nemaz ne-
zina – un tas ir viens no skolotāju 
uzdevumiem  – atklāt skolēnam 
zināšanas par viņu pašu.

A.  Šteinberga: Visvairāk 
mani šokē tas, ka neizmanto la-
bos piemērus, kas jau ir Latvijā, 
piemēram, Jūrmalas Alternatīvā 
skola, kur jau 25  gadus darbojas 
kompetenču modelis. Noteico-
šie nav tikai izmērāmie rezultāti, 
kuri arī šajā skolā ir ievērojami. 
Tomēr svarīgākais – neesmu dzir-
dējusi negatīvas atsauksmes ne no 
skolēniem, ne no vecākiem, taču 
skolotājiem tur gan ir jāstrādā ļoti 
daudz.

A. Špona: Sadarbībā skolotājs 
mācās arī no saviem skolēniem. 
Par to, ka kaut kas nav kārtībā, 
liecina fakts, ja skolēni fiziski ir 
klasē, bet patiesībā guļ vai do-
mās ir citur  – tātad skolotājs ne-
prot iesaistīt. Mazdēls no 1.   līdz 
5.  klasei mācījās sociālās zinības. 
Kad 5.  klasē jautāju, ko viņš šajā 
priekšmetā mācījies, saņēmu at-
bildi: „Kā es varu zināt, ko tur 
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Iedzīvināsim pieeju mācīties darot   un jebkuru soli sāksim ar attieksmi

FOTO: no A. Šteinbergas personiskā arhīva
RTU asociētā profesore Airisa 
Šteinberga.

rāle: tad ir svarīgi, kā šo jēdzienu 
izprot. Morāle ir kārtība un ietver 
apzināšanos, attiecības, attieksmi 
un darbību. Svarīga ir ētika – un 
tā ir pienākums un atbildība. Pat-
laban skolā personības audzināša-
nas mērķis ir brīvība, patstāvība 
un atbildība. Ja apzinās savu pie-
nākumu, tad to izpilda.

Ja skolēnam ir dota brīvība iz-
vēlēties, tad viņš kļūst patstāvīgs 
un atbildīgs. Klasēs ar 25–30 sko-
lēniem darbs var notikt grupās, 
bet ir svarīgi, lai tiek dota izvēle, lai 
skolēni paši nevis vienkārši risina 
uzdevumu, bet izvēlas to risināša-
nas veidu. Tad nebūs izglītotāja un 
izglītojamo – no šiem terminiem 
vajadzētu atbrīvoties gan formāla-
jā, gan neformālajā saziņā.

bības. Ja cilvēks apjēdz proce-
sus, piemēram, aprēķināt, cik un 
kādus materiālus iegādāties, lai 
izgatavotu virtuves skapīti vai iz-
līmētu tapetes zināma lieluma 
telpā, tad var pārnest domāšanu 
no viena procesa uz otru. Darbī-
bas procesa strukturālā pieeja ir 
subjektīvais mērķis, vajadzības, 
zināšanas, prasmes, pieredze, pie-
redzes apmaiņa, apmierinātība vai 
neapmierinātība ar darbu, pro-
duktu. Daudzi doktoranti pirmo 
reizi dzird, ka mācību procesam 
ir produkts, bet tās ir zināšanas, 
prasmes un kompetences, kas ir 

jānosauc, ka tās konkrētā dienā ir 
apguvis. Kā izmainījās attieksme, 
ja prata izmērīt sienas? Vai izmai-
nījās attieksme pret reizrēķinu? 
Mācības tuvina dzīvei, jo iegūtais 
produkts dzīvē ir un būs vajadzīgs.

A.  Šteinberga: Bieži ir dzir-
dēts, ka „beigšu skolu un tad 
sākšu dzīvot”. Dēls izteicās, ka pa-
beigs skolu un tad mācīsies to, kas 
viņam ir vajadzīgs. Tas izklausās 
absurdi, bet laikam jau skolā dau-
dzi skolotāji uzskata, ka skolā viņi 
strādā, bet dzīvo mājās un skolēnu 
darbu labošana mājās kaut ko at-
ņem no viņu dzīves. Manuprāt, tas 
ir ļoti bīstams uzskats, jo profesija 
taču arī ir cilvēka dzīve. Attiek-
smes maiņai ir jānotiek cilvēku 
galvās, un tad varēs izmainīt at-
tieksmi pret mācīšanu un mācīša-
nos un šīs izmaiņas atspoguļosies 
skolēnu attieksmē.

A. Špona: Ir nepieciešams di-
ferencēt izvēles iespējas, tāpat di-
ferencēt zināšanas un prasmes kā 
spēju darīt, jo, konstruējot kādu 
modeli, skolēns iegūs zināšanas, 
kas pirms tam bija diezgan abs-
traktas, īpaši, ja runājam par teh-
noloģijām.

Pedagoģiski psiholoģiski pa-
matots mācīšanās process veicina 
bērnu uztveri, izpratni, lietošanu, 
atcerēšanos, bet daudzi skolotāji 
šo procesu nepārvalda. Katru kla-
si sākot, tas bērniem ir jāiemāca. 
Joprojām valda ilustratīvi izskaid-
rojošais, bet vajadzētu pāriet pie 
21.  gadsimtam atbilstīgā mācību 
procesa, t.  i., problēmu mācīša-
nās. Nevis uztvert, atcerēties un 
skolotājam atstāstīt, bet uztvert, 
izveidot sev priekšstatu, tēlu par 
lietu, parādību, notikumu, izprast 
sakarības  – un pie slēdziena par 
šo notikumu nonākam caur sprie-
dumu. Barot skolēnus ar gataviem 
slēdzieniem 21. gadsimta skolā ir 
nepiedodami! Ķīmijā, fizikā, bio-
loģijā skolotāji joprojām šos slē-
dzienus dod iemācīties, bet kom-
petence skolēnam radīsies tikai 
tad, ja pats nonāks pie slēdziena.

A.  Šteinberga: RTU Inže-
nierzinātņu vidusskolas skolēni 

Mācīšanās ir 
pašizteikšanās. Ja 

cilvēks nedabū iespēju 
stundās izteikt sevi, 
tad viņš nezina, kas 
tālāk jādara ar sevi, lai 
mērķtiecīgi attīstītos.



Skolēns ir 
līdztiesīgs, bet 

ne vienlīdzīgs ar 
skolotāju. Skolēns par 
neskaidro jautā droši, 
un skolā viņam nav 
bail – lūk, tas ir svarīgi. 
Notiek pašpieredzes 
apmaiņa, bet projektā 
tā neparādās vai 
parādās ļoti maz.



Pedagoģiski 
psiholoģiski 

pamatots mācīšanās 
process veicina bērnu 
uztveri, izpratni, 
lietošanu, atcerēšanos, 
bet daudzi skolotāji šo 
procesu nepārvalda. 
Katru klasi sākot, 
tas bērniem ir 
jāiemāca. Joprojām 
valda ilustratīvi 
izskaidrojošais, bet 
vajadzētu pāriet 
pie 21. gadsimtam 
atbilstīgā mācību 
procesa, t. i., 
problēmu mācīšanās. 
Nevis uztvert, 
atcerēties un 
skolotājam atstāstīt, 
bet uztvert, izveidot 
sev priekšstatu, tēlu 
par lietu, parādību, 
notikumu, izprast 
sakarības – un pie 
slēdziena par šo 
notikumu nonākam 
caur spriedumu.



mācās laboratorijās, jau 10.  klasē 
nonāk vidē, kur redz pētniecisko 
procesu, iepazīst ne tikai mācību, 
bet arī zinātnisko pētniecību, pie-
dalās šajos procesos. Šiem skolē-
niem 11. klasē jau ir individuālais 
plāns, un viņi zina, kurā studiju 

pro grammā tālāk studēs. Tas, pro-
tams, ir izņēmums, bet atbilst arī 
iecerētajam vispārīgajam kompe-
tencēs balstītajam modelim.

A. Špona: Neizprotu, kas pro-
jektā domāts, rakstot par veselību 
un fiziskām aktivitātēm mācību 
jomā. Tās nav aktivitātes, bet dar-
bības. Aktivitāte ir darbības mērs. 
Manuprāt, nepiedodami, ka nekur 
neparādās jēdziens „audzināšana”, 
bet ir tikai attieksmes, kas ir au-
dzināšanas priekšmets. Lietderīgi 
būtu saturā runāt par audzinošām 
mācībām. Jebkurš solis sākas ar 
attieksmi pret priekšmetu, kas ir 
jāapgūst.

A.  Šteinberga: Attiecībā pret 
jebko, ko mainām, visvieglāk ir 
izmainīt darbību, piemēram, pie-
celties un aiziet, bet, lai apzinātos, 
kāpēc tas ir vai nav pieņemami, ir 
nepieciešams daudz ilgāks laiks.

Priekšstats, ka matemātika at-
tīsta domāšanu, ir aplams, toties 
visi to atkārto kā papagaiļi. Mate-
mātika attīsta domāšanu tikai tad, 
ja cilvēks, kurš ir apguvis noteik-
tas matemātiskas likumsakarības, 
var izskaidrot, kā nonāk pie šā 
procesa un rezultāta. Ja ir apgūtas 
noteiktas matemātiskās likumsa-
karības, nevis formulas, tad tās var 
sākt lietot jebkurā jomā – mākslā, 
mūzikā, tehnoloģijās. Pati mate-
mātika nedod priekšroku domā-
šanas attīstībā.

Ja cilvēks ir par sevi pārlieci-
nāts, prot izvirzīt mērķus, izvēlēties 
un domāt par domāšanas procesu, 
tad to varēs darīt jebkurā vietā  – 
Latvijā, ASV, Krievijā. Vidi var ap-
gūt, ja ir ielikts pamats – personības 
attīstība, ko nodrošina pedagoģija 
un psiholoģija. Ja skolotājs darbo-
jas atbilstīgi šo zinātņu teorijai un 
praksei, tad priekšmetu zinātņu sa-
turs tiek apgūts daudz vienkāršāk.

Vēl līdz 1. februārim cilvēki ir 
aicināti vietnē www.skola2030.
lv/apspriesana iesniegt savus 
priekšlikumus un vērtējumu par 
jaunā mācību satura un pieejas 
apraksta projektu „Izglītība mūs-
dienīgai lietpratībai”. 

Aicina apbalvojumiem kultūrizglītībā 
pieteikt talantīgos bērnus, jauniešus un skolotājus

Līdz 2018.  gada 17.  februā-
rim Kultūras ministrija  (KM) 
aicina apbalvojumam pieteikt 
tos bērnus un jauniešus, kā arī 
viņu skolotājus, kuri 2017. gadā 
ir guvuši nozīmīgus panākumus 
starptautiskos konkursos, ska-
tēs un izstādēs. Savukārt Latvi-
jas Nacionālais kultūras centrs 
(LNKC) izcilākos kultūrizglī-
tības skolotājus aicina pieteikt 
Cimzes balvai.

Ar augstāko apbalvojumu 
kultūrizglītības nozarē  – KM 
balvu  – tiek novērtēti Latvijas 
bērnu un jauniešu sasniegumi 
starptautiskajos konkursos, iz-
stādēs un skatēs iepriekšējā ka-
lendārajā gadā mākslas, dizaina, 
mūzikas un dejas nozarēs. Ja šie 
konkursu dalībnieki ir ieguvuši 
godalgotu vietu, uz KM balvu 
pretendē arī pedagogi un kon-
certmeistari, kuri ir sagatavojuši 
bērnus un jauniešus starptautis-
kajiem konkursiem, izstādēm un 
skatēm.

  IK INFORMĀCIJAIK

Skolēns ir līdztiesīgs, bet ne 
vienlīdzīgs ar skolotāju. Skolēns 
par neskaidro jautā droši, un skolā 
viņam nav bail – lūk, tas ir svarīgi. 
Notiek pašpieredzes apmaiņa, bet 
projektā tā neparādās vai parādās 
ļoti maz.

Uz cilvēku attiecas pašpiere-
dze, pašvērtējums, pašanalīze, paš-
regulācija, piemēram, ja neapmie-
rina tas, ko un kā runā skolotājs, 
tad rodas vēlme viņam uzkliegt, 
bet varu sevi regulēt un būt pieklā-
jīgs. Skolotājam ir jādara zināmi 
noteikumi klasē: kā uzvedamies, 
kā mācāmies, kā atskaitāmies utt.

Skolotājam ir vēlams būt ļoti 
kompetentam, lai nereducētu liet-
pratību uz lietu.

Matemātikā ir darbības ar 
skaitļiem, bet trūkst dzīves dar-

Jau piekto reizi LNKC pa-
sniegs pedagoga, tautasdziesmu 
vācēja, latviešu kora mūzikas 
pamatlicēja un profesionālās 
mūzikas izglītības aizsācēja 
Jāņa Cimzes (1814–1881) vār-
dā nosaukto balvu izcilākajiem 
mūzikas, mākslas, dizaina un 
dejas pedagogiem. Cimzes bal-
va ir īpašs LNKC apbalvojums 
skolas pedagogam izcilībai par 
ilggadēju pedagoģisko darbību 
un būtisku ieguldījumu mācību 
un audzināšanas darbā, un to 
piešķir vienu reizi mūžā. Balvas 

piešķiršanas mērķi ir novērtēt 
un godināt pedagogus par ilg-
gadēju pedagoģisko darbību un 
būtisku ieguldījumu mācību un 
audzināšanas darbā.

Informācija par pieteikumu 
iesniegšanu ir pieejama KM mā-
jaslapā www.km.gov.lv un LNKC 
mājaslapā www.lnkc.gov.lv.

Balvu pasniegšanas ceremo
nija notiks 2018. gada 26. aprīlī 
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmijā. 
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Jāņa Jaunsudrabiņa darbā 
„Zaļā grāmata” ir tēlojums „Pa-
puvē”. Neliels fragments no šīm 
bērnības atmiņām par autora un 
kaimiņu ganiņa Branguļu Janciņa 
ganu gaitām: „Ar Janciņu tad nu 
mēs bieži bijām kopā. Mēs nevē-
rojām robežu. Dažreiz viņa govis 
un aitas iegāja pa lielceļa grāvjiem 
tālu mūsu laukā. Es nekā netei-
cu, un viņš daudz nebēdāja, jo 
lielceļš taču piederēja visiem un 
nevienam. Pa lielceļa virsu dzīvo-
damies, mēs sviedām akmeņus, 
kurš tālāk, gan ar roku, gan ar lin-
gu, gan jostās ieliktus. Mēs svie-
dām arī mērķī. Kas par divdesmit 
soļiem trāpīja ceļa stabiņam pašā 
pierē, tas bij varonis. Mēs nemaz 
neapzinājām, ka nav labi tā dau-
zīt glītos uzrakstus. Galvenais bij 
taču mērķī sviešana. Tikai kad 
reiz kāds braucējs, zirgu apturējis, 
ņēma mūs sunīt, mēs atģidāmies. 
Patiesi tas nebija labs darbs.”

Citētais fragments nu nekā-
di nevar būt ilustrācija gadumijā 
premjera Māra Kučinska izzi-
ņotajām valsts attīstības šāgada 
prioritātēm  – izglītība un ceļi. 
Rakstnieka tekstā ir caurskatāmi 
cilvēka attīstības pamatsimboli 
un to mītiskās, taču joprojām vi-
tālās kopsakarības. Simboli nav 
ornaments, simboli nav idejas, 
simboli – tie esam mēs paši. Mēs 
paši  – tādi, kādi joprojām esam, 
un citādi nevaram būt. Tieši paš-
laik ir nepieciešams tos augšām-
celt, lai ar tiem samērotu jaunā iz-
glītības satura ideju dzīvotspēju.

Pirmais simbols  – abi ganu 
zēni. No dabas nākuši, vēl neap-
domīgi, paštaisni līdz nežēlīgu-
mam, kustīgi, dzīvotkāri egoisti. 
Apvienojot šīs un vēl citas līdzī-
gas īpašības vienā vārdā  – nor-
māli puikas. Protams, tas attieci-
nāms arī uz meitenēm.

Normāla pusīte no vēl tikai 
topošā  – haotiska, paša un līdz-

cilvēku enerģiju netaupoša – cil-
vēka. Taču šajā, tikai BĒRNIEM 
normālajā stāvoklī jau ir jaušama 
otra puse: normāls pieaudzis cil-
vēks, kultūras norma… forma: 
„Patiesi tas nebija labs darbs.” Šīs 
otrās puses pieaudzēšanai  – un 
tikai tai! – ir nepieciešama skolo-
šanās, skola.

Jauns simbols – lielceļš. Īpaša 
vieta  – jaunas kustības sākums. 
Lielceļš vairs nav dabisks veido-
jums, tas ir mākslīgi radīts, un to 
nevar nedz norakt, nedz ignorēt, 
jo tā ir organiska, kultūras (ne-
vis – ļoti vienkāršoti raugoties – 
kulturāla cilvēka) forma.

Par to, ka lielceļš ir cilvēku 
mākslīgi radīta kultūras forma, 
liecina cilvēku veidotais ceļa sta-
biņš, kurš šajā vietā atrodas viens 
pats, ir mēms un tāpēc it kā  (?!) 
neaizsargāts pret puiku mesto ak-
meni tam tieši pierē. Un ir nor-
māli arī tas, ka pašiem akmeņu 
sviedējiem tas ir pilnīgi vienal-
dzīgs. Viņi uztver to tāpat kā liel-
ceļu  – visiem piederošu jeb ne-
vienam nepiederošu, uz kura var 

rīkoties, kā tik vien ienāk prātā. 
Tomēr tā nav  – lielceļam ir savi 
likumi, sava misija nu jau apzinā-
ti, neatkāpīgi virzīt brīvdomīgos 
dauzoņas uz pārtapšanas vietu – 
skolu. Ļoti svarīgi ir neaizmirst, 
ka šo kultūras formu sasaiste ir 
pastāvīga, organiska.

Organisks ir arī vēl viens lite-
rārā darba fragmentā saskatāmais 
simbols. Tas ir nejauša braucēja 
tēls. Šādu, tikai šķietami nejau-
šu lielceļa gājēju vai braucēju ir 
absolūtais vairākums. Un tikai 
skolotājs spēj jebkurā situācijā 
apstāties un norādīt, aizrādīt, sa-
bārt, nosunīt (visi darbības vārdi 
ir sinonīms vārdam „atklāt”), kas 
ir lielceļš un uz kurieni tas ved.

Un beidzot abi ganuzēni stāv 
pretim skolas durvīm, kas sim-
bolizē absolūtu robežformu pār-
ejai uz citu cilvēka dzīves posmu. 
Durvis ir jāver, un, protams, tam 
ir vajadzīgs rokturis. Paņemt to 
savā rokā, nospiest, atvilkt un pēc 
tam aizvērt – pirmā jaunā kultū-
ras forma, kuru sastop bērns, ie-
nākot skolā.

Šajā tekstā nav nekādas ironi-
jas. Kamēr mēs paši neredzēsim, 
ka skolā, tāpat kā citur sabiedrī-
bā, kultūra ir VISS  – visas reā-
lās, ārēji uztveramās, bet iekšēji 
līdz galam neizprastās kultūras 
formas –, mēs nespēsim bērnam 
palīdzēt tapt par cilvēku. Dur-
vju rokturis ir visnozīmīgākā  šīs 
pieaugušo dzīves kultūras forma. 
Ar to mēs sastopamies ik dienas. 
Ienākot skolā, mēs pieņemam tās 
noteikumus. Ienākot klasē vai 
kabinetā, mēs pierādām, ka stun-
das saturs mums nav vienaldzīgs. 
Spējot durvis atvērt un aizvērt 
MIERĪGI, pašiem esot jebkurā 
emocionālajā stāvoklī, mēs pierā-
dām, ka varam dzīvot sabiedrībā 
kā pieaugušie, tātad kā cilvēki, 
kam ir pieaudzēta tā otrā puse, 
kuras sākotnēji nebija abiem ga-
niņiem.

Durvju rokturis ir dzīves 
kultivēšanas simbols. Neviena 
ierastā lieta skolā nav nejauša, 
tā nevar būt nejauša. Šādu lietu 
ir milzums, un pie katras bērns 
ir jāpieradina. Skola ir materia-
lizēta, paaudzēs sakārtota kultū-
ras vieta, kuru nedrīkst ignorēt. 
Durvju rokturis, manuprāt, sim-
bolizē kultūru kā mācību satura 
virskompetenci.

Diemžēl patlaban piedāvātais 
jaunais mācību saturs nav piepil-
dīts ar šādām kultūras formām. 
Lielās idejas stāv pāri reālajai 
dzīvei. Vēlme stimulēt rado-
šumu ir riskants, pedagoģiski 
apšaubāms process, jo tas nav 
sakārtots formāli, tas provocē 
bērnus spēlēties ar savas dzīves 
skolas posma kultūrformām, tās 
pat līdz galam neuztverot un vē-
lāk nepieņemot.

Kultūrai vispār nevar būt 
īpaša vieta mācību procesā. 
Katrs mācību priekšmets ir īpaši 
izkopta kultūras forma. Skais-
tums nav smukums. Arī viss 
efektīgais, pārsteidzošais, ko uz-
spiež mūsdienu tehnoloģijas, ir 
tikai smukums. Videntur omnia 
repentīna graviōra – ‘viss pārstei-
dzošais šķiet svarīgāks’. To sapra-
ta jau Romas Impērijas laikmeta 
domātāji. Vērtīgs interesantas 
mācīšanas problēmas rakstu-
rojums ir atrodams Aristoteļa 
(Aριστοτέλης) darbā „Poētika” 
(„Dzejas māksla”)  – iegūt zinā-
šanas sagādā lielu prieku, tomēr 
vairākumam cilvēku šī izjūta nav 
ilgstoša. Starp citu, Aristotelis ir 
viens no pirmajiem filozofiem, 
kas šajā darbā izklāsta drāmas 
teoriju. Arī jaunā mācību satura 
modelī mākslu jomā negaidīti 
ir parādījusies tieši drāma. Ce-
rams, tas būs pakāpiens uz tādu 
svarīgu kompetenci kā prasmi 
publiski runāt jeb retoriku.

Kāpēc durvīm ir vajadzīgs 
rokturis? Tāpēc, ka bez roktura 
durvis nav kultūras forma. Kā-
pēc ir vajadzīga kultūra? Tāpēc, 
ka bez kultūras cilvēks nevar būt 
pilnvērtīgs.

Jaunais izglītības satura mo-
delis ir nepietiekami materiāls, 
konservatīvi formāls, tam pie-
trūkst pēctecības saites ar ikviena 
cilvēka apziņas simboliskajām 
formām. Bet vislielākais risks ir 
tas, ka tie skolotāji, kas enerģiski 
būs pieķērušies lielo ideju subjek-
tīvai īstenošanai, atstās bez pienā-
cīgas ievērības tādus „sīkumus” 
kā, piemēram, durvju rokturis. 

FOTO: no personiskā arhīva
Valdis Čeičs uzskata, ka kultūrai vispār nevar būt īpaša vieta mācību 
procesā. Katrs mācību priekšmets ir īpaši izkopta kultūras forma.

Kāpēc durvīm ir vajadzīgs rokturis
   VALDIS ČEIČS

Latviešu valodas un literatūras 
skolotājs

IK

IKVD: 2017./2018. mācību gadā pašvaldībām nav 
informācijas par 1213 obligātā izglītības vecuma bērniem

Pirmo reizi septiņu gadu 
laikā, salīdzinot ar iepriekšējo 
gadu, ir samazinājies izglītības 
iestādēs nereģistrēto obligātā 
izglītības vecuma (5–18) bērnu 
skaits. Pašvaldību sniegtie dati 
liecina, ka 2017./2018. mācību 
gadā ir 17  803 izglītības iestā-
dēs nereģistrēti obligātā izglītī-
bas vecuma bērni, t.  sk. 16  080 
7–18  gadus veci bērni un 1723 
5–6  gadus veci bērni, teikts Iz-
glītības kvalitātes valsts dienesta 

(IKVD) ziņojumā „Par obligātā 
izglītības vecuma bērniem, kuri 
nav reģistrēti nevienas izglītības 
iestādes sarakstā”.

Līdz šim izglītības iestādēs 
nereģistrēto bērnu skaits kat-
ru gadu pieauga, bet 2017.  gada 
nogalē, apkopojot pašvaldību 
sniegto informāciju, IKVD ir 
secinājis, ka izglītības iestā-
dēs nav reģistrēti 17  803 obli-
gātā izglītības vecuma bērni, 
kas ir par 1219  bērniem mazāk 
nekā 2016./2017. mācību gadā. 
2017. gadā mazāks ir arī to bēr-
nu skaits, kuri, pēc pašvaldī-

bu datiem, atrodas ārzemēs: 
2016.  gadā ārzemēs bija 14  764 
bērni, 2017.  gadā  – 13  874, t.  i., 
par 890 bērniem mazāk.

Tomēr IKVD ieskatā satrau-
cošs ir fakts, ka 2017./2018. 
mācību gadā par 1213  obligā-
tā izglītības vecuma bērniem 
pašvaldībām nav nekādas in-
formācijas  – ne kur šie bērni 
atrodas, ne kādēļ viņi neiegūst 
obligāto pamatizglītību vai ne-
turpina mācības vidējās izglītī-
bas iestādē. Lai gan, salīdzinot 
ar 2016./2017. mācību gadu, šo 
bērnu skaits ir samazinājies 

(2016.  gadā tādi bija 1345), tas 
vēl joprojām ir liels, un šāda 
situācija nebūtu pieļaujama. 
Ievērojot likumā „Par pašval-
dībām” noteikto pašvaldības 
autonomo funkciju gādāt par 
iedzīvotāju izglītību un veikt 
attiecīgajā administratīvajā te-
ritorijā dzīvojošo bērnu uzskai-
ti, pašvaldību darbam ir jābūt 
rezultatīvākam.

Tāpat kā ik gadu, arī šogad 
IKVD aicina atbildīgās institū-
cijas pievērst uzmanību izglītī-
bas iestādēs nereģistrētajiem ilg-
stoši slimojošajiem bērniem un 

bērniem invalīdiem. 2017./2018. 
mācību gadā ir ziņas par 30 
(2016./2017.  – 33) ilgstoši sli-
mojošiem bērniem un bērniem 
invalīdiem, kuri nav reģistrēti 
izglītības iestādēs. Tas ir pretru-
nā ar normatīvajos aktos noteik-
to, jo, piemēram, lai organizētu 
bērnam mācības mājās, viņam 
ir jābūt reģistrētam izglītības 
iestādē. Tātad pašvaldībai vaja-
dzētu informēt bērna vecākus 
par nepieciešamību reģistrēt 
bērnu izglītības iestādē un ie-
spējām viņam nodrošināt mācī-
bas mājās.  

  IK INFORMĀCIJAIK

Kamēr mēs paši 
neredzēsim,

ka skolā, tāpat kā citur 
sabiedrībā, kultūra ir 
VISS – visas reālās,
ārēji uztveramās, 
bet iekšēji līdz galam 
neizprastās kultūras
formas –, mēs 
nespēsim bērnam 
palīdzēt tapt par 
cilvēku.
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Veiksme meklējama sadarbībā 
un izaicinājumā pēc kaut kā jauna

Sarunu ciklā par skolvadību 
uz sarunu esam aicinājuši Kanda-
vas Lauksaimniecības tehnikuma 
direktori Daci Rozentāli, kura par 
prioritāti ir izvirzījusi sagatavot 
darba tirgum konkurētspējīgus 
profesionāļus, lielāko uzsvaru dar-
bā liekot uz kvalitāti.

Kuras no piedāvātajām pro-
fesijām jaunieši izvēlas apgūt vis-
vairāk, un kuras no tām jūs uz-
skatāt par Kandavas Lauksaim-
niecības tehnikuma stipro pusi un 
vēlaties attīstīt?

Jau izsenis viena no pieprasī-
tākajām profesijām ir lauksaim-
niecības tehnikas mehāniķis, un 
tā ir arī viena no pirmajām profe-
sijām, ko varēja apgūt tehnikuma 
pirmsākumos. Otra dominējošā 
profesija jau ilgāku laiku ir auto-
mehāniķis – manuprāt, pateicoties 
tam, ka specialitātes profesionā-
lo priekšmetu skolotāji daudzu 
gadu garumā ar savu entuziasmu 
un tehnikuma vadības atbalstu ir 
izveidojuši mūsdienām atbilstīgu 
materiāli tehnisko bāzi. Iesaisto-
ties Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda projektā, tika veikta telpu 
renovācija un sagādāts moderns, 
darba tirgus prasībām atbilstīgs 
mācību kabinetu un laboratoriju 
aprīkojums.

Esat vadītāja trim struktūr-
vienībām  – Kandavas, Saulaines 
un Cīravas tehnikumam, kur strā-
dā 132  pedagogi. Kā raksturojat 
sadarbību ar pedagogiem? Kā sti-
mulējat viņus profesionāli pilnvei-
doties, vai arī viņi paši ir ieintere-
sēti? Vai un kā plānojat piesaistīt 
jaunus nozares pedagogus?

Savā kolektīvā esmu novēro-
jusi, ka vairākums pedagogu prot 
mērķtiecīgi plānot un vadīt mā-
cību procesu, pārzina un izmanto 
modernās tehnoloģijas, ar savu 
darbību veicina skolēnu mācīšanās 
motivācijas veidošanos, jo paši ir 
apguvuši mūsdienīgus darba pa-
ņēmienus. Un īpaša motivācija nav 
nepieciešama.

Domāju, dzīve piespiedīs pie-
saistīt jaunus nozares pedagogus, 
jo kolektīva novecošanās ir ne-
izbēgams process. Šī ir viena no 
sāpīgākajām problēmām, ar kuru 
esam saskārušies pēdējā gada lai-
kā. Ieviešot mācību procesā mo-
dulāro apmācību, programmas ir 
tik ļoti sadrumstalotas, ka katram 
pedagogam stundu skaits ir mi-
nimāls, tāpēc jaunam pedagogam 
nespējam piedāvāt maksimālu slo-
dzi savā jomā un tātad arī konku-
rētspējīgu atalgojumu.

Jūs respektējat darba devēju 
atsauksmes gan par tehnikumu 
audzēkņiem, gan viņu pedago-
giem. Kā sadarbojaties ar darba 
devējiem?

Lai profesionālā izglītība būtu 
kvalitatīva un tās pienesums Lat-
vijas darba tirgum būtu neatsve-
rams, svarīga ir visu ieinteresēto 
pušu iesaiste  – audzēknis, teh-
nikums, darba devējs. Patlaban 
strādājam tā, lai darba devējus pēc 
iespējas vairāk iesaistītu mācību 
procesā, t.  i., mācību programmu 
izstrādē, praktikantu mācībās. Arī 
man ir patīkami un prieks, ja au-
dzēknis, atgriežoties no prakses, 
lepojas ar saņemto pateicības raks-
tu, kurā augstu novērtētas viņa 
iemaņas un prasmes. Uzklausām 
arī kritiku, jo tā palīdz atrast vājās 
vietas un analizēt, kā pilnveidot 
mūsu darbu. Sadarbība ar uzņē-
mējiem ar katru gadu paplašinās, 
jo uzņēmēji apzinās, ka sadarbībā 
ar tehnikumu viņiem ir vislabākās 
iespējas piesaistīt jaunos speciālis-
tus, kuri prakses laikā jau ir apgu-
vuši nepieciešamās iemaņas.

Kāda ir izveidojusies sadarbī-
ba ar pašvaldību?

Pozitīva. Manuprāt, uz sav-
starpēju cieņu balstīta pašvaldības 
un tehnikuma sadarbība ir viens 
no būtiskākajiem priekšnosacīju-
miem tehnikuma pastāvēšanā un 
attīstībā. Ir jāuzsver, ka pašvaldība 
nav skolas dibinātājs, bet cenša-
mies piedalīties visos pašvaldību 
(Kandavas, Aizputes, Pilsrundā-
les) rīkotajos kultūras un sporta 
pasākumos. Vislabākā sadarbība ir 
izveidojusies ar Pilsrundāles paš-
valdības darbiniekiem, kuri izrāda 
interesi par tehnikuma dzīvi, aici-
na uz sarunām, savu iespēju robe-
žās palīdz ar ieteikumiem.

Tehnikuma pašvērtējuma zi-
ņojumā esat minējusi, ka vēlaties 
pilnveidot informācijas apriti ar 
pedagogiem un audzēkņiem. Kas 
jau izdodas, un ko vēlaties labāk?

Daudzi mācību darba jautāju-
mi tiek apspriesti un daudzas ra-
došas idejas rodas ne vien pedago-
ģiskajās un organizatoriskajās sa-
nāksmēs, bet arī neformālās saru-
nās ar skolotāju un audzēkni. Ļoti 
bieži audzēkņi ir tie, kas ienes teh-
nikumā jaunas idejas un vēsmas, 
bet nereti tās esam ignorējuši, ne-
uzskatījām par labām, jo tās taču ir 
tikai audzēkņu domas… Patlaban 
ar audzēkņu padomi izstrādājam 
metodiku, kā uzlabot informācijas 
apriti. Aktīvi šajā procesā iesaistās 
arī jaunie pedagogi.

Tehnikumā ir izveidota vecā-
ku pašpārvalde. Kāda ir skolas 
sadarbība ar audzēkņu vecā-
kiem?

Ir izstrādāts modelis, kādu 
vēlamies vecāku pašpārvaldi, jau 
ievēlēti pārstāvji, bet darbs ir pašā 
sākumā. Sastopos ar divu ļoti at-
šķirīgu veidu attieksmi. Man cilvē-
ciski ir grūti izprast, ka daļa vecā-
ku ir vienaldzīgi par to, kas notiek 
ar viņu dēlu vai meitu. Diemžēl 

daudziem jauniešiem trūkst mo-
tivācijas mācīties, viņi lieto alko-
holu, bet, ja viņi ir pilngadīgi, tad, 
piemēram, ar uzrakstīto protokolu 
par dažādu veidu pārkāpumiem 
vecāki nav jāiepazīstina. Man nav 
vienaldzīgs jauniešu liktenis, bet 
daudzi vecāki atbild, ka dēls ir 
pilngadīgs, lai pats arī atbild un 
ka viņiem tālākais, kas ar viņu no-
tiks, nav svarīgs. Domāju, ka šis ir 
jautājums, kas nodarbina jebkuras 
skolas direktoru. Un ir arī vecāki, 
kas zvana gandrīz katru dienu un 
kuru interese ir pārāk sakāpināta. 
Protams, uzklausām vecāku sū-
dzības, bet nevaram, piemēram, 
ietekmēt, ja domstarpības ir par 
valstiskām prasībām. Tomēr pār-
svarā vēlētos, lai vecāki vairāk se-
kotu savu atvašu sekmēm, bet to 
darīt nevaram piespiest, jo elektro-
niski tas ir maksas pakalpojums. 
Patlaban lielākā problēma ir neat-
taisnoti kavētas stundas. Ja vecāki 
nepalīdz to pārvarēt, atrisināt, tad 
lūdzam iesaistīties arī pašvaldī-
bas sociālo dienestu. Gribētos, lai 
valstiskā līmenī tiktu paredzēta 
vecāku līdzatbildība bērnu izglī-
tībā jebkurā vecumā, kamēr viņš 
apmeklē izglītības iestādi, jo paš-
laik atbildība galvenokārt gulstas 
uz skolas pleciem.

Tehnikumā ne tikai praktizē-
jat mācības darba vidē, bet arī ir 
jāapgūst vispārizglītojošie mācī-
bu priekšmeti, turklāt mācās arī 
izglītojamie ar īpašām vajadzī-
bām. Kā izdodas visu sabalan-
sēt – kur ir meklējama veiksmīgu 
rezultātu atslēga? Kā risināt grū-
tības, ja tādas rodas?

Vēlme darīt, spēja ātri reaģēt 
un pielāgoties un kolēģu atbalsts ir 
pamats veiksmīgai tehnikuma va-
dīšanai. Galvenie mūsu tehniku-
ma veiksmes atslēgas vārdi ir „sa-
darbība”, „katra pedagoga perso-
niskais ieguldījums”, „elastība” un 
„izaicinājums pēc kaut kā jauna”.

Dzīvē rodas arī konfliktsituā-
cijas. Kādām metodēm tās risināt?

Konfliktsituācijas ir nepatī-
kamākā ikdienas daļa, bet parasti 
izmantojam konstruktīvas saru-
nas, meklējam cēloņus, analizējam 
sekas. Ir reizes, kad ir jāpasaka 
arī kāds skarbāks vārds, lai kādu 
sapurinātu. Uzskatu  – ja sarunā 
piedalās visas iesaistītās puses un 
emocijas noliek malā, jebkuru 
konfliktsituāciju var atrisināt mie-
rīgā ceļā. Protams, ir reizes, kad 
vieni to nespējam, tad aicinām 
palīgā speciālistus  – juristus, psi-
hologus, Izglītības kvalitātes valsts 
dienesta pārstāvjus.

  ILZE BRINKMANEIK

FOTO: no D. Rozentāles personiskā arhīva
Dace Rozentāle kopā ar tehnikuma kartingistu komandu.

EKSPERTU VIEDOKLIS
Latvijas Neatkarīgo mež-

izstrādātāju asociācijas, Latvi-
jas Kokapstrādes uzņēmēju un 
eksportētāju asociācijas un aso-
ciācijas „Latvijas koks” izpilddi-
rektors Artūrs Bukonts:

Vērtēšanas brīdī D.  Rozen-
tāle vēl samērā nesen bija stā-
jusies direktores amatā, tāpēc 
pozitīvi ir vērtējama vadītājas 
spēja īsā laika posmā izveidot 
saliedētu un atbalstošu admi-
nistrācijas komandu, kas būtī-
bā ir atslēga, lai šādā situācijā 
spētu ātri un kvalitatīvi aptvert 
samērā lielās izglītības iestādes 
un vairāku tās struktūrvienību 
ikdienas darbu un to mērķtie-
cīgi vadīt. Īpaši atzinīgi vērtēju 
ciešo sadarbību ar reģiona dar-
ba devējiem, kā arī spēju nelie-
tot strausa stratēģiju, saskaroties 
ar izaicinājumiem skolas darbā. 
Problēmas tiek identificētas, un 
tās tiek risinātas. 

SIA  „Domenikss” diagnos-
tikas eksperts Māris Putnieks:

Galvenokārt vērtēju au-
tomehāniķu mācību procesu, 
tādējādi mana komunikācija 

ar D.  Rozentāli bija tikai ļoti 
maza daļa no kopējā procesa, 
taču, runājot ar darbiniekiem, 
ir jūtams respekts pret direkto-
ri. Mans personiskais viedoklis: 
apņēmīga, neatlaidīga, nebaidās 
uzņemties atbildību, ar vīziju 
par tehnikuma nākotni. Varu 
tikai novēlēt turpināt iesākto 
ceļu uz attīstību.

Latvijas Darba devēju kon-
federācijas Enerģētikas nozares 
ekspertu padomes koordinators 
Māris Valdis Kalniņš:

Kad viņa uzņēmās šo dar-
bu, viņai noteikti bija un ir savs 
redzējums, kā noturēt un attīstīt 
profesionālo izglītību tādā maz-
pilsētā kā Kandava. Ļoti svarīgi 
ir uzturēt izglītības piedāvāju-
mu un kultūrvidi ne tikai Rīgā, 
bet arī citās pilsētās. Jaunieši ir 
ļoti dažādi, daudziem ir vilinā-
jums braukt ne tikai uz Rīgu, bet 
arī tālāk – uz citām Eiropas val-
stīm, tādēļ veidot labu izglītības 
piedāvājumu lauksaimniecības 
nozarē ir pietiekami sarežģīti. 
Varu tikai novēlēt, lai Kandavas 
Lauksaimniecības tehnikumam 
veicas arī turpmāk. 

Vai ir izveidojušās kādas tra-
dīcijas, kuras turpināt vai esat 
iesākuši no jauna?

Par vienu no svarīgākajiem 
sava darba uzdevumiem uzskatu 
labvēlīga mikroklimata saglabā-
šanu. Esam atjaunojuši vairākas 
tradīcijas, piemēram, mehāniķu 
dienas; nesen atsākām vienu no 
aizrautīgākajām  – hokeja spēli 
starp audzēkņiem un skolotājiem, 
jo sportā tādas jau ir basketbolā un 
volejbolā. Tehnikumā kādreiz rī-
koja kino vakarus, un vēlos, lai tie 
atkal notiktu. Ideju ir daudz, un, 
citējot dzejnieku, – „finiša nav… ir 
tikai starts”. 
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Neredzīgu un vājredzīgu skolēnu 
izglītošanai ir jābūt sistemātiskai

VISI FOTO: no skolas arhīva

Mūsdienu pasaule katram cil-
vēkam izvirza aizvien augstākas 
prasības. Straujais dzīves temps, 
nemitīgā tehnoloģiju attīstība, ik-
dienas pienākumi liek cilvēkam 
izglītoties visas dzīves garumā.

Vispārizglītojošajās skolās 
mācību saturu sāk balstīt uz kom-
petenču mācīšanas pieeju, bet 
neredzīgu un vājredzīgu bērnu 
izglītošanā šāda pieeja tiek nodro-
šināta jau sen, jo bērnu ar redzes 
traucējumiem apmācīšana citādi 
nemaz nav iespējama. To apstipri-
na ārzemju kolēģu darbs un viņu 
pieredze; arī Latvijā vājredzīgu 
un neredzīgu bērnu apmācībā 
izmantojam tādas pašas meto-
des, kā, piemēram, to dara kolēģi 
Somijā un Zviedrijā. Par to esam 
pārliecinājušies, viesojoties un ap-
gūstot jaunas zināšanas ASV un 
Eiropā.

Neredzīgu un vājredzīgu sko-
lēnu izglītošanai ir jābūt sistemā-
tiskai, zināšanas, iemaņas, pras-
mes, attieksmes tiek mērķtiecīgi 
mācītas gan teorētiski, gan prak-
tiski. Skolēni pēta, izzina, klau-
sās, sajūt, tausta, izgaršo, sadzird, 
savstarpēji komunicē, sadarbojas, 
veido cieņpilnas attiecības. Lai 
skolēni sekmīgi apgūtu mācību 
vielu, skolas pedagogi nemitīgi sa-
darbojas, rod veidus un risināju-
mus, kā labāk pasniegt akadēmis-
kās zināšanas, iesaistot praktiskā 
darbā arī pašus skolēnus.

Apstiprinājums, ka strādājam 

kvalitatīvi un ejam pareizā vir-
zienā, ir mūsu skolas absolventu 
veiksmīga izglītošanās Latvijas 
augstskolās. Pagājušā mācību 
gada absolventi studē Latvijas 
Universitātē  (LU) angļu un baltu 
filoloģiju, Jāzepa Vītola Latvijas 
Mūzikas akadēmijā instrumentā-
lo mūziku, Baltijas Starptautiskajā 
akadēmijā sociālo labklājību, LU 
Rīgas Medicīnas koledžā masāžu 
un hidroterapiju.

Pedagogu virsuzdevums mūsu 
skolā ir sadarbība, kopīgi strādā-
jot, plānojot, realizējot izvirzītos 
mērķus, lai skolēni izaug par ne-
atkarīgām, patstāvīgām personī-
bām. Ir svarīgi audzināt, izglītot 
cilvēku, kurš iegūtās kompetences 
spēj lietot reālās dzīves situācijās.

Lai neredzīgi skolēni iegūtu 
akadēmiskās zināšanas, ir ļoti sva-
rīgi apgūt Braila rakstu, kas ir visā 
pasaulē pieņemta neredzīgiem cil-
vēkiem paredzēta rakstības sistē-
ma, jo bez lasīt un rakstīt prasmes 
nav iespējama kvalitatīva izglītība. 
Skolotājam ir jābūt kompetentam: 
pirmkārt, viņam pašam ir jāie-

mācās un jāpārzina Braila raksts, 
otrkārt, ir jāprot iemācīt to nere-
dzīgam skolēnam.

Būtiski šo virsuzdevumu rea-
lizēt arī vispārizglītojošajās skolās, 
kurās tiek iekļauti vājredzīgi un 
neredzīgi skolēni. Vispārizglītojo-
šo skolu pedagogiem, asistentiem 
ir jābūt profesionāļiem un jārēķi-
nās ar to, ka, mērķtiecīgi neveici-
not neredzīgu skolēnu patstāvī-
bu  – vienmēr visur aizvedot pie 
rokas, nepieciešamās lietas piene-
sot klāt, nemācot orientēšanās un 
pārvietošanās tehniku, izmantojot 
balto spieķi, – tiek nodarīts neat-
griezenisks ļaunums viņu turp-
mākajai neatkarībai.

Lepojamies, ka neredzīgais 
11.  klases skolnieks Jānis viens, 
bez palīdzības spēj nokļūt no sko-
las Juglā līdz mājām Olainē. Un tā 
nav nejaušība – tā ir mērķtiecīga 
pedagogu un Jāņa mērķa sasnieg-
šana, izmantojot kompetenču 
pieeju. Lai sasniegtu šo mērķi, ir 
jāpadara milzīgs komandas darbs, 
sadarbojoties pedagogiem un ve-
cākiem, – no orientēšanās plaknē 
līdz telpas izzināšanai skolā un 
mājās, tālāk  – skolas un mājas 
apkārtnes izzināšana, tuvāko sa-

Vispārizglītojošo 
skolu 

pedagogiem, 
asistentiem ir jābūt 
profesionāļiem un 
jārēķinās ar to, ka, 
mērķtiecīgi neveicinot 
neredzīgu skolēnu 
patstāvību, tiek 
nodarīts 
neatgriezenisks 
ļaunums viņu 
turpmākajai 
neatkarībai.



   AIRITA BUŠA
Strazdumuižas 
internātvidusskolas–attīstības 
centra vājredzīgiem un 
neredzīgiem bērniem  
direktores vietniece

IK

   DZINTRA POKULE
Strazdumuižas 
internātvidusskolas–attīstības 
centra vājredzīgiem un 
neredzīgiem bērniem metodiķe

IK

biedrisko vietu iepazīšana, visbei-
dzot – dažādu maršrutu apgūšana.

Jānis Lejnieks stāsta: „Orien-
tēties ārpus skolas sāku, skolotājas 
iedrošināts. Pēc vairākkārtējām 
sistemātiskām nodarbībām pats 
varēju nokļūt līdz bibliotēkai, vē-
lāk patstāvīgi varēju aiziet līdz 
veikalam. Tagad, dodoties mā-
jup, apzināti izvēlos sarežģītāko 
maršrutu, eju uz tālāko autobu-
sa pieturu, kaut varētu izmantot 
pieturu blakus skolai. Viens spēju 
aiziet uz pārtikas veikalu un no-
pirkt nepieciešamo. Norēķinoties 
vienmēr izmantoju bankas karti. 
Arī kosmētikas veikalā pērku sev 
tīkamās smaržas. Daudzi uzskata, 
ka tehnoloģijas atvieglo neredzīgu 
cilvēku dzīvi. Tam piekrītu, bet ir 
gadījies, ka pa ceļam mobilajam 
telefonam izlādējas baterija, tāpēc 
ir jāpaļaujas uz savām spējām.”

Arī citi mūsu skolas neredzīgie 
jaunieši patstāvīgi spēj orientē-
ties sev zināmajā maršrutā. Jānis 
Ivans Muravjovs atklāj savu piere-
dzi: „Arī es patstāvīgi pārvietojos 
pa Rīgu. Uzskatu  – lai veiksmī-
gi orientētos, ir svarīga ne tikai 
maršruta apguve, bet arī mana 
attieksme. Man nav svarīgs līdz-

cilvēku vērtējums. Nesatraucos, ja 
kāds pamana manu neizdošanos. 
Ir gadījies arī klupt, uzskriet virsū 
reklāmas stendiem, stabiem, bet 
nedrīkst padoties, ir jāsaņemas 
un jāturpina doties tālāk. Reizēm 
traucē uzbāzīgo līdzcilvēku pie-
dāvājums palīdzēt. Paralēli visiem 
mācību priekšmetiem skolā ap-
gūstu kulinārijas prasmes; nāka-
mais mērķis, kuru vēlos sasniegt, 
ir iemācīties gludināt.”

Neredzīgiem bērniem ir jā-
māca jebkura darbība, individuāli 
piemeklējot atbilstīgāko darbības 
veidu. Skolas bērni aug par piln-
tiesīgiem sabiedrības locekļiem. 
Viņi iegūst un attīsta prasmes: 
sporto, griež, līmē, zīmē, dzied, 
glezno, krāso, raksta, lasa.

Domājam  – dzīve pierāda, 
ka kompetencēs balstītu izglītību 
nevar diktēt un ierakstīt likumos, 
svarīga un izšķirīga ir tā cilvēka 
klātbūtne, kas ir kopā ar neredzī-
gu skolēnu. Neredzīgi un vājre-
dzīgi skolēni nepārtraukti iegūst 
akadēmiskās zināšanas, pauž at-
tieksmi un kompetenču prasmes 
lieto reālajā dzīvē.

Skolas mājaslapa: www.straz-
duskola.lv. 

Jānis Lejnieks, izmantojot balto spieķi, apgūst prasmi orientēties uz 
ietves.

Jānis Lejnieks, izmantojot balto spieķi, mācās patstāvīgi pārvietoties pa kāpnēm un orientēties paze
mes tunelī.

Jānis Ivans Muravjovs apgūst prasmi patstāvīgi pagatavot ēdienu.
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KURSI, SEMINĀRI

Sākot ar 27. janvāri
Lai palīdzētu sagatavoties 

centralizētajiem eksāmeniem un 
veiksmīgām studijām Rīgas Teh-
niskajā universitātē  (RTU), vi-
dusskolēni aicināti pieteikties sa-
gatavošanas kursiem. Rīgā notiks 
sagatavošanas kursi matemātikā 
un fizikā, bet RTU Daugavpils fi-
liālē – fizikā. Kursu dalībniekiem 
būs iespēja atkārtot vidusskolas 
mācību saturu konkrētā priekš-
metā un strādāt ar kvalitatīviem 
starptautisku projektu izdales 
materiāliem. Fizikas kursi Rīgā 
notiks divās grupās divas reizes 
mēnesī: sestdienās plkst.  10.00–
14.00 (sākums – 3.  februārī) un 
otrdienās plkst. 17.00–19.50 (sā-
kums  – 6.  februārī); Daugavpils 
filiālē  – sestdienās plkst.  12.30–
16.30 (sākums – 27. janvārī). Arī 
matemātikas kursi Rīgā norisi-
nāsies divās grupās divas reizes 
mēnesī: sestdienās plkst.  12.30–
16.30 (sākums – 10. februārī) un 
pirmdienās plkst.  17.00–19.50 
(sākums – 5. februārī). Lai kļūtu 
par kursu dalībnieku, jāaizpilda 
pieteikuma anketa un jāsamak-
sā kursu dalības maksa. Vairāk 
par sagatavošanas kursiem Rīgā: 
www.rtu.lv/sagatavosanas-kursi. 
Vairāk par sagatavošanas kur-
siem Daugavpilī: http://df.rtu.
lv/.

1. februārī
Latvijas Universitātes  (LU) 

Matemātikas un informātikas 
institūta  (MII) Mākslīgā inte-
lekta laboratorijā (AILab) Rai-
ņa bulvārī  29 (413.  auditorijā) 
plkst.  14.00–16.00 notiks semi-
nārs digitālo humanitāro zinātņu 
pētniecībā noderīgu resursu un 
rīku iepazīšanai. Seminārā būs 
iespēja iepazīt galvenos LU MII 
AILab pētījumu virzienus, kā arī 
uzzināt par dažādiem valodas 
korpusiem un uz to pamata vei-
dotajiem rīkiem: runas transkri-
bēšanas redaktoru, morfoloģijas 
analizatoru, daudzvalodu ziņu 
apkopošanas un analīzes rīku 
u. c. Seminārā aicināti piedalīties 
pētnieki un studenti, kurus inte-
resē datormetožu izmantojums 
humanitāro zinātņu pētījumos. 
Pieteikties semināram var līdz 
28.  janvārim, aizpildot anketu:  
http://ej.uz/dh-seminars2 . Dalība 
seminārā ir bez maksas.

KONFERENCES

No 24. līdz 26. janvārim
LU Dabaszinātņu akadēmis-

kajā centrā Jelgavas ielā  1 Rīgā 
norisināsies ikgadējais starp-
tautiskais bibliotēkzinātnes un 
informācijas zinātnes simpozijs 
BOBCATSSS. BOBCATSSS  – tā 
ir tradīcija, kas kopš 1993.  gada 
tiek pārņemta no vienas valsts 
uz otru. Simpozijs notiek ar 
EUCLID (Eiropas Bibliotēku un 
informācijas izglītības un pētnie-
cības asociācija) atbalstu, un to 
organizē vismaz divu universitā-
šu studenti no dažādām valstīm. 
26. BOBCATSSS simpoziju orga-
nizē LU Sociālo zinātņu fakultā-
tes studenti un pasniedzēji sadar-
bībā ar Ungārijas Etveša Loranda 
universitātes (Eötvös Loránd Uni-

versity  – ELTE) studentiem un 
pasniedzējiem.

26. janvārī
LU Mazajā aulā Raiņa bul-

vārī  19 plkst. 9.00–10.00 notiks 
konference „Sabiedriskā viedokļa 
ietekme uz tiesnešiem un tiesu 
sistēmu kopumā”, ko organizē Tie-
sību zinātņu pētniecības institūts 
un LU Juridiskā fakultāte. Pasāku-
ma mērķis ir uzsākt diskusiju par 
plašsaziņas līdzekļu radītā sabied-
riskā viedokļa ietekmi uz sabied-
riski nozīmīgu tiesvedību gaitu un 
rezultātu. Konferencē ar referā-
tiem uzstāsies Satversmes tiesas, 
Augstākās tiesas un Rīgas apga-
baltiesas tiesneši, kā arī Latvijā pa-
zīstami zvērināti advokāti. Lai gan 
lielāko daļu konferences referātu 
lasīs profesionāli juristi, referentu 
vidū ir arī psihologi, antropologi 
un mediju eksperti. Konferencē 
tiks prezentēts arī pētījumu cen-
tra „SKDS” pētījums par tiesnešu 
ietekmējamību no dažādiem skat-
punktiem  – sabiedrības, advokā-
tu, kā arī pašu tiesnešu.

29. janvārī
LU Raiņa bulvārī  19 muzeja 

zālē (415.  auditorija) notiks LU 
76.  starptautiskās zinātniskās 
konferences sekcijas „Zinātņu 
vēsture un muzeoloģija” darbs. 
Trīs sēdes un plakātu sesija tiks 
veltīti muzeju darbības aktua-
litātēm, muzeju kolekcijām kā 
unikālām laikmeta liecībām un 
pētniecības avotiem, jaunākajiem 
zinātņu vēstures pētījumiem.

1. februārī
LU Dabas mājā Jelgavas ielā 1 

Rīgā notiks konference „Atvērtās 
tehnoloģijas: no datiem līdz zi-
nāšanām”, kuru organizē Latvijas 
Atvērto tehnoloģiju asociācija 
(LATA), aicinot piedalīties IKT 
nozares profesionāļus, uzņēmējus, 
valsts, pašvaldību un izglītības ie-
stāžu darbiniekus un citus intere-
sentus. Konferencē būs iespējams 
uzzināt par 2018. gada tendencēm 
IKT jomā pasaulē un Latvijā. Pre-
zentācijas būs veltītas datiem kā 
videi, kurā dzīvojam, un datiem 
kā vērtību un zināšanu radītājiem. 
Eksperti dalīsies pieredzē, kā no 
atvērtajiem datiem radīt pakalpo-
jumus, kā arī sniegs skaidrojumu, 
kas ir lielie dati, kā tos apstrādāt 
un kur Latvijā papildināt savas 
zināšanas datu tehnoloģijās. Ap-
meklētājiem būs iespēja uzzināt, 
kā mainīsies uzņēmumu ikdiena 
pēc datu regulas ieviešanas un kā 
saviem spēkiem ieviest datu regu-
lu. Būs informācija arī par jaunu-
miem Latvijā atvērto datu jomā. 
Pēcpusdienas sesijās konferences 
dalībnieki iepazīs īpašas tehnolo-
ģijas un risinājumus, piemēram, 
atvērto tehnoloģiju platformu 
„LoRa”, „Nutanix AHV” un „Hi-
tachi” iespējas virtualizācijā un 
mākoņpakalpojumos; būs tēmas 
par atvērtā pirmkoda program-
matūru un drošību, kā arī pri-
vāto datu uzglabāšanas pieredzi. 
Konferences laikā tiks pasniegtas 
LATA balvas par ieguldījumu at-
vērtu IKT izstrādē, izmantošanā 
un popularizēšanā. Apbalvojumi 
tiks pasniegti trīs kategorijās: at-
vērtākā iestāde; izcilākais tehno-

loģiju risinājums biznesā; būtis-
kākais ieguldījums atvērto tehno-
loģiju popularizēšanā. Ieeja – bez 
maksas. Pieteikšanās: līdz 26. jan-
vārim LATA mājaslapā.

2. februārī
Latvijas Etnogrāfiskā brīv-

dabas muzeja administrācijas 
ēkas Bonaventuras ielā  10 zālē 
plkst.  9.00 sāksies gadskārtējā 
(šogad jau 80.) zinātniskā kon-
ference, kuras laikā būs iespēja 
uzzināt aktualitātes etnogrāfi-
jā, zinātniskajā restaurācijā un 
vēstures pētniecībā. Plkst.  10.00 
sāksies uzstāšanās: Armanda 
Vijupa (Ventspils muzejs) stās-
tījums „Eksperimenta nozīme 
darba procesu izpratnei. Dzelzs 
kalšana”; Jāņa Ulmja (Limbažu 
muzejs) referāts „Tradicionālie 
ārstniecības augi latviešu zem-
nieka sētā”; Andreja Jakovļeva 
ziņojums „Enkuri Ostas nolik-
tavas ekspozīcijā”; Edgara Meļņa 
ieskats „Dažādu konstrukciju 
senceltņu restaurācija”; Edgara 
Žīgura un Valtera Grīviņa pie-
redze „Kultūrvēsturisko objektu 
apsekošana Vidzemē”. Pasākuma 
otro daļu atklās Edvīns Vēveris 
un Harijs Kalniņš, kuri klausī-
tājus iepazīstinās ar muzeja krā-
juma restaurējamajiem audiovi-
zuālajiem materiāliem, Kristīne 
Ogle referēs par pūra lādēm Os-
tas noliktavā, Zane Gundare stās-
tīs par „Steinvēveru” dzīvojamās 
mājas pašreizējā stāvokļa fiksā-
cijas darbu, Vilnis Muižnieks no 
mācību būvniecības un restau-
rācijas firmas „Dziedrs” aplūkos 
tēmu „Lielizmēra koka konstruk-
ciju restaurācija. Rīgas Doms”, 
bet noslēgumā Mārtiņš Kuplais 
piedāvās ieskatu „2017. gada res-
taurācijas darbu panorāma”. Ieeja 
pasākumā – bez maksas.

NODARBĪBAS

27. un 28. janvārī
Latvijas Nacionālajā vēstures 

muzejā (LNVM) Brīvības bulvā-
rī  32 Rīgā ģimenēm ar bērniem 
tiek piedāvātas nodarbības trīs 
sestdienas mēnesī, kā arī katra 
mēneša pēdējā svētdienā. Tās 
vadīs LNVM muzejpedagoģes, 
norisē iesaistot gan bērnus, gan 
vecākus. Atbilstīgi konkrētās no-
darbības tematikai apmeklētāji 
iepazīs muzeja pamatekspozī-
ciju, izstādes vai atsevišķus mu-
zeja krājuma priekšmetus, uzzi-
nās stāstus un leģendas, latviešu 
tautas folkloru, kā arī veidos, zī-
mēs, atdarinās un radīs. Aicināti 
pirmsskolas vecuma un jaunāko 
klašu bērni, kurus pavada pieau-
gušie (vecāki, radinieki, draugi). 
Maksa par līdzdalību pasāku-
mā – 4 eiro neatkarīgi no ģime-
nes locekļu skaita.

Plkst. 10.00–17.00 notiks sais-
tošā meklēšanas spēle „Dārgumu 
medības”. Nodarbībā „Krāsu me-
dības” muzeja ekspozīcijā būs jā-
atrod priekšmeti dažādās krāsās. 
Tā ir īpaši piemērota bērnudārza 
vecuma bērniem, kuri jau pazīst 
krāsas un prot zīmēt. Maksa par 
līdzdalību pasākumā – 4 eiro ne-
atkarīgi no ģimenes locekļu skai-
ta, bet 27. janvārī (mēneša pēdējā 
sestdienā) – bezmaksas apmeklē-
jums. 
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 V.  Golubova u.  c. Raibā 
pasaule. Latviešu valoda 
3. klasei, 2.

 S.  Heinberga. Latviešu va
lodas pareizrakstības vin
grinājumi pamatskolai

 Atlants bērniem. Latvija
 I.  Melbārde, A.  Zeltiņš. 

Neirolingvistiskā pro
grammēšana. Mācība par 
personīgo meistarību. 
2. grāmata

 I.  Melgalve. Mamma, kas 
apēda bērnus

 I.  Melgalve. Mommy Who 
Ate Children

 T.  Volfs. Skani, mana grā
matiņa! Lauku sēta

 F. Bruksa. Tu kļūsti pieau
dzis. Zēniem. Izskats, sko-
la, mīlestība, stress…

 E. Grifitss. 26 stāvu namiņš 
kokā

 T. Tolonena. Auklīte – bu
bulis

 K.  Kauela. Kā pieradināt 
pūķi. Kā kļūt par pirātu

 A. Zeibots. Plēve. Stāsti
 D.  Avotiņa. Likteņmezgli. 

Romāns
 A.  Mikele. Kritušais eņģe

lis. Romāns. „Zvaigznes” 
detektīvu klubs

 J. Veinberga. Vēl viena die
na. Stāsti

 I. Lagzdiņa. Lidojošā zirga 
mugurā. Pēteris Liepiņš. 
Biogrāfija

 D. Rukšāne. Latviskais lai
mes kods

 S.  Kings. Tas. 2.  grāmata. 
Romāns

 R.  Falka. Skābo kāpostu 
koma. Romāns

 H. Smeila. Gluži kā bildē. 
Geek Girl. Jauniešu ro-
māns

 P.  Vollēbens. Koku slepe
nā dzīve. Ko jūt un kā cits 
ar citu sazinās koki

 I.  Paičs. Deviņi dvēseles 
uzdevumi

 J. Rubenis. Она и он (krie-
vu valodā). Mīlestība, at
tiecības, sekss

 O.  F.  Kabāne. Harismas 
mīts. Personiskā magnē
tisma māksla un zinātne

 M.  Vecvanags. Darījumu 
sarunas. Stratēģijas un 
taktikas

 Dž.  Olivers. Super ēdiens. 
Klasika ģimenei

Apgāda „Zvaigzne ABC” 
izdevumi 2017. gada DECEMBRĪ

KOKU SLEPENĀ DZĪVE
Ko jūt un kā cits ar citu 

sazinās koki – 
ieskats apslēptā pasaulē

Kā tu domā, kas ir koks? 
Vienkārši daudzgadīgs augs ar 
saknēm, stumbru, zariem, lapām 
vai skujām? Tas nav nepareizi. 
Pirmajā acu uzmetienā. Papētot 
vairāk, atklājas, ka koks ir tāda 
pati dzīva būtne kā cilvēks. Tur-
klāt – kas to būtu domājis?! – sa-
biedriska būtne ar raksturu, emo-
cijām, vajadzību komunicēt un 
pārvietoties. Izklausās neticami, 
tomēr tas ir pierādīts fakts. Zināt-
nieki to ir zinājuši jau sen, tikai 
nav pratuši saprotami izklāstīt.

Savukārt vācu mežzinis Pēte-
ris Vollēbens ikvienam ir atvēris 
ceļu uz vēl vienu pārsteidzošu pa-
sauli tepat, līdzās, – uz koku pa-
sauli. Ar savas grāmatas palīdzību 
viņš ļauj to iepazīt caur drāmām 
un aizkustinošiem mīlasstās-
tiem, kas dienu no dienas nori-
sinās zem zaļajiem lapu un skuju 
jumtiem. Autors lasītājus aicina, 
staigājot pa mežu, droši ļaut vaļu 
fantāzijai par koku dzīvi  – reali-
tāti tai vienalga nepārspēt. Ja reiz 
tā, tad gribas vaicāt: kāpēc neko 
no šīm kaislībām nemanām, kā-
pēc kokus grūtāk saprast nekā 
dzīvniekus? Pirmkārt, tāpēc, ka 
koki ir bezgala lēni. Koku bērnība 
un jaunība ilgst desmitkārt ilgāk 
par mūsējo, un to mūžs ir vismaz 
piecas reizes garāks. Aktīvas kus-
tības, piemēram, lapu plaukšana, 
aizņem nedēļas. Tāpēc ārēji šķiet, 
ka koki ir sastinguši radījumi  – 
gandrīz kā akmeņi vai nedzīvi 
priekšmeti, kaut arī zem mizas 
dzīve kūsāt kūsā.

Bet atgriezīsimies pie šā raks-
ta sākuma: kokiem esot vajadzī-
ba pārvietoties! Kā to saprast? 
Pat bērns zina, ka koki nestaigā. 
Te nu autors asprātīgi atrisina 

šo mīklu, paskaidrojot, ka pār-
vietošanās notiek, nomainoties 
paaudzēm. Katrā koka sēkliņā 
snauž mazītiņš koka embrijs. 
Sēklai nokrītot no koka, sākas 
lielais ceļojums. Par ceļošanu 
būtu skaidrs, taču kā saprast ap-
galvojumu, ka kokiem ir emoci-
jas? Pēteris Vollēbens lasītāja acu 
priekšā uzbur interesantus koku 
raksturus: drosminieku, bailuli, 
huligānu, pļāpu. Un tie nebūt nav 
teiksmaini, bet gan viņa ikdienas 
vērojumos un zinātniskos pētīju-
mos balstīti tēli. Koki ar saknēm 
pazīst savus draugus, ģimeni un 
bērnus, kā arī tos, kas ir noskaņo-
ti naidīgi.

Grāmata „Koku slepenā dzī-
ve” patiesībā atklāj, ka pasaulē 
viss ir saistīts un, tikai esot jūtoši, 
gudri un saudzīgi, vēl ilgi varēsim 
pastaigāties pa mežiem, smelties 
tajos spēku, mieru un piedzīvot 
pārsteigumu pēc pārsteiguma. 

Apgāds „Zvaigzne  ABC” ir 
pirmā izdevniecība Latvijā, kas 
kopš 2010.  gada 8.  marta ikvie-
nam interesentam piedāvā iespē-
ju lasīt e-grāmatas latviešu valo-
dā. Gadu gaitā, attīstoties tehno-
loģijām un e-grāmatu lasīšanas 
ierīcēm, ir mainījušies arī e-grā-
matu sagatavošanas standarti, 
tām kļūstot arvien pieejamākām 
un ērtāk lietojamām. 2018. gada 
sākumā apgāda „Zvaigzne ABC” 
sagatavotās e-grāmatas var at-
rast apgāda mājaslapas www.
zvaigzne.lv sadaļā „E-grāmatas”, 
kā arī „Apple” lietotnē „iBooks”. 
E-grāmatas var lasīt speciālos 
e-grāmatu lasītājos, piemēram, 
„PocketBook”, taču šobrīd e-
grāmatu lasītāji parasti izmanto 
viedtālruņus, planšetdatorus vai 
datorus ar kādu no speciālajām 
e-grāmatu lasīšanas lietotnēm, 
piemēram, „Aldiko” vai „Adobe 
Digital Editions”.

2018.  gada sākumā apgāda 
„Zvaigzne ABC” mājaslapas sa-
daļā „E-grāmatas” ir atrodamas 
pavisam 1505 dažādu žanru un 
tematikas e-grāmatas gan mācī-
bām, gan izklaidējošai lasīšanai. 
2017.  gadā publicēšanai tika sa-
gatavotas 195 jaunas e-grāmatas, 
jo gandrīz visiem drukātajiem iz-
devumiem kā alternatīva tiek pie-

Apgāda „Zvaigzne ABC” e-grāmatas – 
ne tikai mācībām!

Šajā gudrajā grāmatā ir 33 skaņu podziņas. Runājo-
šā grāmata palīdzēs mazulim iepazīt brīnumaino burtu, 
skaņu un vārdu pasauli. Kurš ir tava vārda burtiņš? Ar 
kādu burtu sākas vārds ĀBECE? Nospiežot uz attiecīgā 
burtiņa, bērns kopā ar grāmatas balsi varēs izrunāt ska-
ņu, vārdus un teikumu, tad grāmatas lappusēs sameklēt 
šo burtiņu. Krāsainie attēli rosinās nosaukt vārdus un iz-
domāt ar tiem dažādus teikumus. 

Uzdevumu krājumos mate-
mātikā ietvertie uzdevumi at-
bilst 1. un 2. klases matemātikas 
programmai.

1.  klases krājumā uzdevumi 
ir sakārtoti trīs tēmās: pirmais 
desmits, otrais desmits, pirmais 
simts.

2.  klases krājumā uzdevumi 
ir sakārtoti divās tēmās: saskaitī-
šana un atņemšana, reizināšana 
un dalīšana.

Visus uzdevumus bērns var 
veiksmīgi risināt gan mācību 
stundās, gan arī patstāvīgi mā-
jās. 

Uzdevumu krājumi 
matemātikā

Skanīgā ābece

dāvāti arī e-formāta darbi, ja vien 
autori vai tos pārstāvošās aģentū-
ras ir devušas atļauju e-grāmatu 
izdošanai. Plašākā un arī populā-
rākā no kategorijām ir tieši daiļli-
teratūra ar gandrīz 600 darbiem. 
Starp tiem ir tādu populāru un 
iecienītu latviešu autoru kā Ingu-
na Bauere, Arno Jundze, Aivars 
Kļavis, Daina Avotiņa un citi dar-
bi, kā arī lielisku ārzemju autoru 
darbu tulkojumi latviešu valodā, 
piemēram, Mārgaretas Atvudas, 
Stīvena Kinga, Agatas Kristi, Jū 
Nesbē, Elenas Ferrantes un citu 
darbi. Ir jāatzīmē, ka latviešu va-
lodā lasošajiem e-grāmatu cienī-
tājiem patīk arī garīgā literatūra 
un tādu autoru kā Jura Rubeņa, 
Induļa Paiča, Ričarda Rora darbi, 
bet svētku laikā populāras ir pa-
vārgrāmatas un rokdarbu e-grā-
matas. Prieks, ka iecienītas ir arī 

skolas vecuma jauniešiem domā-
tās e-grāmatas, un starp populā-
rākajām jāmin Ērinas Hanteres 
klanu kaķu sērija, Timo Parvelas 
darbi par Ellu un Paulu, kā arī 
Māra Runguļa darbi.

E-grāmatas nekādā veidā 
nespēj apdraudēt poligrāfiski 
izdoto grāmatu mūžu. Salīdzi-
nājumā ar citu valstu datiem par 
e-grāmatu lasīšanu Latvijā lasītāji 
ir konservatīvi un dod priekšro-
ku drukātajiem izdevumiem, lai 
gan arī e-grāmatām ir savs stabils 
piekritēju loks. E-grāmatas ir al-
ternatīvs formāts lasīšanas pie-
ejamības veicināšanai, jo šādus 
darbus var lasīt jebkurā vietā un 
laikā, ja vien pieejama ir atbilstī-
ga ierīce. E-grāmatas kā priekš-
rocību uztver arī lasītāji, kuri lasa 
ļoti daudz un tādējādi vēlas savu 
dzīves telpu ierobežot uzkrāto 
mantu ziņā. Itin bieži e-grāmatu 
lasīšanai pievēršas seniori, ku-
riem ir būtiski, ka tekstu ir iespē-
jams palielināt, kā arī lasīšanas 
laikā pielāgot ekrāna apgaismo-
jumu.

Ja jaunajā gadā esat apņē-
mušies ne tikai lasīt vairāk, bet 
arī izmēģināt ko jaunu, aicinām 
iepazīt apgāda „Zvaigzne ABC” 
daiļliteratūras e-grāmatu klāstu 
un sākt lasīt e-grāmatas! 


