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Rīgas Valsts tehnikumam – 100
Būvtehnikas sabiedrība Rīgā 

bija nodibinājusi savu tehniku-
mu, bet 1919.  gadā lūdza Izglī-
tības ministriju pārņemt tehni-
kumu kā valsts izglītības iestādi. 
Izglītības ministrija 1919. gadā 
Būvtehnikas sabiedrībai node-
va lietošanā bijušās Nikolaja II 
ģimnāzijas telpas K.  Valdemāra 
ielā 1c. Valdības sēdē 1919. gada 
29. decembrī Rīgā nolēma atvērt 
tehnisku vidusskolu kā valsts mā-
cību iestādi.

Līdz ar Rīgas Valsts tehniku-
ma nodibināšanu tika ielikts pa-
mats vidējās tehniskās izglītības 
attīstībai Latvijā.

1920.  gada 15.  jūlijā par di-
rektoru ievēlēja būvinženieri Ansi 
Grīnbergu, kas bija tehnikuma di-
rektors līdz 1930. gadam.

Kā pirmo atvēra Ķīmijas no-
daļu, 1921.  gadā atvēra Mehā-
nikas nodaļu, bet 1925.  gadā iz-
veidoja Elektrotehnikas nodaļu. 
1930.  gadā atvēra Dzelzceļa eks-
pluatācijas nodaļu.

Par tehnikuma direktoru 
1931.  gadā iecēla Rīgas Politeh-
niskā institūta Mehānikas noda-
ļas 1907. gada absolventu Ādolfu 
Vickopfu.  

Ā. Vickopfs mācību laiku pa-
garināja no 4 līdz 5 gadiem, kā arī 
palielināja praktisko darbu no-
zīmi un papildināja laboratorijas 
iekārtas. Noliktavas ielā uzcēla 
piebūvi galvenajai ēkai. Jauncelt-
nes pagrabā ievietoja mehānikas 
un būvniecības darbnīcas, bet stā-
vos tika iekārtotas klašu telpas un 
plašāka auditorija lekcijām. Vecās 
ēkas apakšstāvā iekārtoja elektro-
tehnikas laboratoriju, tās otrajā 
stāvā – skolotāju istabu, bet trešajā 
stāvā – aktu zāli. 

Daudzi skolotāji bija Latvijas 
Universitātes mācībspēki ar no-
zīmīgu praktiska darba pieredzi. 
Skolotājs Pāvils Dreijmanis, kurš 
mācīja ēku iekārtu projektēšanu, 
bija Rīgas pilsētas virsarhitekts un 
Rīgas būvvaldes priekšnieks, bet 
vācu okupācijas laikā – Rīgas pil-

sētas galva. Rīgas Politehniskā in-
stitūta profesors Osvalds Tīlmanis 
bija Rīgas pilsētas galvenais arhi-
tekts. Fizisko audzināšanu vadīja 
skolotājs Roberts Senakols  – ab-
solūtais Latvijas čempions spor-
ta vingrošanā. Ķīmiķus mācījis 
Latvijas Universitātes profesors 
Augusts Kešāns, kurš kādu laiku 
bija Latvijas Universitātes rektora 
pienākumu izpildītājs. Kā skolo-
tāji darbojās dažādu ministriju un 
nozaru vadītāji.

Tehnikuma karogā ierakstītos 
vārdus „Tēvu zemes mīlestību mēs 
ar darbiem rādīsim” audzēkņiem 
vajadzēja pierādīt ar sekmēm un 
uzvedību. Tehnikumā iekšējās 
kārtības noteikumi prasīja no au-
dzēkņiem priekšzīmīgu uzvedību 
ne tikai tehnikumā, bet arī ārpus 
tā. Obligāta bija oficiālā zaļmalai-
nā tehnikuma cepure un skolēna 
kartīte. 

1940.  gadā tehnikumā bija 
6 nodaļas ar piecgadīgu kursu  – 
Celtniecības, Mehānikas, Ķīmijas, 
Elektrotehnikas un Kultūrteh-
nikas nodaļa, bet ar divgadīgu 
kursu  – Dzelzceļa ekspluatācijas 
nodaļa. 1940. gadā skolēnu skaits 
sasniedza 1260, strādāja vairāk 
nekā 100 skolotāju. 

Tehnikumu smagi skāra 
PSRS un Vācijas okupācijas un 
kara gadi. Tehnikuma audzēkņus 
vervēja darba dienestā, iesauca 
leģionā vai gaisa kara izpalīgos. 
1944. gada rudenī, kad fronte pie-
virzījās tuvāk Rīgai, no Latvijas 
emigrēja daudzi tehnikuma mā-
cību spēki.

Pēc kara tehnikumu pārdēvēja 
par Rīgas Industriālo politehni-
kumu. Sākās tehnikuma dzīves 
politizēšana un militarizēšana. 
Par skolotājiem pieņēma bijušās 
militārpersonas, pamatā viss noti-
ka krievu valodā, ieviesa militāro 

mācību. Kā „neatbilstošus” atbrī-
voja vairākus skolotājus. 

Ievērojami paplašināja neklā-
tienes un vakara nodaļas, jo stei-
dzami bija jāapmāca Rīgā ievestie 
rūpniecības nozarēs strādājošie. 

Pēc Latvijas neatkarības atgū-
šanas atjaunoja mācību iestādes 
vēsturisko nosaukumu  – „Rīgas 
Valsts tehnikums” – un tā emblē-
mu. 1991. gada 30. augustā atjau-
noja un iesvētīja tehnikuma karo-
gu. Par tehnikuma direktoru sāka 
strādāt Rīgas Politehniskā institū-
ta 1976. gada absolvents, pedago-
ģijas doktors Dainis Markus. Teh-
nikumā darbojās Datortehnikas, 
Ekonomikas, Ķīmijas tehnoloģi-
jas, Mašīnbūves un Automobiļu 
nodaļa. No 1995. gada tehnikums 
pakāpeniski pārgāja uz mācībām 
latviešu valodā.

Tehnikumam pievienoja 
Rīgas 6.  arodvidusskolu, vēlāk 
12.  arodskolu, 5.  arodvidusskolu 
un Rīgas Dzelzceļnieku skolu. No 
2014. gada tehnikumam bez eso-
šajām Balvu un Krāslavas struk-
tūrvienībām vēl pievienoja Lai-
dzes un Limbažu arodvidusskolu. 
Jubileju tehnikums sagaida ar 9 
nodaļām un 4 struktūrvienībām, 
kopā mācās 2261 audzēknis, un 
tehnikums ir  lielākā profesionālās 
izglītības iestāde valstī. 

Līdz 2012.  gadam tehnikumā 
notika vairākas vadības nomaiņas, 
bet no 2012.  gada par direktori 
strādā Dagnija Vanaga – speciālis-
te ar pieredzi uzņēmējdarbībā un 
skolotājas darbā, ieguvusi vairākas 
augstākās izglītības. 

Tehnikumā pēdējos desmit 
gados notikušas straujas pārmai-
ņas, pirmkārt, materiālās bāzes 
izaugsme. Ekspluatācijā nodots 
Praktisko mācību centrs ar jau-
nākām, mūsdienīgām tehniskām 
iekārtām, renovēta sporta zāle 

  ILGVARS FORANDSIK

Skats no augšas uz RVT praktisko mācību centru Dārzciema ielā 70, 
kurā nodarbībās tiek izmantotas jaunākas un mūsdienīgas tehnis-
kās iekārtas.

Elektrisko instalāciju tehniķis Andis Lācis ir WorldSkills2017 izci-
lības laureāts. 

Grafiskā dizainere Katrīna Elizabete Sīle ir WorldSkills2017 izcilī-
bas laureāte. Viņa ieguva arī titulu Best of Nation.

un 1971.  gadā celtais laboratori-
ju korpuss, veikti plaši remonta 
darbi auditorijās un darbnīcās, 
ieviestas plānošanas, uzskaites, 
metodiskās bāzes sistēmas, tuvākā 
laikā ekspluatācijā nodos   skolas 
dienesta viesnīcu. Kopumā tehni-
kuma attīstībā būs ieguldīti vairāk 
nekā 24 miljoni eiro. 

Tehnikuma devīze – RVT vai-
rāk nekā izglītība! To apliecina 
audzēkņu vispusība, panākumi 
sportā, konkursos. 2017.  gada 
oktobrī noslēdzās pasaulē lie-
lākais un prestižākais jauno 
profesionāļu meistarības kon-
kurss  WorldSkills2017, kurā me-
daļas par izcilību ieguva tehniku-
ma pārstāvji – elektrisko instalāci-
ju tehniķis Andis Lācis un grafiskā 
dizainere Katrīna Elizabete Sīle, 
kura par labāko sniegumu valsts 
komandā ieguva arī titulu Best 
of Nation. Par Eiropas čempionu 

rallijkrosā kļuva audzēknis Reinis 
Nitišs.

Vērtīgu ceļamaizi tālākai iz-
glītībai, raženam zinātniskajam, 
kultūras un valsts darbam tehni-
kumā guvuši daudzi pēckara RVT 
absolventi: Latvijas ekspremjers 
Valdis Birkavs, LZA akadēmiķi 
Egons Lavendelis, Gunārs Čipēns, 
Uldis Viesturs un Mārtiņš Kal-
niņš, LMA rektors Valdis Dišlers, 
daudzi zinātņu doktori, izcilie 
basketbolisti Skaidrīte Smildziņa-
Budovska, Maigonis Valdmanis, 
Raimonds Karnītis, būvsabiedrī-
bas „RBSSKALS” vadītājs Māris 
Saukāns, bijušais VEF direktors 
Aleksandrs Egle, LPSR Valsts plā-
na komitejas priekšsēdētājs Mier-
valdis Ramāns, dažādu periodu 
ministri  – Dzintars Rasnačs, Ai-
nārs Šlesers, Ēriks Jēkabsons, Mā-
ris Vītols, Jānis Janovskis un dau-
dzi citi. 

Jubileju 
tehnikums 

sagaida ar 9 nodaļām 
un 4 struktūrvienībām, 
kopā mācās 2261 
audzēknis, un 
tehnikums ir lielākā 
profesionālās izglītības 
iestāde valstī.
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FOTO: no personiskā arhīva
Sākumskolas skolotājs Valdis Čeičs uzskata, ka, runādami par Skola 
2030 un VISC kopprojekta  ienākšanu skolā, mēs pārāk reti ķera-
mies pašam vērsim pie ragiem. 

Runādami par Skola 2030   un 
VISC kopprojekta  ienākšanu sko-
lā, mēs pārāk reti ķeramies pašam 
vērsim pie ragiem, t. i., konkrētu 
skolēnu konkrētas, audzinošas  
mācīšanas ētisku sasaisti ar  kon-
krēta skolotāja profesionālo  dar-
bību savās mācību stundās tādos 
apstākļos, kādi šobrīd ir.  

Mēģināšu iztirzāt vienu pie-
mēru, kurš patiešām ir paņemts 
no dzīves, taču saprotamu apsvē-
rumu dēļ netiks nosauktas nedz 
personas, nedz skola. 

Vispārīga informācija 
par situāciju

Atslēgas vārdi:  reformas pilot-
skola,  2. klase, 2. semestris, apmē-
ram 30 skolēnu, matemātika, mā-
cību grāmatas  „Ar gudru ziņu…”  
2. darba  burtnīca.  

Nebūs runa par nosauktās 
mācību grāmatas darba burtnīcas 
uzdevumu saturu un  formu, bet 
par skolotāja un bērna darbu un/
vai bezdarbību ar tiem.  

Šo burtnīcu atradu nejauši. 
Sāku to šķirstīt, un manu uzma-
nību piesaistīja tieši matemātikas 
lappuses, kaut gan šajā mācību 
komplektā ir arī latviešu valodas, 
dabaszinību un sociālo zinību mā-
cīšanas uzdevumi.  

      
Kopējais priekšstats par 
darbu ar 2. darba burtnīcu

Matemātikai darba burtnīcā 
ir veltītas 24 lappuses. Šī skolēna 
darba burtnīcā 16 no 24 lappu-
sēm nav aizpildītas, skolotājs un 
skolēns ar tām nav strādājuši. Arī 
atlikušajās 12 lappusēs ir uzdoti 
apmēram puse no tajās ievietota-
jiem uzdevumiem. Secinājums  – 

2. semestrī ar šo darba burtnīcu 
nav strādāts. Tā kā izmantotās 
lappuses nav sablīvējušās vienko-
pus, ir pamats domāt, ka skolēns 
ir ilgstoši slimojis. Taču satraucoši 
ir tas, ka no sešām pēdējām darba 
burtnīcas matemātikas uzdevumu 
lapām neizmantotas ir piecas. Tas 
– mācību gada noslēgumā, kad 
vajadzētu būt atkārtošanai un no-
stiprināšanai pirms trīs mēnešus 
garajām brīvdienām, un šajā mē-
nesī parasti skolā ir visi skolēni. 

Iedomāta saruna 
ar skolotāju 

– Jūs un skolēns neesat strā-
dājuši ar šo darba burtnīcu? – Jā, 
es izmantoju citus, arī savus uzde-
vumus. – Bet kāpēc neder šī darba 
burtnīca, tā taču ir daļa no mācību 
komplekta? – Skolēns slimoja un 
viņam vajadzēja kaut kā panākt 
pārējos, devu citus uzdevumus? – 
Vai un kā tas ir iespējams? ... Pauze. 

Darba burtnīcā izpildīto 
uzdevumu analīze 

Interesentiem – vispirms no-
rādīšu lappusi un tad uzdevumu, 
piemēram,  uzdevums 5/1. Uzde-
vumu izpildi komentēšu nevis kā 
matemātikas skolotājs, bet kā sā-
kumskolas skolotājs.  

Svarīgi! Mēģināšu arī definēt, 
kādas nevēlamas norises notiek 
un, iespējams, arī nākotnē var no-
tikt ar šo skolēnu jaunā mācību 
satura ietvarā. 

Ar uzdevumu 5/1 tad arī sāk-
sim. No 8 matemātiskajām iz-
teiksmēm ir risinātas tikai 4, un 
visi risinājumi ir nepareizi. Katrā 
risinājumā atkārtojas viena un tā 
pati kļūda, proti, ir acīmredzams, 
ka bērns nav sapratis, kā pieskai-
tīt viencipara skaitli ar pāreju citā 
desmitā. Skolotājs to neredz, jo 
nav pārbaudījis šī uzdevuma izpil-
di, tātad nav konstatējis, ka bērns 
nesaprot šo matemātisko darbību, 
kā arī nav uzzinājis, kāpēc nav iz-
pildīti pārējie četri piemēri. 

Uzdevums  5/2. Praktiska dar-
bošanās – jāizmēra, jāuzzīmē un 
jāuzraksta izmērītais. Visi četri 
mērījumi ir nepareizi – uzdevums 
nav izpildīts pēc būtības. Bērns 
ir sapratis, kas jādara, bet vai nu 
ir bijis paviršs, jo nav pierakstīti 
garuma mēri, vai arī patiešām ne-
prot lietot lineālu. Skolotājs pats 
nav pārmērījis atzīmētos garu-
mus, kaut gan kļūdas ir acīmre-
dzamas. 

Ietvars.  Ja skolotājs nav la-
bojis un pārrunājis ar bērnu viņa 
kļūdas, tad problēma no ietvara 
2. ailes „Zināšanas un prasmes”, 
iespējams, kļūst par 1. ailes „Vēr-
tības un tikumi” problēmu, jo sāk 
veidoties paviršības netikums, 
vienaldzība.   

Vēl viena būtiska problēma. 
Skolēns uzskata un ir pārliecināts, 
ka viņš ir visu izdarījis, kā vajag. 
Vēlāk viņš var attiekties pret sa-
vām šāda veida kļūdām ļoti emo-
cionāli un izjust aizvainojumu. 

Uzdevums 11/1 ir līdzīgs uz-
devumam 5/1, taču ir kāda bū-
tiska nianse. Ir izpildīti visi astoņi 
piemēri, tikai divi ir nepareizi  – 
nav pareizi saskaitīti 37 + 4 un  
68 + 3. Atšķirīgais ir tas, ka šie 
uzdevumi ir atzīmēti ar plus zīmi, 
tātad ir novērtēti kā pareizi. Kas 
ir licis šos plusus? Nav skolotāja 
paraksta vai citādas personīgās 
atzīmes uzdevuma beigās, tātad 
iespējams, ka vērtējis ir vai nu pats 
skolēns, vai arī kāds cits skolēns, 
piemēram, sola biedrs. 

Uzdevums 19/4. Ir jāizrēķina 
burta vērtība vienkāršās izteiks-
mēs. Piemēri ir saprotami, jo 
katrā ir viens burts. Tad pēkšņi:  
a + a = 24. Skolēna risinājums:  
a = 20 un a = 4 ir novērtēts kā pa-
reizs. Šis uzdevums ir ļoti labs, jo 
palīdz saprast, cik lielā mērā (var-
būt – vispār?) skolēns saprot, kas 
ir skaitļa sastāvs.  

Uzdevums 33/5. Interesants, 
uzskatāms, reāls uzdevums, taču 
nav saprasts un nav izpildīts, jo no 
četriem priekšmetiem ar to cenu 
ir ieraudzīti tikai divi.

Ietvars. Nav iespējams veidot 
3. ailes caurviju kompetences, at-
kal rodas ēna pār 1. aili. 

45/1 un 53/1 uzdevums. Jā-
veido diagramma, zinot attēlo-
jamos lielumus – dienu skaitu 
katrā mēnesī. Uzdevums izpildīts, 
bet neprecīzi un, iespējams, pa-
virši  – līniju garums neatbilst uz 
vertikālās ass norādītajam dienu 
skaitam. Kļūdas ir nelielas – vie-
na vai pusotras rūtiņas. Bet – tas 
taču ir darbs ar diagrammām. 
Bērns ir centies, bet – vai vajadzē-
ja censties izdarīt labāk – nezina. 
Un atkal visur saliktie krustiņi liek 
aizdomāties par to nozīmi – pavir-
šība, vienaldzība vai nav zināšanu. 
Darbs nav pārbaudīts. 

Ietvars. Sāk rasties iespaids, ka 
šī paviršība, vienaldzīga attieksme 
pret darbu (uzdevumu) kļūst par 
skolēna rakstura iezīmi. Un tā jau 
ir liela problēma, jo sāk šķobīties 
ietvara konstrukcija konkrēta 
bērna dzīvē.  

Uzdevumi 55/1 un 55/2. Ļoti 
interesanti, konstruktīvi, radoši 
vai vismaz radošumu rosinoši uz-
devumi. 

Prasības: zināt, kas ir vienādi/
nevienādi summas saskaitāmie; 
prast ieraudzīt vienādus dažādu 
figūru elementus un summēt tos. 
Pirmā uzdevuma izpilde liecina 
par nepietiekamām zināšanām, 
iespējams, pilnīgu neizpratni, jo 
ir seši nepareizi aizkrāsojumi pret 
diviem pareiziem. Otrā uzdevuma 
risināšanai ir dots paraugs, taču 
tas atkal ir izpildīts pavirši un tā-
pēc nepareizi, nav saskaitītas visas 
figūras, kaut gan elementu skaits 
atrasts pareizi. 

Un nu, jau kā šajā klasē pie-
rasts, darbs nav pārbaudīts, kaut 
gan tieši šim un viņam līdzīgiem 
skolēniem pārbaude būtu īpaši va-
jadzīga. 

Secinājumi, problēmas risinā-
jumi.  
1. Skolēna darbs netika pārbau-

dīts, viņam netika sniegta 
nepieciešamā palīdzība. No 
Skola 2030 skatupunkta rau-
goties, lielās idejas ir paliku-
šas malā.  

2. Mācību vielas neapgūšana ir 
ierasta lieta skolā, taču tā tik 
un tā ir jāapgūst, bet stundā to 
skolotājs izdarīt nevar. Vecāki 
mājās – vēl mazāk! Paliek vie-
na iespēja – uzdot skolēnam 
izpildīt šos uzdevumus paga-
rinātās dienas grupā, iepriekš 
brīdinot citu skolotāju, ka tam 
pievēršama īpaša uzmanība. 
Tas, manuprāt, ir reālas un 
patiešām labas un vajadzīgas 
skolotāju sadarbības piemērs, 
jo tas neprasa papildu (ārpus 
darba laika un darba samak-
sas) līdzekļus. 

3. Visas jaunā mācību satura 
ietvara daļas ir savstarpēji 
saistītas, bet daudzo prasību 
dēļ skolotājam nav iespējams 
katra skolēna mācību darbā 
saskatīt un paredzēt galveno – 
kādi tikumi un vērtības viņā 
sāk veidoties, ja nav novērsti  
„sīkumi”  tādā mācību priekš-
metā kā matemātika. 

4. Sliktākais, manuprāt, ir tas, ka 
šādā situācijā sāk veidoties un 
briest problēma, ar kuru būs 
jāsaskaras visiem šajā situāci-
jā: skolēnam, skolotājam un 
skolēna vecākiem. Tās ir mā-
cības 3. klasē, diagnosticējo-
šais darbs par visu 1.–3. klasē 
apgūto. Te nu pedagogam ir 
jāparedz, cik negatīva var būt 
skolēna un viņa vecāku reak-
cija uz nespēju pareizi izpildīt 
pietiekami daudz uzdevumu. 

5. Kāpēc lai skolotājs izmanto vēl 
citus mācību līdzekļus, paša 
gatavotās darba lapas (kopēt 
citas aizliedz autortiesības!), 
ja viņa galvenais uzdevums ir 
pārbaudīt, kā skolēns ir sapra-
tis uzdevumus, vai viņš spēj 
precīzi tos izpildīt, lai mācītos 
nepārtraukti, nevis kompilatī-
vi vai fragmentāri.  

6. Cik reāla ir iekļaujošās izglītī-
bas programmas īstenošana, 
ja ir redzams, ka jau tagad 
pat projekta pilotskolās lielās 
skolēnu klasēs skolotājam nav 
iespējams efektīvi strādāt ar vi-
siem saviem skolēniem?
Atšķirībā no daudziem citiem 

darbiem (varbūt vienīgi vēl arī 
ārsta darbā) skolotāja darbs būtībā 
ir ētisks darbs. Viņš arī ir viens no 
tiem retajiem, kas visvairāk spēj 
skolēnu bagātināt ar ētiskiem ie-
spaidiem skolas gados.  Mācību 
uzdevums, tā izpilde, pārbaude, 
skaidrošana, labošana – tā ir ne-
atšķaidīta ētika. Ētiskie iespaidi ir 
vienīgie, kas jebkurā situācijā tieši 
nokļūst otra cilvēka sirdī un paliek 
tajā. Tāpēc skolotāja darbā nevar 
būt mazu cinīšu. 

   VALDIS ČEIČS
Sākumskolas skolotājs 
IK

Allaž domāsim par mazajiem cinīšiem 
un lielo vezumu!
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PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” plānotā uzņemšana 2019. gadā:
Pēc 9. klases

• Tērpu izgatavošanas un stila speciālists (4 gadi)
• Frizieris - stilists (4 gadi)
• Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks (4 gadi)
• Rūpniecības komercdarbinieks (4 gadi)
• Grāmatvedis (4 gadi)
• Finanšu darbinieks (4 gadi)
• • Loģistikas darbinieks (4 gadi)
• Viesmīlības pakalpojumu speciālists (4 gadi)
• Pavārs (4 gadi)
• Pavāra palīgs (3 gadi)
• Konditora palīgs (3 gadi)
• Kokapstrādes iekārtu operators (3 gadi)

• Inženierkomunikāciju montētājs (3 gadi)
• Programmvadības metālapstrādes 
darbgaldu iestatītājs (4 gadi)
• Mehatronisku sistēmu tehniķis (4 gadi)
• Metinātājs (MAG) (3 gadi)
• Automehāniķis (4 gadi)
• • Elektrotehniķis (4 gadi)
• Programmēšanas tehniķis (4 gadi)
• Ēku būvtehniķis (4 gadi)
• Apdares darbu tehniķis (4 gadi)

Pēc 12. klases
• Pavārs (1,5 gadi)
• Konditors (1,5 gadi)
• Frizieris (1 gads)

Informatīvā diena 11. aprīlī!

Sagatavota programma un mācību 
materiāli medijpratībā

Jau vairākus gadu desmitus 
mēs dzīvojam arvien pieaugo-
šā milzīgā informācijas plūsmā, 
kas gāžas pār 21. gadsimta pa-
sauli. Šī plūsma ir kā savdabīgs 
ēdiens, ūdens un gaiss, ko pārba-
gāti piemēro katram vecumam, 
individuālai gaumei, sociālajam 
slānim, dažādām zināšanu, sa-
pratnes, gudrības pakāpēm. Viss 
mainās tādos tempos un apjo-
mos, ka cilvēki, kas līdz šim pa-
matā pieraduši ticēt publicēto 
datu patiesumam, arvien vairāk 
saskaras ar mānīšanos, viltoju-
miem un blefošanu.  

Tā ir pārdomāta cīņa par 
prātiem, emocijām, domām, 
izvēlēm, darbībām. Tas notiek 
ne tikai informācijas laukā, bet 
plaši izplatīts paņēmiens prak-
tiski visās dzīves jomās. Nežēlī-
gā dzīves skola galu galā visu jau 
noliek pie vietas. Cilvēku skaits, 
kas nekam vairs netic, pieaug 
kā sēnes pēc lietus. Sabiedrības 
uzdevums visos laikos bija izlikt 
dažādus brīdinājuma un STOP 
signālus. Reizēm var tikai pa-
brīnīties, kāpēc šie signāli vai 
palīdzība netiek sniegti laikus. 
Konkrētā gadījumā ir runa par 
medijpratību. ASV to māca jau 
kādus trīsdesmit gadus. Latvi-
jas izglītības sistēmā līdz šim  – 
fragmentāri. Vajadzība pēc tās ir 
acīmredzama. Tāpēc apsveica-
mi, ka projektu „Atbalsts Latvi-
jas jauniešu medijpratībai”, kurš 
īstenots no 2017. gada oktobra 
līdz 2019. gada februārim, finan-
siāli atbalstījusi ASV vēstniecība 
Latvijā.

Projekta mērķis  – stiprināt 
demokrātiskās vērtības Latvijas 
sabiedrībā, sekmējot jauniešu 
medijpratību. 

Projekta komandas vadītā-
ja Iveta Vērse, ekspertes Daina 
Zelmene, Ingūna Irbīte, asistente 
Līga Puniņa un grāmatvede Aija 
Rusiņa no Izglītības attīstības 
centra (IAC).

Projekta nepieciešamību ap-
stiprināja fakts, ka tam pieteicās 
lielāks skolu skaits, nekā bija 
plānots. Ņemot vērā projekta 
resursus un finanses, projektā 
aktīvi strādāja: Baltinavas vidus-
skola, Daugavpils 9.  vidusskola, 
Daugavpils 12. vidusskola, Dau-
gavpils Vienības pamatskola, 
Draudzīgā aicinājuma Liepājas 
pilsētas 5.  vidusskola, Gulbenes 
2.  vidusskola, Jelgavas Spīdolas 
Valsts ģimnāzija, Kuldīgas Cen-
tra vidusskola, Līvānu 1.  vidus-
skola, Madonas pilsētas vidus-
skola, Riebiņu vidusskola, Rīgas 
64.  vidusskola, Rugāju novada 
vidusskola, Tukuma 2.  vidus-
skola, Varakļānu vidusskola, 
Ventspils 4.  vidusskola. Šīs sko-
las ieguva projekta atbalsta skolu 
statusu.

Šīs  skolas kļuvušas par resur-
su centriem medijpratības jautā-
jumu apguvē. Sadarbībā ar medi-
ju un izglītības jomas ekspertiem 
tika izveidotas divas medijpra-
tības programmas un materiāli, 
aprobēta to integrēšana mācību 
un audzināšanas darbā, kā arī 
veikts programmas ietekmes iz-
vērtējums. 

Paveikto raksturo daži skaitļi. 
Piemēram, projekta aprobāci-
jā iesaistīto skaits  – vairāk nekā 
6800 pamatskolu un 5500 vidus-
skolu audzēkņu, 13 pedagogu un 
1000 vecāku visā Latvijā.

Pedagogiem atbalsta skolās 
notika septiņi izglītojoši seminā-
ri, kuros piedalījās 302 pedagogi 
no citām 84 izglītības iestādēm. 

  ANDRIS BĒRZIŅŠIK Semināri notika Ventspilī, Jelga-
vā, Līvānos, Madonā, Daugavpi-
lī, Kuldīgā un Baltinavā.

Š. g. 21.  februārī notika pro-
jekta noslēguma un ilgtspējas 
plānošanas konference „Medij-
pratības perspektīva izglītībā”. 

Konferences atklāšanā domas 
par projekta gaitu un medijpratī-
bas nozīmi izteica IAC direkto-
re un projekta vadītāja I.  Vērse, 
ASV vēstniecības Latvijā preses 
atašeja Šanona Ričija (Shannon 
Ritchie), Kultūras ministrijas 
Mediju politikas nodaļas eksper-
te Klinta Ločmele.

Š. Ričija uzsvēra, ka par pro-
jekta gaitu informējusi savus ko-
lēģus, mediju profesionāļus, kuri 
ļoti atzinīgi novērtējuši  projektā 
paveikto. 

Dr.  sc.  comm. K.  Ločmele 
pārliecinoši pamatoja medijpra-
tības nozīmību mūsdienu infor-
mācijas vidē. 

Projekta satura ekspertes In-
gūna Irbīte un Daina Zelmene 
sniedza ieskatu projekta skolēnu 
medijpratības izpētes rezultātos 
un medijpratības programmas 
izmantošanas iespējās mācību 
un audzināšanas darbā.

ASV Mediju lietotprasmes 
centra (Center for Media Litera-
cy (CSO)) prezidentes un mediju 
lietotprasmes ekspertes Tessas 
Džollsas (Tessa Jolls) uzstāšanās 
tēma „Paradigmas maiņa: kāpēc 
mūsdienu globālajā mediju kul-
tūrā ir tik liela nozīme medij-
pratībai un informācijpratībai”. 
Viens no T.  Džollsas uzrunas 
spilgtākajiem secinājumiem, 
kas atgādina patiesību par to, ka 
mūsdienās notiek neredzamais 
karš, ir tas, ka „pilsoņi ir pirmās 
aizstāvju līnijas, kuriem uzbrūk 
ar sociālo plašsaziņas līdzekļu 
palīdzību”.  Tāpēc lektore aicinā-

ja mācīt un mācīties,  pirmkārt, 
kritiski domāt; otrkārt, izteikt 
savus viedokļus un būt atbildī-
giem; treškārt, iesaistīties un būt 
aktīviem pilsoņiem.

Projektā izstrādāts elektro-
niskais krājums „Medijpratība 
skolām” (http://www.iac.edu.lv/
assets/Publications/Medijprati-
ba-skolam-IAC-2019.pdf )

 Tas piedāvā:
 medijpratības programmu, 
 aktivitāšu aprakstus un darba 

lapas, 
 sniedz ieskatu jauniešu me-

dijpratības novērtējumā, 
 aplūko projekta skolu piere-

dzi, 
 iepazīstina ar projekta ek-

spertu un dalībnieku ieteiku-
miem,

 informē par aktuālākajiem 
medijpratības resursiem. 

Izdevums paredzēts izman-
tošanai darbā ar skolēniem pa-
matskolas un vidusskolas pos-
mā. Materiāli noderēs valodu 
jomas, sociālās un pilsoniskās 
jomas, kā arī citu jomu mācību 
priekšmetu skolotājiem, klašu 
audzinātājiem, fakultatīvo un 
interešu izglītības nodarbību 
pedagogiem un citiem intere-
sentiem. Krājumā pieejami arī 
medijpratības materiāli krievu 
un angļu valodā.

Izglītības attīstības centra 
(IAC) projekta komanda aicina 
izmantot izveidoto elektronisko 
krājumu „Medijpartība skolām”, 
kas pieejams IAC mājaslapā 
www.iac.edu.lv sadaļā „Izdevu-
mi”. 

Projektu 
atbalsta ASV 
vēstniecība 
Latvijā
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2017. gada martā Valsts izglī-
tības attīstības aģentūra noslēdza 
sadarbības līgumu ar Madonas 
novada pašvaldību par Eiropas 
Sociālā Fonda projekta „Karjeras 
atbalsts vispārējās un profesionā-
lās izglītības iestādēs” īstenošanu 
Madonas novada pašvaldības 
piecpadsmit skolās. Projekta akti-
vitātes paredzētas līdz 2020. gada 
decembrim.  

Skolas sūtība ir pēc iespējas 
labāk sagatavot jauno paaudzi 
produktīvai virzībai nākotnē. Iz-
virzīt mērķi, tam sekot, soli pa 
solim plānot darba uzdevumus, 
efektīvi izmantot savus resursus, 
mācēt atrast informāciju, prast 
aizstāvēt savu viedokli – tās ir 
prasmes, kuras ir tik nepiecie-
šamas, lai apzināti veidotu savu 

Karjeras atbalsts Madonas novada 
piecpadsmit skolās

karjeras izaugsmi. Katra skola 
apkopo informāciju par savu ab-
solventu gaitām – kādas izglītības 
iestādes absolvētas, kādas profe-
sijas apgūtas, kādi dzīves līkloči 
veikti. Tradicionāli ar veiksmes 
stāstiem dalīties tiek aicināti sko-
lēnu vecāki, sabiedrībā atpazīs-
tami sava amata meistari. Skola 
nav iedomājama bez neformālās 
izglītības, bez ekskursijām, sali-
dojumiem, Latvijas tautas svētku 
svinēšanas. Gadu no gada papil-
du mācību priekšmeta mācīšanai 
un klases audzinātāja pienākumu 
veikšanai skolotājs daudzas stun-
das pavada sarunās ar skolēniem 
par dzīvi, nākotnes profesijām, 
izglītības nozīmi un iespējām. 
Raiba un interesanta  – tāda ir šī 
skolas dzīve. 

Katru gadu skola sastopas ar 
jauniem izaicinājumiem, īsteno 
projektus, iesaistās nacionālās 
programmās, apgūst jaunākās 
tehnoloģijas, metodikas, iet līdzi 
laikam.

Šis projekts Madonas novadā 
ir devis iespēju papildināt savas 
zināšanas karjeras izglītības at-
tīstības jomā septiņiem peda-
gogiem karjeras konsultantiem. 
Katru projekta gadu šie speciālisti 
gūst pieredzi supervīzijās, me-
tožu karuseļos, ikmēneša darba 
apspriedēs. Valsts izglītības attīs-
tības aģentūra sniedz metodisko 
atbalstu, nodrošina apmācības, 
konsultē un atbalsta projekta ie-
viešanas novērtēšanas vizītēs. 

Skolas atzinīgi novērtē fi-
nansējumu karjeras atbal-
sta pasākumu organizēšanai. 
2018./2019.  mācību gadā Mado-
nas novada pašvaldības skolās 
paredzēti 45 karjeras attīstības 
atbalsta pasākumi 2138 skolē-
niem no 1. līdz 12. klasei par kop-
summu 18 173,00 EUR. Skolēni šī 
mācību gada laikā tiksies ar sava 
amata lietpratējiem – uztura spe-
ciālistiem, optometristiem, ve-
tārstiem, psihologiem, izaugsmes 
treneriem, tērpu dizaineriem, šu-
vējiem, datorgrafiķiem, animato-
riem, režisoriem, producentiem, 
māksliniekiem, amatniekiem, bi-
teniekiem, elektriķiem, galdnie-
kiem, būvinženieriem, robežsar-
giem, kinologiem un daudzu citu 
profesiju pārstāvjiem, kuri pastās-
tīs par profesijas darba pienāku-
miem, darba ikdienu, dienas plā-
nojumu, darba rīkiem, plusiem 
un mīnusiem, nepieciešamajām 
rakstura īpašībām, zināšanām un 
prasmēm, izglītības iegūšanas ie-
spējām. 

Visbiežāk šo profesiju pār-
stāvji tiek aicināti uz skolu, kur 
piedāvā diskusijas, praktiskas no-
darbības, kurās skolēni veic kādu 
no attiecīgās profesijas ierastiem 
darba uzdevumiem. Klašu kolek-
tīvi dodas uz ražojošiem uzņē-
mumiem, lauku saimniecībām, 
bruņoto spēku daļām, lai iepazī-
tos ar darba procesā iesaistītajām 
profesijām, to pieprasījumu, dar-
ba vidi, pienākumiem. Projekts 
nodrošina iespēju skolēniem 

apmaksāt ceļa izdevumus Ēnu 
dienā dažādu profesiju pārstāvju 
ēnošanai lielpilsētās vai unikālos 
ražošanas uzņēmumos. Nozīmīgi 
ir izbraucieni mācību iestāžu ap-
meklēšanai. 

Pedagogi karjeras konsultanti 
izmanto dažādas metodes, atbil-
stoši skolēnu vecuma posmiem. 
Lai sākumskolas mazuļiem atklā-
tu jaunu darba pasauli, Madonas 
novada uzņēmēju dienā jaunāko 
klašu skolēni spēles moderatora 
vadībā apmeklēja uzņēmēju sten-
dus, kuros iepazinās ar uzņēmu-
mā nodarbinātajām profesijām, 
saražoto produkciju, diskutēja 
par nepieciešamajām prasmēm 
un rakstura īpašībām, veicama-
jiem darbiem, tika apgūti jauni 
vārdi, jēdzieni, kas saistās ar dar-
ba pasauli. 

Lai rosinātu skolēnus domāt, 
meklēt informāciju, diskutēt un 
plānot savu karjeru, tika organi-
zēts konkurss „Profesiju rēbuss”. 
Skolu komandas mājās sagatavoja 
klasē populārākās profesijas in-
stalāciju. Konkursa jautājumi un 
uzdevumi bija dažādi pēc struk-
tūras un nepieciešamo zināšanu 
apjoma, bet visi rosināja domāt 
par darba pasauli. Skolēni varēja 
radoši izpausties, uzstāties, aiz-
stāvēt savu viedokli. Konkursa 
dalībniekus vērtēja profesiju pār-
stāvji, kas īpaši tam paredzētā lai-
kā iepazīstināja skolēnus ar savu 
karjeras ceļu, atbildēja uz skolēnu 
jautājumiem.  Vidusskolēniem 
tiek organizētas dažādas lekcijas, 
praktiskas nodarbības personības 
izaugsmes treneru vadībā, tik-
šanās ar pašvaldību pārstāvjiem, 
politiķiem, interesantām personī-
bām, diskusijas, darba tirgus pētī-
jumu prezentācijas un daudzi citi 
pasākumi. 

Projektā Madonas novada 

paš valdībā 2018./2019.  mācību 
gadā skolās ir nodarbināti seši 
pedagogi karjeras konsultanti, 
kopā darbam paredzot nepilnas 
trīs slodzes. Šī darba ietvaros tiek 
izstrādāti informatīvie materiā-
li, spēles, metodiskie materiāli 
pa klašu grupām, tiek iekārtoti 
informatīvie stendi. Skolās gan 
skolēni, gan skolotāji izmanto pe-
dagoga karjeras konsultanta kon-
sultācijas, sagatavotos materiālus. 
Tiek veiktas skolēnu, skolotāju 
un vecāku aptaujas. Apstrādātie 
aptauju rezultāti ir svarīgi kat-
ru gadu jauna karjeras attīstības 
atbalsta plāna veidošanai un īs-
tenošanai kopā ar skolēniem. 
Karjeras izglītība tiek integrēta 
mācību stundās, klases audzinā-
šanas stundās, skolas pasākumos, 
piemēram, ģimenes, zinību dienā 
vai skolēnu mācību uzņēmumu 
gadatirgos. Tiek sagatavotas pub-
likācijas skolu un pašvaldības mā-
jaslapai, vietējiem laikrakstiem.

Madonas novada pašvaldības 
Izglītības nodaļā izveidota karje-
ras attīstības atbalsta spēļu kolek-
cija, kuru var izmantot pedagogi 
karjeras konsultanti savam dar-
bam. Metodisko materiālu piedā-
vājums atbilstoši pieprasījumam 
katru gadu tiks papildināts. Lie-
lāko daļu transporta, kancelejas 
izmaksu sedz Madonas novada 
pašvaldība un pagastu pārvaldes. 

Kā jebkurā darbavietā darba 
kvalitāte ir atkarīga no personī-
bām, kas šo darbu veic. Madonas 
novada pašvaldībā esam priecīgi 
par izveidojušos darba grupu, kas 
ir saliedēta, atbalstoša un izaugs-
mi veicinoša, ieinteresēta un at-
bildīga. 

   VIVITA VECOZOLA 
Madonas novada pašvaldības 
Izglītības nodaļas speciāliste, 
projekta koordinatore

IK

VISI FOTO: no Madonas novada pašvaldības Izglītības nodaļas arhīva

Liezēres pamatskolas skolēni ceļā uz Piebalgas porcelāna fabriku. 

Liezēres pamatskolas skolēni iepazīstas ar Madonas biznesa inkubatoru. 

Ar pamatizglītību, mācību ilgums – 4 gadi:
    Tērpu stila speciālists        Komercpakalpojumu darbinieks    

    Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbgaldu iestatītājs    
    Konditors        Pavārs

Ar pamatizglītību, mācību ilgums – 3 gadi:
    Frizieris

Pēc 7. klases, mācību ilgums – 3 gadi:
    Montāžas darbu atslēdznieks        Šuvēja palīgs

Pēc 8. klases, mācību ilgums – 2 gadi:
    Virtuves strādnieks        Šuvēja palīgs 

VISPĀRIZGLĪTOJOŠĀS PROGRAMMAS
Vispārējās vidējās izglītības izlīdzinošais kurss, mācību ilgums – 1 gads

Ar vispārējo vidējo izglītību, mācību ilgums – 1,5 gadi:
    Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes 

darbgaldu iestatītājs        Viesmīlis        Grāmatvedis     
    Apģērba konstruēšanas un modelēšanas speciālists

Ar vispārējo vidējo izglītību, mācību ilgums – 1 gads:
     Vizāžists        Frizieris

Ar pamatizglītību (no 17 gadiem), mācību ilgums – 1 gads:
    Šuvējs        Lokmetinātājs (MAG)

Iegūsti profesionālo izglītību un esi konkurētspējīgs darba tirgū!

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA
piedāvā apgūt akreditētas mācību programmas

Akadēmijas iela 25, 
Jelgava, LV-3001 

Tālr.: 63026175, www.javs.lv
E-pasts: avsk@izglitiba.jelgava.lv



2019. gada 28. februāris      www.izglitiba-kultura.lv SKOLA 2019 7  

Pedagoģe: Skolotājs var iedvesmot 
un palīdzēt piepildīt sapņus!

FOTO: no personīgā arhīva
Vitnija Kokoreviča, Rīgas Fran-
ču liceja datorikas un program-
mēšanas skolotāja, uzskata, ka 
skolotāja darbā ir tik liels emo-
cionālais gandarījums, kādu reti 
var iegūt citā profesijā.

FOTO: no personīgā arhīva
Skolotāja Vitnija Kokoreviča klasē nodarbību laikā. Skolotāja ziņā 
ir attieksmes radīšana bērnos – tas, kā bērns raudzīsies uz attiecīgo 
priekšmetu, uz skolu un izglītību kopumā.

Skolotāja darbā ir tik liels 
emocionālais gandarījums, kādu 
reti var iegūt citā profesijā, stās-
ta pedagoģe Vitnija Kokoreviča. 
Viņas pieredzē ir darbs gan ar se-
nioriem, gan ar bērniem, jo Vit-
nija ir Rīgas Franču liceja dato-
rikas un programmēšanas skolo-
tāja un klases audzinātāja, kā arī 
darbojusies projektā „Pieslēdzies, 
Latvija!”, kurā palīdzējusi senio-
riem apgūt datorprasmes. Par pe-
dagoga profesiju viņa saka – sko-
lotājs var iedvesmot un palīdzēt 
piepildīt sapņus! 

Darbs ar senioriem ir 
labākā pieredze topošajiem 
pedagogiem

Pedagoga profesija noteikti ir 
mans aicinājums – ģimenē ir ļoti 
daudz šī aroda pārstāvju. Mana 
mamma, māsa, tantes ir skolo-
tājas, vecmāmiņa bija skolotāja, 
un, kas ir zīmīgi, arī vectētiņš 
pasniedza informātiku, turklāt 
laikā, kad datori bija retums. No 
bērnības vēroju pedagogu darbu 
un zināju, ka tas ir arī mans ceļš. 
Mana pirmā skolotājas pieredze 
bija projektā „Pieslēdzies, Latvi-
ja!”, kad apmācīju seniorus dator-
prasmēs. 

Gribu uzsvērt, ka darbs ar 
senioriem ir labākā pieredze to-
pošajiem pedagogiem, jo tieši tad 
var saprast, vai esi piemērots, lai 
mācītu. Seniori ir radoši, izveido 
daudz komisku situāciju, ar kā-
dām nebiju paredzējusi saskarties 
mācību procesā. Piemēram, dato-
ra peli apgriež otrādi un, pa gaisu 
klikšķinot, jautā, kāpēc kursors 
neklausa?! Seniori, tāpat kā bēr-
ni, ir radoši un reizēm neprogno-
zējami. Darbs ar senioriem prasa 
ļoti lielu pacietību, reizēm nākas 
skaidrot atkārtoti, kritiski izvērtēt 
metodes, lai izvēlētos piemērotā-
ko, kā arī diferencēt mācību dar-
bu, lai sasniegtu rezultātu. 

Lielai daļai senioru datori 
bija kas pilnīgi jauns, tāpēc tas 
bija izaicinājums  – izdomāt, kā 
vienkāršā veidā, neizmantojot 
ierastos datorterminus, mācīt 
digitālās pamatprasmes, ņemot 
vērā viņu vēlmes un vajadzības. 

Senioriem teorija un prakse nav 
divas dažādas lietas. Tas ir jāmāca 
arī bērniem, jo ļoti daudzas tēmas 
viņiem ir vēl neatklātas, un sko-
lotāja uzdevumus ir atrast pieeju, 
lai informācija būtu viegli uztve-
rama, tā ieinteresētu un radītu 
izpratni par zināšanu un prasmju 
pielietošanu nākotnē. 

Pēc senioriem sekoja mans 
darbs ar bērniem – vispirms pri-
vātskolā un pēc tam Rīgas Franču 
licejā, kurā esmu arī šobrīd. Skolā 
sāku strādāt vēl studiju laikā, un 
tā bija lieliska pieredze – pats la-
bākais veids, kā mācīties, jo teori-
ja gāja roku rokā ar praksi. Tikai 
teorētiski runāt par bērniem un 
mācīties, neesot klasē kopā ar vi-
ņiem, ir ļoti grūti. 

Tas ir normāli, ja viss 
neizdodas ar pirmo reizi

Izvēloties profesiju, mani ie-
dvesmoja citu skolotāju piere-
dzes stāsti, un nemaz nebiedēja 
apkārt valdošie stereotipi par 
šo darbu. Jāsaka, ka draugus vai 
radus mana izvēle nepārsteidza. 
Vienīgais, par ko saņēmu jautāju-
mus – kāpēc tieši datorika? Līdz 
studijām man nebija pieredzes 
informātikas vai datorikas jomā, 
vienīgi tas, ko mācīja skolā, bet 
es zināju, ka vēlos bērniem sniegt 
tādas prasmes, kas būs noderīgas 
arī pēc desmit vai divdesmit ga-
diem. 

Vēlējos palīdzēt apgūt ie-
maņas, kas nākotnē būs izman-
tojamas neatkarīgi no izvēlētās 
profesijas. Vēl viena būtiska lieta, 
ko varu bērniem iemācīt ar dato-
rikas palīdzību, ir spēja pieņemt 
kļūdas. Programmēšana lieliski 
parāda, ka tas ir normāli, ja viss 
neizdodas ar pirmo reizi,  – tā 
mudina mēģināt atkal un atkal, 
kamēr izdodas. Bērniem ne vien-
mēr ir viegli to pieņemt, bet dzīvē 
tas noderēs. 

radīšana bērnos  – tas, kā bērns 
raudzīsies uz attiecīgo priekšme-
tu, uz skolu un izglītību kopu-
mā, ir atkarīgs no tā, cik daudz-
veidīgas mācību metodes un to 
pasniegšanas veidus izvēlēsies 
skolotājs. Izglītības sistēma no 
pedagoga prasa rezultātu, taču – 
kā to sasniegt – ir katra paša ziņā. 
Lai bērns būtu patriots, iecietīgs 
pret līdzcilvēkiem, lai izprastu 
izglītības vērtību un nozīmi, ne-
pietiek tikai ar mācīšanu. Vien-
līdz būtisks ir arī emocionālais 
atbalsts. 

Pedagoga profesija 
nav domāta ikvienam

Šobrīd, kad pedagoga darbā 
jau aizvadīts kāds laiks, manas 
domas par to nav mainījušās – es 
zināju, ka skolotāja profesijā būs 
daudz emociju un nekad nebūs 
garlaicīgi. Tā tas arī ir! Šis darbs 
lielā mērā ir darbs ar attiecībām – 
ar bērniem, viņu vecākiem, ko-
lēģiem. Katra diena ir citādāka, 
piepildīta ar piedzīvojumiem. 
Šajā laikā gan esmu secinājusi, ka 
pedagoga profesija nav domāta 
ikvienam. Cilvēkam jābūt talan-
tam to darīt. Un, ja jūti, ka šī pro-
fesija ir tava, tad ir jāiet un jādod 
bērniem viss, ko vari iedot! 

Arī mani draugi pārsvarā ir 
skolotāji, tāpēc katra tikšanās ir 
neliela pieredzes apmaiņa  – pir-
mā stunda vienmēr paiet sarunās 
par bērniem, skolu, ekskursiju 
iespējām u.  tml. Ļoti novērtēju 
arī zināšanas, ko varu iegūt no 
pieredzējušiem kolēģiem. Skolo-
tāji, kuri šajā arodā ir desmit un 
vairāk gadu, domā un redz vis-
maz trīs soļus uz priekšu. Savu-
kārt jaunie skolotāji vairāk cen-
šas izmēģināt ko nebijušu, tāpēc 
mazāk saskaras ar rutīnu. Ir labi, 
ja vienā skolā strādā dažādi sko-
lotāji, jo bērni no tā noteikti tikai 
iegūst.  

Skolotājs ne tikai māca
Skolotāja darbs nav tikai mā-

cīt – to nevar atdalīt no visa pā-
rējā. Mācības ir tikai maza daļa 
no visa, jo nākas dzīvot līdzi bēr-
nam dažādās situācijās. Pedagogs 
ir vispusīgs un nepieciešamības 
gadījumā ir gan dekorators, gan 
projektu vadītājs, gan gids, gan 
psihologs un daudz kas cits. Reti 
kurā profesijā nepieciešamas tik 
vispusīgas spējas un iemaņas. 
Domāju, ka tieši tas arī attur dau-
dzus, kuri ir domājuši par skolo-
tāja karjeru, – apziņa, ka skolotājs 
ne tikai māca. Šis darbs nozīmē 
ļoti lielu atbildību  – par katru 
bērnu no pirmās minūtes, tiklīdz 
viņš ienāk skolā. 

Manā audzināmajā klasē ir 30 
bērnu vecumā no 10 līdz 11 ga-
diem. Šajā vecuma posmā skaidri 
iezīmējas atšķirības starp zēnu 
un meiteņu interesēm, tāpēc au-
dzinātājam ir ļoti jāpiedomā, kā 
apvienot klasi. Bērni ļoti novērtē 
to, ka skolotājs pārzina viņu aiz-
raušanos, tāpēc es interesējos gan 
par datorspēlēm, gan kendamu 
un citām lietām. Ņemot vērā viņu 
intereses IT jomā, varu bērniem 
saprotamā veidā pastāstīt par to, 
kā izvairīties no datora atkarī-
bas, kā ievērot drošību internetā 
u. tml. 

Tik liels emocionālais 
gandarījums, kāds citās 
profesijās ir reti

Skolotājs noteikti spēj ietek-

mēt bērnu un veidot viņa dzīvi. 
Iedvesmot un palīdzēt piepildīt 
sapņus! Kļūstot par skolotāju, 
mērķis nav pilnībā sasniegts, ir 
svarīgi neaizmirst, ka par skolo-
tāju esam kļuvuši ne tikai sava 
personīgā mērķa piepildīšanai, 
bet mēs esam bērniem, lai pa-
līdzētu viņiem sasniegt savējos. 
Šajā darbā var gūt tik lielu emo-
cionālo gandarījumu, kāds reti ir 
citās profesijās. Emocijas, ko va-
ram gūt no bērniem, ir pats vēr-
tīgākais.

Skolotāja ziņā ir attieksmes 

   VITNIJA KOKOREVIČA
Rīgas Franču liceja datorikas un 
programmēšanas skolotāja

IK

RAUNAS IELA 12-2, CĒSIS, LV-4101
TĀLRUNIS: 64125385, MOB. TĀLR.: 27846767

E-PASTS: AKCMV@AKCMV.GOV.LV
WWW.AKCMV.GOV.LV

WWW.FACEBOOK.COM/AKCMV

Skolotāja darbs 
nav tikai mācīt – 

to nevar atdalīt no 
visa pārējā. Mācības 
ir tikai maza daļa no 
visa, jo nākas dzīvot 
līdzi bērnam dažādās 
situācijās.
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Vai mūsdienās viegli būt bērnam  un jaunietim?

VISI FOTO: Gints Ivuškāns

Starptautiska konference 
„Jaunatne šodien un rīt”, kas noti-
ka 21. februārī biznesa augstskolā 
„Turība”, bija projekta „Jauniešu 
dzīves kvalitātes izpēte Baltijas 
valstīs” noslēgums. Projekts tika 
īstenots no 2017.  gada 1.  sep-
tembra līdz 2019.  gada 28.  feb-
ruārim sadarbībā starp biedrību 
„Latvijas Bērnu labklājības tīkls” 
un SIA „Excolo Latvia” no Lat-
vijas, NVO partneriem „Ziburio 
Fondas” (Lighthouse Foundation 
Lithuania) no Lietuvas, Igauni-
jas Bērnu labklājības biedrību un 

Igaunijas uzņēmumu „Web Mul-
tishop Company OÜ”.

Pētījums atklāj satraucošus 
rezultātus par jauniešu dzīves 
kvalitāti, īpaši psihoemocionā-
lo veselību. Vismaz 1/4 jauniešu 
Latvijā jūtas vientuļi, bez emo-
cionālā atbalsta un īsti nav gatavi 
patstāvīgai dzīvei, bet 11 % regu-
lāri jūtas nomākti. Izteikta prob-
lēma ir pārinodarījumi skolās un 
izsmiešana internetā. Samilzusi 
situācija iezīmējas arī jauniešu 
izglītības, materiālās nodrošinā-
tības un nodarbinātības jomā. 

Konferencē pulcējās jaunat-
nes jomas pētnieki, eksperti, 

speciālisti un praktiķi darbā ar 
jaunatni, kuri izteica savu re-
dzējumu, dalījās pieredzē un ap-
mainījās ar idejām par nākotnes 
iespējām.

Uz visu lūkoties no 
daudziem skatu punktiem

Pētījuma laikā un konferencē 
vajadzēja vienā vārdā raksturot 
šodienas jaunieti. Lūk, dažas at-
bildes: neizdibināms, aktīvs, ap-
jucis, domātājs, prasīgs, apātisks, 
mīlīgs, nemotivēts, zinātkārs, ne-
pieredzējis, mainīgs, daudzpusīgs.

Atbildes liecina, ka katrs pa-
zīst ļoti atšķirīgus jauniešus, bet 
visiem ir arī kaut kas kopīgs. Vi-
deo ierakstos dzirdam dažu jau-
niešu teikto: „Nezinu, ko darīt 
ar savu dzīvi”, „Pieaugušie mūs 
neuzklausa, nedzird”, „Svarīgi, lai 
es būtu nodarbināts”, „Ja gribi būt 
laimīgs, var to īstenot, bet vaja-
dzētu uzlabot izglītības kvalitāti 
skolā, augstskolā, jo reizēm paliek 
bezjēdzības izjūta, bet paši esam 
sākuši pie tā pierast”, „Vēlos sevi 
iepazīt, palikt vēl drošāka un at-
vērtāka, tādēļ iesaistos jaunatnes 
centra pasākumos”, „Svarīga ir 
seksualitāte, bet vecākā paaudze 
daudz ko neizprot, nav pretim-
nākoši dažādībai”, „Vēlos atrast 
cilvēku, ar kuru būtu kopīgas in-
tereses, lai mēs spētu komunicēt”.

Klātesošos uzrunāja Latvijas 
Universitātes profesors, Ekspe-
rimentālās fizikas katedras va-
dītājs Mārcis Auziņš. Viņaprāt, 
patlaban cilvēkiem ir grūtāk iz-
darīt izvēles, jo, no vienas puses, 
apkārt valda informācijas pār-
bagātība, proti, visai drīz ģene-

rēsim informācijas apjomu zeta 
baitos, un tas būs skaitlis ar 21 
nulli, taču, no otras puses, katrs 
tomēr dzīvojam savā informatīvā 
telpā – lasām atšķirīgas grāmatas 
gan par zinātni, gan par politi-
ku, gan par ekonomiku u.  tml. 
Tāpat neesam neatkarīgi, lai arī 
domājam, ka informāciju Google 
un Facebook iegūstam par velti. 
„Mēs maksājam ar saviem da-
tiem, un tie nonāk apmēram 20 
ietekmīgākajās kompānijās, tā-
dās kā Apple, Alphabet, Facebook, 
Amazon, bet tā ir mūsu izvēle, 
vai dodam savus datus,” teic fizi-
kas profesors. Viņš mudina aiz-
domāties par to, ka viss ir nepār-
trauktā mainībā, informācija ātri 
noveco, kā arī dalījās pieredzē, ka 
nesen tiešsaistē mācījies Edin-
burgas Universitātē un apguvis 
ekonomikas kursu ar matemātis-
kās analīzes metodi. M.  Auziņš 
norāda, ka, paliekot vienu un to 
pašu cilvēku lokā, uz visu lūkojo-
ties, piemēram, tikai no biznesa 
pārstāvju pozīcijām, varam sevi 
un apkārtējo pasauli pat apdrau-

dēt. Kvantu fiziķis aicina uz visu 
raudzīties no daudziem skatu 
punktiem, jo tikai tad būs iespē-
jams pasauli ieraudzīt daudzkrā-
sainu. Viņš mēģinājis ieklausīties 
arī hipijos, budistos u.  tml., bet 
laimīgs cilvēks, protams, ir tad, 
ja atrod savu aicinājumu, kā, pie-
mēram, Nobela prēmijas laureāts 
Čarlzs Tauns, kurš vēl 99 gadu 
vecumā devies uz Kalifornijas 
Universitāti Berklijā, nevis lai 
strādātu, bet priecāties un baudīt 
fiziku.

Nomāc sociālā spriedze 
un nevienlīdzība

Atkal pievēršoties pētījumam, 
tajā secināts, ka jaunieši ar lielā-
kajiem izaicinājumiem saskaras 
izglītības, nodarbinātības, veselī-
bas un īpaši emocionālās veselības 
jomā. Kā negatīvs fons, kas nes sev 
līdzi dažādas problēmas, ir iekļau-
jošas un vienlīdzīgas sabiedrības 
trūkums. Ikviens vēlas būt sa-
prasts un pieņemts, neatkarīgi no 
dzīves apstākļiem, justies līdzvēr-
tīgs, bet vēl aizvien daudzi jaunieši 
ir pakļauti nabadzības un sociālās 
atstumtības riskam. Desmitā daļa 
jauniešu nonāk situācijā, kad „ne-
spēj galus savilkt kopā”, kas ie-
tekmē jauniešu pašvērtējumu un 
reālās iespējas rūpēties par savu 
veselību, mācīties augstskolā vai 
dažādos izglītojošos kursos, ceļot 
un dzīvot sociāli aktīvu dzīvi. 

Igaunijā skolās ir augstāki rā-
dītāji izglītības kvalitātes un sa-
darbības novērtējumā, bet Latvijā 
šie rādītāji ir augstāki vardarbības 
līmenī un skolēnu savstarpējās 
attiecībās.

  ILZE BRINKMANEIK

Konferences laikā notika vairāku profesionāļu saruna par labbūtības dažādiem aspektiem: veselība, sociālā drošība, līdzdalība, izglītība, ģimene, nodarbinātība, riska  
uzvedība.

Latvijā 
burvīgākais 

resurss ir cilvēki, jo 
ir iespējams satikt 
un sarunāt tikšanos 
pat ar prezidentu, 
ja ir dažādi kontakti. 
Jauniešiem iesaku 
mācīties angļu valodu.
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Vai mūsdienās viegli būt bērnam  un jaunietim?
Jaunieši atzīst, ka neiegūst 

tādu izglītību, kādu viņi vēlētos, 
bet neformālās izglītības pie-
ejamību ietekmē tādi faktori kā 
dzīves vieta, finansiālās iespējas, 
brīvā laika trūkums, pārslodze 
mācībās, kā arī tā nav pieejama 
jauniešiem ar funkcionāliem 
traucējumiem.

Jauniešiem interesanti šķiet 
kultūras un izklaides pasākumi, 
ceļošana, skolas vai augstskolas 
pasākumi, bet mazāka atsaucība 
ir darbībai nevalstiskajās organi-
zācijās, brīvprātīgajam darbam, 
kā arī iesaistīšanās jauniešu or-
ganizācijās un projektos, jo viņus 
nepamet izjūta: „Neko jau tāpat 
nevarēs ietekmēt”, un to jaunieši 
attiecina uz lēmumu pieņemša-
nu gan skolas, gan pašvaldības 
līmenī. Igaunijā tā domā 1/5, bet 
Latvijā un Lietuvā lielākā daļa 
jauniešu. Maz jauniešu redz ie-
spēju veidot paši savu uzņēmu-
mu, tāpat grūtības atrast darbu, 
kas pašiem patīk. Aptaujātie 
15–25  gadus vecie jaunieši savu 
veselības stāvokli vērtē kā labu, 
bet tomēr arī šie rādītāji ir zemā-
ki nekā vidējie rādītāji Eiropas 
Savienībā. Ceturtdaļa jauniešu 
Lietuvā un Latvijā smēķē, iz-
teikti liels skaits gan Latvijā, gan 
Igaunijā ir izmēģinājuši vieglās 
narkotikas. Vissatraucošākais ir 
lielais pašnāvību skaits Latvijā 
un Lietuvā, kas ir viens no aug-
stākajiem Eiropā.

Kas ir galvenie iemesli jaunie-
šu emocionālajām problēmām, 
un kā palīdzēt ar tām tikt galā? 
Pētnieki uzskata, ka būtiski ir 
mazināt bailes jauniešu un kopu-
mā sabiedrības vidū atklāti runāt 
par savām emocionāla rakstura 
grūtībām, tas palielinātu iespēju 
saņemt atbalstu no savas ģime-
nes, draugiem un apkārtējiem, kā 
arī meklēt un saņemt profesionā-
lu psiholoģisko un emocionālo 
atbalstu valsts un pašvaldību lī-
menī. 

Pētījums aktualizējis virkni 
būtisku jautājumu, piemēram, vai 
tiek apkopoti un analizēti visap-
tveroši dati par jauniešu dzīves 
kvalitāti dažādos aspektos, vai, 
balstoties uz datiem, tiek izstrā-
dāti un īstenoti pasākumi, kuru 
mērķis ir jauniešu dzīves kvalitā-
tes uzlabošana, vai pasākumi at-
bilst dažādām dzīves situācijām, 
vajadzībām un interesēm? Vai 
pastāv pietiekama sadarbība un 
informācijas apmaiņa starp dažā-
do nozaru un arī nevalstiskā sek-
tora institūcijām? Vai jaunatnes 
jomas finansējums ir pietiekams 
pašvaldību un valsts līmenī? 

Pētījuma autori uzskata, ka 
pieaugušo uzdevums ir nodro-
šināt izaugsmes iespējas, iedves-

mot ar savu piemēru, atbalstīt 
un palīdzēt pieņemt izšķirošos 
lēmumus, kā arī novēl sev un 
visiem izdošanos, kopā veido-
jot draudzīgu sabiedrību, valsti, 
pašvaldību, kurā jaunieši vēlētos 
dzīvot, mācīties, strādāt un vei-
dot savu nākotni. Plašāk par pē-
tījumu iespējams uzzināt vietnē 
www.youthpitsstop.com.

Kur rast atbildes 
un meklēt palīdzību

Konferences turpinājumā no-
tika vairāku profesionāļu saruna 
par labbūtības dažādiem aspek-
tiem: veselība, sociālā drošība, 
līdzdalība, izglītība, ģimene, no-
darbinātība, riska uzvedība.

LU asociētā profesore, prak-
tizējoša psiholoģe Baiba Martin-
sone atklāja, ka lielākā daļa jau-
niešu, kas ierodas pie psihologa, 
apgalvo, ka viņi jūtas atsvešināti 
no skolas. „Latvijā un visā pasau-
lē ir uzsvars uz akadēmisko mā-
cīšanos, nevis uz personības at-
tīstību kopumā. Pilnībā pamesti 
jūtas tie jaunieši, kuru problēmas 
skolā neizprot, bet viņus raksturo 
kā slinkus, aicina saņemties utt., 
taču viņiem nepieciešama cita 
veida palīdzība. Īpaši novārtā tiek 
pamesti zēni, un jau sākumskolā. 
Skolā bieži nepamana emocio-
nālās problēmas, ir augsts trauk-
smes līmenis, jo tiek izmantotas 
baidīšanas metodes. Jauniešus 
uztrauc arī attiecību veidošana 
un spiediens uz tām, jo roman-
tiskas attiecības kļuvušas ļoti 
publiskas, ja tās apspriež sociāla-
jos tīklos. Arvien vairāk konstatē 
uzvedības problēmas un dažādu 
vielu lietošanu,” stāsta B. Martin-
sone. Viņasprāt, nepieciešamās 
sociāli emocionālās prasmes ir 
integrētas jaunajā izglītības satu-
rā, un tas nākotnē palīdzēs veidot 
pozitīvas attiecības.

Rīgas Stradiņa universitātes 
lektore, Lauku ģimenes ārstu aso-
ciācijas prezidente Līga Kozlovs-
ka pārliecināta, ka daudzu prob-
lēmu cēlonis ir ģimeņu sociāli 
ekonomiskais stāvoklis un Latvijā 
nabadzības risks jauniešu vidū 
ir lielākais starp Baltijas valstīm. 
Ikdienas praksē viņa tiekas ar jau-
niešiem, kas cieš gan no emocio-
nālas, gan seksuālas vardarbības, 
sastopama agrīna grūtniecība. 
L.  Kozlovska par lielu kļūdu uz-
skata to, ka jaunajā izglītības satu-
rā nav iekļauta veselības mācība, 
jo šajā jomā nepietiekami izglītoti 
ir ne tikai jaunieši, bet arī nav iz-
strādāta un zināma sistēma, kur 
un pie kā vērsties ar neskaidra-
jiem jautājumiem, trūkst izglītotu 
speciālistu, kurus varētu uztvert 
kā uzticības personas, ja atbalstu 
nav iespējams saņemt ģimenē.

To, ka jaunieši nezina savas 
rīcības sekas un ka viņiem par 
maz tiek mācīts atbildēt par savu 
rīcību, atzina arī citi pieaicinātie 
speciālisti. To attiecinot arī uz da-
žādu vielu lietošanu utt.

Ādažu vidusskolas direkto-
ra vietnieks un fizikas skolotājs 

Raivis Pauls atzina, ka daudzi 
jaunieši ir ierāvušies sevī, grai-
za rokas, padodas pie pirmajām 
grūtībām, un uzsvēra, ka daudzi 
skolēni ir ar mācīšanās grūtībām, 
kam ir izskaidrojami iemesli.

Tāpat ir jaunieši, kas zina, ko 
vēlas dzīvē sasniegt, bet „dara ti-
kai to, kas interesē, vai dara lietas, 
ko var notirgot, tātad kļuvuši ļoti 
racionāli”. Viņaprāt, vairākumam 
jauniešu jāpalīdz atgūt ticība sa-
viem spēkiem, lai rastos jauni lī-
deri, īpaši laukos.

Politiķis Mārtiņš Šteins, kas 
savulaik darbojies arī Latvijas 
Jaunatnes padomē, nobažījies, 
ka nepieaug jauniešu skaits ne-
valstiskajās organizācijās un brīv-
prātīgajā darbā, un pamatots ir 
viņa jautājums, kā gan veidosies 
jauniešu piederības izjūta sabied-
rībā un valstī notiekošajiem pro-
cesiem, piemēram, pēc pieciem 
gadiem, tādēļ jādomā, kā sekmēt 
jauniešu līdzdalību un iesaisti.

Eksperte Valsts probācijas 
dienesta darbā ar jauniešiem un 
skolu psiholoģe Krista Skara aici-
nāja pieaugušos raudzīties uz jau-
niešu tā dēvēto trako uzvedību kā 
uz normu, kā uz attīstības iezīmi, 
kurai viņi iziet cauri. „Mums kā 
pieaugušajiem tikai jāzina, kuru 
uzvedību turēt noteiktos rāmjos. 
Ļoti daudzi bērni vēlas neko ne-
just, daudzi jautā, piemēram, kā-
pēc mans tēvs lieto alkoholu, kā-
pēc mamma nomira ar vēzi, kas 
ar mani notiks gadījumā, ja mani 
aizturēs policisti, jo smēķēju zāli, 
un citas lietas, kas nodarbina 
viņu prātus, un kā tas ietekmēs 
nākotni,” stāsta K. Skara.

Konferences un diskusijas va-
dītājs Valdis Melderis mudināja 
nosaukt iespējamos risinājumus 
dzirdētajiem problēmjautāju-
miem.

M.  Šteins uzskata, ka valsts 
līmenī ir jāvienojas, kur par jau-

Pieaugušo 
uzdevums ir 

nodrošināt izaugsmes 
iespējas, iedvesmot ar 
savu piemēru, atbalstīt 
un palīdzēt pieņemt 
izšķirošos lēmumus.



Nevajag norakt 
idejas un pārāk 

ātri pieņemt lēmumu, 
ka to nevar izdarīt.



niešu lietām diskutē šajā jomā 
zinoši speciālisti. L.  Kozlovska 
piebilda, ka darbojas Pārresoru 
koordinācijas centrs Valsts kan-
celejā, bet atzina, ka joprojām 
pietrūkst kompleksas pieejas un 
jaunieši nesaņem pietiekamu in-
formāciju, kur vērsties konkrētos 
gadījumos, jo nereti ne psihologs, 
ne psihiatrs nezina, ka profesio-
nālāk var palīdzēt cita dienesta 
darbinieks. „Jauniešu un bērnu 
problēmu risināšanai nepiecieša-
ma starpinstitucionāla sadarbība, 
kā arī zinoši un izglītoti speciālis-
ti tieši šajā jomā, lai zinātu, kā uz-
sākt sarunu, kas radītu uzticību, 
kas zinātu norādīt, kur pieejama 
palīdzība,” pārliecināta L.  Koz-
lovska.

K.  Skara un B.  Martinsone 
aicināja neizdarīt tik lielu spie-
dienu uz vecākiem. „Vecāki bai-
dās jautāt, jo bērnu uzvedību 
lielākoties sasaista ar viņiem, bet 
bieži iemesls ir attiecības ar vien-
audžiem vai skolotājiem klasē,” 
norādīja K. Skara.

„Varu piekrist, ka mediji vairo 
priekšstatu, ka vecāki nav vaja-
dzīgi, ka bērniem jau sākumskolā 
pašiem ar visu jātiek galā, bet vis-
būtiskākais ir vecāku mīlestība, 
pieskatīšana un paraugs,” uzsvēra 
B. Martinsone.

Ko darīt, ja nav naudas?
Konferences turpinājumā 

dalībniekus iesaistīja vairāku 
darbnīcu nodarbībās. Piemēram, 
komunikāciju speciāliste, blogere 
un aizrautīga ceļotāja Zane Eniņa 
vadīja darbnīcu „Lieli sapņi, mazs 
budžets: ko darīt, ja nav naudas?”.

Klātesošie tika mudināti at-
raisīt savu radošumu un iztēli. 
Izrādījās, ka spējam domāt gana 
plaši un ieteikt daudz un dažādus 
veidus, ko darīt ar malkas pa-
gali, vien jāspēj aizmirst, ko jau 
zinām. Secinājām, ka jāuzticas 

un jāieklausās jauniešos, jo viņi 
bieži domā citādāk, bet, ja viņus 
atbalstām, tad rodas neparastas 
idejas. Tātad nevajag norakt ide-
jas un pārāk ātri pieņemt lēmu-
mu, ka to nevar izdarīt.

Kādi ir iespējamie resursi, 
ja tiešām naudas nav? Z.  Eniņa 
pārliecināta, ka galvenā bagātība 
ir entuziasms, cilvēki, zināšanas 
un prasmes, idejas, telpas, vide, 
tehnoloģijas, vietnes un lietotnes, 
produkts/pakalpojums, brīvprā-
tīgais darbs, apstākļi. 

„Latvijā burvīgākais resurss 
ir cilvēki, jo ir iespējams satikt 
un sarunāt tikšanos pat ar pre-
zidentu, ja ir dažādi kontakti. 
Jauniešiem iesaku mācīties angļu 
valodu. Svarīgi ir arī ražošanas 
blakusprodukti, jo ir iespējas ra-
dīt ko jaunu no tā, kas citiem pa-
liek pāri,” ar ieteikumiem dalījās 
Zane. Viņa arī stāstīja, kā radusi 
iespēju ceļot uz 75 pasaules val-
stīm. Viņasprāt, entuziasms ir 
lipīgs, bet motivācija kaut kur ie-
saistīties būs, ja cilvēks atrod, kas 
tur ir „man”, ja būs iespēja izteik-
ties un darīt pašam. Jādod iespēja 
arī kļūdīties, tāpat arī  – lai būtu 
prieks un jautrība procesā, iece-
rēto jāpadara sasniedzamu un jā-
sadala pa posmiem. Arī Z. Eniņa 
iesaka būt atvērtiem un aktīvāk 
iesaistīties brīvprātīgo darbā, kas 
ļauj nokļūt pat viseksotiskākajās 
zemēs un valstīs. 

DRUVAS VIDUSSKOLA
Skolas iela 2, Saldus pagasts, Saldus novads, LV- 3862
www.druva.lv, druvas.vidusskola@saldus.lv, tālr. 63839440

ERNESTA GLIKA ALŪKSNES VALSTS ĢIMNĀZIJA
Glika iela 10, Alūksne, LV- 4301
www.aluksne.edu.lv, avg@aluksne.lv, tālr.  64307101

MADONAS VALSTS ĢIMNĀZIJA
Valdemāra bulvāris 2A, Madona, LV- 4801
www.madvg.lv, mvg@madona.lv,tālr. 64807648

RĪGAS MŪZIKAS INTERNĀTVIDUSSKOLA
Kalnciema iela 160, Rīga, LV- 1046
www.rmivs.lv,rmivs@riga.lv, tālr. 67612391

RĪGAS ITAS KOZAKĒVIČAS POĻU VIDUSSKOLA
Nīcgales iela 15, Rīga, LV- 1035
www.ikpvs.edu.lv, ikpvs@riga.lv, tālr. 67546740N
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Rīgā turpinās izglītības iestāžu 
tīkla pilnveidošana

Rīgas domes Izglītības, kultū-
ras un sporta komitejas deputāti 
22. februārī atbalstīja galvaspilsētas 
izglītības iestāžu tīkla pilnveidoša-
nas pasākumu plānu 2019. gadam. 
Tajā paredzēts slēgt vienu skolu, 
apvienot astoņas vispārizglītojošās 
skolas, kā arī apvienot pirmskolas, 
vairākus interešu izglītības centrus 
un divas sporta skolas.

Kā stāsta Rīgas domes Izglītī-
bas, kultūras un sporta departa-
menta direktora vietnieks un Izglī-
tības pārvaldes priekšnieks Ivars 
Balamovskis, ir paredzēts Rīgas 
5.  internātpamatskolai-attīstības 
centram pievienot Rīgas Sanatori-
jas internātpamatskolu, vienlaikus 
nododot pirmsskolas izglītības va-
jadzībām ēku Stokholmas ielā 24. 
Tāpat paredzēts apvienot arī Rīgas 
94. vidusskolu ar Rīgas Ziepniek-
kalna sākumskolu. Izglītības iestā-
žu tīkla pilnveides plānā paredzēta 
arī Rīgas Ezerkrastu pamatskolas 
apvienošana ar Rīgas Juglas vidus-
skolu, kā arī Rīgas 60.  vidusskola 
tiks apvienota ar Rīgas Klasisko 
ģimnāziju. 

„Ievērojot efektīvas pārvaldī-
bas principus, resursu apvienoša-
nu, vienlaikus nodrošinot kvali-
tatīvas pirmsskolas izglītības pie-
ejamību, Rīgas 153.  pirmsskolas 
izglītības iestādi apvienos ar Rīgas 
4. speciālo internātpamatskolu, bet 
Rīgas pirmsskolas izglītības iestādi 
„Sapņudārzs” ar Strazdumuižas 
internātvidusskolu-attīstības cen-
tru vājredzīgiem un neredzīgiem 
bērniem. Komitejas deputāti ap-
stiprināja arī plānā ietverto Rīgas 
162. pirmsskolas izglītības iestādes 
„Saulīte” un Rīgas 145. pirmssko-
las izglītības iestādes apvienošanu, 
piešķirot tai Rīgas pirmsskolas iz-
glītības iestādes „Pienenītes” no-
saukumu. Rīgas 139.  pirmsskolas 
izglītības iestādi apvienos ar Rī-
gas pirmsskolas izglītības iestādi 

„Mārītes”, piešķirot nosaukumu – 
Rīgas pirmsskolas izglītības ies-
tāde „Bizmārītes”. Arī pēc iestāžu 
apvienošanas pirmsskolas grupas 
darbosies iestāžu pašreizējās ēkās,” 
atklāj I. Balamovskis.

Lielus sabiedrības un vecāku 
iebildumus izpelnījās Rīgas domes 
Izglītības iestāžu tīkla optimizā-
cijas komisijas sēdē akceptētais 
plāns par Rīgas 7.  pamatskolas 
slēgšanu – skolēnu vecāki un Trīs-
ciema apkaimes biedrības pārstāv-
ji pret šo ieceri divu dienu laikā 
bija savākuši 687 parakstus. „Ņe-
mot vērā citādo redzējumu, paš-
valdība domās par Jaunciema sko-
las attīstību kontekstā ar iespējamo 
iestādē īstenotās programmas pa-
kāpes maiņu un ēkas pārveidi par 
izglītības un apkaimes iedzīvotāju 
aktivitāšu īstenošanas centru,” no-
rāda I. Balamovskis. 

Akceptētais plāns paredz arī 
vienas  – Rīgas 29.  vidusskolas  – 
slēgšanu un tās izglītības program-
mas nodošanu Rīgas 46. vidussko-
lai, kas atrodas Vecmīlgrāvī, kura 
apkaimē ir pieejama plaša inte-
rešu, kā arī profesionālās ievirzes 
mūzikas izglītība.

Lai nodrošinātu plašākas ie-
spējas interešu izglītības program-
mu realizācijai, iecerēts pilnveidot 
arī bērnu un jauniešu interešu 
centrus (BJC). 

Par jau īstenotajiem un plāno-
tajiem skolu tīkla sakārtošanas jeb 
optimizācijas plāniem lūdzām vie-
dokli vairākiem skolu direktoriem.

Apvienošanas process 
nebija viegls, 
bet izrādījās veiksmīgs

J.  G.  Herdera Rīgas Grīziņ-
kalna vidusskolas direktore Vera 
Pridača:

Pirms četriem gadiem tika 
apvienota Rīgas Krievu vidussko-
la un Herdera vidusskola. Katrai 
skolai bija sava vēsture, tradīcijas, 
skolotāji strādājuši 20–30 gadus. 
Herdera vidusskola, kurā padzi-
ļināti apguva vācu valodu, mazā-
kumtautību skolu reitingos vien-
mēr atradās pirmajā desmitniekā, 
bet tagad diemžēl biežāk esam pē-
dējā desmitniekā. Tomēr uzskatu, 
ka apvienošana bija veiksmīga, jo 
skolas ēka Skolas ielā 32 īsti nebija 
piemērota mācību procesam, jau 
atradās avārijas situācijā un tajā 
trūka telpu. Tādā ziņā kļuvām ie-
guvēji.

Pirmajā gadā daudzu skolēnu 
vecāki nolēma bērniem izvēlēties 
pilnīgi citu skolu un aizgāja 90 
bērnu, tās ir trīs klases, situācija 
sākumā bija diezgan sarežģīta.

Apvienotajā skolā skolēniem ir 
dota izvēle apgūt kādu no divām 
programmām  – vispārizglītojošo 
vai ar padziļinātu vācu valodas 
apguvi. Patlaban mācās 612 skolē-
nu. Tie, kas izvēlas papildus apgūt 
vācu valodu, saņem starptautiski 

atzītu diplomu, valsts un starp-
tautiskās olimpiādēs iegūst pirmās 
vietas.

Tagad varu atzīt, ka skolu ap-
vienošanas process nebija viegls, 
bet izradījās veiksmīgs daudzējādā 
ziņā. Tā kā tajā laikā notika skolu 
akreditācija, tad šis subjektīvais 
apstāklis atviegloja notikumu gai-
tu – nebija laika daudz domāt, kā 
bija un kā būs. Sākām strādāt jaunā 
skolā kā viens kolektīvs. Visi skolo-
tāji palika un turpināja darbu.

matskolas teritorijas un ēkas sa-
kopšanā un sakārtošanā atbilstoši 
mūsdienu prasībām. Nepiecieša-
ma arī šīs ēkas siltināšana, vienā 
korpusā ir ļoti auksti.

Patlaban ir dots viens gads, 
lai izprastu, kā notiks mācību 
process, jāiepazīst situācija, jo pa-
matskolā mācās daudz bērnu ar 
speciālām vajadzībam un mācīša-
nās grūtībām (5. un 6. kods), viņi 
nav integrēti, un vienā klasē ir pat 
vairāk nekā pieļaujams. Nākamajā 
mācību gadā vēl visi atradīsimies 
savās telpās, bet modelējam iespē-
jamo izaugsmes ceļu. 

Manuprāt, kopumā Juglas ap-
kaime būs ieguvēja. Nav īsti loģis-
ki, ka lielu ēku, skolu ar plašām 
telpām un teritoriju izmanto ne-
liels skolēnu skaits, bet līdzās esošā 
otra skola burtiski plīst pa vīlēm. 
Tādējādi, apvienojot abas skolas, 
racionāli tiks izmantoti abu iestā-
žu resursi Juglas apkaimes skolēnu 
interesēs. 

Protams, visam ir vajadzīgs 
laiks, un nekas nenotiek mehā-
niski un uzreiz, ir jāsaprot, kā 
strādā pedagogi; veidosim vienu 
mācīšanās pieredzi, runāsim par 
vienotiem izglītības kvalitātes kri-
tērijiem, veidosim vienotu izpratni 
par kvalitatīvu mācību stundu.

Esam jau ieplānojuši aicināt 
Ezerkrastu pamatskolas skolēnus 
uz mūsu skolas pasākumiem, pie-
mēram, „Latvijas skolas soma” pa-
sākumiem u. c.

Sabiedrība ir satraukusies, jo 
katrai skolai tomēr līdz šim ir biju-
si sava vieta, izveidojies priekšstats 
par tām, zināmi reitingi.

Rīgā atjaunotās skolas jau tiek 
iekārtotas atbilstoši prasībām, pie-
mēram, Rīgas Franču licejs, Rīgas 
64. vidusskola, un tad arī sabied-
rībā veidojas citāda pieeja, ka tādā 
skolā ir un būs vērts mācīties. Mūs 
visus gaida liels izaicinājums un 
daudz darba.

Izmaiņas 
būs tikai pozitīvas

Rīgas Klasiskās ģimnāzijas di-
rektors Romāns Alijevs:

Skolēnu vecākus jau informē-
ju par iespējamām izmaiņām, jo 
ikviens jauninājums rada arī zinā-
mas bažas, tomēr skolas komandā 
uzskatām, ka izmaiņas būs tikai 
pozitīvas.

Iecerēts, ka Rīgas Klasiskajai 
ģimnāzijai pievienos Rīgas 60. vi-
dusskolu. Nav noslēpums, ka jau 
ilgus gadus ģimnāzijai ir aktu-
āls jautājums par telpām, jo 1680 
skolēnu un 129 pedagogi mācās 
un strādā ēkā, kas paredzēta 1160 
skolēniem, turklāt skolēni mācās 
divās maiņās. Lai arī līdz šim esam 
rūpējušies, lai īpaši 1.–3. klašu 
skolēnu mācību process noritētu 
veiksmīgi un bērni būtu drošībā, 
tomēr, iegūstot klāt jaunu ēku, ie-
guvēju būs daudz vairāk.

Izglītības kvalitātes rādītā-
ji ļauj mums pretendēt uz valsts 
ģimnāzijas statusu, mūsu princi-
piāla pozīcija jau ilgus gadus bi-
jusi, ka izglītības ieguve ir jāveido 
kompleksa no 1. līdz 12. klasei, 
lai kvalitāti uzturētu un stiprinā-
tu. Tā kā pērn Ministru kabineta 
noteikumos tika veiktas izmaiņas 
un paredzēts, ka valsts ģimnāzijās 
audzēkņus uzņems jau no pirmās 
klases, esam pieteikuši un sagata-
vojuši dokumentus, lai pārtaptu 
par valsts ģimnāziju. Līdztekus 
esam vērsušies Rīgas domē par 
nepieciešamību paplašināt telpas 
un saņēmuši atbalstu jauna da-
baszinātņu un inženierzinātņu 
laboratorijas korpusa būvei, kuru 
pabeigs 2020./2021.  mācību gada 
sākumā.

1.–3. klašu skolēniem ir ne-
pieciešamas atsevišķas telpas gan 
mācībām, gan atpūtai un rotaļām, 
tādēļ, pievienojot Rīgas 60. vidus-
skolas ēku un kļūstot par vienotu 
skolu, Rīgas Klasiskās ģimnāzijas 
mazāko klašu skolēni mācīsies 
jaunajās telpās, kas atbildīs visām 
prasībām. Līdzīga prakse jau no-
tiek, un jaunas ēkas sākumskolas 
klasēm ir arī Rīgas Franču licejam, 
Rīgas Centra humanitārajai vidus-
skolai, Rīgas 6., 34., 40., 64. vidus-
skolai u. c. 

  ILZE BRINKMANEIK Skolēnu vecākus 
jau informēju 

par iespējamām 
izmaiņām, 
jo ikviens jauninājums 
rada arī zināmas 
bažas, tomēr 
skolas komandā 
uzskatām, ka izmaiņas 
būs tikai pozitīvas.



Nav īsti loģiski, 
ka lielu ēku, 

skolu ar plašām 
telpām un teritoriju 
izmanto neliels 
skolēnu skaits, 
bet līdzās esošā 
otra skola burtiski 
plīst pa vīlēm.



Ņemot 
vērā citādo 

redzējumu, 
pašvaldība domās 
par Jaunciema skolas 
attīstību kontekstā 
ar iespējamo 
iestādē īstenotās 
programmas 
pakāpes maiņu 
un ēkas pārveidi 
par izglītības 
un apkaimes 
iedzīvotāju aktivitāšu 
īstenošanas centru.



Sabiedrība 
ir satraukusies, 

jo katrai skolai tomēr 
līdz šim ir bijusi sava 
vieta, izveidojies 
priekšstats par tām, 
zināmi reitingi.



Visam ir 
vajadzīgs laiks, 

un nekas nenotiek 
mehāniski un uzreiz, 
ir jāsaprot, kā strādā 
pedagogi, veidosim 
vienu mācīšanās 
pieredzi, runāsim 
par vienotiem 
izglītības kvalitātes 
kritērijiem, veidosim 
vienotu izpratni par 
kvalitatīvu mācību 
stundu.



Liels izaicinājums 
un daudz darba

Rīgas Juglas vidusskolas direk-
tore Aija Melle:

Uzskatu, ka iecerētā Rīgas 
Ezerkrastu pamatskolas pievieno-
šana Rīgas Juglas vidusskolai pa-
matskolai radīs jaunas iespējas, jo 
skolā ar plašām telpām ir samērā 
neliels skolēnu skaits. Tagad ir ie-
spēja domāt par racionālu telpu 
izmantošanu, dodot iespēju tās 
izmantot daudz lielākam skolēnu 
skaitam. Tā kā joprojām darbojas 
sistēma „nauda seko skolēnam”, 
tad šajos apstākļos kolēģiem ir 
grūti kaut ko izdarīt, trūkst brīvo 
līdzekļu. 

Juglas skolai tas ir sava veida 
izaicinājums, jo šeit mācās 1433 
skolēni, ieskaitot pirmsskolu. Šo 
izaicinājumu pieņēmām divu ie-
meslu dēļ, pirmkārt, akūti trūkst 
telpu. Pirmajā klasē uz 120 vietām 
jau pieteikti 175 bērni. Otrkārt, to 
uztveru kā vienotu skatījumu uz 
Juglas attīstību, jo daudzi vecāki 
centās deklarēties šajā apkaimē, lai 
bērni nokļūtu Juglas vidusskolā. 
Ceru, ka Rīgas domes Izglītības, 
kultūras un sporta departaments 
ieguldīs līdzekļus Ezerkrastu pa-



2019. gada 28. februāris      www.izglitiba-kultura.lv SKOLA 2019 11  

 www.rmk1.lv
1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība
Ārstniecība, kvalifikācija – ārsta palīgs (3 g.)
Ārstniecība, kvalifikācija – vecmāte (3 g.)
Māszinības, kvalifikācija – māsa (3 g.)
Farmācija, kvalifikācija – farmaceita asistents (2,5 g.)
Profesionālā vidējā izglītība
Zobārstniecība, kvalifikācija – zobu tehniķis (2,5 g.)
Zobārstniecība, kvalifikācija – zobārstniecības māsa (2 g.)
Arodizglītība
Zobārstniecība, kvalifikācija – zobārsta asistents (1 g.)
Māszinības, kvalifikācija – māsas palīgs (1 g.)
Sociālā aprūpe, kvalifikācija – aprūpētājs (1 g.) 

Sarežģīti šodien izaicināt sko-
lotājus diskusijai. Kompetenču 
pieejas speciālisti tagad samācīju-
šie visādas gudrības un pasniedz 
tās kā vienīgās patiesības. Dau-
dzas domstarpības matemātikā 
rodas saistībā ar valodas lietoju-
mu. Arī man daudzu gadu gaitā 
radušās pārdomas par valodas 
lietošanas precizitāti matemāti-
kas mācībās. 

Esmu sapratusi, ka ir divas 
atšķirīgas situācijas: priekšsta-
tu līmenis un jēdziena līmenis. 
Tad arī varam kritiski vērtēt, lie-
tojumā ir kļūda vai neprecizitāte. 
Strādājot gan ar topošiem, gan 
esošiem sākumskolas un pirm-
skolas skolotājiem, nākas atbildēt 
uz dažādiem jautājumiem, kas 
var būt saistoši arī pārējiem sko-
lotājiem, kuri māca matemātiku 
gan lieliem, gan maziem. Lūk, 
daži no tiem:

 Kāpēc sākumskolā nedrīkst 
teikt „pie 3 pieskaitīt 2 ir 5”? 

Atbildu: To saka vidussko-
las skolotāji, kuri baidās no „ir” 
zīmes. Acīmredzot viņi nav at-
vēruši 1.  klases mācību grāmatu 
ne Latvijā, ne citās valstīs, kur 
tā māca jau simtiem gadu. Kāda 
skolotāja stāsta no pieredzes, par 
ko brīnās bērnudārza bērns: „Kā 
tas var būt, ka audzinātāja saka, 
ka 4 un 4 vienāds ar 8, Viņi ne-
maz tādi vienādi neizskatās? Es 
zinu, ka 8 = 8, tad saka vienāds.” 
Tas ir piemērs, ka lielās gudrības 
mazais bērns saprot citādi. Ar lai-
ku bērns sapratīs, kāpēc var teikt 
vienāds. Tas nozīmē, ka vidus-
skolas metodiku nevar attiecināt 
uz pirmskolu un sākumskolu, 
visu uzreiz mācot absolūti precī-
zi. Pirmskolā daudzi priekšstati 
veidojas caur pasaku, ar tēlu palī-
dzību. Abstrakcijas bērna apziņā 
ienāk vēlāk. Nedrīkst mācīt ap-
lami, kas pēc gadiem jāpārmāca, 
bet priekšstatu veidošanas perio-
dā tas nav nepareizi – lietot bēr-
nam saprotamus sadzīves termi-
nus. Piemēram, tas attiecas arī uz 
nematemātisko terminu „drau-
dzīgās vienādības”. Tā taču ir tik 
skaista pasaka, kā draudzējas trīs 
skaitļi! Bet reizēm skolotāji nesa-
prot, ka „draudzīgās vienādības” 
parāda saistību/draudzību starp 
saskaitīšanas un atņemšanas, vē-
lāk arī starp reizināšanas un dalī-
šanas, darbībām. Tas nav tas pats, 
kas skaitļa sastāvs. Tikai 6. klasē 
bērni sapratīs, ka atņemt nozīmē 
pieskaitīt pretējo, bet dalīt nozī-
mē reizināt ar apgriezto skaitli. 
Vēl piemēri no dzīves: 1.  klasē 
skolotāja prasa, cik ir 5 plus 3? 
(Vai tiešām jāprasa „ar ko vie-
nāds 5 plus 3” vai „kas ir tikpat, 
cik 5 plus 3“?) Pēdējā solā Pēcis 
prasa, kas tur jādara – jāpieskai-
ta vai jāatņem? Atbildu: „Pareizi, 
Pēcīt! Darbību lasa „pieskaitīt”, 
„atņemt”. Zīmes „+“ un „–“ ir 

 Kā veidojas matemātiskā lietpratība

uz baterijas un vēl šur tur. Kā lai 
zina, kā to katrreiz lasīt?” Nav 
aizliegts lietot arī zīmju nosau-
kumus, bet tikai tad, kad bērni 
saprot, ko nozīmē darbības „pie-
skaitīt” un „atņemt”. Nav aizliegts 
teikt arī „un”, jo tas ir vienojuma 
saiklis, vai „pielikt”, tikai jāuzma-
nās, lai saskaitāmais nepārvēršas 
par „pieliekamo”. 6. klasē vienal-
ga izteiksmi 7 – (–2) lasīsim „no 
7 atņemt mīnus 2”, lai atšķirtu 
darbības zīmi un skaitļa zīmi. 

 Kā ir pareizi teikt „6 ir lie-
lāks par 3” vai „6 lielāks nekā 3”?

Atbildu: Par 3 lielāks mate-
mātikā lieto citā nozīmē, tāpēc 
ieteiktu šī teikuma autoriem ne-

jaukt galvu bērniem. Salīdzinot 
lieto nekā. Ieskatieties tezaurs.lv, 
respektēsim valodniekus! Šajā ga-
dījumā tā ir salīdzinājuma attiek-
sme, kura prasa lietot nekā. 

 Kāpēc daži bērni jauc jē-
dzienus „par cik vairāk” un „par 
3 vairāk”?

Atbildu: Tāpēc, ka daži autori 
un daudzi skolotāji nepareizā se-
cībā ievieš jēdzienus. Abās situā-
cijās ir vārdi „par vairāk”, bet at-
šķirība ir niansēs, ko bērni uzreiz 
neuztver. Ja sāk ar jautājumu „Par 
cik vairāk/mazāk?”, bērns atceras, 
ka abos gadījumos rezultātu ie-
gūst atņemot. Tad pēc analoģijas 
„par 3 vairāk” viņš aprēķina ar at-
ņemšanu. Tas nozīmē, ka sākumā 
ir jāveido izpratne par pretstata 
jēdzieniem „par 3 vairāk” – tas 
ir tikpat un vēl 3, bet „par 3 ma-
zāk” nozīmē, ka pietrūkst 3, lai 
būtu tikpat. Tikai tad, kad bērna 
apziņā nostiprināti šie jēdzie-
ni, varam iedarbināt jautājumus 
„Par cik vairāk/mazāk?”. Turklāt 
svarīgi visus šos jēdzienus ieviest 
uzskatāmi praktiskā darbībā ar 
sloksnītēm vai arī zīmējot, nevis 
likt iegaumēt teorētiski. J. Menča 
(sen.) metodikā domāšanas ro-
sināšanai tiek piedāvāta vēl trešā 
nestandarta situācija, piemēram, 
„Grozā 7 āboli. Tas ir par 2 vai-
rāk nekā uz šķīvja” vai „Grozā 7 
āboli jeb par 2 vairāk nekā uz 
šķīvja”. Šajā gadījumā svarīgi uz-
tvert būtisko: ja grozā ir vairāk, 
tad uz šķīvja ir mazāk. Tas no-
zīmē, ka uzdevumā jāspriež pēc 
būtības, nevis formāli pievēršot 
uzmanību tikai vārdam vairāk. 
Lai aprēķinātu, cik ābolu uz šķīv-
ja, ir jāatņem, nevis jāpieskaita.

 Par vārdu „aplis” un „riņ-
ķis” lietošanu. 

Abi vārdi ir lietošanā pirmskolā 
un sākumskolā. Gadiem ilgi esam 
centušies panākt, lai matemātikas 
nodarbībās un matemātikas stun-
dās lietotu matemātikas jēdzienu 
„riņķis”. Bet tradīcijas pāriet no 

paaudzes paaudzē. Beidzot esmu 
sapratusi, ka līdz 6.  klasei priekš-
statu līmenī tas nav tik liels grēks, 
ja paralēli lietojam abus jēdzienus. 
To atsevišķos gadījumos varam 
uzskatīt par nepilnību, bet neak-
centēt kā kļūdu. Bērni nostājas 
aplī; iet rotaļās, virzoties pa apli; ar 
brīvu roku gaisā zīmē apļus; dabā 
saskata apļus u.  tml. Tikai ilgākā 
laikā skolēni apjēdz atšķirību jē-
dziena līmenī, kas ir riņķis un kas 
riņķa līnija kā abstrakcijas. Stin-
grākas prasības varētu būt 7. klasē, 
kad sāk apgūt ģeometrijas kursu. 
Līdzīgi ir arī ar jēdzieniem „masa” 
un „svars”, lai pareizi tos izprastu 
un lietotu fizikā.

 Daži skolotāji metodiski 
nekorekti māca daļu uzdevumus. 
Šeit atkal skolēniem galvu jauc 
daļas jēdziena lietošana: 1) Aprē-
ķini daļu no skaitļa! 2) Aprēķini 
visu skaitli, ja zināma tā daļa! 
3)  Kāda daļa no visa skaitļa ir 
dotais skaitlis? Pareizāk būtu šajā 

gadījumā no vietā lietot pret, vis-
maz sākumā: Kāda daļa pret visu 
skaitli ir dotais skaitlis? Vēl precī-
zāk: Kāda ir dotā skaitļa attiecība 
pret visu skaitli? Daļu uzdevumu 
3 pamatveidi saista trīs skaitļus: 
1) viss skaitlis: V, 2) daļa no skait-
ļa: D, un 3) attiecība: A. Un atri-
sinājumi ir līdzīgi kā proporcio-
nāliem lielumiem (ceļš, ātrums, 
laiks), ietverot trijstūrī: D = V : A;  
V = D : A;  A = D : V. 

   ELFRĪDA KRASTIŅA
Daugavpils Universitātes profesore 
Dr. paed. 

IK

FOTO: no E. Krastiņas personīgā arhīva
Profesore uzskata, ka pirmskolā 
daudzi priekšstati veidojas caur 
pasaku, ar tēlu palīdzību.

Esmu sapratusi, 
ka ir divas 

atšķirīgas situācijas: 
priekšstatu līmenis 
un jēdziena līmenis. 
Tad arī varam 
kritiski vērtēt, 
lietojumā ir kļūda vai 
neprecizitāte.



Sarežģīti 
šodien izaicināt 

skolotājus diskusijai. 
Kompetenču pieejas 
speciālisti tagad 
samācījušie visādas 
gudrības un pasniedz 
tās kā vienīgās 
patiesības.
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Godināti Latgaliešu 
kultūras gada balvas 
„Boņuks 2018” saņēmēji

Rēzeknē, Latgales vēstniecībā 
GORS, notika svinīgā Latgaliešu 
kultūras gada balvas „Boņuks” 
pasniegšanas ceremonija, kurā 
balvas saņēma desmit aktīvākie, 
spilgtākie un plašāko rezonan-
si guvušie latgaliskās kultūras 
notikumi, personības, projekti 
2018. gadā. 

Ieejot jaunā desmitgadē, tika 
mainīts balvas nolikums, un šo-
reiz balvu saņēma desmit (pērn 
tie bija astoņpadsmit) latgaliskās 
kultūras aktivitātes, notikumi, 
norises un personības, kā arī 
viens balvas „Par mūža ieguldī-
jumu latgaliešu kultūras attīstībā” 
saņēmējs. „Boņuks” vēl arvien ir 
vienīgā balva, kas īpaši izceļ un 
godina sasniegumus un paveikto 
latgaliskās kultūras dzīvē. „Bo-
ņuks 2018“ māla statuetes par pa-
darīto 2018. gadā saņēma: 

 
Aija Īzāka, „Teksasys latgalī-

ši” – albums „Dvieselis steigys”

Anna Rancāne, krājums 
„Prīca i klusiešona”

  IK INFORMĀCIJAIK

Publicitātes foto
Mākslinieks Osvalds Zvejsalnieks godināts par mūža ieguldījumu 
latgaliešu kultūras attīstībā. Viņa krāsu palete ir sulīgi nospriegota. 

Latgaliešu 
kultūras gada 

balvas „Boņuks” 
mērķis ir apkopot 
labāko, spilgtāko un 
svarīgāko padarīto un 
notikumus pērnajā 
gadā latgaliskajā 
kultūrā


MŪZIKAS 
VIDUSSKOLAS 
I KURSĀ:
 klavierspēles un ērģeļspēles izglītības 

programmā,
 akordeona spēles izglītības programmā,
 stīgu instrumentu spēles izglītības 

programmā,
 pūšaminstrumentu spēles izglītības 

programmā,
 sitaminstrumentu spēles izglītības 

programmā,
 diriģēšanas izglītības programmā,
 vokālās mūzikas izglītības programmā,
 mūzikas teorijas izglītības programmā.

Audzēkņi tiek nodrošināti ar dienesta 
viesnīcu pilsētas centrā. Audzēkņi saņem 
stipendiju.
Konsultācijas – no 16. februāra līdz 26. jūnijam.
Dokumentu pieņemšana – darba dienās 
no 3. jūnija līdz 26. jūnijam plkst. 9.00–12.00 
un 13.00–17.00.

STAŅISLAVA BROKA
DAUGAVPILS 

MŪZIKAS VIDUSSKOLA
IZSLUDINA UZŅEMŠANU 

2019./2020. m. g.
un aicina talantīgus, muzikālus bērnus 

un jauniešus iestāties

Iestājpārbau-

dījumi notiks 

29. un 30. maijā.
MŪZIKAS 
SKOLAS 
1. KLASĒ:
 klavierspēles izglītības programmā,
 akordeona spēles izglītības programmā,
 stīgu instrumentu spēles izglītības 

programmā,
 pūšaminstrumentu spēles izglītības 

programmā,
 sitaminstrumentu spēles izglītības 

programmā,
 kora klases izglītības programmā.

Dokumentu pieņemšana un konsultācijas – 
darba dienās no 7. maija līdz 28. maijam 
plkst. 9.00–12.00 un 13.00–17.00.

Detalizētāka informācija pa tālruni 65407900 
un skolas mājaslapā www.sbdmv.lv.

Uzņemšanas 

eksāmeni 

notiks 27. jūnijā.

Atvērto durvju diena 

Staņislava Broka 

Daugavpils Mūzikas 

vidusskolā – 17. aprīlī.

Annele Slišāne – projekts 
„#100dečiLatvijai“. Izstādes un 
grāmata

Apvienība „Latgalīšu Reps”

Dokumentālā filma „Latga-
līši Pīterpilī”

Dzejnieka un sabiedriskā 
darbinieka Ontona Slišāna 70 
gadu svinības Ziemeļlatgalē 
„#OntonamSlišānam70“

Dziesmu grāmata un CD 
bērniem „Zalta puče”

Grupa „Bez PVN”

Kārlis Kazāks. Raidījums 
„Dzirdi balsis ar Kārli Kazāku” 
par Ludzas izloksni

Koncepts „Nameiz”, Jānis 
Skutelis un „Benji Knewman”

Par mūža ieguldījumu lat-
galiešu kultūras attīstībā tika 
godināts mākslinieks Osvalds 
Zvejsalnieks.  
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Divdesmit reiz trīs izdancoti gadi 

Atšifrējums pavisam vien-
kāršs – tātad sešdesmit. Bet kāpēc 
tāda matemātika? Arī pavisam 
vienkārši – pienākot jubilejas 
gadam (Tautas deju ansambļa 
„Zelta Sietiņš” sākuma datums ir 
precīzi zināms – 1958. gada 11. 
novembris), klāt ir lielā domāša-
na – kādu rīkot darba jubilejas 
svinēšanu? Dejot gribētāju skaits 
sniedzas pustūkstotī: gan pašrei-
zējā ansambļa 10 vecuma grupas, 
gan bijušie dejotāji, kuru dejoša-
nas stāžs sniedzas vismaz 50 gadu 
garumā. Un tad saproti, ka šāda 
deju saime ir kā dzīva radība ar 
saviem bērnības gadiem, jaunī-
bu, briedumu un citādu turpinā-
jumu. Tā dzima ideja katram no 
posmiem veltīt 20 gadus.

Tāpēc pirmais jubilejas kon-
certs „Mēs nākam no bērnības”, 
kas VEF Kultūras pilī notika 
2018. gada 3. jūnijā, bija veltīts  
pirmajiem 20 gadiem ar tā laika 
īpašajām dejiņām. Tika izdejotas 
„Mazās māmiņas”, „Čiks”, „Sitie-
niņi” (visas Baibas Šteinas horeo-
grāfijā). Publikā īpašu atsaucību 
un jautrību izsauca dejas ar tā 
laika atribūtiku un elementiem – 
„Jaunie celtnieki”, „Rācenis”, 
„Bērnības šūpoles”. Atmosfēra 
bija gaiša un bērnišķīga.

Domājot par nākamo divdes-
mitgadi, sapratām, ka mūsu tā 
laika trumpis ir īpašie deju uz-
vedumi un bērnu mūzikli, kuru 
tapšanā tika iesaistīti profesionāli 
režisori, piemēram, Roberts Li-
gers, Uģis Brikmanis u. c., māks-
linieki, piemēram, Valdis Treijs, 
Kārlis Freibergs, Maija Mazā, 
izmantota gan jau gatava mūzi-
ka, piemēram, Raimonda Paula 
„Velniņi” un „Nāc pie puikām”, 
Zigmāra Liepiņa „Momo” un 
„Mana tautas deja”, gan speciāli 
pasūtināta, piemēram, Valta Pū-
ces „Laimes Lācis”, „Eža kažo-
ciņš”, Valda Zilvera „Kāpēc vizuļo 
sniegs”, „Baltā pasaka”, Imanta 
Paura „Rūķis Svečulējējs”. Lite-
rārais pamats šiem uzvedumiem 
bija latviešu rakstnieku – Rūdolfa 
Blaumaņa, Viļa Plūdoņa, Andreja 
Upīša, Margaritas Stārastes – lite-
rārie darbi.

Sazinoties ar Latvijas Tele-
vīziju, noskaidrojām, ka jau no 
1980. gadiem ir uzkrāti arhīva 
materiāli, kuros piedalās „Zel-
ta Sietiņš”, un tie ir vairāk kā 
30 stundu garumā. Tie ir gan 
ansamblim tik specifiskie deju 
uzvedumi, kopā 15, gan ceļoju-
mu apraksti, gan piedalīšanās 
dažādos starptautiskos un Lat-
vijas deju pasākumos. Pagājušā 
gadsimta pēdējā divdesmitgadē 
Latvijas Televīzijas Kultūras un 
Bērnu raidījumu redakcija, kurās 
darbojas tādas televīzijas profe-
sionāles kā Ija Bite-Krauliņa un 
Ināra Čakste, ierakstot bērnu 
amatierkolektīvu pasākumus, 

veica apbrīnojami vērtīgu un 
svētīgu darbu bērnu mākslinie-
ciskā un izglītojošā audzināšanā, 
kā arī cilvēkvēstures saglabāšanā. 
Diemžēl, iestājoties jaunam gad-
simtam, šī prakse tika pārtraukta, 
un tagad sestdienu un svētdienu 
rītos, kā arī brīvlaikos lielākoties 
skatāmi ārzemju pasaku filmu 
nemitīgi atkārtojumi. Bet tā jau 
patiesi ir cita tēma. 

Un tā – atkalredzēšanās gan 
ar deju tēliem un to izpildītājiem, 
gan ar bijušajiem dejotājiem (ai, 
kā negribas viņus saukt par ve-
terāniem), tāpēc izvēlējamies ko-
dus 50+, 40+, 35+, 30+, 20+. Šie 
skaitļi ir gan pašu, gan nodejotie 
gadi, jo daudzi no viņiem, bei-
guši deju gaitas „Zelta Sietiņā”, 
turpina to darīt citos kolektīvos. 
Šīs atkalsatikšanās ir īpašas ne 
tikai dalībniekiem, bet arī mums 
– deju skolotājiem. Un tad uzzini, 
ka savulaik vieni no lielākajiem 
„nervu bojātājiem”, kā, piemē-
ram, Rihards Kols, ir kļuvis par 
Saeimas deputātu (ceram, ka 
pienāks laiks arī kļūt par prezi-
dentu), ka  ekstrēmists (arīdzan 

pirmais Laimes Lāča izpildītājs) 
Dins Danne tagad ir nopietns un 
stingrs pasniedzējs Sporta aka-
dēmijā. Varam jau nosaukt arī 
īpaši spožas zvaigznes: režisori 
Lauru Grozu-Ķiberi, horeogrāfi 
Lieni Gravu, kinorežisorus: eso-
šo Aigaru Graubu un topošo Jāni 
Jozauski, valstī lielāko ar kultūras 
pasākumu organizēšanu saistīto 
iestāžu vadītājas: koncertorgani-
zācijā „Ave Sol” Zandu Ķergalvi 
vai VEF Kultūras pilī  Lieni Ku-
biļus (Katkovsku). Jā, Liene ir 
leģendārās, mūsu pils ilggadējās 
bijušās direktores Ženijas Kat-
kovskas meita, uzaugusi pilī un 
dejojusi „Zelta Sietiņā”. 

Šādu leģendu  pie mums ir 
daudz! Nu, kaut vai atceramies 
skaņu operatoru Ēriku Kalniņu, 
pie kura savulaik palīdzību mūzi-
kas jomā meklēja vai visi repub-
likas deju kolektīvi! Vai „gaismu 
dievu” Raimondu Daugavieti! Vēl 
tagad režisori piemin viņa spējas 
uzburt to, ko tagadējā tehnika veic 
ilgi un lēni! Un mūsu tērpzine Rū-
tiņa Martinsone – viņa no galvas 
zināja, kur atrodas katrs no vis-
maz tūkstoš tērpiem! Ne mazāks 
prieks mums ir atkal sastapt un 
būt gandarītiem par tiem latviešu 
zēniem un meitenēm, kas paliku-
ši  uzticīgi Latvijai un darbam šeit. 
Lai tie būtu ārsti Roberts Stašins-
kis, Elmārs Tērauds, Laura Vege-
re, Juris Cemens vai topošie ārsti 
Niks Gulbis un Elvis Kondrāts, 
skolotāja gaitās devies Emīls Avo-
tiņš (Ežuļa lomas tēlotājs), drāmas 
terapeite un aktiermeistarības pa-
sniedzēja Anna Šteina, vai veik-
smīgi biznesa cilvēki, kā Andra 
un Unas Blaku ģimene, čaklā rok-
darbniece Diāna Zvīne, „Tele-2” 
darbiniece Aija Bite-Ozere. 

Atdeve ir savstarpēja. Lūk, 
viņu teiktais. 

Guntis Lībers (biznesa cil-
vēks): „„Zelta Sietiņš” manā at-
miņu folderī stāv tur, kur raks-
tīts – labākais, kas ar mani dzīvē 

noticis. Mana karjera ansamblī 
bija no 1969. līdz 1984. gadam, 
un tajā laikā bija grūti iedomāties 
latviskāku, patriotiskāku, kultu-
rālāku vidi, kur tādam puikam 
augt. Šeit mēs iemācījāmies būt 
atbildīgi pret lietām, ko mēs da-
rām, un cilvēkiem, ar ko tās lietas 
kopā darām.” 

Augstākās tiesas tiesnese Ma-
rika Senkāne (Nurka): „Vefiņā ir 
pagājusi mūsu bērnība, tas bija 
ārkārtīgi jēgpilns un skaisti pava-
dīts bērnības laiks – nebija ne par 
karstu, ne par aukstu, ne par grū-
tu. Skolēnu brīvlaiks, bet mums 
trīs uzstāšanās dienā. Tas nebija 
plezīrs, bet patīkams pienākums. 
Un man ir liels lepnums, ka esmu 
te dejojusi.” 

Laura Dumbere (žurnāliste, 
Momo lomas pirmā izpildītāja): 
„Šie īpašie iestudējumi mums, 
bērniem, bija neprātīgs piedzī-
vojums. Horeogrāfijas nereti 
tapa mūsu klātbūtnē. Jā, tie soļi 
ir Baibas Šteinas prātā, bet tad 
viņa mēģina ar mums... Nu, pa-
mēģini tā, nē, citādi... Mēs bijām 
šī radošā procesa, nē, nevis līdz-
autori, bet līdzdalībnieki, un tas 
bija fantastisks radošs piedzīvo-
jums. Es ļoti apbrīnoju mūsu deju 
skolotāju prasmi katram bērnam 
radīt sajūtu, ka tieši viņš ir īpašs, 

vienalga, ko viņš dejotu, kāda 
būtu viņa loma. Katram tiek dota 
sajūta, ka viņš ir liels mākslinieks, 
neaizvietojams. Tā mums visiem 
ir ļoti skaista atmiņa, tā pacēla 
pašapziņu, un mēs caur dzīvi ne-
sam sajūtu, ka esam darījuši ko 
īpašu, ko citi bērni nav darījuši.” 

Ir jau grūti pašam sev sist uz 
pleca un teikt: „Redz, cik tu labs!” 
Tāpēc nobeigšu šo jubilejas raks-
tiņu ar domām, ko par mums 
saka ne nu gluži cilvēks no malas 
(veidojusi uzvedumus „Vienoša-
nās”, „Taureņu vasaras”, vairākus 
jubilejas koncertus) – Inga Cipe, 
XI Latvijas Skolu jaunatnes Deju 
svētku lieluzveduma un XII Lat-
vijas Skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētku Noslēguma koncerta, 
arīdzan „Zelta Sietiņa” 60 gadu 
jubilejas visu trīs koncertu režiso-
re: „Darboties ar „Zelta Sietiņu” 
ir īpaši. Domājot par šo kolektī-
vu, es nenoliedzami domāju par 
Baibu. Viņai piemīt spēja sare-
dzēt to, kas ir un ko vajag izda-
rīt. Dejai šeit ir kāda virsvērtība. 
Kolektīvs ir iemācīts caur kustību 
dzīvot, elpot un just. Deja nav 
tikai soļu virknējums, bet vesels 
piedzīvojums, kas veido bērnu 
emocionālo atmiņu. Katru reizi, 
veidojot jaunu koncertu, sastopos 
ar tik daudz interesantiem deju 
materiāliem un uzvedumiem, un 
varu tikai ar pozitīvu skaudību 
noskatīties tajās iespējās, kuras 
kolektīva bērni var piedzīvot. 
Reizēm problēma ir tā, ka ansam-
bļa vadība var pārāk daudz. Ne-
esmu sastapusi nevienu cilvēku, 
kam būtu tik daudz ideju un tik 
lielas darba spējas. Vērojot pada-
rīto, var tikai nojaust, cik neap-
tverami bagāts un krāsains ir de-
vums radošajai pasaulei kopumā. 
Te neizvēlas garāmgājējus, „Zelta 
Sietiņa” kuģī var kuģot tikai TIE, 
kas var noturēt kursu, arī cauri 
vētrām.” 

Reiss turpinās! Nākamā pie-
stātne – 12. maijā Dailes teātrī.

Mēs bijām šī 
radošā procesa, 

nē, nevis līdzautori, 
bet līdzdalībnieki, un 
tas bija fantastisks 
radošs piedzīvojums. 
Es ļoti apbrīnoju mūsu 
deju skolotāju prasmi 
katram bērnam radīt 
sajūtu, ka tieši viņš ir 
īpašs, vienalga, ko viņš 
dejotu, kāda būtu viņa 
loma.



Dejai šeit ir 
kāda virsvērtība. 

Kolektīvs ir iemācīts 
caur kustību dzīvot, 
elpot un just. 
Deja nav tikai soļu 
virknējums, bet 
vesels piedzīvojums, 
kas veido bērnu 
emocionālo atmiņu.



   BAIBA ŠTEINA 
Deju skolotāja, speciāli laikrakstam 
„Izglītība un Kultūra”    

IK

FOTO: no „Zelta Sietiņa" arhīva
„Neprātīgais rokenrols” no 1992. gada TV uzveduma „Momo” (mūzikas autors Zigmārs Liepiņš, režisore Mirdza Zīvere), iestudējusi Dace 
Adviljone. Izpilda XX gadsimta pēdējo (1997–1999) gadu TDA „Zelta Sietiņš” absolventi un pašreizējā IV – „dzeltenā” – grupa.
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ar pamatizglītību, mācību 
ilgums – 4 gadi:

  veterinārārsta asistents
  pavārs
  viesmīlības pakalpojumu 

speciālists
  automehāniķis
  hidrobūvju būvtehniķis
  ceļu būvtehniķis
  būvniecības un ceļu  

būves mašīnu tehniķis
  lopkopības tehniķis

ar vidējo izglītību, mācību 
ilgums – 1,5 gadi:

  veterinārārsta asistents
  lopkopības tehniķis
  būvniecības un ceļu  

būves mašīnu tehniķis
  hidrobūvju būvtehniķis
  viesmīlis
  bārmenis

2019./2020. m. g. Smiltenes tehnikums 
uzņems izglītojamos valsts budžeta finansētās 

izglītības programmās:

INFORMĀCIJAS DIENA 
SMILTENĒ – 

26. aprīlī plkst. 11.00
ALSVIĶOS – 

26. aprīlī plkst. 12.00

„Kalnamuiža 10”, Smiltenes pagasts,  
Smiltenes novads, LV-4729, 

tālr.: 26160229

Alsviķu teritoriālā struktūrvienība
Alsviķi, Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV-43333,  

tālr.: 64307132, 26158008, fakss: 64307135

2019./2020. m. g. uzņems izglītojamos ar  
ar invaliditāti un bez tās darbspējīgā vecumā  

šādās programmās:

PROFESION

SMILTENES TEHNIKUMS

ar pamatizglītību, mācību 
ilgums – 3 gadi:

  šuvējs
  dārzkopis  

(jauna profesija!)

ar pamatizglītību, mācību 
ilgums – 2 gadi:

  koksnes materiālu  
apstrādātājs

  būvstrādnieks (korekcijas 
grupa pēc 8. klases,  
ar 15 gadu vecumu)

  virtuves darbinieks

Disciplīna Vācijas skolās
Mūsu plašsaziņas līdzekļos 

latviešu valodā ir samērā maz in-
formācijas par izglītības sistēmu 
Vācijas Federatīvajā republikā 
(turpmāk tekstā – Vācija). Daļēji 
tas ir izskaidrojams ar to, ka valstī 
ir maz specializētu vācu valodas 
skolu un arī to skolu, kur vācu va-
loda ir pirmā svešvaloda. Ņemot 
vērā ASV lomu globālajā pasaulē 
un angļu valodas nozīmi, Latvijas 
skolās kā pirmo svešvalodu pa-
rasti izvēlas angļu valodu. Spēcī-
gākā Eiropas valsts Vācija ar savu 
valodu it kā paliek ēnā. Redzot 
šo tendenci, redakcija ieplānoja 
rakstu sēriju par Vācijas izglītības 
sistēmu. Materiāli publicēšanai 
tiek ņemti no Vācijas sabiedris-
kās raidorganizācijas „Deutshe 
Welle” (DW) mājaslapas par pē-
dējiem diviem gadiem. Pirmajā 
reizē iepazīstināsim ar DW skatu 
uz vienu jautājumu, kas aktuāls 
arī Latvijas skolās, – neattaisnotie 
kavējumi.

Kāds ir sods Vācijā 
par skolas neattaisnotu 
kavēšanu?

Skolas apmeklēšana Vācijā 
ir obligāta. Turklāt kavēšana bez 
attaisnota iemesla tiek visai bargi 
sodīta.

Drīz Vācijas skolās sāksies 
vasaras brīvlaiks, un tūkstošiem 
ģimeņu no Vācijas dosies atpūtā 
uz dienvidiem – uz Itāliju, Fran-
ciju, Portugāli, Kanāriju salām 
un Turciju –, kur visu dienu spīd 
saule un iespējams laiski plunčā-

ties jūrā... Vienīgā problēma tāda, 
ka brīvlaikā gan lidojumu, gan 
ceļojumu biļetes ir dārgākas nekā 
citā laikā. Tas atkarīgs pat no vie-
nas dienas. Aizlidoji ar bērniem 
atpūtā vienu dienu pirms brīvlai-
ka sākšanās un atgriezies dienu 
vēlāk – un būsi ietaupījis vairākus 
simtus eiro.

Taču šāda rīcība nepaliek 
nesodīta. Vācijā kavēt skolu bez 
pamatota attaisnojuma ir katego-
riski aizliegts. Šis kavējums tiek 
pielīdzināts administratīvajam 
likuma pārkāpumam. Jo sevišķi 
rūpīgi tiek kontrolēti tādi gadīju-
mi, kad brīvlaiks bez atļaujas tiek 
sākts agrāk vai paildzināts. Par to 
tiek piemērots naudassods – Di-
seldorfā tie ir aptuveni 80 eiro 
par katru kavēto dienu, Ķelnē pat 
155 eiro. Tāpēc ātri vien visa ie-
gūtā „ekonomija” var izkūpēt gai-
sā. Un maksā, protams, vecāki.

Informācijas aģentūra „DPA” 
vēsta, ka vienā no šādām fede-
rālajām zemēm  – Ziemeļreinā-
Vestfālenē  – valsts izglītības un 
nepilngadīgo lietu nodaļas par 
skolu neattaisnotiem kavēju-
miem gadā piemēro 1200 nau-
dassodus. Vairumā gadījumu šie 
sodi tiek piemēroti par pēdējām 

mācību dienām pirms brīvlaika 
vai pirmajām dienām pēc brīv-
laika.

Policijas kontrole
Tāda veida paskaidrojumi kā 

„svinējām vecmāmiņas 80 gadu 
jubileju” un „svinējām tēvoča 
kāzas”, kā arī zīmes par slimību 
un līdzīgiem attaisnojumiem, 
kas izrakstītas ar „atpakaļejošu 
datumu”, netiek pieņemtas. Pie-
mēram, Minsterē to obligāti ne-
pieciešams pierādīt, uzrādot ārsta 
apstiprinājumu.

Vācieši seko līdzi skolu ap-
meklējumam tik stingri, ka lidos-
tā pie ģimenes ar skolas vecuma 
bērniem var pat pienākt policists 
un pajautāt: „Brīvlaiks vēl nav 
sācies, kāpēc jūs ar bērniem jau 
dodaties atpūtā?” Šāds jautājums 
var tikt uzdots arī pasu kontrolē. 
Un, nedod Dievs, jūs atbildēsiet: 
„Pēdējā dienā pirms brīvlaika 
jau tāpat skolā neko nedara.” Vai: 
„Viņiem jau šodien tikai divas 
sporta stundas.” Sods šādā situ-
ācijā ir neizbēgams. Pēdējā šāda 
veida vērienīga kampaņa nori-

sinājās 19. maijā  – dienu pirms 
brīvdienām par godu Svētajai 
Trīsvienībai. Policija veica kon-
troli Bavārijā, kur Nirnbergas 
un Minhenes lidostās tika pār-
baudīti vecāki ar skolas vecuma 
bērniem. Mediji vēsta, ka par 
neattaisnotiem kavējumiem tika 
pieķertas 20 ģimenes.

Hamburgā pret skolu kavētā-
jiem, tostarp pret tiem, kuri kavē 
skolu regulāri gada garumā, iztu-
ras liberālāk. Iesākumā pie tiem, 
kuri bez attaisnojoša iemesla sko-
lu mēneša laikā kavējuši trīs die-
nas vai vairāk, uz mājām atnāk 

situācija ir vēl sliktāka. Pagājuša-
jā mācību gadā bez attaisnojoša 
iemesla skolu līdz desmit mācī-
bu dienām kavēja gandrīz 18  % 
skolēnu. Tāpēc ir skaidrs, kāpēc 
Vācijas galvaspilsētā nolēmuši 
ieviest bargākus sodus par basto-
šanu. Pēdējā mācību gada rezul-
tāti ir šādi: 867 piemēroti sodi. 
Pamatā runa ir par summām no 
100 līdz 300 eiro. Taču teorētiski 
par šādu administratīvu pārkā-
pumu vecākiem ar īpaši ļaunprā-
tīgiem bastotājiem var tikt pie-
mērots sods līdz 2500 eiro.

Taču atsevišķos Berlīnes ra-
jonos no sodiem vispār nolēmuši 
atteikties, jo tiek uzskatīts, ka tie 
tāpat nepalīdz. Patiesi, vien treš-
daļa bastotāju vecāku, kuriem 
pagājušajā gadā tika piemēroti 
sodi, tik tiešām tos samaksājuši. 
Teorētiski par atteikšanos mak-
sāt tiesa var sodīt ar preventīvu 
arestu (uz vairākām dienām). 
Neiķelnes rajonā, kur situāci-
ja ar skolu apmeklēšanu ir ļoti 
bēdīga, nolēmuši ieviest sevišķi 
bargu pieeju. Nepilngadīgo lietu 
nodaļa uz tiesu nosūtījusi aptu-
veni 180 lietas par ļaunprātīgiem 
nemaksātājiem. Pagaidām gan 
cietumā vēl nevienam nav nācies 
doties. 

  IK INFORMĀCIJAIK Skolas 
apmeklēšana 

Vācijā ir obligāta. 
Turklāt kavēšana bez 
attaisnota iemesla tiek 
visai bargi sodīta.



Hamburgā pret 
skolu kavētājiem, 

tostarp pret tiem, 
kuri kavē skolu visa 
gada garumā, izturas 
liberālāk.



Vācijā kavēt skolu 
bez pamatota 

attaisnojuma ir 
kategoriski aizliegts. 
Šis kavējums 
tiek pielīdzināts 
administratīvajam 
likuma pārkāpumam.



Zīmes par slimību 
un līdzīgiem 

attaisnojumiem, 
kas izrakstītas ar 
„atpakaļejošu datumu”, 
netiek pieņemtas.



skolotājs, un tikai pēc vairākām 
audzinoša rakstura pārrunām 
viņu vecākiem tiek piemērots 
sods. Taču šādu „pēdējo brīdi-
nājumu” skaits ir vienkārši baiss. 
Iepriekšējā mācību gadā skolo-
tājiem Hamburgā nācās pie bas-
totājiem doties vairāk nekā 1800 
reizes. Turklāt pilsētā ir 180  000 
skolēnu.

Par bērnu bastošanu 
cietumā?

Berlīnē, kur statistika tiek ap-
kopota vien par 7.–10. klasēm, 
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Pēc pārtraukuma Latvijā – R. Vāgnera „Tristans un Izolde”

1. martā plkst. 19.00 Latvijas 
Nacionālais simfoniskais orķes-
tris (LNSO) saviem klausītājiem 
sniedz īpašu notikumu – Rihar-
da Vāgnera mīlasstāsta „Tristans 
un Izolde” otrā cēliena koncert-
iestudējumu un slaveno „Izoldes 
mīlas nāvi”. Pie diriģenta pults 
stāsies LNSO mākslinieciskais 
vadītājs un galvenais diriģents 
Andris Poga, solisti būs pasau-
les mērogā ievērojami Vāgne-
ra mūzikas dziedātāji: zviedru 
soprāns Irēne Teorina (Izolde), 
amerikāņu tenors Korbijs Velčs 
(Tristans), zviedru mecosoprāns 
Martina Dike (Brangēna) un 
latviešu basbaritons Egils Siliņš 
(Marks). Melota lomā – Latvijas 
šābrīža spožākais tenors Mihails 
Čuļpajevs.

Koncerts būs īsti svētki vi-
siem Riharda Vāgnera mūzikas 
mīļotājiem. Šis komponists Lat-
vijā vienmēr ticis augstu vērtēts, 
jo divus savas dzīves gadus (no 
1837. līdz 1839. gadam) dzīvojis 
Rīgā, strādājot par Pilsētas teāt-
ra galveno diriģentu. Vecrīgā ir 
arī Riharda Vāgnera iela. 

„Uzskatu šo par vienu no 
izcilākajiem sasniegumiem 19. 
gadsimta operas žanrā  – ar re-
volucionāru, tolaik vietām pat 
ekstrēmu muzikālo izteiksmi. 
Tā ir opera ar spēcīgu ne tikai 
saturisko, bet arī muzikālo na-
ratīvu – viennozīmīgi sarakstīta 
„par agru” savam laikam. Mūzi-
ka, kas fascinē, ietekmē un ne-
noveco,” atzīst diriģents A. Poga. 

Uz skatuves redzēsim zvied-
ru dziedātāju Irēni Teorinu, 

kura ir viena no spožākajām 
dramatiskā soprāna īpašniecēm 
mūslaiku operpasaulē. Tāpat 
uz skatuves kāps Latvijas klau-
sītājiem jau zināmā zviedru so-
liste Martina Dike, kuras balss 
ir skanējusi uz Latvijas Nacio-
nālās operas skatuves Vāgnera 
operu „Tannheizers”, „Reinas 
zelts” un „Valkīra” iestudējumos. 
Dzirdēsim arī amerikāņu teno-
ru Korbiju Velču, kas meistarīgi 
spēj pielāgoties gan liriskā, gan 
dramatiskā tenora lomām. Arī 
latviešu dziedātājs Egils Siliņš 
ir viens no pasaulē pieprasītā-
kajiem Vāgnera mūzikas inter-
pretiem, bet Mihails Čuļpajevs 

  IK INFORMĀCIJAIK

JELGAVAS TEHNIKUMS
Tavas izaugsmes atslēga!

Mācību ilgums 4 gadi,
mācības bez maksas,
izglītojamie saņem
s�pendiju līdz 150 EUR

PĒC PAMATSKOLAS:

PĒC 12.KLASES: Uzņemšana no 10.jūnija
Informācijas dienas: 11. un 12. aprīlis

Mērniecības tehniķis
Apdares darbu tehniķis
Automehāniķis
Mēbeļu galdnieks
Datorsistēmu tehniķis
Programmēšanas tehniķis

Inženierkomunikāciju tehniķis
Klientu apkalpošanas speciālists
Viesmīlības pakalpojumu speciālists

Autodiagnos�ķis

Pulkveža O.Kalpaka iela 37, Jelgava,tālr./fakss +371 63025605 info@jelgavastehnikums.lv
www.jelgavastehnikums.lv

piedalās arī LNOB šīs sezonas 
jauniestudējumā – Vāgnera ope-
rā „Klīstošais holandietis”.

Viena no Riharda Vāgnera 
slavenākajām operām „Tristans 
un Izolde” tika sacerēta laikā 
no 1856. līdz 1865. gadam, kad 
tā piedzīvoja savu pirmizrādi 
Minhenes Karaliskajā galmā un 
Nacionālajā teātrī. Vāgnera ope-
ras pamatā ir paša komponista 
veidots librets, kas balstās uz, 
iespējams, 12.  gs. pirmoreiz li-
terāri fiksētās ķeltu leģendas par 
Tristanu un Izoldi, kuru mīla 
uzplaukst angļu un īru naida lai-
kā. Īru princesei Izoldei jāprec 
Anglijas karalis, kuram kalpo 

Tristans. Mīlošajiem nu jāizda-
ra grūta izvēle – palikt kopā vai 
upurēt mīlestību Anglijas mie-
ram un nākotnei. 

Latvijā operas „Tristans un 
Izolde” pilniestudējums noti-
ka 1921. gadā Teodora Reitera 
vadībā, titullomas dziedāja Rū-
dolfs Bērziņš un Olga Pļavniece. 
Simfoniskajās programmās ska-
nējis „Ievads” un „Izoldes mīlas 
nāve”, savukārt 1989. gadā iestu-
dēts horeogrāfes Janīnas Pan-
krates baleta viencēliens ar Vāg-
nera operas „Tristans un Izolde” 
mūziku. 

1. marta koncertā būs dzir-
dama arī Žana Sibēliusa Septī-

tā simfonija, kas tiek uzskatīta 
par somu komponista radošās 
dzīves vainagojumu. Simfoni-
ja sacerēta 1924. gadā, un tas ir 
viens no komponista pēdējiem 
darbiem. 

Pirms koncerta plkst. 
18.18 ikviens tiek aicināts uz 
„Pirmskoncerta sarunām”, kurās 
mūzikas vēsturnieks un Vāgnera 
daiļrades pazinējs Mikus Čeže 
ar Orestu Silabriedi diskutēs par 
mīlestības šķautni Riharda Vāg-
nera dzīvē un daiļradē.

Biļetes uz koncertu „Tristans 
un Izolde. Mīlasdziesma” var ie-
gādāties Lielās ģildes un „Biļešu 
paradīzes” kasēs. 
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Patentu valde aicina Latvi-
jas vispārizglītojošo, speciālo 
un profesionālo izglītības iestā-
žu skolēnus no 4. līdz 12. klasei 
pieteikties video konkursā „Ce-
ļojums rūpnieciskā īpašuma pa-
saulē”.

Lai pieteiktos konkursā, ir 
jāizveido 2 līdz 3 cilvēku ko-
manda, jānofilmē video (līdz 
2  minūtēm), kas aicina respek-
tēt un aizsargāt izgudrojumus, 
dizainu un zīmolus, un līdz šī 
gada 29. martam video kopā ar 
pieteikuma dokumentiem jā-

Radi savu video, piesakies konkursā un 
atklāj citiem rūpnieciskā īpašuma pasauli 

iesūta Patentu valdei. Labāko 
video autori saņems dažādas 
balvas, izstrādātie video tiks 
izmantoti arī kā izglītojošie ma-
teriāli sociālajos tīklos un dažā-
dos jauniešu pasākumos.

Konkursu organizē Paten-
tu valde, Latvijas Profesionālo 
patentpilnvarnieku asociācija, 
Starptautiskās intelektuālā īpa-
šuma aizsardzības asociācijas 
Latvijas Nacionālā grupa un 
„Junior Achievement Latvija”, 
un tā mērķis ir attīstīt skolēnu 
radošumu, kā arī sekmēt izprat-
ni par rūpnieciskā īpašuma no-
zīmi un pielietojumu uzņēmēj-
darbībā. 

Iesniegto video idejas oriģi-
nalitāti, māksliniecisko kvalitāti 
un atspoguļoto faktu precizitāti 
vērtēs neatkarīgā žūrija jeb vēr-

   EVITA LANDE
Patentu valdes Intelektuālā īpašuma 
informācijas centra Informācijas 
pakalpojumu nodaļas projektu 
vadītāja-konsultante 

IK

 Nodrošināta dzīvošana jauniešu mītnē
 Iespēja iegūt B kategorijas autovadītāja apliecību
 Iespēja saņemt stipendiju par labām sekmēm
 Iestājoties Valsts policijas koledžā, iegūst priekšroku, ja vairākiem 
reflektantiem ir vienāds punktu skaits iestājpārbaudījumos

Priekules vidusskola 2019./2020. m. g. 
aicina apgūt vispārējās vidējās izglītības 

vispārizglītojošā virziena programmu 
un profesionāli orientēto virziena 

programmu (ievirze policista darbā) 
sadarbībā ar Valsts policijas koledžu

Adrese: Aizputes iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434
Tālrunis: 63467155

E-pasts: priekulesvsk@priekulesnovads.lv. Mājaslapa: www.priekule.edu.lv

tēšanas komisija, kuras sastāvā 
darbosies Latvijas Profesionālo 
patentpilnvarnieku asociācijas, 
Starptautiskās intelektuālā īpa-
šuma aizsardzības asociācijas 
Latvijas Nacionālās grupas un 
„Junior Achievement Latvija” 
pārstāvji.

Saņemtos pieteikumus vēr-
tēs profesionāla žūrija, konkur-
sa rezultāti tiks paziņoti jau š. g. 
12.  aprīlī. Apbalvošana notiks 
26. aprīlī – Pasaules Intelektuālā 
īpašuma dienā. Laureāti saņems 
Pasaules Intelektuālā īpašuma 
organizācijas (WIPO) Skolēnu 
trofeju, ceļojumu uz AHHAA 
zinātnes centru, kā arī citas vēr-
tīgas balvas – viedpulksteņus, 
bezvadu skaļruņus, kā arī prāta 
spēles. 

Ja līdz šim neko neesi dzir-
dējis par rūpnieciskā īpašuma 
aizsardzību, aicini savu skolotā-
ju pastāstīt par to un piedalies 
konkursā! Mācību materiāli, kur 
smelties iedvesmu, ir atrodami 
šeit: https://ej.uz/PVskolai. 

Konkursa nolikums un no-
derīga informācija par konkursu 
ir atrodama šeit: http://ej.uz/PV-
konkurss. 

Papildu informācija:
E-pasta adrese: 
evita.lande@lrpv.gov.lv
Tālrunis: 67220126. 

Lai piedalītos 
konkursā, 

ir jāizveido 
2 līdz 3 cilvēku 
komanda un 
jānofilmē video 
(līdz 2 minūtēm).





2019. gada 28. februāris      www.izglitiba-kultura.lv SKOLA 2019 17  

14.  un 15.  februārī Profesio-
nālās kompetences centrā „Ogres 
tehnikums” norisinājās valsts 
konkurss Latvijas profesionālās 
vidējās izglītības mākslas un dizai-
na izglītības programmu audzēk-
ņiem. Konkursā piedalījās divdes-
mit astoņi topošie multimediju 
mākslinieki, dizaineri, video ope-
ratori, kuri profesiju apgūst Latvi-
jas profesionālās vidējās izglītības 
iestādēs Daugavpilī, Jēkabpilī, Val-
mierā, Rīgā, Liepājā, Ogrē.

2018./2019. mācību gada kon-
kursa tēma – „Kustīgs attēls multi-
mediju vidē”.

Valsts konkursa dalībnieki pie-
dalījās konkursā gan ar iepriekš 
veiktu mājas darbu, gan divās kon-
kursa norises dienās veiktiem kon-
kursa uzdevumiem. 

Konkursa žūrija  – trīs multi-
mediju mākslinieki: Māris Kalve, 
studijas „Kalve studija” vadītājs, 
Ineta Sipunova, Latvijas Mākslas 
akadēmijas Scenogrāfijas nodaļas 
Skatuves videomākslas un dator-
grafikas pasniedzēja, un Anna 
Priedola, Liepājas Universitātes 
Jauno mediju mākslas studiju 
programmas direktore.

Mājas darbā konkursa dalīb-
niekiem tika dots uzdevums ap-
spēlēt viltus ziņu tēmu  – veidot 
vizuālu animāciju, kura skatītājam 
rada vienu iespaidu, bet patiesībā 
pauž ko citu. „Darbi atstāja ie-

  IK INFORMĀCIJAIK

Noslēdzies valsts konkurss Latvijas profesionālās 
vidējās izglītības mākslas un dizaina izglītības 
programmu audzēkņiem

spaidu, ka jaunieši prot patstāvīgi, 
neatkarīgi un oriģināli interpretēt 
notiekošo,” komentēja žūrijas pār-
stāve Anna Priedola. Kopumā žū-
rija, vērtējot jauniešu darbus, no-
vēlēja turpmāk „vairāk domāt par 
uzdevuma idejisko būtību, attīrot 
ideju no liekā un apzinoties ziņas 
mērķi”.

Konkursa norises dienās dalīb-
nieki devās ekspedīcijā pa Ogres 
tehnikumu un Ogri, lai meklētu 
un fotografētu materiālus kon-
kursa darbam  – veidot projekciju 
„Citādais X”. Uzdevuma ideja bija 
rosināt jauniešus pamanīt lietas 
apkārtnē, nezināmo „X” aizstājot 
ar kādu ikdienišķu lietu, interjera 
fragmentu, meklējot jaunu jēgu, 
funkciju, izteiksmi. „Vēlētos ieteikt 
jauniešiem vairāk vērot, nesteig-
ties. Jo risinājumi un idejas parasti 
atrodas deguna galā. Ir tikai jāprot 
tās pamanīt,” darbus komentēja un 
vērtēja multimediju mākslinieks 

Māris Kalve, vienlaikus paslavējot 
jauniešu izcilās multimediju rīku 
izmantošanas prasmes. 

Latvijas Nacionālais kultū-
ras centrs sveic konkursa lau-
reātus – PIKC „Liepājas Mūzikas, 
mākslas un dizaina vidusskola” 
audzēkņus Līvu Jēkabsoni, Dāvi 
Kristapu Aigaru un Francisku 
Annu Beļāni, PIKC „Nacionālā 
mākslu vidusskola” J.  Rozentāla 
mākslas skolas audzēkņus Kristu 
Janstevicu un Patriku Ramosu,  
PIKC „Rīgas Dizaina un mākslas 
vidusskola” audzēkni Jāni Paulu 
Rubenu, PIKC „Ogres tehnikums” 
audzēkņus Anriju Šermuksīti, 
Edgaru Tilaku un Mateju Jakov-
ļevu, PIKC „Daugavpils Dizaina 
un mākslas vidusskola „Saules 
skola”” audzēkņus Lauru Rudko, 
Annu Ružu un Dagni Stikānu, 
Valmieras Dizaina un mākslas 
vidusskolas audzēkņus Arvitu 
Kļaviņu un Anniju Sniedzi, PIKC 
„Rīgas Mākslas un mediju tehni-
kums” audzēkņus Arvi Belovu, 
Agitu Grišinu, Robertu Putilovski 
un Zani Neimani, Jēkabpils Agro-
biznesa koledžas audzēkni Diānu 
Kudrjavcevu.

Konkursu katru gadu organi-
zē Latvijas Nacionālais kultūras 
centrs sadarbībā ar partneriem un 
izglītības iestādēm. 

Pasākuma atbalstītāji  – PIKC 
„Ogres tehnikums”, Kultūras mi-
nistrijas Mediju politikas nodaļa, 
Rīgas Kino muzejs. 

SMILTENES VIDUSSKOLA, VIENA NO TRADĪCIJĀM BAGĀTĀKAJĀM VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM VIDZEMĒ,  
2019./2020. MĀCĪBU GADĀ SKOLĒNIEM AR PAMATA IZGLĪTĪBU PIEDĀVĀ

MĀCĪBAS DIVĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS:
  kompetenci attīstoša vispārējā vidējā izglītība;
  vispārējā vidējā izglītība ar padziļinātu matemātikas, dabaszinību, tehnisko zināšanu un programmēšanas apguvi.

PAPILDU ATBALSTS MĀCĪBĀS:
   papildnodarbības un konsultācijas eksāmenu priekšmetos;
   profesionāla sagatavošana mācību olimpiādēm;
   piedalīšanās jauno fiziķu un Vidzemes Jauno ģeogrāfu skolā;
   zinātniski pētniecisko darbības prasmju attīstīšana (sadarbībā ar augstskolu mācībspēku,  

laboratoriju un nozaru speciālistiem);
   nodarbības padziļinātai matemātikas apguvei.
   vācu (DSD sertifikāts), angļu, krievu un ķīniešu valodas apguve.

ATBALSTS PERSONĪBAS PILNVEIDĒ:
   skolā strādā daudz jaunu un pieredzes bagātu, jauniešu izaugsmē ieinteresētu skolotāju;
   daudzveidīgas karjeras izglītības aktivitātes;
   pieredzes apmaiņa ārzemēs programmas „Erasmus +” projektos;
   pieredzes apmaiņa sadarbības skolā Vācijā (nedēļu ilga kultūras apmaiņas programma vai – vācu valodas  

pratējiem – iespēja semestri mācīties Lise-Meitner-Gymnasium Villihā);
   daudzpusīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas (jauniešu koris „Lido”, skolēnu pašpārvalde, ģitāristu un vokāli instrumentālais  

ansamblis, sporta pulciņš, iespēja iesaistīties Smiltenes pilsētas kultūras centra kolektīvos, sporta, kā arī mākslas skolā);
   drāmas elementu apguve teātra pulciņā Valmieras drāmas teātra aktiera Aigara Apiņa vadībā;
   iespēja piedalīties daudzveidīgos skolas pasākumos (zinātnieku nakts, aerobikas festivāls, literārā kafejnīca u. c.);
   dalība starptautiskajā Edinburgas hercoga jauniešu pašizaugsmes programmā „AWARD”.

CITAS IESPĒJAS:
   beidzot 12. klasi, pretendēt uz Smiltenes novada domes ikmēneša stipendiju un naudas balvu;
   piedalīties konkursā, lai dotos divu nedēļu ilgā pieredzes apmaiņas braucienā uz ASV;
   iegūt līdzfinansējumu B kategorijas autovadītāju kursiem;
   par brīvu izmantot labiekārtotu internātu.

Atvērto durvju diena – 29. martā plkst. 10 Smiltenē, Dakteru ielā 27.
Audzēkņu uzņemšana 10. klasē 2019./2020. m. g.: 17., 18. jūnijā – no plkst. 10 līdz 16.

Par dokumentu iesniegšanu iespējams vienoties arī individuāli, tālr.: 29449195. Mājaslapa: http://svs.edu.lv/

Vēlētos ieteikt 
jauniešiem vairāk 

vērot, nesteigties. 
Jo risinājumi un 
idejas parasti atrodas 
deguna galā. 
Ir tikai jāprot tās 
pamanīt.
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 Sāksim rakstīt! Padomi 
skolotājiem bērnu rakstīt-
mācīšanā. Pirmsskolas izglī-
tība (atk.)

 Krievu valoda.  Superklade 
+ špiks

 Politika iesācējiem. Uzziņu 
izdevums

 Meža dzīvnieki. Latvija. 
Cietā bilžu grāmata

 Mīļdzīvnieki.  Latvija. Cietā 
bilžu grāmata

 Mājdzīvnieki.  Latvija. Cie-
tā bilžu grāmata

 Mežā. Kustīgās bildītes
 Gadalaiki. Kustīgās bildītes
 Krāsainā pasaule. Grāmata 

puzle mazuļiem, 18+ mēneši
 Raibā pasaule. Grāmata 

puzle mazuļiem, 18+ mēne-
ši

 Zvēri un abru taisītājs. 4 
skaņu pogas (māksliniece  
A. Staka)

 Vecīša cimdiņš. 4 skaņu po-
gas (māksliniece A. Staka) 

 J. Poruks. Tracis. 7 skaņu 
pogas (māksliniece A. Sta-
ka)

 Ansītis un Grietiņa. 6 puz-
les (māksliniece A. Staka)

 Vilks un septiņi kazlēni. 6 
puzles (māksliniece A. Sta-
ka)

 Trīs sivēntiņi. 6 puzles 
(māksliniece A. Staka)

 G. Andersone. Koko un 
Riko pēta burtus. Uzlīmes 
un uzdevumi

 Jaunais zinātnieks. Vairāk 
nekā 30 eksperimenti (kaste 
ar piederumiem)

 R. R. Rasela. Nikijas dienas-

grāmata. Ne pārāk slepenas 
iemīlēšanās..., 12. grāmata

 D. Bedīls. Maģiskā pults
 Ē. Hantere. Klanu kaķi, V.  

Bīstamā taka

 Z. Radziņa. Esi man vaja-
dzīgs. Atziņas

 Ē. Kūlis. Saulesbrāļi. Gar-
stāsts

 I. Vaidere. Misija Latvijai
 Dž. Kronins. Spoguļu pilsē-

ta. Romāns. Triloģijas noslē-
gums

 N. Ouena. Zirneklis istabas 
stūrī. Romāns. „Zvaigznes” 
detektīvu klubs

 M. Bisī. Laiks ir slepkava. 
Romāns. „Zvaigznes” trille-
ris

 P. Hokinsa. Ūdenī. Romāns. 
„Zvaigznes” trilleris

Apgāda „Zvaigzne ABC” 
izdevumi 2018. gada FEBRUĀRĪ

Iedziļināšanās politikā – 
aizrautīga nodarbe

„Kalpa zēna vasara” – himna darba, 
dabas un mīlestības skaistumam

Apgūsti dabaszinātnes 
eksperimentējot

„Superklade” – lielisks palīgs 
krievu valodas apguvē

Kikas Mikas jaunie 
piedzīvojumi Supertēta dienā

Politika ir temats, par ko runā 
visi un visur: mācību stundās un 
starpbrīžos skolā, darba kolek-
tīvos, sabiedriskajā transportā, 
plašsaziņas līdzekļos un sociāla-
jos tīklos. Sekošana politikai un 
iedziļināšanās tajā daudziem šķiet 
aizraujoša nodarbe, bet citiem – 
gluži pretēji – sarunas par politi-
ku liekas garlaicīga laika tērēšana. 
Tiem, kuriem politika neintere-
sē, nereti ir ļoti vāja izpratne par 
to, kas tad īsti ir politika. Nereti 
sabiedrībā izskan viedoklis, ka 
politika ikdienas cilvēku neietek-
mē. Tomēr šis viedoklis ir naiva 
ilūzija, jo ir neiespējami dzīvot 
politikas neietekmētam. Franču 
rakstnieks un politiķis Šarls Mon-
talambērs (1810–1870) šo situā-
ciju ir raksturojis šādi: „Ja tu ne-
nodarbosies ar politiku, politika 
vienalga nodarbosies ar tevi!”

Grāmatā saprotamā valodā 
izskaidroti svarīgi politikas jautā-
jumi, piemēram, kā tiek īstenota 
sabiedrības pārvalde, kā tiek īs-
tenota demokrātija, kā funkcionē 
valsts, kā norit vēlēšanas un bal-

Jānis Akuraters vienu no 
saviem labākajiem prozas dar-
biem  – atmiņu stāstu „Kalpa 
zēna vasara” – ir  uzrakstījis 
svešumā (Norvēģijā; pirmpub-
licējums 1908. gadā), ilgojoties  
pēc laimīgajām, jaunības spē-
ka pilnajām dienām dzimtenē. 
Rakstnieks autobiogrāfijā „Die-
nu atspīdumi” apgalvo: „Ne-
vienu darbu es neesmu rakstījis 
vieglāk; tā likās vienkārši kāda 
vēstule draugiem.” 

Stāstā viņš atceras vasaru, 
kuru kā kalpa zēns pavadījis, vei-
cot lauku darbus, tolaik sastaptos 
cilvēkus, dabas burvību un pirmo 
mīlestību. Šis darbs ir kā himna 

sošana, kā cilvēki var ietekmēt sa-
vas valsts valdību vēlēšanu starp-
laikā, kādas nozīmīgas idejas 
izmanto politiķi, lai izlemtu, kā 
vadīt valsti u. c. Tekstu papildi-
na asprātīgi zīmējumi, lai lasītājs 
vieglāk izprastu un uztvertu aplū-
kotā satura jēgu, kā arī pievienots 
Jēdzienu rādītājs un Alfabētiskais 
rādītājs.  

zemkopja darbam, Latvijas dabas 
skaistumam, mīlestības brīnišķī-
gajai varai, jauna cilvēka vēlmei 
iepazīt sevi. Tas rosina lasītāju ie-
lūkoties kalpa zēna dvēselē: „Sap-
ņi apņem savas rokas ap mani, un 
es redzu tad manu dzimteni. Ie-
vas sāk smaržot, un es eju pa zaļa-
jām ielejām un klausos, ka kviešu 
druvas malā grieza griež. 

Un plašums atveras liels un 
bezgalīgs, un es esmu tur, kur vēji 
plīvo un balti padebeši dienvidu 
guļ, un koki sīc bišu pilni, un lie-
pas zied aizaugušu upju malās. 

Un kalpa zēns pelēkās drēbēs 
iet pa lauka malu, un es viņu svei-
cinu… tas esmu es.” 

Lai skolēni varētu veiksmīgāk 
apgūt dabaszinātnes, noderīgs 
būs komplekts „Tik aizraujoši!   
Jaunais zinātnieks”. Tajā ietilpst 
vairāk nekā 30 vienkāršu un aiz-
raujošu eksperimentu apraksti un 
aprīkojums to veikšanai. 

Veicot eksperimentus, jaunais 
pētnieks iepazīs dažādas jomas: 
maņas; ūdens; gaisma un krāsa; 
spēki; dzīvība un Zeme; dabas 
produkti. Pie katra eksperimen-
ta norādīts tā veikšanai nepie-
ciešamais laiks, grūtības pakāpe 
un nepieciešamās izejvielas, ku-
ras noteikti varēs atrast mājās. 
Apraksta otrajā daļā iespējams 
noskaidrot, kas un kāpēc ekspe-
rimentējot ir noticis, uzzināt, kā 
zinātnes atklājumi tiek izmantoti 

Ja skolēni sāk apgūt krievu valodu, viņiem lieti noderēs 
„Superklade+špiks”. Šajā kladē skolēns var patstāvīgi darboties, veidot 
pierakstus, izmantojot un izpētot piedāvātās norādes. Tajā sniegta in-
formācija par krievu valodas alfabētu (burtiem) un skaņām. Piedāvāts 
īss, uzskatāms pārskats par krievu valodas gramatikas svarīgākajām 
likumībām. 

Klade piedāvā skolēnam patstāvīgi iedziļināties gramatikas liku-
mībās un izprast, kā tās darbojas, lietojot krievu valodu. 

Kika Mika ir kļuvusi par Latvijas bērnu iemīļotu varoni, ar kuru 
kopā doties trakos piedzīvojumos. Šajā grāmatā piedzīvojumu ir īpaši 
daudz, jo diena kopā ar tēti (un Kikas Mikas tētis ir īsts Supertētis!) ir 
viens varens dēku karuselis. Pat tik ikdienišķas lietas kā brokastošana 
vai mazgāšanās kļūst par īstenu avantūru. Bērniem prieku sagādās ne 
tikai asprātīgi uzrakstītais teksts, bet arī ilustrācijas, kuras viņi varēs 
ilgi pētīt arī pēc grāmatiņas izlasīšanas. 

ikdienā, kā arī iepazīties ar inte-
resantiem faktiem par atbilstošo 
procesu. 

Eksperimenti rosinās skolē-
nu zinātkāri. Izzinot bioloģijas, 
fizikas, ķīmijas un ģeogrāfijas 
procesus, viņi iepazīs un izpratīs 
apkārtējo pasauli.   Šajos ekspe-
rimentos jaunajiem pētniekiem 
var palīdzēt arī pieaugušie.    

Pedagogu profesionālās pilnveides 
kursi skolēnu pavasara brīvdienās
Apgāda „Zvaigzne ABC” Pieaugušo neformālās iz-

glītības iestāde „Skolu informācijas centrs” aicina pie-
teikties pedagogu profesionālās pilnveides kursiem:

 Skolas un ģimenes sadarbības aspekti sociāli atbil-
dīgas personības izglītošanā (A; 6 stundu program-
ma) – 12. martā Rīgā;

 Kompetenču pieejā balstīts mācību process pirms-
skolā (A; 7 stundu programma) – 13. martā Rīgā; 

 Kompetenču pieeja mācību saturā sākumskolā (A; 
7 stundu programma) – 15. martā Rīgā.
Precīzāka informācija un pieteikšanās kursiem 

www.zvaigzne.lv sadaļā „Skola” → „Pedagogiem” → 
„Semināri un tālākizglītības kursi”. 
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DAUGAVPILS
BŪVNIECĪBAS
TEHNIKUMS

MĀCĪBU LAIKĀ AUDZĒKŅIEM IR IESPĒJAS:
• Strādāt ar mūsdienīgu aprīkojumu un apgūt 

modernās tehnoloģijas,
• Saņemt valsts stipendiju (līdz 150 EUR mēnesī)
• Dzīvot labiekārtotā dienesta viesnīcā (divvietīgā numuriņā). 
• Nodarboties sporta sekcijās, piedalīties mākslinieciskajā 

pašdarbībā un pašpārvaldē.
• Izmantot ēdnīcas pakalpojumus un medicīnas kabinetu.

PIEDĀVĀJAM APGŪT 
PIEPRASĪTU UN 

KONKURĒTSPĒJĪGU PROFESIJU! 
PIEDĀVĀJAM APGŪT PIEPRASĪTU
UN KONKURĒTSPĒJĪGU PROFESIJU! 
DBT uzņemšana 2018./2019. māc.gads

MĀCĪBU LAIKĀ AUDZĒKŅIEM IR IESPĒJAS:
• Mācīties mūsdieniegā, modernizētā mācību vidē.
• Saņemt valsts noteikto stipendiju

vai līdzfi nansējumu ESF programmās.
• Dzīvot labiekārtotā dienesta viesnīcā. 
• Nodarboties dažādās sporta sekcijās, piedalīties 

mākslinieciskajā pašdarbībā un pašpārvaldē.
• Izmantot ēdnīcas, bibliotēkas,

medicīnas kabineta pakalpojumus.

DAUGAVPILS, JĀTNIEKU IELA 87

PĒC 9. KLASES
Mācību ilgums — 4 gadi, 
tiek iegūta vidējā izglītība un kvalifi kācija:

• Apdares darbu tehniķis
• Ēku būvtehniķis
• Ceļu būvtehniķis
• Ģeotehnikas izpētes tehniķis
• Inženierkomunikāciju tehniķis
• Siltumapgādes un apkures sistēmu tehniķis
• Arhitektūras tehniķis
• Interjera dizaina speciālists
• Autodiagnostiķis

Mācību ilgums — 1 gads, tiek iegūta arodizglītība:
• Lokmetinātājs (no 17 gadu vecuma) (MAG) 
• Inženierkomunikāciju montētājs 

(no 17 gadu vecuma) 

PĒC 12. KLASES
Mācību ilgums — 2 gadi, 
tiek iegūta profesionālā vidējā izglītība:

• Interjera dizaina speciālists
Mācību ilgums — 1,5 gadi, 
tiek iegūta profesionālā vidējā izglītība:

• Apdares darbu tehniķis
• Sausās būves tehniķis
• Ceļu būvtehniķis
• Mērniecības tehniķis
• Ainavu būvtehniķis
• Inženierkomunikāciju tehniķis
• Arhitektūras tehniķis
• Autodiagnostiķis 

LUDZA, 1. MAIJA IELA 16

PĒC 9. KLASES
Mācību ilgums — 1 gads, tiek iegūta arodizglītība:

• Sausās būves montētājs (no 17 gadu vecuma)
• Krāšņu un kamīnu mūrnieks 

(no 17 gadu vecuma) 

DAGDA, BRĪVĪBAS IELA 3

PĒC 9. KLASES
Mācību ilgums — 4 gadi, 
tiek iegūta vidējā izglītība un kvalifi kācija:

• Apdares darbu tehniķis
• Automehāniķis
• Pavārs 

Mācību ilgums — 1 gads, tiek iegūta arodizglītība:
• Krāšņu un kamīnu mūrnieks (no 17 gadu vecuma)
• Lokmetinātājs (MAG) (no 17 gadu vecuma) 

PĒC 12. KLASES
Mācību ilgums — 2 gadi, 
tiek iegūta profesionālā vidējā izglītība:

• Interjera dizaina speciālists




