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FOTO: Andris Bērziņš
Jaunmārupes pamatskolas tautas deju kolektīva 3.–4. klašu grupa skaisti un pārliecinoši nodejo „Skaistmāsiņu” (Taigas Ludboržas horeogrāfija, Māra Ivanova mūzika). 
Kolektīva vadītāja – Anita Ozoliņa.

  ANDRIS BĒRZIŅŠIK

Pēc nepilna pusotra gada sāksies XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki, kas norisināsies no 2020. gada 6. jūlija līdz 12. jūlijam. Gatavojoties svētkiem, februāra 
pēdējā dienā sākās skolu jaunatnes tautas deju kolektīvu repertuāru apguves skates, kas ilgs līdz 13. aprīlim. 42 skatēs pieteikušies 1168 deju kolektīvi, kuros ir aptuveni 25 tūkstoši 
dejotāju. Ārvalstu latviešu deju kopu sniegumu vērtēja videoskatē 12. martā.

XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētki: sākušās tautas deju 

kolektīvu repertuāru apguves skates

Nesagaidot valdības lēmumu par finansējumu pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika izpildei, Latvijas Izglītības un zinātnes 
darbinieku arodbiedrība (LIZDA) Rīgas pilsētas pašvaldībai iesniegusi pieteikumu par piketa organizēšanu 20. martā no plkst. 8.30 līdz 

plkst. 11.00 pie Latvijas Republikas Saeimas. Piketā pulcēsies aptuveni 2500 izglītības un zinātnes darbinieku un citi atbalstītāji, 
lai pieprasītu pildīt Izglītības likumu, kurā noteikta pedagogu darba samaksas paaugstināšana ar 2019. gada 1. septembri.

LIZDA pieprasa ievērot spēkā esošos normatīvos aktus un nodrošināt pedagogiem cieņpilnu, 
salīdzinājumā ar citām intelektuālajām profesijām konkurētspējīgu atalgojumu, kas atbilst pedagogu paveiktajam darbam un atbildībai, 

izglītojot un audzinot nākamo Latvijas iedzīvotāju paaudzi.
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Publicitātes foto
Rīgas pilī ar sadarbības memoranda parakstīšanu atklāta skolu programma „Dzīvei gatavs”, kuru īs-
teno nodibinājums „Iespējamā misija”. Dažādu nozaru – finanšu, mazumtirdzniecības, farmācijas, lo-
ģistikas, valsts pārvaldes u. c. – darba devēji radījuši atbalsta programmu mācību priekšmetu apguvei.

„Dzīvei gatavs kļūs par iespējamo misiju”
Nodibinājums „Iespējamā 

misija” kopā ar dažādu nozaru  – 
finanšu, mazumtirdzniecības, 
farmācijas, loģistikas, valsts pār
valdes u. c. – pārstāvjiem radījuši 
skolu programmu „Dzīvei gatavs”. 
5.  martā, klātesot nodibinājuma 
patronam Valsts prezidentam Rai
mondam Vējonim, Rīgas pilī tika 
parakstīts sadarbības memorands 
un reizē ar to apņemšanās, ka da
žādu nozaru uzņēmumu un iestā
žu eksperti vieslekcijās skolēniem 
sniegs priekšstatu, kā viņu jomas 
profesijās noder skolā apgūstamās 
zināšanas, jo ir sagatavota darba 
tirgum atbilstīga atbalsta pro
gramma mācību priekšmetu ap
guvei. Pirmie šās programmas da
lībnieki ir „Accenture”, „BALTA”, 
„Circle  K”, „Grindekss”, „Rimi”, 
„Sadales tīkls”, „Swedbank”, Valsts 
ieņēmumu dienests, Valsts kance
leja un „Ventspils nafta termināls”.

„Sadarbībai jābūt ne tikai 
starp Izglītības un zinātnes mi
nistriju, izglītības iestādēm un 
pašvaldībām, bet visai izglītības 
sistēmai jāveido sadarbība ar da
žādu nozaru pārstāvjiem. Liels 
paldies pirmajiem uzņēmumu un 
nozaru pārstāvjiem, kas iesaistī
jušies šajā iniciatīvā, lai sniegtu 
savu pieredzi, prasmes un zinā
šanas, lai jaunieši būtu daudz 
labāk sagatavoti pilnvērtīgai dzī
vei!” klātesošos uzrunāja Valsts 
prezidents Raimonds Vējonis 
un aicināja jauniešus izvirzīt sev 
mērķus, mācīties un iesaistīties 
dažādās aktivitātēs, kas vērstas uz 
katra personības attīstību, jo „ne

  ILZE BRINKMANEIK pieciešami gudri, izglītoti, spēcīgi 
un stipri cilvēki, kas veidos mūsu 
valsti. Visi kopā veidosim Latvi
ju tādu, ar kuru varam lepoties, 
tādu, kuru esam gatavi sargāt un 
godāt”.

Valsts izglītības satura centra 
(VISC) vadītājs Guntars Catlaks 
pasākumu nodēvēja „Dzīvei ga
tavs kļūs par iespējamo misiju”, 
piebilstot, ka izglītības sistēmas 
visas pakāpes (pamata, vispārējā, 
profesionālā) jau gatavo dzīvei, 
bet, viņaprāt, īpaši 21.  gadsim
tā, īsti gatavi nevarēs būt nekad, 
jo nepārtraukti ir atkal un atkal 
jāmācās. „Mūžizglītība ir viena 
no pamatidejām jaunajā satura 
uzbūvē un izveidē. Skola pati par 
sevi nevar aizvietot reālo dzīvi, 
bet, ja vēlamies, lai mūsu bērni 
un jaunieši būtu nākamie uzņē
mēji, banku un valsts prezidenti, 
tad ir svarīgi, lai viņi sevī atrastu 
šo spēju un prasmi nemitīgi sevi 
pilnveidot, mācīties no jauna. 
Saikne ar reālo dzīvi ir ārkārtīgi 
nepieciešama, bet tajā viss mai
nās ļoti strauji  – ne tikai valsts 
pārvaldē, bet īpaši uzņēmējdarbī
bā. Visi vēlamies, lai skola un sa
biedrība būtu vienota, tādēļ ceru, 
ka šī iniciatīva vērsīsies plašumā, 
un tas nozīmē – kopēja sadarbība 
kopējai nākotnei,” stāsta G.  Cat
laks.

Pasākuma vadītājs Arnis 
Krauze informēja, ka VISC, 
veicinot mūsdienīgas un kvali
tatīvas izglītības pieejamību vi
sās Latvijas skolās, ir nozīmīgs 
partneris šajā programmā un 
konsultē darba devējus par vies
lekciju satura izstrādi, tā atbilstī
bu aktuālajam mācību saturam. 

Piemēram, jau divarpus mācību 
gadu laikā „Swedbank” pārstāvji 
programmas pamatus pārbau
dījuši ap 2000 vieslekcijās ma
temātikā, informātikā un angļu 
valodā 11.  klasē. „Swedbank” 
vadītājs Latvijā Reinis Rubenis 
atzīst: „Izglītība ir pats svarīgā
kais veiksmīgai Latvijas attīstībai. 
Mēs varam parādīt, kā zināšanas 
kļūst lietderīgas, varam parādīt, 
kādas iemaņas vajadzēs nākotnes 
darbiniekam  – komunikācijas, 
sadarbības spēja, radošums, kri
tiskā domāšana. Esam arī pārlie
cinājušies, cik grūti ir sagatavot 
labu un kvalitatīvu stundu, tagad 
zinām, cik grūti ir noturēt skolē
nu uzmanību, cik grūti ir nodot 
iecerēto informāciju un ieintere

sēt jauniešus. Tas ir bijis diezgan 
liels treniņš mūsu pašu darbinie
kiem, un, protams, arvien vairāk 
novērtējam labu skolotāju darbu.”

Programmā iesaistītie pār
stāvji vadīs stundas 6.–9.  klasei 
dabaszinībās, mājturībā, dizaina 
domāšanā, ekonomikā, matemā
tikā, fizikā, ķīmijā, psiholoģijā, 
sociālajās zinībās.

Skolu programmas „Dzīvei 
gatavs” vadītājs un „Iespējamās 
misijas” absolvents Lauris Bokišs 
ir pārliecināts, ka sabiedrības ie
saiste izglītības procesos, darba 
devēju zināšanas par savas no
zares un darba tirgus attīstību 
ir neatsverams palīgs, veidojot 
mūsdienīgu mācību saturu, kas 
skolēniem nodrošinās lielāku 

konkurētspēju nākotnē, tādēļ par 
savu mērķi turpmākajiem tri
jiem gadiem izvirzījis iesaistīt ap 
100 dalībnieku. Skolotāji vieslek
cijām savās mācību stundās var 
pieteikties jau šajā semestrī pro
grammas interneta vietnē www.
dziveigatavs.lv.

Tā kā programma daudzso
loši cenšas nodot ziņu, kas un kā 
jāzina, lai jaunietis, skolu beidzot, 
ir gatavs atrast savu vietu dzīvē, 
tas liek domāt, ka jau tagad Lat
vija ir attīstītāko valstu vidū un 
mūsu bērniem ir, no kā mācīties. 
Jācer, ka katrs spēs rast arī izprat
ni, kā būt noderīgam citiem, lai 
veidotos patiesi uz sadarbību vēr
sta sabiedrība. 

Lielā mūzikas balva 2018: laureāti
Lielā mūzikas balva (LMB) ir 

augstākais Latvijas valsts apbal
vojums mūzikā. Pasākumu or
ganizē VSIA  „Latvijas koncerti” 
sadarbībā ar Kultūras ministriju. 
2019. gada 5. martā Latvijas Na
cionālajā operā notika 2018. gada 
LMB pasniegšanas svinīgā cere
monija, kurā tika paziņoti laureā
ti astoņās kategorijās.

Kategorijā „Par mūža iegul
dījumu” balvu saņēma dziedātāja 
Maija Krīgena.

Kategorijā „Gada koncerts” 
laureāts ir Jūrmalas festivāla 
atklāšanas koncerts „Dzimu-

ši Latvijā”, kas notika 24.  jūlijā 
Dzintaru koncertzālē; solisti  – 
Miks Akots, Daniils Bulajevs, 
Kalvis Kalniņš, Kristīne Opo-
lais, Vineta Sareika un Ksenija 
Sidorova, Latvijas simtgades 
jauniešu simfoniskais orķestris 
un diriģents Ainārs Rubiķis; rī-
kotājs – „Latvijas koncerti”.

Kategorijā „Gada jaundarbs” 
balvu saņēma Georgs Pelēcis 
par skaņdarbu „Septiņi Knuta 
Skujenieka dzejoļi soprānam, 
klarnetei un klavierēm „Ne 
gudrība, ne dusmas nenāk prā-
tā””, kura pirmatskaņojums noti
ka 11. augustā Mazajā Mežotnes 
pilī, solisti  – Evija Martinsone, 
Guntis Kuzma un Agnese Egliņa.

Kategorijā „Par izcilu sniegu
mu gada garumā” sudraba statu
ete nonāca pie valsts kameror-
ķestra „Sinfonietta Rīga”.

Kategorijā „Gada uzvedums” 
laureāts ir koncertuzvedums 
„Zemgales gredzens”, diriģents 
Sigvards Kļava, režisors Ro-
berts Rubīns; rīkotājs – „Latvi-
jas koncerti”.

Kategorijā „Par izcilu dar
bu ansamblī” laureāta godā tika 
klarnetists Jānis Tretjuks.

Kategorijā „Par izcilu inter
pretāciju” balvu saņēma klarne-
tists un diriģents Guntis Kuzma 
par Ādolfa Skultes Piektās sim-

fonijas atskaņojumu 20.  janvārī 
Lielajā ģildē (kopā ar LNSO) un 
solopartiju Sebastiana Fagerlun-
da (Sebastian Fagerlund) Klarne-
tes koncertā, kas notika 5. maijā 
Latgales vēstniecībā „Gors” (kopā 
ar „Sinfonietta Rīga” un diriģentu 
Normundu Šnē).

Kategorijā „Gada jaunais 
mākslinieks” laureāte ir klarne-
tiste Anna Gāgane.

Publikas simpātijas balvas 
ieguvējs tika noskaidrots balso
jumā portālā „Delfi”. Visvairāk 
punktu ieguva kategorijas „Gada 
uzvedums” nominants koncert-
izstāde „Kalpotājs. Blumbergs. 
Kamēr…”, diriģents Jānis Lie-

piņš, režisors Viesturs Kairišs.

2018.  gada LMB žūrijas lo
cekļi: žūrijas priekšsēdētāja  – 
„Latvijas radio” 3.  programmas 
„Klasika” programmu vadītāja 
Ilze Medne; diriģents, mūzikas 
pedagogs Jānis Erenštreits; mu
zikoloģe, Jāzepa Vītola Latvijas 
Mūzikas akadēmijas (JVLMA) 
Muzikoloģijas katedras vadītā
ja Ieva Rozenbaha; muzikoloģe, 
izdevniecības „Musica Baltica” 
direktore Solvita Sējāne; muzi
koloģe, nodibinājuma „Mūzikas 
un mākslas atbalsta fonds” valdes 
priekšsēdētāja Sandra Zanberga; 
pianists, JVLMA profesors Ventis 
Zilberts; muzikologs, žurnālists, 
publicists Armands Znotiņš. 

  IK INFORMĀCIJAIK
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LU pētnieki un uzņēmēji 
dalās sadarbības pieredzē

28. februārī norisinājās Latvi
jas Universitātes  (LU) 77.  starp
tautiskās zinātniskās konferences 
referātu sesija „Latvijas Universi
tāte: zinātne industrijas attīstībai”, 
kurā LU pētnieki un uzņēmumu 
pārstāvji dalījās ar savu pieredzi 
zinātnes komercializācijā un ak
tuālajām tendencēm tehnoloģiju 
pārnesē.

Konferenci ar uzrunu atklā
ja LU rektors profesors Indriķis 
Muižnieks. Viņš savā stāstījumā 
uzsvēra vairākas LU zinātnes in
dustrijas attīstības tendences, 
kuras jau ir realizētas, kuras tur
pina realizēt un kuras ir iecerētas 
nākotnei. „Šodien mēs runājam 
par iespēju daudzām nozarēm un 
jomām nākt kopā, sadarboties un 
risināt nevis katram savu šauro 
zinātnes tehnikas vai kultūras jo
mas tēmu, bet risināt tēmas, kas 
atbilst mūsu dzīves un valsts attīs
tības vajadzībām. Risināt arī tādus 
problēmjautājumus, kas ir saistīti 
ar meža resursu izmantošanu,” at
klāšanas uzrunā uzsvēra rektors.

Līdz šim jau ir īstenojušies 
plāni LU iniciatīvā „Efektīvas sa
darbības projekti”. „Manuprāt, šis 
ir Latvijā unikāls piedāvājums, 
kad LU ir gatava kopā ar uzņēmē
jiem ieguldīt zināmus līdzekļus, 
lai sāktu risināt tēmas, kuras var
būt vēl nav īsti definētas, bet ku
rām ir potenciāls jaunu produktu, 
tehnoloģiju un pakalpojumu radī
šanā,” atzina I. Muižnieks.

Paralēli LU aktivitātēm šogad 
sāksies Eiropas Savienības  (ES) 
struktūrfondu atbalstīts projekts 
„Inovāciju grants studentiem”. 
Projekta mērķis ir sekmēt stu
dējošo inovāciju pieteikumu īs
tenošanu, kas attīsta studējošo 
inovācijas spēju un uzņēmīgu
mu, risina sabiedrībai vai tās da
ļai nozīmīgas problēmas, stiprina 
augstskolu un studējošo sadarbī
bu ar komersantiem un piesaista 
privāto finansējumu studentu 
inovāciju programmas īsteno

  IK INFORMĀCIJAIK šanai. Tā ir iespēja studentiem 
iegūt ES finansējumu nelielu sti
pendiju veidā.

LU Komunikācijas un ino
vāciju departamenta Tehnolo
ģiju pārneses nodaļas eksperts 
un pētnieks Mārtiņš Borodušķis 
klātesošos iepazīstināja ar iespē
jamajām sadarbības formām, kā 
strādāt ar uzņēmumiem: dažādi 
līgumpētījumi, testēšanas pakal
pojumi, nestandarta risinājumi, 
zinātnisko procesu vizualizācija 
tirgzinības nolūkiem, partnerība 
pētniecības projektos (pieteiku
mu sagatavošanā), konsultāci
jas. Pētnieks iepazīstināja ar LU 
izstrādāto sadarbības portālu 
sadarbiba.lu.lv, kurā šobrīd ir ap
kopoti 65  pakalpojumi industri
jai sešās apakšnozarēs.

SIA  „Silvanols” zinātnisko 
projektu vadītāja Līga Gibnere 
stāstīja par izaicinājumiem, ar 
kādiem saskaras medicīnas ie
rīču izstrādē. Viņa izcēla nesen 
sadarbībā ar LU izstrādāto pret
alerģijas aerosolu. Šī izstrāde bijis 
augsts mērķis Latvijas komersan
tam. „Projekta īstenošanai nepie
ciešami kompetenti, zināt griboši 
un strādāt griboši pētnieki, un 
tieši tādi bija pētnieki no LU, ar 
ko mēs sadarbojāmies,” norāda 
L. Gibnere.

Referātu sesijā varēja uzzināt, 
kā prasīt naudu investoriem zi
nātņietilpīgu biznesa ideju reali
zācijai. „Ejot pie investora, jāzina, 
cik liels finansējums ir nepiecie
šams un kam tas ir paredzēts. 
Būtiski ir definēt ne par maz, ne 
par daudz. Ejot pie investora, 
pirms tam svarīgi ievākt par viņu 
informāciju, jābūt gataviem arī 
skarbai sarunai,” ar dažiem pado
miem iepazīstināja akcelerācĳas 
fonda „Buildit Latvia” vadītājs 
Matīss Neimanis.

Par LU iesaistīšanos produkti
vitātes un konkurētspējas pētīju
mos stāstīja profesors, LU Biznesa, 
vadības un ekonomikas fakultātes 
(BVEF) dekāns Gundars Bērziņš: 
„Projektā tika noslēgts līgums ar 
Ekonomikas ministriju  (EM), kā 
rezultātā LU guva vairākus labu
mus: radās sadarbība ar ministri
ju, kurā studenti tika iesaistīti jau
nos pētījumos; mūsu pasniedzēji 
tika piesaistīti citos EM projektos 
ekspertu statusā, kā arī tika nofor
mulēti dažādi risinājumi produk
tivitātes celšanai.”

Konferencē uzstājās arī LU Fi
zikas institūta vadošais pētnieks 
Andris Bojarevičs, kurš stāstīja 
par elektromagnētisko sistēmu 
lietojumu metalurģijā un to, kā 
šādas tehnoloģijas var risināt bū
tiskas industriālas problēmas. Par 
mobilo lietotni sabiedrības vese
lībai stāstīja LU Ģeogrāfijas un 
zemes zinātņu fakultātes (ĢZZF) 
vadošā pētniece Olga Ritenber-
ga, ar pieredzes stāstu „Humus
vielas: no laboratorĳas līdz ražo
šanai” uzstājās LU ĢZZF profe

sors Māris Kļaviņš. LU Vides un 
tehnoloģisko procesu matemātis
kās modelēšanas laboratorijas va
došais pētnieks Andris Jakovičs 
uzsvēra datormodelēšanas būtis
ko lomu mūsdienu pasaulē, ar to 
aizstājot vai papildinot sarežģītu 
sistēmu eksperimentālu izstrādi, 
kā arī klātesošos iepazīstināja ar 
sadarbības piemēru  – parener
goefektīvu LED gaismu sistēmu 
optimizāciju virtuālajā vidē.

Jūrmalas pilsētas domes attīs
tības pārvaldes vadītāja Gundega 
Ose stāstīja par Ķemeru daudz
funkcionālo dabas izglītības cen
tru, kura satura veidošanā iesais
tīti 11  nozaru LU zinātnieki un 
pētnieki. Jaunveidojamais dabas 
centrs iecerēts izglītojošs, inter
aktīvs, iesaistošs, un vienlaikus 
tam būs arī izklaides funkcija. Lai 
apvienotu visus komponentus, 
ekspozīcijas satura izstrādē ie

FOTO: no LU arhīva
SIA „Silvanols” zinātnisko projektu vadītāja Līga Gibnere stāstīja par izaicinājumiem, ar kādiem sa-
skaras medicīnas ierīču izstrādē.

FOTO: no LU arhīva
LU BVEF dekāns profesors Gundars Bērziņš runāja par LU iesaistīšanos produktivitātes un konkurēt-
spējas pētījumos.

saistīti dažādu nozaru LU speciā
listi: fiziķi, biologi, to vidū botā
niķi, zoologi, mikrobiologi, ķīmi
ķi, farmakologi, astronomi, ģeo
logi, vides zinātnieki un citi. Tā 
kā saturs iecerēts daudzslāņains, 
lai tas būtu interesants dažādām 
iedzīvotāju grupām  – bērniem, 
jauniešiem, gados vecākiem cil

vēkiem, pašiem ķemerniekiem 
un arī viesiem no citām pilsētām 
un valstīm –, būtiska ir iesaistīto 
LU ekspertu darba pieredze.

LU ĢZZF asociētā profesore 
Iveta Šteinberga iepazīstināja 
ar lietišķās zinātnes un uzņēmēj
darbības sinerģĳas piemēriem, 
LU BVEF sabiedrisko attiecību 
speciāliste, pētniecības projektu 
vadītāja Evĳa Ansonska dalījās 
pieredzē, secinājumos un ietei
kumos no sava skatpunkta LU 
sadarbībā ar industriju, savukārt 
LU Ķīmijas fakultātes vadošā 
pētniece Elīna Pajuste noslēdza 
referātu sesiju ar stāstījumu „LU 
Tehnoloģĳu māja – ceļš no zināt
niskās laboratorĳas uz ražošanu”, 
kurā klātesošos iepazīstināja ar 
plānoto infrastruktūru zinātnis
ko inovāciju komercializēšanai 
un R & D pakalpojumu sniegša
nai. 

Šodien mēs 
runājam par 

iespēju daudzām 
nozarēm un jomām 
nākt kopā, sadarboties 
un risināt nevis katram 
savu šauro zinātnes 
tehnikas vai kultūras 
jomas tēmu, bet 
risināt tēmas, kas 
atbilst mūsu dzīves 
un valsts attīstības 
vajadzībām.



Projekta 
„Inovāciju grants 

studentiem” mērķis 
ir sekmēt studējošo 
inovāciju pieteikumu 
īstenošanu, kas 
attīsta studējošo 
inovācijas spēju un 
uzņēmīgumu.
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FOTO: no personiskā arhīva
Dr.  paed. Anžela Jurāne-Brēmane šoreiz pauž viedokli nevis par 
bezatzīmju vērtēšanu, bet par atzīmju izlikšanas kultūru pretstatā 
vidējās atzīmes diktatūrai.

Publiskajā telpā regulāri parā
dās dažādi raksti par skolēnu vēr
tēšanu, tos ar interesi izlasu un lie
lākoties tajos paustajam piekrītu. 
Šoreiz vēlētos paust viedokli nevis 
par bezatzīmju vērtēšanu, bet par 
atzīmju izlikšanas kultūru pretsta
tā vidējās atzīmes diktatūrai.

Atzīmes nav salīdzināmas
Manai meitai pirmā semestra 

liecībā latviešu valodā bija vērtē
jums 5 (viduvēji), angļu valodā – 
7  (labi), krievu valodā  – 4  (gan
drīz viduvēji). Vai meita angļu 
valodu zina labāk par pārējām 
abām? Protams, ne. Es labi apzi
nos, ka tas ir vidējais vērtējums 
par dažādiem uzdevumiem (ne 
vienmēr pārbaudes darbiem) se
mestra laikā. Un es zinu, ka šīs 
atzīmes nekādā veidā nav salīdzi
nāmas un tikai nosacīti atspoguļo 
manas meitas zināšanas, pras
mes un kompetenci (lietpratību). 
Diemžēl arī semestra ietvaros 
katrā mācību priekšmetā saņem
tās atzīmes nav salīdzināmas, jo 
ne visi ar atzīmi vērtētie uzdevu
mi ir līdzvērtīgi pārbaudes dar
biem, tomēr tiek rēķināti kopā.

Vidējais vērtējums 
kā ērta tradīcija

Kas ir vidējais vērtējums? 
Mans viedoklis, kas balstīts pie

redzē un novērojumos, ir šāds: 
vidējais vērtējums ir tradīcija, 
gadu gadiem iestaigāta taciņa 
vai ērtas čības. To tehniski no
drošina ērtas podziņas dažādās 
skolvadības sistēmās („Eklase”, 
„Mykoob” u.  c.). Jēdziens „vi
dējais vērtējums” nav minēts ne 
Ministru kabineta  (MK) notei
kumos, kuros noteikta vērtēša
na, ne arī kādos citos ārējos nor
matīvajos dokumentos, izņemot 
skolu iekšējo dokumentāciju, 
kur šis jēdziens lietots vairumā 
gadījumu. Vidējā vērtējuma ne
pieciešamība neparādās arī Iz
glītības kvalitātes valsts dienesta 
dokumentos, tas pieminēts tikai 
kā piemērs tam, ka skolā jābūt 
noteiktai vērtēšanas kārtībai. 
Diemžēl ar šo piemēru pietiek, 
lai skolas to paceltu kā karogu – 
„no mums prasa”.

Protams, ir skolas un peda
gogi, kurus manas pārdomas ne
daudz izbrīnīs, un viņi jautās, vai 
tad kāds vēl rēķina vidējo? Tomēr 
man ir aizdomas, ka lietpratības 
vērtēšana summatīvi tikai kāda 
noteikta posma noslēgumā pa
gaidām ir izņēmums.

Kur paliek prasmes, 
kompetence 
un lietpratība?

Kāpēc es pieminu ērtumu? 
Liela daļa skolotāju diemžēl 
apzināti vai neapzināti turpi

na uzturēt atzīmju pelnīšanas 
kultūru, nevis mācīšanās un zi
nāšanu, prasmju un attieksmes 
vērtēšanas kultūru, kas samērā 
labi raksturota projekta „Skola 
2030” idejās un aprakstos, kā arī 
jaunajos MK noteikumos, kuros 
beidzot pieminēta arī formatīvā 
vērtēšana. Atzīmju pelnīšanas 
kultūrā semestra gaitā ar atzīmi 
tiek vērtēti dažādi uzdevumi, to 
vidū pārbaudes darbi. Vērtējums 
tiek ievadīts uzskaites sistēmās, 
semestra noslēgumā aprēķinot 
vidējo atzīmi. Skolēns dodas uz 
skolu pelnīt atzīmes, vecāki (un 
skolotāji) ir sajūsmā par labu 
vērtējumu, un pedagogiem ir 
ērti aprēķināt semestra atzīmi. 
No satura viedokļa lielākoties 
viss kārtībā, jo parasti jau pār
baudes darbi ir saistīti ar tobrīd 
apgūstamo tematu (izņemot da
žus regulārus gadījumus).

Bet kur paliek prasmes, kom
petence un lietpratība? Vai tie
šām katrā atzīmē parādās tas, 
kas noteikts spēkā esošo MK 
noteikumu 23.  pielikuma 3.–
6.  punktā? Vai skolotāji ir ļāvu
ši skolēnam mācīties, trenēties, 
pilnveidoties un tikai pēc tam 
mērījuši, paziņojot spriedumu 
atzīmes formā? Varbūt tomēr 
būtu lietderīgi veidot semestra 
noslēguma pārbaudes darbus, 
kuros iekļauti daudzveidīgi uz
devumi, vērtējot gan zināšanas, 
gan prasmes, gan attieksmi. Iet 
virzienā, kas paredzēts jaunajos 
MK noteikumos,  – summatīvā 
vērtēšana, ko organizē mācīša
nās posma noslēgumā (piemē
ram, temata, mācību gada, izglī
tības pakāpes noslēgumā).

Ērtās vērtēšanas čības

Kas ir vidējais 
vērtējums? 

Mans viedoklis, kas 
balstīts pieredzē un 
novērojumos, ir šāds: 
vidējais vērtējums ir 
tradīcija, gadu gadiem 
iestaigāta taciņa vai 
ērtas čības.

 Skolēns dodas 
uz skolu pelnīt 

atzīmes, vecāki (un 
skolotāji) ir sajūsmā 
par labu vērtējumu, 
un pedagogiem ir ērti 
aprēķināt semestra 
atzīmi.



         ANŽELA JURĀNE-
         BRĒMANE
Dr. paed., Vidzemes Augstskolas 
docente, Neatkarīgās izglītības 
biedrības biedre

IK

Ko es iemācījos, nevis kādu 
atzīmi nopelnīju

Vēl nedaudz par prasmēm. 
Mēs taču saprotam, ka ikvienas 
prasmes ir jāveido, jāattīsta un ka 
tam nepieciešams laiks. Tam, ko 
skolēns demonstrē novembrī vai 
decembrī, jābūt labākam par sep
tembrī vai oktobrī demonstrēto. 
Ja semestra sākumā skolēns vēl 
īsti neprot atdalīt divdabja teicie
nu ar komatu, vēl nerisina tādus 
vai citādus vienādojumus, tad 
skolā būšanas un mācīšanās re
zultātā, iespējams, novembrī vai 
decembrī tas tomēr būs apgūts 
pietiekami labi. Tad kāpēc sep
tembrī, oktobrī nopelnītais 4 tiek 
nolikts vienā līmenī ar decembrī 
nopelnīto 7, rēķinot vidējo atzīmi 
semestrī? Es apzinos, ka liela daļa 
teiks – septembrī apguvām vienu, 
oktobrī – kaut ko citu un tā katru 
mēnesi, tāpēc arī vidējās atzīmes 
vērtēšana ir šāda. To varētu at
tiecināt uz saturisko pusi, zinā
šanu apguvi, bet kur paliek viss 
pārējais? Ar šādu pieeju veidojas 
darbības shēma: temats–iemācī
jos–nopelnīju atzīmi–aizmirsu, 
jo man to vairs nevajag. Diemžēl 
ar šādu pieeju pie manis uz augst
skolu atnāk lielākā daļa studentu 
un ir izbrīnīti, ka te būs citādāk, 
ka te jāmācās sev, lai zinātu, lai 
prastu un spētu.

Kompetenču, lietpratības 
vērtēšana būtiski atšķiras no te
matu atstrādāšanas un atrādīša
nas atzīmju izlikšanas. Pedagogs 
vispirms nodrošina mācīšanos, 
to atbalstot ar veidojošo (formatī
vo) vērtēšanu, pēc tam mācīšanās 
procesu vērtējot summatīvi, atzī
mē parādot zināšanu, prasmju un 
attieksmes līmeni. Ceru, ka tomēr 
pienāks tas laiks, kad jautājumu 
„Kādu atzīmi es nopelnīju?” no
mainīs daudz būtiskākais jautā
jums „Ko es šodien iemācījos?”. 

Iztaisnots mugurkauls un drosmīgi lēmumi
Izglītības izstādē „Skola 2019” 

karjeras konsultants Mārtiņš Gei-
da sarunā ar jauniešiem atgādinā
ja dažas parādības, kas, viņaprāt, 
cilvēku var darīt laimīgu. Viena 
no tām – ja izdodas atrast nodar
bošanos, kas sniedz gandarījumu.

„Ja cilvēks ir savā īstajā vietā, 
tad uz darbu viņš dodas ar prie
ku. Nauda vien nesniedz gaidīto 
laimi. Ja iesi uz darbu, tikai lai 
nopelnītu, tad, visticamāk, naudu 
pēc tam izmantosi, lai kompen

  ILZE BRINKMANEIK sētu psihes problēmas un citas 
slimības, jo, strādājot darbu, kas 
ne visai patīk, cilvēks visu laiku at
rodas gaidīšanas režīmā,” skaidro 
M. Geida.

Konsultants atgādina, ka ne 
visi jau skolā zina, kura profesija ir 
vispiemērotākā. Mārtiņš atklāj, ka 
pats skolā nav bijis starp centīgā
kajiem skolēniem, viņam ne visai 
patikuši cilvēki, bijis kautrīgs, bet 
tagad – pašam par brīnumu – pro
fesija vistiešākajā veidā saistīta ar 
cilvēkiem un aktīvu savstarpēju 
komunikāciju.

„Apgalvojums, ka kaut kas 
ļoti nepatīk vai nekad nepatiks, 
bieži vien kļūst par svarīgu dzī
ves sastāvdaļu. Daudzi pedagogi 
iepriekš ir apgalvojuši, ka par sko
lotāju gan nestrādās, taču dara to 
veiksmīgi, bet ir, protams, arī tādi, 
kas dzīvo jau pieminētajā gaidīša
nas režīmā un darbu dara ar vien
aldzīgu attieksmi. Par izaugsmi 
varam runāt tad, ja cilvēks uzlabo 
savu raksturu, piemēram, pārvar 
barjeru, kļūst drosmīgāks, atrai
sīts, un vienlaikus uzlabo dzīvi arī 
citiem,” uzsver speciālists.

M. Geida atgādina, ka reizēm 
citi no malas labāk pamana, kas 
otram īpaši padodas, taču ir, pro
tams, cilvēki, kas uzskata, ka paši 
ir gudri. Piemēram, darba intervi
jās novēro cilvēka stāju, to, kā viņš 
sēž: tas, ka sēd sakumpis, nolais
tiem pleciem, liecina, ka cilvēks 
nav pārliecināts par sevi un arī uz 
jautājumiem nespēs atbildēt pār
liecinoši, toties stalta stāja liecina 
par gribasspēku.

„Ja tev nav savu mērķu, tad 
citi tevi izmantos savu mērķu sa
sniegšanā. Tā nav tikai ārēja poza. 

Ir veikti pētījumi, kuros pierādīts, 
ka, sēžot taisnu muguru, mēs sevi 
noskaņojam būt apņēmīgiem un 
organisms pastiprināti rada tādu 
hormonu kā testosterons, kas 
uzlabo garīgo un fizisko enerģi
ju, veicina paškontroli, drosmi, 
paaugstina cīņassparu, palielina 
muskuļus un vairo spēku. Iztais
nots mugurkauls ļauj plaušās brī
vāk cirkulēt gaisam, tātad visas 
pazīmes liecina, ka cilvēks dzīvo 
pilnvērtīgu dzīvi,” atzīst M.  Gei
da, novēlot izdarīt pareizās izvē
les. 

Veidojas darbības 
shēma: temats–

iemācījos–nopelnīju 
atzīmi–aizmirsu, jo 
man to vairs nevajag.



Bet kur paliek 
prasmes, 

kompetence un 
lietpratība?
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FOTO: no personiskā arhīva
Skolēns ar saviem uz iekšu saliektajiem pirkstiem ir aizsedzis jau 
rakstītos un nākamos rakstāmos vārdus, teikumus, visu tekstu.

FOTO: no personiskā arhīva
Šādi skolēnam paveras tīrs lauks viņa darbam.

Mikroķirurģija un mikropedagoģija 
ir viens un tas pats

Par mikroķirurģiju mums šau
bu nav. Sabiedrība to ir novērtēju
si un pieņēmusi. Patiešām, mik
roķirurga darbs ir rūpīgs, ilgstošs, 
nogurdinošs un – pašsaprotami – 
dārgs.

Par mikropedagoģiju un mik
ropedagoga darbu varu pateikt, ka 
šos, iespējams, jaunvārdus dator
programma neņem pretī – zem 
abiem parādās sarkana viļņota 
nepazīšanas un nolieguma svītra. 
Tomēr, manuprāt, tieši tagad ir 
pienācis laiks, kad par to ir jādo
mā un jārunā, lai kaut ko darītu, 
kamēr…

Pirms ķēros pie šā raksta, pats 
sev uzdevu retorisku jautājumu. 
Vai es drīkstu, vai man ir tiesības 
interpretēt jau apstiprinātus Mi
nistru kabineta (MK) noteikumus 
un publiskot savu interpretāciju? 
Tie, protams, ir MK noteikumi 
Nr. 747 „Noteikumi par valsts pa
matizglītības standartu un pamat
izglītības programmu paraugiem” 
(turpmāk saukšu tos arī par jauna
jiem noteikumiem). Mana atbilde 
ir apstiprinoša.

Salīdzinot ar joprojām spē
ku nezaudējušo MK noteikumu 
Nr. 468 „Noteikumi par pamatiz
glītības standartu, pamatizglītības 
mācību priekšmetu standartiem 
un pamatizglītības programmu 
paraugiem” birokrātisko rutīnu, 
jaunie noteikumi ir izaicinoši ra
doši. Izlasījis jauno noteikumu 
teorētisko daļu par pamatizglī
tības mērķi, uzdevumiem, vēr
tībām, obligāto saturu un tā ap
guves rezultātiem un vērtēšanas 
pamatprincipiem, es pārliecināti 
varu apgalvot, ka šajā daļā piemi
nētais ir sasniedzams vienīgi ar 
mikropedagoģijas līdzekļiem un 
mikropedagogu darbu.

Pirmais – formālais, bet tā
pēc jo svarīgākais – arguments ir 
vārds „skolēns”, kurš jaunajos no
teikumos ir lietots tikai vienskait
lī. Varam iztēloties skolēna šaržu: 
uz mazā cilvēciņa pleciņiem tu
ras milzīga galva, kuru turklāt no 
abām pusēm lietpratīgi stutē dažā
du izglītības jomu pieaugušie un 
bērna vecāki. Tā ir tā pati manis 
pieminētā plaisa starp projekta 
„Skola 2030” stratēģisko mērķi 
ikvienu skolēnu audzināt un iz
glītot individuāli un VISC [Valsts 
izglītības satura centrs] tikpat stra
tēģisko prasību nodrošināt šādu 
izglītību un audzināšanu visiem 
skolēniem. Lai atrisinātu šo prob
lēmu, katram skolotājam vispirms 
būtu jākļūst par mikropedagogu, 
jāietiepjas tad, kad ir nepieciešams 
viņa atbalsts konkrētam bērnam.

Manuprāt, tikpat neiespējami 
ir sagatavot mikropedagoga dar
bam noderīgus mācību līdzekļus.

Viens no galvenajiem mikro

ķirurga darba objektiem ir cilvēka 
audi – sarautie jāsaaudzē, bojātie 
jāatveseļo, neizskatīgie veidojumi 
jāizskaistina u. tml. Tieši tas pats 
ir un būs jādara mikropedagogam. 
Viņa skolēnu „audi” ir lasītpras
me, rēķināšana un rakstītprasme.

Ko skolotājs nedrīkst neie
mācīt, ķeroties pie rakstītpras
mes apguves? Pareizu rakstīšanas 
tehniku. Visvienkāršākās pras
mes: rakstāmrīka (pildspalva vai 
zīmulis) satvērums, nevajadzīgs 
plaukstas saliekums, uz sola šķībi 
uzlikts apakšdelms. Rakstīšanas 
tehnika un glītrakstīšana ir atšķi
rīgas parādības. Psihologi, bērnu 
vecāki parasti ir sabozušies par 
skolotāju uzmācību: atkal tas pats 
„Raksti glītāk!”. Kaut gan psiholo
gi norāda uz rokraksta saistību ar 
bērna smadzeņu darbību, rakstura 
veidošanos, kopējais viedoklis to
mēr nosveras par labu bērna brī
vai un radošai (riskants mērķis!) 
attīstībai. Domājot tieši par parei
zu rakstīšanas tehniku, situācija 
skolās šķiet abpusēji dramatiska: 
skolēnam tiek samazināti sek
mīgas mācīšanās iekšējie resursi, 
bet skolotājam ir jākļūst par katra 
skolēna mikropedagogu.

Jebkuram skolotājam jebkura 
mācību priekšmeta vai mācību jo
mas stundā vajadzētu pievērst īpa
šu uzmanību tam, CIK IR SKO-
LĒNU, KAS REDZ TO, KO VIŅI 
RAKSTA. Kā tas notiek? Skolēns, 
nepareizi rakstot, neredz savu 
darbu, tātad sevi; viņš ar saviem 
uz iekšu saliektajiem pirkstiem ir 
aizsedzis jau rakstītos, pašreiz un 
nākamos rakstāmos vārdus, tei
kumus, visu tekstu. Vēl nopietnāk 
ir tas, ka viņš neredz arī iepriekš 
uzrakstīto tekstu un viņam nav 
iespējams nedz intelektuāli, nedz 
emocionāli uztvert kontekstu, 
precizēt savas domas, interpretēt 
paša viedokli un pat mainīt to. Tas 
nozīmē, ka viņam ir liegta iespēja 
pilnvērtīgi attīstīt savu intelektu.

Izglītības pamatu plaisāšana 
notiek jau sākumskolā, taču tās 
postošās sekas atklājas pamatsko
las otrajā posmā un – jo īpaši – 
vidusskolā. Rakstīšana ar datoru 
kā alternatīva nav pilnvērtīga. 
Klaviatūra tomēr ir būtisks pastar
pinājums starp skolēna domu un 

tekstu, turklāt rakstīšanai ar kla
viatūru ir jābūt tik automatizētai, 
lai acis visu laiku varētu sekot uz
rakstītajam. Viedoklis, ka dator
rakstīšana ir ātrāka un vieglāka, ir 
mānīgs.

Nepareizai rakstīšanai ir arī 
fizioloģiskas sekas. Nekad neaiz
mirsīšu sākumskolas skolnieci, 
kas man ar lepnumu rādīja citās 
mācību stundās sastrādātu tulznu 
uz tā pirksta pirmās falangas, pie 
kura viņa stipri bija spiedusi pild
spalvu, cenšoties izpildīt savu dar
bu. Šo piemēru minu ikreiz, kad 
sāku mikropedagoģisku rokraksta 
operāciju. Manuprāt, pareizas 
rakstīšanas (nerunāju par pareiz
rakstību!) prasmi varētu pievienot 
caurviju prasmēm, kontrolēt un 
pilnveidot to, kur un kad tas ir ie
spējams, un cerēt, ka rezultāts būs 
labs.

Ir daudz dažādu stimulu parei
zas rakstīšanas veicināšanai. Ma
nuprāt, visveiksmīgākais ir Dzin
tras Paegles izveidotais latviešu 
valodas mācīšanas un lasīšanas 
komplekts „Vārds” 1.–4. klasei: 
tajā ir pietiekami daudz iespēju, lai 
mācītu pareizas rakstīšanas tehni
ku. Sākumskolas vecuma bērniem 
ir raksturīgas divas, iespējams, 
pārejošas, īpašības: godīguma iz
jūta („Tas nav godīgi!”) un tīrības 
sajūta („Fui!”). Redzot glīti uz
rakstītu dzejoli vai nelielu tekstu 
darba burtnīcas atvēruma labajā 
pusē un pārrakstīšanai sagatavotu, 
sakārtotu vietu atvēruma kreisajā 
pusē, viņi jau ir noskaņojušies šim 
it kā vienkāršajam, it kā neintere
santajam, garlaicīgajam darbam. 
Taču efekts ir gluži pretējs – ĀTRS 
UN LABS rezultāts rada prieku un 
motivāciju. Būtiski ir tas, ka bur
ti, vārdi, teikumi un teksts netiek 
pārvilkti, bet ir jāraksta pašam pēc 
parauga. Mazajiem tas ir īsts zeļļu 
zelta laikmets! Skolotājam, sava 
amata meistaram, ir vien praktiski 
jāpalīdz mācekļiem pareizi lietot 
darbarīkus, ieņemt pareizu pozu 
un uzturēt darba vietu kārtībā.

Taču vērtīgākais šādā mik
ropedagoga darbā ir tas, ka jau 
pirmajās klasēs skolēni mācās 
koncentrēties, fokusēt savu uz
manību, labā nozīmē aizmirst par 
visu, kas notiek apkārt vismaz šajā 
neilgajā laikā. Tādējādi viņi mācās 
dzīvot saskaņā ar diviem jebkura 
cilvēka dzīves pamatlikumiem: 
NEKAS NEDRĪKST BŪT FONĀ 
un VISS IR JĀDARA PA ĪSTAM.

Vecākajās klasēs skolotāja 
mēģinājums uzlabot rakstīšanas 
tehniku jau kļūst par bubuli, in
terešu dažādības un radošuma 
aizskārumu. Bet arī šajā situācijā 
skolotājs var kaut ko darīt, kaut 
gan veiksmes iespējas ir stipri ma
zākas. Par laimi, jebkura vecuma 
skolēnam, varbūt arī pieauguša
jiem, ir saglabājusies instinktīva 
skaistuma izjūta. Ikviens grib, lai 
tas, ko viņš dara, izdotos skaisti un 
lai arī rezultāts būtu skaists. Var

būt caurviju sarakstu vajadzētu 
sākt, nosaucot virsprasmi – vēlmi 
un spēju visu izdarīt skaisti.

Rūpējoties par rakstīšanas 
tehniku, galvenais uzdevums arī 
vecākajās klasēs paliek tas pats – 
spēja fokusēties glītai, pilnvērtīgai 
rakstīšanai un tātad arī efektīvai 
intelektuālajai darbībai. Iespējas 
ir dažādas. Var, piemēram, mācīt 
rakstīšanas laikā neatraut acis no 
rakstāmrīka paša galiņa, tā pē
dējā punkta – pildspalvas lodītes 
vai zīmuļa grafīta galiņa; pirksti, 
plauksta un roka, protams, ne
drīkst aizklāt tekstu. Šādi skolē
nam paveras tīrs lauks viņa dar
bam. Skolēns ir jāaicina ne vien 
sekot rakstāmrīka galiņa kustībai, 
bet arī saskatīt nākamo punktu, 
kurā tam jānokļūst. Šāda darbība 
rada ļoti smalku garīgu un fizisku 
saiti starp prāta un rokas kustību. 
Cik tas ir svarīgi, iespējams, pie
rāda ķīniešu ciguna vingrošanas 
pamatprincips: vispirms prāts, 
tam seko enerģija un tikai pēc tam 
ķermeņa kustība. Visticamāk, pa
reizi rakstot, skolēns vienlaikus 
atslābinās, relaksējas, arī atpūšas. 
Un visās ķīniešu cīņas mākslu grā
matās ir rakstīts, ka apgūt tuvcīņas 
būtību un atsevišķus paņēmienus 
drīkst tikai skolotāja klātbūtnē.

Ja skolotājs būs līdzās skolē

nam, īstajā brīdī norādīs uz kat
ru rakstīšanas tehnikas veiksmi, 
sniegs vērtīgu padomu, kā uzlabot 
rakstīšanas tehniku, un vienlaikus 
novērtēs viņa spēju uzrakstīt to, 
par ko viņš ir domājis, un tā, kā 
viņš ir domājis, skolēns tiks gan 
mācīts, gan audzināts. Diezin vai 
kāds skolēns gribēs pārrunāt ar 
skolotāju neglīti uzrakstītu darbu. 
Kauna sajūta, pat ja tā ir neapzi
nāta, arī ir tikums, kurš vēl piemīt 
vairākumam cilvēku. Žēl, ka jauno 
noteikumu iedaļas „Sasniedzamie 
rezultāti valodu mācību jomā, 
beidzot 3., 6. un 9. klasi” 1. pun
ktā „Mācību saturs valodu jomā. 
Latviešu valoda” pareizas rakstī
šanas prasmei vispār nav pievērsta 
uzmanība.

Tāda ir mana jau apstiprināto 
MK noteikumu Nr. 747 interpre
tācija. Domāju, ka ikvienam sko
lotājam, kurš sāks strādāt atbilstīgi 
jaunajām prasībām, tomēr būs jā
pieņem sev pašam ļoti būtisks lē
mums par to, kāds darbs viņam ir 
jāveic vispirms – jaunā satura ie
viesēja vai mikropedagoga darbs. 
Tas ir tikpat rūpīgs, ilgstošs un no
gurdinošs kā mikroķirurga darbs. 
Vienīgā atšķirība un pagaidām ne
zināmais – cik atbildīgs un pienā
cīgs būs šā darba novērtējums. 

FOTO: no personiskā arhīva

   VALDIS ČEIČS
Latviešu valodas un literatūras 
skolotājs
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Neizbēgami jāmainās līdzi laikam  un bērniem

VISI FOTO:  Ilze Brinkmane

Mežciema pamatskolas sko
lotājiem jau ir divu gadu piere
dze kompetenču pieejas mācību 
satura aprobācijā, un pārmaiņu 
procesu vada un pārrauga skolas 
vadība. Šā gada 1. martā kolēģi no 
citām skolām bija aicināti uz Mež
ciema pamatskolu, lai pieredzes 
apmaiņas seminārā vērotu mācību 
stundas un apspriestos par novitā
tēm mācību stundas struktūrā un 
mācību darba organizācijā.

Skolā mācās 760  skolēnu, 
vidēji 30  skolēnu klasē, strādā 
41 mācību priekšmetu skolotājs, ir 
26 klašu komplekti un trīs pirms
skolas izglītības grupas.

Lieli un mazi mācās 
sadarboties

Mežciema pamatskolas direk
tore Silvija Tikmere stāsta, ka, 
sākot ar 2017./2018. mācību gadu, 
administrācija un skolotāji uzsā
kuši mācības profesionālās piln
veides kursos, organizējuši darba 
grupas pirmskolā, sākumskolā un 
pamatskolā, diskutējuši un īsteno
juši pārmaiņu ieviešanas rīcības 
plānu 1., 4. un 7. klasē. Ik pēc pus
gada notikušas apspriedes, lai se
cinātu, kas no iecerētā ir paveikts, 
par to kopsapulcēs informējot arī 
skolēnu vecākus.

Visi kopā secinājuši, ka pirms
skolas izglītības grupā vispirms ir 
jāmaina mācību vide, un metodi
ķes Dainas Ernsones vadībā tapusi 
darbnīca „Ežuks Žuks” jeb izvei
dota organizatoriskā darba zona.

„Pedagoga palīgs strādā kopā 
ar pedagogu grupā un vairs ne
veic virtuves strādnieka funkcijas 
(ēdiena dalīšana, trauku mazgā
šana), jo izdevās organizēt jaunu 
štata vietu, un virtuvē pieņēmām 
darbinieku šim mērķim,” stās
ta S.  Tikmere. „Arvien vairāk ir 
bērnu, kas dzimuši citās valstīs 
un runāt latviski vēl tikai mācās, 
tādēļ nepieciešams individuāls at
balsts un palīdzība. Ir bērni, kam 
jāpalīdz tāpēc, ka viņiem ir lēnāka 
uztvere. Iesākumā pedagoga palī
giem nemaz tik viegli nebija apgūt 
jaunos darba pienākumus, bet 
jāmācās sadarboties. Grūtākais ir 
plānošana un vērtēšana.”

Viesojamies pirmsskolas iz
glītības grupā, kur skolotāja Ilona 
Katlāpe ar bērniem atkārto, ko 
iemācījušies un zina par kokiem. 
Pārsteidz bērnu erudīcija. Arī sko
lotāja priecājas, ka bērni no runā
tā daudz atceras, piemēram, Kriš
jānis, ieskatoties savā piezīmju 
burtnīcā, nosauc tādus neparastus 
kokus kā baobabs, rozā mākonis, 
sarkano asiņu koks, kura sula ir 
sarkanā krāsā, bet lapotne atgā
dina sēni. No kokiem varot iegūt 
zobupastu… Aktīva runātāja ir 
arī Ludmila, kura teic: „Man pa
tika Krišjāņa domas. Es tev točna 
piekrītu.” Skolotāja pārjautā, kas 
par vārdu ir „točna”, un atrodas 
vārds latviski – „tiešām”. Abi bērni 
saņem balvu par aktīvu līdzdarbo
šanos.

  ILZE BRINKMANEIK Uz jautājumu, cik ilgā laikā 
viņi apguvuši vispusīgās zināša
nas, Ilona atklāj, ka mērķtiecīgi 
strādā četrus gadus, līdz sasniegts 
šāds rezultāts. „Veiksmīgi notiek 
darbs grupās, viņi paši atrod, ar 
kuru kopā darboties, viens otram 
palīdz, jautā,” stāsta skolotāja. Par 
to arī paši pārliecināmies, kad bēr
niem jāveic kārtējais uzdevums.

Arī no runājošajām sienām un 
daudzveidīgajiem uzskates ma
teriāliem varam secināt, ko bērni 
mācījušies un uzzinājuši.

Teoriju ar interesi 
pārbauda praksē

Tālāk dodamies uz 9.b  klasi, 
kur skolotāja Santa Brutāne, ap
vienojot jau iegūtās zināšanas par 
fiziku, ķīmiju un bioloģiju, kopā ar 
skolēniem noskaidro, kas ir mag
nētisms un kā tas izpaužas.

„Nodarbības beigās jums vaja
dzētu, pirmkārt, zināt un saprast, 
kas ir magnēts un kā tas darbojas, 
otrkārt, pavērot, kā darbojas mag
nētiskais lauks, un, treškārt, zināt, 
kāda ir magnētiskā lauka saistība 
arī ar ķīmiju un bioloģiju – kur to 
izmanto, kam tas nepieciešams,” 
stundas mērķi skaidro S. Brutāne.

Skolēni pārsvarā strādā grupās 
pa četri, uz galdiem ir kastes ar 
dažādiem materiāliem un priekš
metiem, piemēram, plastmasas 
trauciņos ir metālu paraugi, kas 
jāzina pēc uzrakstītajiem simbo
liem. Kad noskaidroti magnēta 
polu nosaukumi un uzzīmētas 
novērotās magnēta īpašības, sko
lēniem darba lapā jāatzīmē, kurus 
metāliskus priekšmetus magnēts 
pievelk, kurus nepievelk. Darbs 
veicas visai raiti.

Interesanta ir praktiskā dar
bošanās, kad, izmantojot magnē
tu, filtrpapīru, smilšu un dzelzs 
skaidiņu maisījumu, jāatdala mai
sījuma sastāvdaļas, bet magnēts 
nedrīkst tieši iedarboties uz mai
sījumu. Jāatrod risinājums, kā to 
paveikt. Skolotājai nedaudz piepa
līdzot, visi uzdevumu izpilda.

„Magnēts veido magnētisko 
lauku. Kas ir lauks? Par kartupeļu 
lauku sauksim lauku, kur aug kar
tupeļi, bet magnētiskais lauks ir 
lauks, kur atrodas magnēts. Mag
nētiskā lauka līnijas vērstas ārā no 
ziemeļpola un ieiet dienvidpolā,” 
atgādina skolotāja.

Nedaudz grūtāks izrādās uz
devums, kurā jānoskaidro magnē
tisko spēku intensitāte dažādiem 

magnētiem. Ne visi uzreiz aktīvi 
iesaistās darba izpildē: kādam 
pietrūkst līmlentes, lai pie klucī
ša piestiprinātu knaģi, bet puiši 
nesteidzas to palūgt citiem kla
sesbiedriem; kāds ne tik uzma
nīgi izlasījis, ka knaģim jāatrodas 
1–2  cm no klucīša malas, jo tajā 
jāievieto diegā ievērta saspraude. 
Lēni bīdot magnētu, uz lineāla 
jāizmēra attālums, kurā darbojas 
magnētiskais spēks.

Par sadarbības partneriem 
kļūst pamazām

Devītie strādās divas stundas, 
bet dodos vērot arī jau sākušos li
teratūras stundu 7.b klasē. To vada 
skolotāja Kitija Liepa. Skolēni lasa 
Mihaela Endes (Michael Ende) 
darbu „Momo” un apgūst detali
zētu lasīšanu, mācās izprast tekstu.

Uz tāfeles uzrakstītas vairākas 
atziņas: „Pa īstam klausīties spēj 
tikai retais”; „Laiks ir dzīve. Un 
dzīve glabājas sirdī”; „Laika mē
rīšanai ir kalendāri un pulksteņi, 
bet tie neko lielu nedod, jo kat
ram mums ir gadījies pieredzēt, 
ka dažkārt viena vienīga stunda ir 
gara kā vesela mūžība, bet citreiz 
pazib kā acumirklis…”.

Skolēniem dots uzdevums 
ar simboliem attēlot ātri zūdošo 
laiku. Klasē ir daudz bērnu (izrā
dās – 31), visi sadalījušies pa gru
pām, un kopīgi top zīmējumi, pēc 
tam tie tiek pielikti pie tāfeles un 
skolotāja mudina izvērtēt: „Jau
nieši, ja pavērtējam šos simbolus 
no radošuma, no oriģinalitātes 
viedokļa,  – ko teiksiet?” Atbildēs 
izskan doma, ka oriģinalitātes ir 
maz, jo pārsvarā visi attēlojuši 
pulksteni. Skolotāja mierina, ka 
bijis dots ierobežots laiks un tad 
cilvēki balstās uz klišejām, bet ir 
arī atšķirīgs darbs, un K.  Liepa 
mudina atklāt, kas ir citādais, pie
mēram, viņu uzrunājis zīmējums, 
kurā steidzīgajam gājējam plecos 
ir maiss ar ielāpu – un no šā mai
sa birst ārā cipari un skaitļi. „Kāds 
varbūt tajos ierauga atlikumu 
makā, bet kāds  – vērtējumu ma
temātikā,” smaidot saka skolotāja. 

Paši zīmētāji stāsta, ka attēlojuši 
pelēko vīru, kurš nozadzis laiku, 
bet cilvēki kļūst līdzīgi, ja cenšas 
ietaupīt laiku un tā ir savākts tik 
daudz, ka saplēš maisu. Visi kopī
gi apspriež, kāda no tā ir morāle 
un ko no tās mācīties. Anna, Līva, 
Elza un Jurģis secinājuši, ka laiks 
nav jātaupa, bet ir jāizbauda.

Skolotāja aicina atvērt mācī
bu grāmatu 140.  lappusē un pēc 
kārtas skaļi lasīt, piebilstot: ja kāds 
nevēlas, tad nelasa. Skolēni iebilst, 
ka jāturpina lasīt no 137. lappuses. 
Kāds lasa skaļi un skaidri, cits  – 
ļoti klusu…

Pēc tam Kristiāna stāsta, kā vi
siem kopīgi tapis Momo portrets: 
tie, kas vēlējušies, katrs papildinā
jis pa detaļai, bet sākuši zīmēt no 
pēdām. Noteikums bijis  – zīmēt 
nesarunājoties. Zīmētais portrets 
attēlo ne visai pievilcīgu būtni. 
„Vai nošņurkušais, šķietami biedē
jošais izskats, kuru M. Ende savā 
literārajā darbā rada, atklāj Momo 
būtību? Pēc nupat izlasītā nāciet 
atkal pēc brīvprātības principa pie 
tāfeles un mēģinām nosaukt, kāda 
patiesībā ir Momo. Nedrīkstam 
atkārtoties, vērojam, kas jau ir uz
rakstīts!” norāda skolotāja. Viens 
pēc otra skolēni raksta, ka Momo 
ir draudzīga, saprotoša, drosmī
ga, jauka, neatlaidīga, bezbailīga, 
patstāvīga, uzklausoša, labsirdīga, 
pacietīga.

„Radīt šim literārajam tēlam 
ne visai pievilcīgu portretu – tā ir 
apzināta autora izvēle. Albert, tu 
runāsi, kāpēc rakstura īpašības ir 
tik kontrastējošas ar viņas izska
tu? Kad būsi izdomājis, vari sākt 
runāt,” saka skolotāja un pārējiem 
jautā, kādas pieturzīmes liktu aiz 
uzrakstītajiem vārdiem, ja tie sā
kas ar mazo burtu. Skolēni atbild, 
ka komatu, bet, ja ar lielo burtu, 
tad, protams, būtu jāliek punkts.

Kad skolotāja atkal pievēršas 
zīmējumam un stāsta, ka uzzī
mētajā ir visai maz laba, skolēni 
jautā: „Kāpēc, jūs, skolotāj, tā no
vērtējat?” Kitija cenšas panākt, lai 
tomēr izsakās Alberts, kurš atzīst, 
ka nevajag cilvēkus vērtēt tikai pēc 
izskata. Kāds zēns piebilst, ka viņa 

nevarēja ģērbties labāk tāpēc, ka 
nebija naudas, un skolotāja uzsla
vē: „Lieliski, Jurģi!”

K.  Liepa turpina: „Galvenās 
varones attēlojumā mēs spējam 
ieraudzīt likumsakarības un vērtī
bas, un arī atklāsmes, par kurām 
runājāt un arīdzan domājāt. Un 
latviešiem ir tāds sakāmvārds: 
„Neskati…”” Un skolēni pabeidz 
teikumu: „… vīru no cepures.”

Tālāk tiek dots uzdevums pa 
grupām vienoties un trīs minū
šu laikā uzrakstīt, kādu vērtību 
literārajā darbā atklājuši, bet tei
kumu uzrakstīt uzticēt tam, kura 
rokraksts ir labākais. Kāds vēlreiz 
pārjautā, kas īsti ir jādara, un sko
lotāja pacietīgi izskaidro vēlreiz.

K.  Liepa atkal un atkal jautā, 
ko stundā mācījušies, un skolēni 
viens pēc otra stāsta, ko darījuši.

„Vai fantāzijas romāns atklāj 
dzīvi, un vai tajā parādās reālā 
pasaule? Šo izpētes procesu mēs 
turpināsim un savu pozīciju mek
lēsim arī nākamajā stundā. Paldies 
par darbu!” no skolēniem atvadās 
Kitija.

Pēc stundas kolēģi uzslavē Ki
tiju par lieliski vadītu stundu, jo 
7. klase ir īpašs bērnu vecums, bet 
viņai izdevies noturēt visu skolēnu 
uzmanību.

„Katrai klasei ir vajadzīga at
šķirīga pieeja, bet ar šiem jaunie
šiem esam kļuvuši par sadarbības 
partneriem. Bērnus savā ziņā jā
izņem no viņu komforta zonas, 
tad viņi sāk domāt. Nenoliegšu, ka 
pastāv uzvedības problēmas, bet 
svarīgi ir noturēt līdzsvaru, darīt 
soli pa solim. Tiem, kam grūti sevi 
savākt, grupu darbs ir piemēro
tāks. Kā šodien (80 minūšu) strā
dājam reti, jo bērni piekūst, klasē 
esam daudz, un ātri sāk pietrūkt 
gaisa jau 40  minūšu laikā. Esam 
vienojušies, ka stundu laikā drīkst 
arī iziet no klases,” pieredzē dalās 
K. Liepa.

Skolotāja atklāj, ka klasē ir arī 
zēns ar īpašām vajadzībām un 
viņam dots cits uzdevums – viņš 
zīmē to, ko dzird un redz. „Zēns 
visu uztver ar citām maņām, viņš 
uztver un atklāj emocionālo gai

Literatūras stundā 7.b klasē skolotāja Kitija Liepa kopā ar skolēniem lasa Mihaela Endes darbu „Momo”: 
apgūst detalizētu lasīšanu, mācās izprast tekstu. Skolotāja mudina jauniešus analizēt, cik viņi bijuši ra-
doši, grupās zīmējot un ar simboliem atklājot ātri zūdošo laiku.

Jāsamazina 
skolotāju slodze. 

Esot deviņās valstīs 
pieredzes apmaiņā, 
uzzinājām, ka nevienā 
no tām kontaktstundu 
skaits nav lielāks par 
21 un algas likme 
nesamazinās.
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Neizbēgami jāmainās līdzi laikam  un bērniem

Skolotāja Santa Brutāne, apvienojot jau iegūtās zināšanas par fiziku, ķīmiju un bioloģiju, kopā ar 
9.b klases skolēniem noskaidro, kas ir magnētisms un kā tas izpaužas. Nedaudz grūtāks izrādās prak-
tiskais uzdevums, kurā jānoskaidro magnētisko spēku intensitāte dažādiem magnētiem, bet, darbojo-
ties grupās, visi to pamazām izpilda.

sotni. No skolotāja tas prasa pa
pildu atdevi, bet esmu arī pieņē
musi, ka jāspēj pārkāpt savai ēnai, 
un pieņemu, ka starp skolēniem 
vienmēr būs daļa, kas nelasīs, un 
mūsdienās piespiest vairs nevar. 
Es viņiem ļauju godprātīgi parādīt 
savu pozīciju, bet aicinu sekot un 
mēģināt iesaistīties,” stāsta K. Lie
pa. Kolēģēm viņa iesaka atrast 
savā darbā tās stratēģijas, kurām 
pašas tic, galvenais – lai skolēniem 
būtu saprotams sasniedzamais 
rezultāts – kāpēc ko tādu stundās 
dara, piemēram, fantāzijas litera
tūrā sasniedzamo rezultātu node
finēja kopīgi un ar to sāka.

„Katrai stundai sagatavoju di
vus scenārijus. Ieguvumi ir lielā
ki, ja radoši ļaujos un uz procesu 
virzos caur jauniešiem, nevis no 
savām pozīcijām,” atklāj Kitija. 
Kolēģes piekrīt, ka stundā notika 
brīnišķīga skolēnu pašvadīta mā
cīšanās. K.  Liepa piebilst, ka ar 
citas klases skolēniem sadarbība 
atšķiras, jo nākas izmantot autori
tatīvāku pieeju, un secina: „Skolo
tājam ir jābūt ar vairākām sociāla
jām lomām, lai spētu izprast katru 
klasi, par sadarbības partneriem 
kļūstam pamazām.”

Atbildot uz jautājumu par vēr
tēšanu, K. Liepa atzīst, ka jaunajā 
mācīšanas pieejā tas ir visgrūtā
kais, jo sarežģīti un joprojām līdz 
galam neizprotami ir iecerētie čet
ru līmeņu apraksti. Paredzēts sav
starpējais vērtējums, pašvērtējums 
un vērtējums ballēs.

Ievērojam, ka uz klases sienām 
ir daudz informācijas  – gan gra
matikas un pieturzīmju lietošanas 
piemēri, gan ievērojamāko latvie
šu rakstnieku portreti un atziņas. 
Kitija stāsta, ka runājošās sienas 
dizainu veidojuši skolas absolven
ti un tā palīdz tagadējiem skolē
niem. Viņasprāt, latviešu personī
bas ir jāspēj pazīt, godāt un cienīt.

Sākts ar četriem soļiem
Par mācīšanās pieejas maiņu 

diskusiju uzsāk un pieredzē dalās 
Mežciema pamatskolas direktores 
vietniece izglītības jomā Inita Al-
vatere. Viņa atzīst, ka daudz kas ir 
labi aizmirsts vecais, un atgādina, 
ko teikuši Maikls Fulans un Sū
zana Štīgelbauere (Michael Fullan, 
Suzanne Stiegelbauer): „Kritiska 
problēma, kas skar mūsu skolas, ir 
nevis pretošanās inovācijām, bet 
gan sadrumstalotība, pārslodze 
un nesakarības, ko izraisa pārāk 
daudzu un dažādu jauninājumu 
nekritiska un nekoordinēta pie
ņemšana.”

Kā atklāj I.  Alvatere, vairā
kums Mežciema pamatskolas 
skolotāju apsvēruši, ko katrs per
sonīgi var mainīt savā darbā un 
ko katrs uzlabos, lai bērni labāk 
saprastu, lai viņiem būtu intere
santi un viņi iemācītos, jo ir jā
mainās līdzi laikam un bērniem. 
„Galvenās izmaiņas ir pāriet no 
zināšanu nodošanas uz mācīšanās 
vadīšanu (būt skolotājam  – palī
gam un atbalstam, mazāk stāvēt 
klases priekšā, bet būt klasē kopā 

ar skolēniem). Ceru, ka stundās 
to arī novērojāt – ka skolotāji pa
tiešām darbojas kopā ar bērniem. 
Tas ir grūti, speciāli jāgatavojas, 
jāizmanto ļoti daudz paņēmienu, 
metožu, līdzekļu, materiālu, lai 
to varētu izdarīt. Protams, vieglāk 
ir stāvēt klases priekšā, nedaudz 
pastāstīt un pēc tam likt bērniem 
strādāt ar grāmatu un darba burt
nīcu,” norāda I. Alvatere un aicina 
skaidri katrā stundā definēt skolē
nam sasniedzamos rezultātus (tu 
šodien iemācīsies… (mācīties no
saukt precīzas prasmes)), piedāvāt 
skolēniem jēgpilnus uzdevumus 
un izvēli – dažādas grūtības pakā
pes uzdevumus, lai arī tie, kuriem 
veicas grūti, var izvēlēties sev at
bilstīgo.

„Darba materiāli, kurus ap
robējam un par kuriem jāraksta 
atsauksmes, diemžēl ne visi ir 
izmantojami, kā to vēlētos, sko
lotāji bieži izmanto tikai daļu no 
apmēram 10 darba lapām, kas 
paredzētas vienai mācību stundai. 
Bieži materiāli ir nepārskatāmi, 
tie rūpīgi jāizvērtē, un to rakstām 
arī atsauksmēs,” atklāj I. Alvatere. 
Viena no metodēm, kuru skolā 
aktīvi izmanto, ir skolēnu sadarbī
ba, kad tie bērni, kuri informāciju 
uztver ātrāk, strādājot grupās, pa
līdz un paskaidro pārējiem klases
biedriem. Paši skolēni atzīst, ka tā 
labāk izprot.

Runājot par jaunā satura caur
vijām, skolotāji atzīst, ka visgrūtā
kā ir pašvadīta mācīšanās (skolēns 
apzinās sevi, apzinās efektīvākos 
mācīšanās paņēmienus, plāno 
mācīšanās procesu, uzņemas at
bildību par to). Ne tik vienkārši 
izdodas nodrošināt digitālo caur
viju, jo iecere, ka skolēns atbildīgi 
izmanto digitālās tehnoloģijas ik
dienā, kritiski un konstruktīvi iz
vērtē tehnoloģiju un mediju lomu 
sabiedrībā, realitātē izvēršas citādi, 
piemēram, nereti tālrunis aizvirza 
domas un intereses pavisam citur.

I.  Alvatere uzsver, ka piedā
vātie materiāli mācību procesa 
vizualizācijai – atgādnes, norādes, 
kartītes, infogrammas, plakāti, kas 
palīdz skolēnam strukturēt, vispā
rināt, tāpat vingrināšanās uzdevu
mi darba lapās ir jākopē katram 
bērnam un katrai stundai, tāpēc 
šim mērķim ir bijis jātērē milzīgs 
apjoms papīra un printera pulve
ra. Tas licis pastiprināti izvērtēt 
materiālu lietderīgumu un lieto
jumu.

„Ne visos mācību priekšmetos 
ir pievienoti materiāli vērtēšanai, 
piemēram, tie var būt gan sniegu
ma līmeņu apraksti, pašnovērtē
juma uzdevumi dažādās formās, 

gan summatīvās vērtēšanas darbu 
paraugi dažādās formās, tādēļ sko
lotājiem pašiem jādomā, kā vērtēs, 
kā būtu pareizāk. Ceram, ka ar 
nākamā gada 1. septembri tie būs 
pieejami visiem,” norāda diskusi
jas vadītāja.

Kolēģi tiek iepazīstināti ar to, 
kā 8.  klases matemātikas stundā 
aprobēta tēma „Statistika”. Iz
mantotas zināšanas matemātikā, 
latviešu valodā un informātikā. 
Izveidota anketa (datorrakstā), ie
gūti dati no vismaz 50 responden
tiem, radīta datu kopa („Microsoft 
Excel”), veikta statistisko rādītāju 
aprēķināšana, pēc tam izstrādāts 
pētījuma noformējums (pēc re
ferāta kritērijiem) un prezentēti 
pētījumā iegūtie dati, izdarīti seci
nājumi. Līdzīgi pētījumi norit arī 
bioloģijā, ģeogrāfijā un matemā
tikā, kad skolēni dodas arī laukā 
u. tml.

I. Alvatere atgādina, kādus so
ļus veikuši aprobācijas procesā.

PIRMAIS SOLIS bijis apzināt 
skolotāju izpratni par nepiecie
šamajām izmaiņām  – ka jāgrib 
strādāt atšķirīgi. „Kā ieviešot jeb
kuru jauninājumu, pirmā reakcija 
no vairākuma bija noraidoša, bet 
ļoti daudz diskutējām, un pama
zām arī šaubīgie kolēģi sāka izrā
dīt interesi un vēlmi mācīties un 
mainīties, iesaistīties. Jauno pieeju 
vajadzēja skaidrot arī vecākiem,” 
uzsver skolas vadības pārstāve.

OTRAIS SOLIS. Nākamais un 
visgrūtākais bijis vides iekārtoša
na. „Lai realizētu jauno mācīša
nās pieeju, ir nepieciešamas ērtas, 
vieglas, pārvietojamas mēbeles, 
vienvietīgi galdi; uzskatāmi pa
raugi ir, piemēram, Rīgas Franču 
liceja jaunajā ēkā. Pirmskolā izvei
dojām dabaszinību darba organi
zatoriskā darba zonu „Ežuka Žuka 
darbnīca”, bet skolā centāmies at
brīvoties no liekajām mēbelēm, lai 
varētu sakārtot solus grupās visās 
klašu telpās,” vēl citus praktiskos 
soļus atklāj I. Alvatere, piemēram, 
lieti noderot līmplēve uz galdiem, 
jo rakstīto vai zīmēto var viegli 
notīrīt un strādāt no jauna.

Vissarežģītākais līdz šim bi

jis TREŠAIS SOLIS – stundu sa
raksta sakārtošana pēc skolotāju 
vēlmēm. Pa blokstundām pamat
skolas klasēs ir eksaktās dienas, 
piemēram, divas matemātikas, 
divas fizikas, divas ķīmijas, infor
mātika; humanitārās dienas, pie
mēram, divas vizuālās mākslas vai 
mūzikas stundas, divas literatūras, 
divas svešvalodas stundas. Vizuā
lās mākslas un mūzikas skolotāji 
7.–9. klasē strādā pa blokstundām 
uz maiņām  – vienu nedēļu divas 
stundas mūzika, otru nedēļu divas 
stundas vizuālā māksla, tāpat arī 
Latvijas vēsture un pasaules vēs
ture – vienu nedēļu divas stundas 
Latvijas vēsture, otru nedēļu divas 
stundas pasaules vēsture. Uz fa
kultatīvo stundu bāzes tiek apro
bēta datorika un krievu valoda kā 
otrā svešvaloda 4. klasē. „Drāmas 
metode tiek integrēta literatūras 
stundās, tomēr, par spīti diskusi
jām sabiedrībā, drāma 4.–9.  kla
sē paredzēta kā atsevišķs mācību 
priekšmets, tātad literatūrai būs 
par stundu mazāk. Jautājums arī, 
uz kuras stundas bāzes skolā ievie
sīs inženierzinības, sākot ar 7. kla
si. Skolai dota rīcības brīvība trīs 
gadu periodā plānot, cik stundu 
katram priekšmetam paredzēt, 
piemēram, atņemot stundu māj
turībai, nav iespējams jēgpilni 
neko paveikt. Esam apsvēruši – ja 
7.  klasē apgūst inženierzinības, 
tad 8. un 9. klasē – mājturību, vai 
otrādi, jo ir zināms noteikts stun
du skaits, kas jāapgūst triju gadu 
laikā. Šāda plānošana būs ļoti sa
režģīta,” secina I. Alvatere.

CETURTAIS SOLIS ir skolo
tāju sadarbība. Skolā vairs nepa
stāv mācību priekšmetu skolotāju 
metodiskās komisijas. Pedagogi 
satiekas vispirms septiņās mācību 
priekšmetu jomu grupās, pārrunā 
katra mēneša veicamos darbus, 
prasmes, kas skolēnam jāapgūst, 
to, kas ir līdzīgs, kas atšķirīgs, ko 
var mācīt vairākos priekšmetos. 
Pēc vajadzības sanāk kopā pa 
klašu paralēlēm un vienojas par 
tām prasmēm, ko šajā laikā katrs 
mācīs, kas ir kopīgs, kas jāuzsver 
atkārtoti utt. Direktores vietniece 

atzīst, ka visgrūtāk sanākt kopā ir 
pamatskolas skolotājiem, kam vi
siem ir ļoti liela slodze. „Google” 
dokumentos izveidota elektronis
kā platforma, kur skolotāji ierak
sta tēmas un skolēnam mēnesī 
apgūstamās prasmes un sasnie
dzamo rezultātu; tas atvieglo kopā 
sanākšanas procesu.

Sākot ar šo mācību gadu, skolā 
visos mācību priekšmetos aprobē 
„Moodle” vidē pieejamos jaunos 
mācību materiālus; tiek sniegta 
atgriezeniskā saite par katra mate
riāla izmantošanu. „Google” plat
formā veido aptaujas skolēniem, 
katru semestri arī skolotājiem un 
vecākiem par jaunās mācīšanās 
pieejas rezultātiem. Secināts, ka 
tiem, kam patīk strādāt individu
āli, grupu darbs nepatīk, taču vai
rākums ir apmierināts.

I.  Alvatere īpašu uzmanību 
vērš uz vairākām parādībām un 
aicina arī izglītības politikas vei
dotājus valdībā un pašvaldībā ie
klausīties: „Skolēni bieži nesaprot 
uzdevuma jēgu, kļūst neuzmanīgi 
un pavirši, tāpēc, lai ieviestu un 
realizētu jauno mācīšanās pieeju, 
maksimālais skolēnu skaits klasē 
nedrīkst pārsniegt 24 un jāsama
zina skolotāju slodze. Esot deviņās 
valstīs pieredzes apmaiņā, uzzi
nājām, ka nevienā no tām kon
taktstundu skaits nav lielāks par 
21 (18–21 kontaktstunda) un algas 
likme nesamazinās, jo ir nepiecie
šams laiks sagatavoties nākamajai 
dienai. Nekur skolotājiem nav tik 
liela slodze kā Latvijā! Lai strādātu 
citādi, skolās jānomaina mēbeles, 
tehniskie līdzekļi. Analizējot un 
rēķinot visu, kas ieplānots stundās 
1.–9.  klasei, visu, kas nepiecie
šams, lai strādātu ar kompetenču 
pieeju mācību satura ieviešanā, 
mūsu valstij ir jābankrotē. Esam 
jau daudz ieguldījuši un iegādāju
šies, bet vēl būtu nepieciešami 20–
40 tūkstoši eiro. Varam, protams, 
strādāt, entuziasma vadīti, kā līdz 
šim – kaut ko izgriezt, salīmēt, bet 
iegādāties varam tik, cik atļauj lī
dzekļi. Tas reformas uzsācējiem 
ir jāsaprot. Sarakstīt jau varam 
daudz un skaisti…” 

Lai ieviestu un 
realizētu jauno 

mācīšanās pieeju, 
maksimālais skolēnu 
skaits klasē nedrīkst 
pārsniegt 24.
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VISI FOTO: Andris Bērziņš

Baldones mūzikas pamatskolas kolektīvs „Guntiņas” 1.–2. B klašu grupā izpilda „Kas dārzā” (Artas 
Melnalksnes horeogrāfiskā apdare tautas mūzika kapelas „Maskačkas spēlmaņi” izpildījumā). Kolek-
tīva vadītāja – Biruta Putniņa.

Pierīgas komisijā pārliecinoši darbojas XII  Latvijas Skolu jaunat-
nes dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncerta „Saule vija zel-
ta rotu” horeogrāfe inscenētāja Dagmāra Bārbale (no kreisās) un 
mākslinieciskās vadītājas Inga Pulmane un Indra Ozoliņa.

Agra Bērziņa, VISC Neformālās izglītības departamenta direktore, 
atzina, ka daudzos 1.–2. klases deju kolektīvos, kurus vada talantīgi 
pieredzējuši vadītāji, jau tagad apgūst 3.–4. klases repertuāru.

Valsts izglītības satura centra 
(VISC) vecākā referente dejas 
mākslas jautājumos Zanda Mūr-
niece stāsta: „Svētku sagatavoša
nas procesā skates ir tikai viens 
no daudzajiem posmiem, kas ļauj 
nodrošināt to brīnumu, kuru ik
viens gaida Daugavas stadionā. 
Aicinu dejotājus un kolektīvu va
dītājus uztvert skates kā svētkus 
un dejot ar prieku. Vērtēšanas 
komisijas uzdevums ir vērtēt de
jas māksliniecisko izpildījumu un 
rakstura atklāsmi, dejas horeo
grāfiskā teksta precizitāti, izpil
dījuma muzikalitāti, tautastērpa 
valkāšanas kultūru un pareizību, 
kā arī deju kolektīva skatuves kul
tūru un kopiespaidu.”

Skates vērtēšanas komisijā 
strādā viens VISC deleģēts un 
divi pilsētas vai novada deleģē
ti dejas mākslas eksperti, viņu 
vidū XII  Latvijas Skolu jaunat
nes dziesmu un deju svētku tau
tas deju lielkoncerta „Saule vija 
zelta rotu” mākslinieciskās va
dītājas Inga Pulmane un Indra 
Ozoliņa, horeogrāfe, deju svētku 
virsvadītāja, Ogres deju apriņķa 
deju kolektīvu virsvadītāja, Liel
vārdes kultūras nama bērnu deju 
kolektīva „Pūpolītis” un vidējās 
paaudzes deju kolektīva „Vēji” 
mākslinieciskā vadītāja Iluta 
Mistre, XII  Latvijas Skolu jau
natnes dziesmu un deju svētku 
tautas deju lielkoncerta „Saule 
vija zelta rotu” horeogrāfe in
scenētāja Dagmāra Bārbale un 
horeogrāfe, Bauskas deju apriņ
ķa deju kolektīvu virsvadītāja, 
Jelgavas bērnu deju kolektīva 
„Vēja zirdziņš” un tautas deju 

ansambļa „Līgo” pedagoģe Guna 
Trukšāne.

Uzzinājis, ka tuvākā skate, kas 
atbilst manam laika grafikam, ir 
Pierīgas novada tautas deju ko
lektīvu repertuāra apguves skate 
Mālpilī 9.  martā, nolēmu doties 
tur. Sestdienas rīta puse pēc lielā 
nakts vēja vēl skarbuma pilna. Pa 
Vidzemes šoseju līdz Mālpils pa
griezienam visi brauc prātīgi. As
faltētais ceļš uz Mālpili pārsteidz 
ar to, ka tas ir daudz labāks nekā 
Čakmarijas iela Rīgā. Uzmanīties 
liek pāris nogāzušies koki, neiz
kusušās kupenas un ledus ceļa 
posmos, kur biezie meža masīvi 
pilnāki ar eglēm. Braucu ar āt
rumu starp 80 un 95 km/h, divas 
„BMW” mašīnas mani mierīgi 
apdzen. Drīz jau Mazie Kanga
ru kalni un Mālpils, kur sen nav 
būts. Lielie autobusi un vieglās 
mašīnas pie kultūras nama lieci
na, ka viss notiek. Skatuves mēģi
nājumus 1.–2. A, 1.–2. B, 3.–4. A, 
3.–4.  B, 1.–4., 3.–6.  grupas deju 
kolektīviem esmu palaidis garām 
un plkst.  11.00 gatavs skatīties 
12 mazo dejotāju kolektīvu skati.

Kultūras nams ir vēl padom
ju laika lielais variants ar dažādu 
kultūras un izglītības funkciju 
telpām. Skatuve  – plaša. Tur de
jošana ir viegla. Skati vada Māl
pils novada vidusskolas dejotāja 
Rasa, patīkamā dikcijā un pareizā 
runas tempā iepazīstina klāteso
šos ar skates vērtēšanas komisiju 
un viesiem. Man laimējies. Pierī
gas komisijā darbojas D. Bārbale, 
I. Pulmane un I. Ozoliņa. Klāt ir 
arī Antra Vilmane, Pierīgas no
vada deju kolektīvu virsvadītāja, 
un Agra Bērziņa, VISC Nefor
mālās izglītības departamenta 

direktore. Kad klātesošie uzzina, 
kas kurš ir, jāsākas dejām, bet 
Rasa piesaka Valdi. Iznāk stalts 
jauneklis un ar smaidu sejā iz
teiksmīgi norunā apsveikumu, 
kas sagatavots 8.  martam, skates 
pirmajai dienai, bet der arī šoreiz. 
Tas bija tik aizkustinoši, ka citēju 
to pilnībā:

„Prieks, enerģija, sajūsma, 
ko rada deja, lielā mērā radnie
cīga sievišķībai, sievietes būtībai 
un neatkarībai, kuru svinam. 
Kādam 8. marts ir gaidīti svētki, 
kādam diena ir tāda pati kā citas 
kalendārā ierakstītās. Tomēr, lai 
vai kā, – aicinu jūs šodien svinēt! 
Svinēt deju, kas, tāpat kā sieviete, 
iemieso un izstaro pasaules skais
tumu, maigumu, spēku un paš
atdevi vienlaikus. Kas ir gan aiz
rautīgi strauja un nevaldāma, gan 
lēnprātīgi viegla un emocionāla. 
Deja, tāpat kā sieviete, ir noslē
pums, kas mudina nepārtraukti 
kustēties un mīlēt. Lai jums vi
sām prieka un dejas dailes pilna 
ir šī diena!”

Iegrimu pārdomās, kuras 
pārtrauca Rasas balss. Uz lielās 
skatuves dēļiem izdejoja Ādažu 
vidusskolas 1.–2. A klases bērnu 
deju kolektīva „Rūta” mazie, kas 
pārliecinoši nodejoja „Dziesmi
ņu par zvēriņiem”. Kolektīva va
dītāja – Ieva Zviedre. Tālāk nāca 
dažādu kolektīvu interpretētās 
„Kas dārzā”, „Roku rokā”, „Tēvu 
dēli”, „Ganiņi” u.  c. dejas. Mans 
vērtējums ir vienkārša skatītāja 
neprofesionāls skats, kas balstās 
uz emocionālu uztveri, tāpēc to 
paturēšu pie sevis, ļaujot lemt 
profesionāliem vērtētājiem. Patī
kami bija redzēt, ka visi dejotāji 
atbilstīgi kolektīva iespējām bija 

Turpinājums no 1. lpp. 

apģērbti krāšņos tautiskos vai 
vienkāršākos tautiski stilizētos 
tērpos. Arī dejas soļi ir dažādi: 
raiti un nedaudz nedroši. Viss 
atkarīgs no tā, vai dejo pirmo 
gadu vai arī palīdz pieredze, kas 
nāk jau kopš bērnudārza laika. 
Kārtējo reizi pārliecinājos, ka 
dejā ir gan kaut kas no sporta un 
no mākslas (baleta, teātra). Te ir 
vīrišķā un sievišķā saskarsme, fi
ziskā un garīgā, individuālā un 
kolektīvā mijiedarbība, bēdas un 
prieki. Veidojas stāja, gaita, rak
sturs. Laba dzīves pieredze.

Skatoties deju soļus, vērojot 
dejotāju sejas izteiksmi, ieklauso
ties mūzikā un meklējot labākos 
momentus, lai laikus nospiestu 
fotoaparāta slēdzi, nemanot pie
nāk laiks, kad skates pirmā daļa 
galā. Sākas rezultātu apkopošana, 
kuras vienu momentu izdevās ie
mūžināt.

Radās brīdis, kad bija iespēja 
nedaudz aprunāties ar A.  Bērzi

ņu. Noskaidroju dažas tendences. 
Vairāk nekā gadu pirms XII Lat
vijas Skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētkiem dejotāju skaits 
ir aptuveni tāds pats kā pirms 
iepriekšējiem svētkiem, jo dejo
tāju kolektīvi ir stabili. Daudzos 
1.–2.  klases deju kolektīvos, ku
rus vada talantīgi pieredzējuši va
dītāji, jau tagad apgūst 3.–4. kla
ses repertuāru, lai sasniegtu labu 
kvalitāti, jo pēc gada to izdarīt 
būs grūtāk. Risinot dažus tīri teh
niskus jautājumus ar A. Vilmani, 
nonācām pie interesanta secinā
juma par dejotprieka ciklu: trīs 
gadus var baudīt dejošanu, bet 
divus gadus pirms deju svētkiem 
ir pamatīgi jāstrādā, lai ar labi 
padarīta darba izjūtu piedalītos 
svētkos. 

Ceļš uz Rīgu bija pavasarī
gi saulains. Braucu atkal garām 
Allažmuižai, Mazajiem Kangaru 
kalniem jau pa sausu šoseju, pār
pilns pozitīvām emocijām. 

XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētki: sākušās tautas deju 
kolektīvu repertuāru apguves skates
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Vai viegli atslēgt deju pasauli

Publicitātes foto
Jelgavas BJC deju kolektīvs „Jundari” dejo Mades Galiņas deju „Šmickus”. Kā Made saka – visnesapro-
tamākais un noslēpumainākais vārds.

Made jau ir 
sacerējusi 

desmitiem deju, 
no kurām 17 ir 
sakopotas koncertā 
„Mades burtnīca” un 
vairākkārt parādītas 
publikai Jelgavā.



   BAIBA ŠTEINA
Deju skolotāja, horeogrāfe 
Speciāli „Izglītībai un Kultūrai”

IK

Dejotāji 
itin dūšīgi 

iesaistījās visādos 
darbiņos – gan sēnes 
lasīja, gan zvejoja, 
kukulīšus cepa.



Oficiālā informācija: šā gada 
8.  februārī Ogres novada kultū
ras centrā notika Valsts izglītības 
satura centra rīkotais tradicio
nālais – jau XV – jaunrades deju 
konkurss „Mēs un deja”. 38 dejas: 
piecas no tām veidotas, balstoties 
uz latviešu tautas deju, rotaļu un 
rotaļdeju, pārējās tika pieteik
tas kā latviešu skatuviskās dejas, 
kuru horeogrāfija veidota, iz
mantojot folkloras horeogrāfisko 
un muzikālo materiālu vai tā ele
mentus. Formulējums gan iznācis 
tāds izplūdis un vispārinošs, jo 
būtisku atšķirību starp piedāvā
tajām divu daļu dejām neizdevās 
saskatīt.

Savas jaunradītās dejas šoreiz 
pieteikuši 23  autori, viņu vidū 
virkne jau zināmu vārdu  – kā 
Lāsma Skutāne, Lilita Jansone, 
Sandra Bārtniece, Gaida Ivanova. 
Šoreiz gan daudzi aktīvie horeo
grāfi konkursā nepiedalījās: tā 
Iluta Mistre un Taiga Ludborža 
bija žūrētāju vidū, netika piedā
vātas arī allaž ražīgo jelgavnie
ču Madlēnas Bratkus un Gunas 
Trukšānes, arī jēkabpilietes Aijas 
Rūlietes jaunrade. Republikas 
horeogrāfu vīrišķais gals  – Jānis 
Ērglis, Jānis Purviņš, Gints Bau
manis – bērnu dejai pievēršas ti
kai pa retai reizei. Jāatzīst gan, ka 
šoreiz viņus itin veiksmīgi aizstā
ja divi nosacīti jauni dejdari – Ar
tis Puriņš (deja „Spriguliņš”) un 
Jānis Kalniņš (deja „Adi, raksti, 
tautumeita”), kuru radītās dejas 
ļoti labā kvalitātē izdejoja kolek
tīvi „Rīdze” un „Ķekaviņa”. Un 
ceru, ka neizraisīšu īpašu pārme
tumu vilni, ja teikšu, ka šis pui
šu devums ar savu spriganumu 
un dzīvelīgumu ienesa patīkamu 
disonanci konkursa tādā kā grūt
sirdības un nostalģiska lēnīguma 
atmosfērā.

Analizējot piedāvāto deju sa
turisko pusi, jāsecina, ka šoreiz 
nebija dzīvnieku pasaulei veltīto 
deju, tikai viens „Sunītis un kaķī
tis” (horeogrāfe Sarmīte Eņģele). 
Daudzi autori pievērsās dabas 
apdejošanai (no vārda „apdziedā
šana”): bija gan „Lietus deja” un 
dejošana „Pāri mežu galotnēm” 
(abas  – S.  Bārtnieces horeogrā
fijas); tika izdejoti tādi „Dabas 
spēki” (Leldes Krēsliņas deja) kā 
„Saulīt’ saka vējiņam” (L.  Janso
nes jaundeja). Dejotāji itin dūšīgi 
iesaistījās visādos darbiņos – gan 
sēnes lasīja, gan zvejoja, kukulī
šus cepa, apkala kājiņas, sagrāba 
siena pļavu, sita sprigulīšus – un 
to visu veiksmīgi sasaistīja ar lat
visko gadskārtu svinēšanu. Pabi
jām „Vastalāvī” (Paulas Āboliņas 
deja), „Jurģītim jostu audu” (Evi
jas Urbanovičas horeogrāfija), 
kopā ar Baldones dejotājiem no
svinējām „Svētkus ziemelim”, ne
tika aizmirsta arī „Metenīšu sai
meniece” (E. Urbanovičas sacerē

ta) un „Ūsiņš” (L. Jansones deja). 
Tomēr pāri visam bija četrreizēja 
dejiska braukšana (labi, ka tikai 
dejiska!) uz Angliju skatīties, vai 
atslēga nav nolauzta,  – Santas 
Pas tores (1. vieta II daļā), L. Jan
sones (3. vieta I daļā), Ligitas Irbī
tes (atzīstams sniegums II  daļā), 
Ineses Putromas (bez iedalījuma) 
sacerētajās dejās ar Jāņa Ķirša 
mūziku „Viena maza turku pupa” 
(dejas nosaukums gan katrai au
torei mazliet variēts). Te patiesi 
var apbrīnot žūrijas prasmi iz
vēlēties, kura no četrām vienādi 
skanošajā (diezgan vienmuļajā) 
mūzikā sacerētajām, populārajā 
rotaļā balstītajām bērnu dejiņām 
ir vairāk tautiska, skatuviska un – 
galvenais  – attiecīgajā vecuma 
grupā izdejojama. Negribētos īsti 
piekrist iebildēm, ka šī vienādā 
atkārtošanās ir saistīta ar bēr
niem domātas latviskas mūzikas 
trūkumu. Un kā tad lai izskaidro 
trīsreizējās pamatskolas vecuma 
meiteņu dejiskās vaimanas pēc 
vēlmes precēties māsu Dimantu 
visai apšaubāmā kvalitātē iedzie
dātās dziesmas pavadībā? De
jas „Kaimiņ’ Janka” (S.  Pastore), 
„Būšu laba saimeniec” (P.  Ābo
liņa) un „Precē mani” (Diāna 
Gavare) – nosaukumi dažādi, bet 
doma vienāda!

Tādas bija manas apceres pēc 
konkursa, kurā es, ilggadēja ska
tītāja un deju skolotāja ar 60 gadu 
stāžu, arī jutu līdzi dejotājiem, 
viņu skolotājiem no tuviem un 
tāliem novadiem, visiem, ku
riem šī ir nozīmīga reize sevis 
parādīšanai un citu vērtēšanai. 
Liku krustiņus tām dejām, kuras 
mani uzrunāja gan ar saturu, gan 
formu. Izrādījās, ka šie krustiņi 
vairumā sakrita ar augsti godātās 
žūrijas vērtējumu.

Lūk, vienas no žūrijas komi
sijas loceklēm, vairāku deju svēt
ku virsvadītājas, Lielvārdes deju 
kolektīva „Pūpolītis” vadītājas, 
horeogrāfes I. Mistres vērtējums: 
„Labu deju radīt ir grūts darbs! 
Ja piesaku deju konkursam, tad 
tikai tādu, ko pati savam kolek
tīvam vēl gribētu iestudēt pēc 
10  un 20  gadiem. Viendienītes 
dejojam savos koncertiņos vecā
kiem. Katrā konkursā jau parādās 
pa kādai deju pērlei, šoreiz gan 
tādu nebija daudz. Mani patīka
mi pārsteidza Ilonas Bogdano
vas „Grābtin’ grābu siena pļavu” 
(1. vieta 7.–9. klašu grupā), prie
cājos par Rūtas Lauces „Es meiti
ņa kā puķīte” (1. vieta 5.–6. klašu 

grupā). Mūzika bija šā konkursa 
klupšanas akmens, kas man sa
gādā patiesas raizes. Jau gadu 
garumā deju autori iet vieglāko 
ceļu, nopērkot CD veikalā. Tā arī 
rodas 4–5  dejas ar vienu un to 
pašu mūziku. Deju veidotājiem ir 
jābūt kritiskākiem pret sevi, jo šis 
ir ORIĢINĀLU horeogrāfiju ide
ju konkurss. Latviešiem ir tik ba
gātīgs tautas mūzikas pūrs, jāmāk 
tik šo lādi atvērt, sadarbojoties 
ar komponistiem, mūzikas kape
lām. Šogad pietrūka horeogrāfu 
ar vārdu, tikai sev piemītošu rok
rakstu un stilu.”

Savs vērtējums ir arī XII Lat
vijas Skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētku mākslas padomes 
loceklei, ilggadējai Jelgavas bērnu 
un jauniešu centra (BJC) „Junda” 
daudzskaitlīgā deju kolektīva va
dītājai, horeogrāfei M.  Bratkus: 
„Esmu redzējusi visus iepriek
šējos konkursus. Salīdzinoši: šis 
bija vājāks gan radošumā, gan 
skaitliskumā. Iespējams, tāpēc, 
ka visi kolektīvi un vadītāji ir 
pārņemti ar gatavošanos nāka
mā gada svētku dalībnieku skatei. 
Šoreiz bija uzkrītoši daudz jauno 
censoņu, kuri, šķiet, brīžam nav 
izpratuši izvēlēto mūzikas mate
riālu  – ne idejiski, ne muzikāli. 
Nav meklēti un atrasti mūzikas 
ritmam un tempam atbilstīgi soļi, 
kustības, kombinācijas. Acīm
redzot jauno dejdaru izglītībā ir 
caurums mūzikas ABC. Pēc kon
kursa pārrunās no žūrijas puses 
izskanēja viedoklis, ka situācijā, 
kad trūkst idejas, horeogrāfijā var 
ielikt jebko, galvenais  – lai būtu 
pārsteigums… Esmu par tāda 
žanra kā bērnu deja ieviešanu 
jaundeju konkursa nolikumā, jo 
tā ne vienmēr ir balstīta tautas 
mākslā.”

Bet PĀRSTEIGUMS tomēr 
bija! Un to sagādāja tieši M. Brat
kus audzēkne, kolektīva „Mazie 
jundari” dejotāja Made Galiņa. 
Trīspadsmitgadīgā Jelgavas Spī

dolas Valsts ģimnāzijas 7. klases 
skolniece konkursam bija pietei
kusi divas dejas, no kurām viena 
(„Šmickus”) 10.–12. klašu grupā 
ieguva godalgoto 2.  vietu. Lie
kas, ka šis ir tas dzīves gadījums, 
kad laimīgi sakrituši visi aps
tākļi: patiesi latviskā, muzikāli 
tendētā ģimenē audzināta uz
ņēmīga, talantīga meitene, kura 
jau triju gadu vecumā satikusies 
ar dzīvesziņas gudru un radošu 
pedagogu, un tas jau šobrīd re
zultējies ar atzīstamiem sasnie
gumiem. Lai stāsta pati Made: 
„Dejoju tautas dejas kopš trīsar
pus gadiem, tātad jau 10  gadus. 
Apmeklēju arī mūzikas skolu, 
kur spēlēju klavieres. Mani vecā
ki ir mūziķi, taču tētis bērnībā ir 
dejojis skolas deju pulciņā, kuru 
vadīja viņa mamma. Saku pal
dies savām skolotājām M.  Brat
kus, Gunai Vanagai un Elīnai 
Mednei. Viņas ir prasīgas, taču 
sirsnīgas un saprotošas.”

Mades radošais ceļš ir tik lī
dzīgs vairumam mazo meiteņu 
sapņu – kļūt par dejotājām, vilkt 
skaistas kleitas, saņemt puķu kal
nus un dejot… dejot. Diemžēl ne 
visām tie piepildās. Bet Made jau 
ir sacerējusi desmitiem deju, no 
kurām 17 ir sakopotas koncertā 
„Mades burtnīca” un vairākkārt 
parādītas publikai Jelgavā. Kā tās 
tapušas? Made raksta: „Kad biju 
maziņa, pēc mēģinājumiem man 
patika uzvilkt tautiskos svārkus 
un virpuļot pie spoguļa. 3.  klasē 
pie sevis dungoju melodijas un 
deju svētku repertuāru izdejoju 

pa savam. Sāku pierakstīt dejas 
lielā brāļa dāvātajā kladē, arī pa 
savam, kā nu mācēju. Tad „Ilus
trētajā Junioriem” ieraudzīju 
rakstu par to, kā pieraksta dejas, 
kā apzīmē puisi un meitu. Nācās 
visu iepriekš veikto labot! Kad 
burtnīca bija pilna, vecāki mani 
pierunāja to parādīt deju skolo
tājai. Atzīšos, manās dejās nav 
noteiktu tēmu  – tās vienkārši ir 
kustību savirknējums, kas kon
krētajā brīdī stāv acu priekšā, kas 
piestāv mūzikai. Dejas vīzija pa
rasti rodas, dzirdot mūziku, kad 
kājas pašas sāk kustēties ritmā 
un prāts  – domāt. Dejas parasti 
saceru vasaras brīvlaikos. Lauku 
mājās ierīkoju sev skatuvi pļavā 
starp cidonijām un ceriņiem. Ne
reti, lai izmēģinātu kādu pāru sa
tvērienu vai kombināciju, palīgā 
ņemu visu ģimeni.”

Vērtē M. Bratkus: „Pats darba 
process Mades deju iestudēšanā 
mums visiem, arī kolektīvam, 
bija savstarpēja sadarbības pār
baude. Meitenei vēl nav prasmju 
dejas iestudēšanai kolektīvā, tā
pēc veicām to kopīgiem spēkiem. 
Situācijās, kad izdomātais neat
bilda reālajām iespējām, Made 
vienmēr rada jaunu risinājumu, 
pārmodelējot zīmējumu vai iz
vēloties citu kustību. Tā bija arī 
liela tolerances skola visiem de
jotājiem, kad viens no pašu vidus 
uzņemas vadošo lomu.”

Par turpmāko lomu dzīvē 
Made domā tā: „Pašlaik domāju, 
ka profesijas izvēli varētu saistīt 
ar deju, bet nezinu, vai pēc tīņu 
gadiem domas nemainīsies. Lab
prāt vairāk nodarbotos ar klasis
ko deju, bet diemžēl tam neatliek 
laika. Cenšos mājās vingrot, stai
pīties. Lasu grāmatas par dejām. 
Tagad saprotu, ka zinu ļoti maz. 
VĒL DAUDZ DARĀMĀ!” Lai nu 
Madei un visiem Latvijas dejas 
kopējiem izdodas bez izceļošanas 
atrast un atvērt latvju deju pūra 
atslēgu! LAI IZDODAS! 
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Darba kultūras nepieciešamība 
matemātiskai lietpratībai

FOTO: no personiskā arhīva
Profesore uzskata, ka nevajag 
kautrēties ar jaunu skatu paska-
tīties uz senām atziņām.

   ELFRĪDA KRASTIŅA
Dr. paed., 
Daugavpils Universitātes profesore 

IK

Privātskolas Vācijā: cik tās maksā
Turpinām publicēt Vācijas sa

biedriskās raidorganizācijas „Deu
tsche Welle” materiālus. Iepriekšējā 
numurā rakstījām par disciplīnu 
skolās, šoreiz – par privātskolām.

Vācijā aizvien palielinās privā
to izglītības iestāžu un profesionālo 
skolu skaits. Pēdējo 25 gadu laikā šo 
iestāžu skaits pieaudzis par vairāk 
nekā 80 % – 2019. gada sākumā zi
ņoja Vācijas statistikas birojs „De
statis”. Privātskolās mācās aptuveni 
6 % no visiem ārvalstu studentiem 
un aptuveni 10 % no visiem vācu 
studentiem (skolēniem).

Vai privātskolas saņem 
naudu no valsts budžeta

Privātskolu dibinātāji ir no 
nevalstiskā sektora. Dibinātāji var 
būt gan fiziskas personas, gan or

ganizācijas, biedrības un baznīcas. 
Cik liels ir šis finansējums? No 
sešiem miljardiem eiro, ko saņem 
privātskolas, nedaudz vairāk kā 
1,5 % tiek nodrošināti no valsts ka
ses, bet gandrīz 70 % (vairāk nekā 
četri miljardi eiro) tiek iegūti no 
federālās zemes budžeta. Privātie 
līdzekļi veido aptuveni ceturtdaļu. 
Tāpēc privātskolas Vācijā vairu
mā gadījumu ir izglītības iestādes, 
aiz kurām stāv vai nu baznīca, vai 
konkrēts koncepts, piemēram, 
valdorfskolas. Visām privātsko
lām (gan vispārīgās izglītības, gan 
profesionālajām) 2018.  gadā tika 
piešķirti 14  % no līdzekļiem, kas 
bija paredzēti visām vācu skolām 
kopumā.

Cik lielas ir investīcijas 
uz skolēnu, un cik daudz 
skolēnu ir vienā klasē

Aktuālie statistikas dati liecina, 

Nevis kalkulatoru 
izmantošana 

skaitļošanā, bet 
atgriešanās pie senču 
abaka „Soroban” 
nodrošina skaitļošanas 
prasmju apguvi 
sākumposmā.



maksā visi vecāki. Kaimiņu pri
vātskolā šāda maksa ir 140 eiro. 
Taču skola nevar piespiest mak
sāt: ja ģimene nav spējīga samak
sāt, tā to nedara.” Izdevumus par 
mācību materiāliem apmaksā 
vecāki, un tie ir aptuveni 200 eiro 
gadā. Tādējādi sanāk, ka mācības 
šādā skolā ģimenei izmaksā ap
tuveni 1200 eiro gadā par vienu 
bērnu.

Federālā statistikas biroja dati 
liecina, ka privāto un valsts skolu 
panākumu kvota ir gandrīz vie
nāda. Par pamatu šim rādītājam 
izmantoti tie skolēni, kuri saņē
ma atestātu par vispārīgās vidējās 
izglītības programmas apguvi. 
Privātajās ģimnāzijās šis rādītājs 
ir vien par 1,7  % augstāks nekā 
valsts skolās. To, ka izglītības 
kvalitāte valsts ģimnāzijās īpaši 
neatpaliek, bet atsevišķos aspek
tos ir pat augstāka, apstiprina arī 
vairāki citi pētījumi. 

Uz diskusiju izaicināja ro
sinājums presē nepievērst uz
manību skolēnu darba izpildes 
kultūrai  – ka tikai raksta, runā, 
skaidro pareizā virzienā. Šādas 
attieksmes kultivēšana sākum
skolā mūs ievedīs otrā galējībā. 
Un signāli jau parādās. Pavēro
jiet kopijas no skolēnu pārbau
des darbiem matemātikā! Ja tādi 
ir pārbaudes darbi, tad kādi ir 
ikdienas pieraksti? Par kādiem 
tikumiem, kādu attieksmi šeit ir 
runa? Lūk, kā rodas paviršība no 
mazām dienām! Un, ja tā kļūst 
bērnam par paradumu, kāda tad 
veidojas attieksme pret jebkuru 
darbu?

Pirms nedēļas pie manis ie
nāca pamatizglītības skolotāju 
programmas absolvente, kura pri
vātpraksē palīdz bērniem apgūt 
matemātiku. Viņa stāstīja: „Paska
toties bērnu pierakstos, redzams, 
ka skolotājs tajos pat neieskatās. 
Bērns raksta, kā pagadās, bet bei
gās pats nekā no pierakstītā nesa
prot.” Tikai tad, kad privātskolotā
ja iemācīja, kā jāraksta burtnīcā, 
bērns sāka apjēgt, kā jāmācās, kā 
jāstrādā mācību stundā, kā šie 
pieraksti var palīdzēt mājas uzde
vumu izpildē. Ko tad brīnāmies 
matemātikas darbos par paviršī
bas kļūdām? Vai arī tad priecāja
mies, cik lielisks darbs? Matemā
tikas audzinošā loma vienmēr ir 
bijusi arī precizitātes ievērošana, 
rūpīgs, mērķtiecīgs darbs. Darba 
kultūra raksturo arī cilvēka būtī

bu, attieksmi pret jebkuru darbī
bu kopumā. Der ieklausīties spe
ciālistu viedokļos, lai novērtētu 
rokraksta veidošanas audzinošo 
ietekmi. Daži izņēmumi nevar būt 
par pamatu, lai atteiktos no kopī
gās pieejas – censties rakstīt glīti, 
salasāmi.

Viens aspekts šai problē
mai ir SKOLOTĀJA PRASĪBU 
KONSEKVENCE, bet otrs  – 
BĒRNA ROKAS, SĪKĀS PIRK-
STU MUSKULATŪRAS GA-
TAVĪBA rakstīšanas procesam. 
Par to informējami arī vecāki, lai 
viņi iesaistītu bērnus atbilstīgās 
aktivitātēs, kas stiprina pirkstu 
muskulatūru. Savukārt pirkstiņu 
veiklība ir saistīta ar smadzeņu 
darbību. Pamazām no skolas 
programmām ir izspiesti rok
darbi. Vai to spēj aizvietot telefo
na taustīšana? Jaunā pedagoģija 
nav šādus pētījumus piedāvāju

si. Maziem bērniem rociņa ātri 
piekūst, tāpēc ieviestas iespiestās 
darba burtnīcas, lai būtu mazāk 
nevajadzīgas pārrakstīšanas. 
Bet arī šīs burtnīcas ir regulāri 
jāpārbauda! Par kļūdīšanos nav 
jāsoda ar sliktu atzīmi, bet sko
lotājam jāseko mācīšanās pro
cesā pieļautajām kļūdām, lai tās 
savlaicīgi novērstu, lai tās neie
sēstos bērna apziņā. Pārrunāja
ma arī darba izpildes kultūra: cik 
rūpīgi tas izpildīts, kuru ciparu 
rakstība apgūta nepareizi. Paš
vērtējuma ieviešanas galvenais 
ieguvums  – skolēns pats seko 
darba izpildes pareizībai, saviem 
mācību sasniegumiem. Ne jau 
atzīme, ne jau procenti, bet kon
krēto prasmju apguves process ir 
nozīmīgākais. Skolēni var ieviest 
savu nezinīša aploksni, kurā ie
vieto lapiņas ar kļūdainiem pie
mēriem. Pēc tam konsultācijās 
ar skolotāju, vecākiem, klases
biedriem noskaidro, kā kļūda 
radusies, kāda ir pareizā atbilde, 
pēc tam atrisina uzdevumu vēl
reiz. Darbs ar kļūdu labojumiem 
no skolas pazudis, rezultātā vie
nas un tās pašas kļūdas turpinās 
no darba uz darbu. Bet varbūt ir 
vērts papētīt vecākās paaudzes 
labāko pieredzi, kas palīdzētu 
atrisināt vienu vai otru problē
mu. Tautas gudrība vēsta, ka viss 
jaunais ir labi aizmirsts vecais. 
Nekautrēsimies ar jaunu skatu 
paskatīties uz senām atziņām. 
Refleksija par paveikto un pret
informācijas iegūšana ir akcen
tēta arī kompetenču pieejā.

Pirkstiņu veiklības vingri
nāšanai, izvirzot to kā vienu no 

būtiskākajām caurviju prasmēm 
sākumskolā, ieviešami dažādi 
paņēmieni katrā mācību stundā. 
Lietpratība sākumskolā veidojas 
integrētā mācību procesā, kad 
katrā mācību stundā aktuālas ir 
visas standartā apguvei izvirzītās 
prasmes. Rokraksta veidošanai 
palīdz praktiskie darbi ar plastilī
nu, ar papīru (origami, kirigami, 
kvilings), ar šķērēm. Locīšana, 
plēšana, pīšana, tīšana, adīšana, 
tamborēšana, izšūšana, modelē
šana ar stieplītēm, ar sloksnītēm 
u.  tml. Piemēram, pēc modelē
šanas ar sloksnītēm matemātikas 
stundā top sagataves kvilinga 
darbiem, pēc tam tos apvienojam 
kolektīvā rotājumā. Mācoties par 
laiku, nedēļu vienu minūti katrā 
stundā tamborējam pīnīti, pēc 
tam to izmērām. Iegūtos datus at
tēlojam diagrammā, salīdzinām, 
secinām, kā mainās pirkstiņu 
veiklība. Teksta uzdevumu sižets 
var rosināt veidot origami figū
ras, pēc tam iesaistot tās dialogā 
ar blakussēdētāju. Pirkstiņdarbi 
veicina arī domāšanu. Rosināju
mus integrētai pieejai matemāti

kas mācībās var rast mācību grā
matā „Matemātika, mājturība un 
tehnoloģijas”.

Sākumskolā, 1.–3. klasē, labā
kais variants  – galvenos mācību 
priekšmetus māca viens skolotājs, 
tādējādi tiek nodrošinātas vieno
tas prasības darbu noformēšanā. 
Ceru, ka kompetenču pieeja ne
atcels pamatizglītības 1.–4.  klasē 
vienoto runas un rakstu sistēmu, 
kuras iedzīvināšana ir būtiska 
tieši sākumskolas posmā. Piere
dzējuši skolotāji to arī konsek
venti īsteno. Pusaudži dresūrai 
vairs nepakļaujas. Arī vidusskolā 
vairs elementāro rakstu kultūru 
neiemācīsim. Būsim uzmanīgi ar 
pārsteidzīgiem apgalvojumiem 
un jauninājumiem! Kā piemērs 
lai noder japāņu pieredze: nevis 
kalkulatoru izmantošana skait
ļošanā, bet atgriešanās pie senču 
abaka „Soroban” nodrošina skait
ļošanas prasmju apguvi sākum
posmā. Bet abaka pamatā ir ma
nipulācijas ar pirkstiņiem. Toties 
mums jau bērnudārzā gudri me
todiķi aizliedz skatīties uz pirksti
ņiem. Par to – nākamreiz.

Piezīme. Iepriekšējā laikraksta 
numurā manā rakstā ieviesusies 
drukas kļūda: D = V × A. Sk. zī
mējumu: meklējamo lielumu aiz
sedzam un atrodam to ar norādīto 
darbību. 

  IK INFORMĀCIJAIK ka privātskola vienā skolēnā inves
tē 8200  eiro gadā, savukārt valsts 
skolas ieguldījums veido vidēji 
7100 eiro. Piekritīsiet, ka atšķirība 
ir neliela.

Svarīgs ir rādītājs, cik skolēnu 
vidēji ir klasē. Privātajā pamatsko
lā vienā klasē ir 19 audzēkņu, valsts 
skolā  – 21  skolēns. Ģimnāzijā šī 
atšķirība samazinās: privātskolā ir 
25 audzēkņi, bet valsts skolā – 26.

Privātskola – cenas 
un kvalitātes jautājums

Cik tad patiesībā maksā iz
glītība Vācijas privātskolās? Par 
visdārgākajām tiek uzskatītas 
privātskolas Šveicē. Vācu izde
vums „Frankfurter Allgemeine 
Zeitung” (FAZ) sniedzis vairākus 
piemērus. Viena no slavenākajām 
privātskolām atrodas pie Ženēvas 
ezera, un maksa par vienu mācību 
gadu tajā pārsniedz 100 000 eiro. 

Salīdzinājumam: mācības vienā 
no prestižākajām Lielbritānijas 
privātskolām  – Ītonas koledžā  – 
maksā aptuveni 46 000 eiro gadā.

Tagad atgriezīsimies Vācijā! 
Netālu no Bodenezera Vācijas 
ziemeļos atrodas skola „Schule 
Schloss Salem”. Mācību mak
sa šajā privātskolā, kas ir sko
la ar internātu, veido aptuveni 
43  000  eiro gadā. FAZ raksta, 
ka vidēji mācību gads Vācijas 
privātskolā izmaksā aptuveni 
2032 eiro. Taču šis patiesi ir vidē
jais rādītājs, kas iegūts, summē
jot mācību maksu gan internāt
skolās, gan tā dēvētajās starptau
tiskajās skolās. Piemēram, Bonnā 
mācības privātskolā, par kuras 
dibinātāju tiek uzskatīts Jezuītu 
ordenis, būs bez maksas. „Skola 
piedāvā ziedot vai maksāt brīv
prātīgi,” stāsta kādas šādas ģim
nāzijas skolnieces tētis. „Šobrīd 
tie ir 80  eiro mēnesī. Principā 
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Seminārs „Drošība izglītības iestādē”

Festivāla producente Edīte Millere (vidū) ar koncerta dalībniecēm 
Rīgas 45. vidusskolas audzēknēm Evu Zālīti (no kreisās) un Lauru 
Antonovu.

Džeza pianisma izcilība Mg. art. Raimonds Petrauskis, iedvesmojot 
un iedrošinot jaunos mūziķus, atgādināja improvizācijas tehnikas 
pamatelementus un uzstājās ar priekšnesumiem.

Valsts policijas (VP) organizē
tais seminārs „Drošība izglītības 
iestādē” notika marta sākumā 
Rīgā. Seminārā pulcējās vairāk 
nekā 200 izglītības iestāžu darbi
nieku no visas Latvijas, kā arī vai
rāki VP reģionu pārvalžu pārstāv
ji, lai pārrunātu dažādus skolu 
drošības jautājumus. Šo semināru 
organizē VP Prevencijas vadības 
nodaļa, lai stiprinātu policijas un 
izglītības iestāžu sadarbību, pār
runātu svarīgos ar bērnu drošī
bu saistītos jautājumus izglītības 
iestādēs un tās palielināšanas ie
spējas  – kā spēt identificēt vājās 
vietas sistēmā un vidē, lai atrastu, 
kur pastāv lielākie pārkāpumu 
riski vai nepieciešami uzlaboju
mi.

Semināru atklāja VP priekš
nieka vietnieks Artis Velšs: „Bēr
nu drošība ir bijusi un būs mūsu 
prioritāte, tāpēc man ir patiess 
prieks, ka šodien mēs esam sapul
cējušies tik kuplā skaitā, lai pārru
nātu tik svarīgos jautājumus, kas 
skar šīs tēmas. Mērķis ir viens  – 
nepieļaut, ka bērni kļūst par cie
tušajiem. Un, tikai strādājot kopā, 
policijai un izglītības iestādēm 
savstarpēji sadarbojoties, mēs va
ram veicināt bērnu drošību. Ceru, 
ka ikviens no jums šodien dosies 
mājās kaut par kripatiņu zinošāks 
un iegūtās zināšanas tiks izman
totas drošības veicināšanā savā 
izglītības iestādē.”

Savukārt VP Prevencijas va
dības nodaļas priekšnieks Andis 
Rinkevics, uzrunājot atbraukušos 
izglītības iestāžu pārstāvjus, teica: 
„Izglītības iestāžu direktoriem un 
pedagogiem, apzinot un pildot 
plašos ikdienas pienākumus, at

cerēties vēl par drošību brīžiem ir 
grūti. Savukārt drošība nemīl, ka 
par to aizmirst. Jāatzīst, ka lielākā 
problēma ir tā, ka mēs drošību 
aizmirstam iekļaut savā ikdienā 
kā darba instrumentu, bet gan at
ceramies un analizējam vien tad, 
kad notiek kāda ķibele. Viens no 
šīs konferences mērķiem ir radīt 
izpratni un kopīgi saprast, kas ie
tekmē un veido drošību. Ticu, ka 
dienas beigās jums pavērsies jau
nas perspektīvas, kā ikdienā dro
šību izglītības iestādēs uzlabot.”

Seminārā klātesošie skolu 
pārstāvji tika iepazīstināti ar re
dzējumu par izglītības iestāžu 
drošības veidošanu un VP speciā
listu lomu tajā, kā arī tika pārru
nāti konkrēti pozitīvi un negatīvi 
piemēri (notikumi izglītības ie
stādēs) un iespējas rīkoties tā, lai 
izvairītos no nevēlamām sekām.

Kā liecina VP apkopotā sta
tistika par incidentiem, kas no

   SIMONA GRĀVĪTE
VP Sabiedrisko attiecību nodaļas 
vecākā speciāliste

IK tikuši izglītības iestāžu telpās un 
teritorijā, kopumā 2018.  gadā ir 
reģistrēti 1677  dažādi gadījumi. 
Visbiežāk policija saņem infor
māciju par fizisku vardarbību: 
pērn tādi bijuši 424  notikumi, 
pārsvarā starp audzēkņiem. Po
licija ir saņēmusi informāciju 
arī par emocionālās vardarbības 
gadījumiem, kopumā pērn reģis
trējot 147 šādus notikumus. Starp 
reģistrētajiem gadījumiem ir arī 
smēķēšana, alkohola lietošana, 
zādzības, sīkais huligānisms, kā 
arī citu veidu nodarījumi.

Lai gan, salīdzinot ar 
2017. gadu, notikumu skaits, par 
kuriem paziņots policijai, ir pie
audzis, jāuzsver, ka informācija, 
kas nonāk VP redzeslokā, iespē
jams, ir tikai maza daļa no ais
berga. Ir skaidrs, ka riski paši par 
sevi neizzūd. Šo risku apzināšana 
un ietekmēšana ir mērķtiecīgs 
darbs. VP jau līdz šim ir izveido

jusies lieliska sadarbība ar dau
dzām izglītības iestādēm Latvijā, 
un šī lielā konference ir solis uz 
priekšu, lai veiksmīga sadarbība 
un drošība izglītības iestādēs uz
labotos.

VP ir izveidojusi rokasgrāma
tu  – palīgmateriālu skolu admi
nistrācijai drošības izvērtēšanai 
izglītības iestādē. Izmantojot šo 
materiālu, par drošību atbildīgā 
persona izglītības iestādē gūs iz
pratni par to, kas veido drošību, 
iegūs drošības kritēriju sarakstu, 
kuru izmantot, lai pārbaudītu 
drošību izglītības iestādē, sākot 
mācību dienu, kā arī spēs identi
ficēt iespējamās riska vietas iestā
des telpās un teritorijā un secināt, 
kādi pasākumi veicami drošības 
uzlabošanai izglītības iestādē. 
Materiāls ir pieejams arī elek
troniski: http://www.vp.gov.lv/
doc_upl/vp_paligmaterials_web.
pdf. 

Izskanējis XXII jauno pianistu festivāls 
„Klavieres populārajā mūzikā un džezā”

XXII  jauno pianistu festivāla 
„Klavieres populārajā mūzikā un 
džezā” noslēguma koncerts noti
ka Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmijas (JVLMA) Lielajā zālē 
2019. gada 9. martā. Tajā pieda
lījās četru Rīgas vispārizglītojo
šo skolu ar mūzikas virzienu un 
14 Latvijas vispārizglītojošo sko
lu ar mūzikas virzienu klavieru 
klases skolēni (49  dalībnieki un 
30  pedagogu). Koncerta noslē
gumā katrs dalībnieks saņēma 
1. pakāpes diplomu.

Festivāla I  un II  aktivitāšu 
posmā piedalījās 430 četru Rī
gas vispārizglītojošo profesionā
li orientēta virziena (mūzikas) 
skolu (Nr.  6, 45, 88, Mūzikas 
internātvidusskola) skolēni un 
894 četrpadsmit Latvijas vispār
izglītojošo profesionāli orientēta 
virziena (mūzikas) skolu skolē
ni, pavisam kopā 1324  skolēni 
un 64 skolotāji. Viņi ir izturējuši 
konkursa atlasi savās skolās un 
sagatavojās uzstāties fināla kon
certā.

Šāgada festivāls bija veltīts 
21.  gadsimta mūzikai. Starp tra
dicionālajiem pianistu festivā
liem šis ir īpašs ar to, ka jaunieši 
demonstrē savu varēšanu arī im

  EDĪTE MILLEREIK

provizācijā, džezā un populārajā 
mūzikā.

Līdztekus mūsu akadēmis
ko komponistu klaviermūzikai 
dalībnieki pierādīja savas spējas 
improvizācijā džezā un populā
rajā mūzikā – jomās, kam mazāk 
pievēršas mūzikas skolas, bet kur 
aizvien vajadzīga jauno mūziķu 
sagatavošana, kas balstīta uz pro
fesionāliem pamatiem. Tā ir vēl 
viena papildu vērtība, ar ko šis 
festivāls atšķiras no citiem tradi
cionāliem pianisma festivāliem.

Mūzikas skolu pianisma fes
tivāli ir kļuvuši tradicionāli, taču 
bieži vien netiek pienācīgi novēr
tēts tas devums Rīgas mūzikas un 
kultūras dzīvē, ko rada jaunieši, 
kas absolvējuši vidusskolas ar 
mūzikas novirzienu: te jāmin tā

das izcilības kā Andris Nelsons, 
Sonora Vaice, Sergejs Jēgers, 
Maija Kovaļevska, Daiga Gaismi
ņa, Dace ŠteinaAdviljone. Šāds 
festivāls ne vien ir zināma veida 
atskaite un paceļ māksliniecisko 
līmeni vispārizglītojošo skolu ar 
mūzikas novirzienu konkuren
cē, bet arī iepazīstina ar saviem 
sasniegumiem un profesionālās 
varēšanas līmeni mūzikas pazi
nējus, īpaši jauniešus no Rīgas 
mūzikas skolām un vispārizglī
tojošajām skolām. Bieži vien tieši 
šādi festivāli ļauj tikt pamanītiem 
un uzplaukt jauniem mūzikas ta
lantiem.

Festivāla viesmākslinie
ki bija džeza pianisma izcilības 
Mg.  art. Raimonds Petrauskis 
un Dr.  paed. Jurijs Spigins. Viņi 

atgādināja improvizācijas tehni
kas pamatelementus un uzstājās 
ar priekšnesumiem, iedvesmojot 
un iedrošinot jaunos mūziķus. 
Festivāla dalībniekus konsultēja 
Dr.  paed. Larisa Maļkova. Festi
vāla producente un vadītāja kopš 
2018. gada ir pianiste Edīte Mil
lere.

Festivāls tiek organizēts 
kopš 1997.  gada un ir noticis 
Melngalvju namā, Lielajā ģildē, 
Mazajā ģildē, Vernisāžā, Rīgas 
vēstures un kuģniecības muzejā, 
Jelgavas 4.  vidusskolas Jaunajā 
zālē un JVLMA. Nenovērtējamu 
ieguldījumu festivāla organizē
šanā un attīstībā devuši mūziķu 
pianistu L.  Maļkovas un J.  Spi
gina radošais tandēms, viņi ne
nogurstoši iedvesmoja jaunos 

talantus mūzikas izaicināju
miem izcilās Rīgas koncertzālēs 
divus gadu desmitus. Bet kopā
nākšanas ideju izloloja un Rīgas 
6.  vidusskolā tālajā 1997.  gadā 
iesāka realizēt direktors Haralds 
Bārzdiņš. Šogad festivālu atbals
tīja Rīgas dome un JVLMA. In
formatīvie atbalstītāji: „Latvijas 
televīzijas” 1.  kanāls, „Latvijas 
radio” 3.  programma „Klasika”, 
„Eskola”, laikraksts „Izglītība 
un Kultūra”.

Festivāla koncerts ir izskanē
jis ar aplausiem, ziediem, ener
ģisku mirdzumu dalībnieku acīs 
un fotosesiju. Iedvesmoti un ie
guvuši jaunu pieredzi, jaunie mū
ziķi pieņems izaicinājumu nāka
majam festivālam 2020. gadā. Lai 
skan, tiksimies! 

VISI FOTO: Līga Suktere

Festivāli 
ļauj tikt 

pamanītiem 
un uzplaukt 
jauniem mūzikas 
talantiem
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Katra grāmata jāizlasa īstajā vecumā: 
Gaismas pils auž lasītveicināšanas tīklu 
un vairo lasītāju skaitu

GRĀMATPLAUKTS

Katru gadu, pavasarī, Latvijas 
Nacionālā bibliotēka (LNB) rīko 
lielos lasīšanas svētkus – noslēgu
ma un apbalvošanas ceremoniju 
gadu ilgušam vērtēšanas marato
nam lasītveicināšanas program
mā „Bērnu, jauniešu un vecāku 
žūrija”. Šogad, 9. martā, tie pulcē
ja ap 700 žūrijas bibliotēku dele
gātu no visiem Latvijas novadiem.

Radošas aktivitātes, sarunas, 
tikšanās ar autoriem ļauj izvēr
sties un katru gadu ieinteresēt 
ap 20 tūkstošiem dalībnieku. 
2018. gadā rosīgas vietējās lasītāju 
žūrijas darbojās 630 bibliotēkās. 
Latvijas karte ir pilnīgi noklāta, 
par to katrs var pārliecināties LNB 
portālā bērniem www.lasamkoks.
lv. Arī 57 latviešu diasporas cen
tri, kas darbojas programmā, 
atrodas gandrīz visos pasaules 
kontinentos: Austrālijā, Amerikā, 
Eiropā.

Uzdevums izlasīt sešas grāma
tas lasītājus neatbaida, jo ir skaid
ri formulēts, turklāt kolekcija nav 
liela – kopumā 28 grāmatas no 
11 izdevniecībām: „Jāņa Rozes 
apgāds”, „Zvaigzne ABC”, „Liels 
un mazs”, „Lietusdārzs”, „Latvijas 
mediji”, „Pētergailis”, „Madris”, 
„Dienas grāmata”, „Prometejs”, 
„BaibaBooks” un „Omnia mea”. 
Mūsu visu kopējais mērķis ir 
nodrošināt kvalitatīvu grāmatu 
nokļūšanu līdz bibliotēkām un 
lasītājiem. Te Latvijai vēl daudz 
darāmā, jo skolu un mazo pagastu 
bibliotēku krājums tikpat kā ne
papildinās ar jaunām, lasītprieku 
veicinošām grāmatām. Tas vērtē
jams kā bērnu tiesību pārkāpums.

2018. gada daudzskaitlīgās 
žūrijas vērtējumā līdzās tulkoju
miem augstas vietas ieguvuši arī 
vairāki oriģinālliteratūras darbi, 
piemēram, Aivara Kļavja romāns 
„Melnais akmens” („Zvaigzne 
ABC”) pusaudžiem un jauniešiem 
par seno laiku vēsturi, papildināts 
ar skolnieka Emīla Mozgas trāpī
gajiem zīmējumiem, par kuriem 
jaunais mākslinieks 2018. gadā 
saņēmis Starptautisko Baltijas jū
ras reģiona Jāņa Baltvilka balvu 
par debiju grāmatu mākslā; dzejo
ļu krājums „Brūveri brūvē” („Pē
tergailis”) ar Pētera Brūvera un 
viņa meitu Indras un Zanes dzeju. 
Līdzās neparastajiem dzejoļiem 
skatāmas mākslinieces Gitas Trei
ces oriģinālajā autortehnikā radī
tās dzīvās ilustrācijas, par kurām 
māksliniecei 2018. gadā piešķirta 
J. Baltvilka balva bērnu un jaunie
šu grāmatu mākslā.

Mazo bērnu vecuma grupā 5+ 
1. vietu ar vairāk nekā 1700 bal

   SILVIJA TRETJAKOVA
LNB Bērnu literatūras centra 
vadītāja

IK sīm ieguvusi Mariannas Dibikas 
grāmata „Pastnieks pele” („Jāņa 
Rozes apgāds”). Tā mazos lasītā
jus pārsteidz ar smalki detalizē
tu vizuālo vēstījumu. Kanādiešu 
māksliniece vienlaikus ir arī tek
sta autore, tādējādi ar savu vei
kumu apliecinot, ka bērni augstu 
novērtē pasaules tendenci ilustra
toriem pievērsties arī teksta radī
šanai. Arī franču autores Veroni
kas Kaplānas un ilustratora Gre
guāra Mabīra grāmatā „Kā vilku 
piemin, tā vilks klāt” („Latvijas 
mediji”) vizuālais noformējums 
raisa iztēli, mudina lasītāju savā 
iedomu pasaulē sekot un noticēt 
asprātīgi sakāpinātajam sižetam. 
Vēl bērniem žūrijas ekspertiem 
ļoti paticis igauņu rakstnieces 
Tīas Selli stāsts par bērna ikdie
nas gaitām „Mia ir priecīga” ar 
interaktīvajām Katrinas Ērlihas 
ilustrācijām, kas ļauj spēlēties ar 
atlokāmām un izvelkamām de
taļām, rosinot lasītāja līdzdalību 
un atklājēja prieku. Māksliniecei 
šī ziņa bija tik svarīga, ka viņa 
piedalījās 9. marta pasākumā un 
personīgi saņēma bērnu saldo no
vērtējumu – šokolādes grāmatu ar 
uzrakstu „Laba grāmata! Paldies!”. 
Jāatzīst, ka šoreiz bērnu vērtējums 
sakrīt ar profesionāļu žūrijas vēr
tējumu, jo šis darbs 2018. gadā sa
ņēma Starptautisko Baltijas jūras 
reģiona J. Baltvilka balvu.

Bērnu žūriju grupā 9+ īpaši ie
priecinājuši supervaroņi norvēģu 
autora Hokona Ēvreosa grāmatā 
„Brūne” („Pētergailis”). Grāma
tas oficiālā atvēršana Latvijā bija 
īpaši maģisks brīdis, jo tas notika, 
klātesot Norvēģijas kroņprincim 
Hokonam un kroņprincesei Me
tei Māritai. Daudz atzinības izpel
nījies arī somu rakstnieces Sallas 
Simukas fantāzijas žanra darbs 
„Sirdsmāsas” („Zvaigzne ABC”). 
Savukārt emocionāli bērnus uz
runājis Nīderlandes rakstnieka 
Mihaela de Koka teksts un Kristī
nes Ārtsenas ilustrācijas grāmatā 
„Kā vecmamma vislaik samazinā
jās” („Pētergailis”).

Jaunieši vecuma grupā 11+ 
1. vietā ir ierindojuši īrietes Kris
tīnes Hamillas romānu „Vislabā
kās zāles” („Lietusdārzs”), kurā 
autore ir izmantojusi autobio
grāfiskus motīvus, lai aprakstītu 
divpadsmitgadīgā Filipa prasmi 
stāties pretī grūtībām: mammas 
smagajai slimībai, pirmajai mī
lestībai un pāridarījumiem sko
lā. Savukārt jauniešus grupā 15+ 
visvairāk aizkustinājis amerikāņu 
rakstnieces Keisijas Vestas skolē
nu mīlestības stāsts, kas nejauši 
aizsācies ķīmijas stundās, „P. S. Tu 
man patīc” („BaibaBooks”). Jau
nieši atzinīgi vērtējuši arī daudz 
skarbāko britu rakstnieces Keri
jas Drūrijas triloģijas pirmo daļu 

„Septītā kamera” („Jāņa Rozes ap
gāds”), kurā aktualizēti tādi jautā
jumi kā korupcija tiesu sistēmā, 
televīzijas varenība un manipu
lācija ar sabiedrību. 3. vietu šajā 
grupā ieguvis vēl vienas triloģijas 
pirmais romāns – tā ir Somana 
Čainani, amerikāņu kinorežisora 
un rakstnieka, savdabīgā pasaka 
„Labā un Ļaunā skola” („Zvaigzne 
ABC”).

Sirsnīgā itālietes Andželas Na
neti grāmata „Mans vectēvs bija 
ķiršu koks” („Jāņa Rozes apgāds”), 
kas var tikt apzīmēta kā literatūra 
visiem vecumposmiem, aizkusti
nājusi daudzus žūrijas eks pertus, 
bet īpaši – vecāku žūrijas lasītā
jus, liekot just līdzi itāļu ģimenei 
trīs paaudzēs un lasīšanas laikā 
notraust arī pa kādai saviļņoju
ma asarai. Vēl vecāki augstu no
vērtējuši Kai Āreleidas grāmatu 
„Pilsētu dedzināšana” („Latvijas 
mediji”), kas tulkota no igauņu 
valodas. Tā vēsta par XX gadsim
ta 50. un 60. gadiem Tartu, node
gušo pilsētu, sadegušajām dzīvēm 
un mazu meiteni, kas skatās pa 
atslēgas caurumiem.

Populārāko bērnu un jau
niešu grāmatu autori, ilustrato
ri, tulkotāji un izdevēji saņēma 
šokolādes grāmatas un lasītāju 
ovācijas. Sveicām arī aktīvākos 
vecākus – lasīšanas vēstnešus. Rī
gas reģionā tā ir Anita Ozoliņa, 
ilggadējā Ogresgala pirmsskolas 
izglītības iestādes (PII) „Ābelīte” 
audzinātāja. Anitas ģimenē lasa 
visi: mamma, kurai jau pāri 80, 
bet kura aizvien čakli apmeklē 
bibliotēku, vīrs Indulis un trīs (nu 
jau pieaugušas) meitas. Bieži vien 
pēc Anitas ieteikuma bibliotēkā 
ierodas arī viņas kolēģes, lai pa
ņemtu darbā apspriestu grāmatu. 
Apmēram reizi nedēļā vai divās 
viņa iegriežas Ogresgala biblio
tēkā, lai apmainītu grāmatas, ko 
bērnudārza grupiņas bērniem 
lasīt priekšā pirms diendusas un 
brīvajos brīžos papētīt, apspriest. 
Jau trešo gadu Anita ir audzinā
tāja Ogresgala bērnudārza Mon
tesori grupiņas bērniem. Šīs gru
piņas īpatnība ir tā, ka audzinātā
jas nemainās katru gadu, bērniem 
kļūstot lielākiem. Viņus audzina 
vienas un tās pašas audzinātājas 
līdz pat izlaidumam. Visus šos 
gadus Anita ir vadījusi viņus lasī
šanas pasaulē no bilžu grāmatām 
līdz pat (2018. gadā) iesaistīšanai 
iniciatīvas „Bērnu, jauniešu un 
vecāku žūrija” grāmatu lasīšanā 
un vērtēšanā. Nu jau šiem bēr
niem ir 4,5 un 5 gadi. Grupas 5+ 
grāmatas ceļoja uz bērnudārzu, 
kur audzinātājas vadībā tika la
sītas, aplūkotas ilustrācijas un 
apspriests grāmatu saturs. Šogad 
janvārī vēlreiz visas grāmatas no
nāca pie bērniem un notika no

slēguma vērtēšana, kā arī tika ap
kopoti bērnu viedokļi par izlasīto 
un ilustrācijās ieraudzīto. Audzi
nātāja to visu rūpīgi pierakstīja, 
lai tālāk bibliotēkā varētu aizpildīt 
elektroniskās anketas.

Zemgales reģionā izcēlām 
Māru Kuksu, ilggadēju Jelgavas 
bērnu bibliotēkas „Zinītis” lasītā
ju, mammu meitai Lindai, kura 
jau kopš pirmsskolas vecuma ir 
čaklāko lasītāju vidū. Abas vien
mēr apmeklē bibliotēkās rīkotos 
pasākumus un labprāt iesaistās 
dažādos projektos. Katru gadu ar 
lielu interesi lasa „Bērnu, jauniešu 
un vecāku žūrijas” grāmatas un 
tās iesaka citiem lasītājiem. Šogad 
Māra žūrijā iesaistīja arī ģimenes 
vīriešus un visi darbu paveica līdz 
galam – noslēgumā aizpildīja no
vērtējuma anketas.

No Vidzemes reģiona apsvei
cām PII „Saulīte” audzinātāju 
Initu Gailīti no Alsviķiem. Jau 
kopš 2003. gada, 18 gadus, I. Gai
līte roku rokā ar bibliotekāri un 
saviem vecākās grupas bērniem 
aktīvi piedalās grāmatu vērtēšanā: 
kopā ar saviem audzēkņiem lasa 
un vērtē pirmsskolas vecumgru
pas grāmatas, piedalās bibliotēkas 
rīkotajos pasākumos, aicina bib
liotekāri stāstīt bērniem par katra 
gada piedāvāto kolekciju. Viņa 
aktīvi mudina bērnus iepazīt grā
matas, palīdz viņiem izprast izla
sīto tekstu. Bibliotēkai tas ir liels 
atbalsts šajā darbā, savukārt ma
zie lasītāji iepazīst bibliotēku un 
tās piedāvātās iespējas un vēlāk 
kļūst par bibliotēkas lietotājiem. 
I. Gailīte iesaistīšanos lasīšanas 
veicināšanā uztver kā pašsaprota
mu un piedalās no sirds, sniedzot 
neatsveramu ieguldījumu darbā 
ar mazajiem lasītājiem, palīdzot 
arī mācīties, lai pilnvērtīgi sagata
votos skolas gaitām.

Latgales reģionā par lasīša
nas vēstnesi kļuva PII „Pīlādzītis” 
skolotāja Inese Svelpe no Bal
viem. Balvu centrālās bibliotēkas 
darbinieki I. Svelpi atzīst kā uz
ticamu, ieinteresētu sadarbības 
partneri darbā ar pirmsskolas 
vecuma bērniem jau daudzu gadu 
garumā. Šogad Ineses aizgādībā 
ir 21 piecgadīgs bērns, kuru Ine
se ar aizrautību un prieku cenšas 
iepazīstināt ar grāmatu pasauli, 
gan lasot un darbojoties uz vietas 
bērnudārzā, gan regulāri apmek
lējot rīta stundas bibliotēkā. Visi 
grupiņas bērni ir kļuvuši par la
sīšanas ekspertiem un iesaistījās 
„Bērnu žūrijas” grāmatu lasīšanā, 
pārrunās un radošajās nodarbī
bās. Ja dara, var izdarīt daudz! Pēc 
skolotājas Ineses iniciatīvas dažas 
rīta stundas bibliotēkā pārtop par 
vakara stundām, kad skolotā
ja ar bērniem bibliotēkā ierodas 
ap pulksten 16.00 pēcpusdienā 

un vecāki saviem mazuļiem nāk 
pakaļ uz bibliotēku, tā iepazīstot 
bibliotēkas piedāvātās iespējas.

Kurzemes reģionā lasīšanas 
vēstneses titulu saņēma Lienī
te Grieze, Ventspils Pārventas 
pamatskolas sākumskolas klašu 
skolotāja. Sadarbība ar L. Griezi 
bibliotēkai aizsākās 2014. gadā, 
kad izdevās raisīt mazajos bēr
nos interesi par grāmatām. Pār
ejot strādāt skolā par sākumklašu 
skolotāju, sadarbība turpinājās, 
un L. Grieze ar labiem rezultā
tiem kopā ar savu 3. klasi lasīja 
grupas 9+ kolekcijas grāmatas. 
Skolotājas Lienītes klases ir bib
liotekāra iepriecinājums – bērni 
ar skaļu „Jā!” piekrīt darboties 
„Bērnu žūrijā”. Skolotāja kopā ar 
klasi rūpīgi izlasa grāmatas, zīmē, 
raksta dzejoļus.

Šādu cilvēku Latvijā ir ļoti 
daudz, katrai bibliotēkai ir pat 
vairāki lasīšanas vēstneši, kuri la
sīšanas azartu nodod no paaudzes 
paaudzē. Taču pats svarīgākais ir 
grāmatu mīlestību bērnos attīstīt 
jau agrā bērnībā.

2018. gadā visaktīvāk strādā
jušas lasītāju žūrijas šādās Latvijas 
bibliotēkās:

 Jaunmārupes pamatskolas 
bibliotēkā (vislielākais lasītāju 
skaits starp visām iesaistīta
jām bibliotēkām);

 Krāslavas novada centrāla
jā bibliotēkā (enerģiska un 
daudzpusīga lasīšanas veici
nāšanas aktivitāšu izmantoša
na ekspertu piesaistīšanai);

 Ogres centrālajā bibliotēkā 
(iesaiste lasīšanā, cieši sadar
bojoties ar visām pilsētas iz
glītības iestādēm un regulāra 
lasīšanas semināru, nodarbī
bu organizēšana);

 Rīgas Ziepniekkalna sākum
skolas bibliotēkā (pārdomāta 
un veiksmīga lasītāju žūrijas 
darba integrēšana mācību 
procesā);

 Riebiņu novada centrālajā 
bibliotēkā (efektīva lasīšanas 
resursu un aktivitāšu izman
tošana).
2018. gada programmas da

lībnieki latviešu diasporas cen
tros, kas izceļas ar izdomas bagā
tiem pasākumiem un kur piedalās 
liels dalībnieku skaits:

 latviešu valodas un kultūras 
skola „Auseklis” Cīrihē, Bā
zelē saņem atzinību par lite
ratūras vakaru organizēšanu 
un kopīgu lasīšanas tradīciju 
ģimenē veicināšanu;

 latviešu valodas un kultūras 
skola „Kodoliņš” Varšavā sa
ņem atzinību kā jaunākā un 
aktīvākā diasporas dalībniece 
lasīšanas veicināšanas pro
grammā „Bērnu, jauniešu un 
vecāku žūrija”. 


