
Valsts izglītības attīstības aģen-
tūra (VIAA) īsteno valsts politiku, 
lai attīstītu augstāko izglītību un 
zinātni, mūžizglītības sistēmu, pro-
fesionālās un vispārējās izglītības 
sistēmu, veic Eiropas Savienības 
(ES) struktūrfondu, ES program-
mu un citu finanšu instrumentu 
programmu un projektu īstenoša-
nu un uzraudzību. VIAA 10. mai-
jā apritēs 19 gadu, tādēļ laikraksts 
„Izglītība un Kultūra” iztaujā 
VIAA direktori Ditu Traidās par 
paveikto iepriekšējā plānošanas 
periodā un vēl darāmo, lai uzsāktu 
jaunā plānošanas perioda projektu 
īstenošanu.

Pirms nedēļas, 1. maijā, ap-
ritēja 10 gadu, kopš esam ES. 
Kuri no Latvijā īstenotajiem 
projektiem, jūsuprāt, ir bijuši 
visveiksmīgākie un ar vislielāko 
ilgtermiņa ietekmi uz izglītības 
un zinātnes attīstību?

Visa aģentūras dzīve dalāma 
divos periodos: pirms ES struk-
tūrfondiem un ar struktūrfon-
diem. Līdz 2004. gadam atbalsta 
programmas, to mērogs un naudas 
apjoms izglītībai un zinātnei bija 
svarīgi, bet nelieli; protams, pēc 
iestāšanās ES tas krasi mainījās. 
Salīdzinājumam: līdz 2004. gadam 
apsaimniekojām 1 miljonu eiro 
gadā, bet patlaban, pēc iestāšanās 
ES, uzraugāmo investīciju apjoms 
mērāms ar 80–100 miljoniem eiro 
gadā. Ja nebūtu šo ieguldījumu, tad 
baidos, ka sabiedrība runātu nevis 
par izmaiņu un uzlabojumu lēnu-
mu izglītībā, bet gan par milzīgu 
regresu, salīdzinot ar situāciju kai-
miņvalstīs un Eiropā.

ES struktūrfondu desmit gadu ie-
guldījums redzams mācību kabinetu, 
laboratoriju un auditoriju aprīkoju-
mā, atjaunotās un jaunuzceltās ēkās, 
to doktorantu un maģistrantu skaitā, 
kas saņēmuši stipendiju studiju īste-
nošanai un ieguvuši grādu, pedago-
gu atbalstā krīzes laikā. Ieguldīts 
liels intelektuālais darbs, lai mainī-
tu dabaszinātņu mācību priekšme-
tu standartus atbilstoši mūsdienu 
prasībām, lai uzlabotu pedagogu 
kvalifikāciju. 

olimpiāde
Latgaliešu valodas, lite-

ratūras un kultūrvēstures 
olimpiādi velta divu vēstu-
risku notikumu atcerei.

        12.  lpp. 

projekts
Rēzeknes Augstskolas 

pētnieki un partneri radī-
juši virtuālu muzeju www.
futureofmuseums.eu un 
četras spēles.          
                                        14. lpp. 

konkurss
„Latvenergo” erudīcijas kon-

kurss „eXperiments” bagātina 
skolēnu pieredzi.

                                  15. lpp. 

tehnoloģijas
Radošajā konkursā „Sko-

lotāja E-lāde” uzvar Zvejniek-
ciema vidusskolas skolotāja 
Santa Tinkusa.

                                 16. lpp. 

Vēsture
Stūra mājā iekārtotās eks-

pozīcijas stāsta par cilvēka un 
varas attiecībām.

                             17. lpp. 
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Šonedēļ aktuāli

Cena 
EUR 2,83
(LVL 1,99)

FOTO: LETA

Bez ES un struktūrfondu atbalsta 
izglītības stāvoklis šodien būtu nožēlojams

   Daiga KļansKaiK

Turpinājums 6. lpp. 

38. Latvijas skolēnu zinātniskajā 
konferencē par labāko atzīts
pētījums informātikā.              
            Lasiet 11. lpp. 

II starptautiskajā mūzikas
olimpiādē „Rīga 2014” uzvar
Latvijas jaunieši.   
                      Lasiet 13.  lpp. 

FO
TO

: A
nd

ris
 B

ēr
zi

ņš

FO
TO

: n
o 

pe
rs

on
is

kā
 a

rh
īv

a

FOTO: Māris Justs

FOTO: no personiskā arhīva

VIAA direktore Dita Traidās, sagaidot iestādes 19. jubileju, atzīst: ir gandarījums, ka VIAA var palī-
dzēt izglītības institūcijām iegūt un izmantot ES fondu un programmu atbalstu, ir prieks, ka klienti 
iestādei uzticas, novērtē darbu un attieksmi, pateicas par sadarbību.
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Trīs notikumi

Eiropas Komisijas publiskotajā piektajā pēcprogrammas 
uzraudzības misijas ziņojumā Latvija saņēmusi uzslavu par 
strauju iekšzemes kopprodukta pieaugumu, kas sasniegts, 
pateicoties makroekonomiskajai, fiskālajai un politiskajai 
stabilitātei, turklāt ir cerīgi, ka šī tendence varētu saglabāties 
arī turpmākajos gados. Taču vizītes laikā ekspertiem radies 
priekšstats, ka būtiskas reformas ir atliktas vai zaudējušas 
tempu: uz priekšu praktiski nevirzās reformas augstākajā 
izglītībā un zinātnē; arī reformas ar mērķi panākt profesio-
nālāku valsts pārvaldi norit lēni. Pasaules Bankas eksperti 
pagājušajā mēnesī secināja, ka nepietiekamais valsts finan-
sējums pazemina Latvijas augstākās izglītības un pētniecības 
kvalitāti, ierobežo sektora kopējo efektivitāti, līdzdalību un 
pieejamību, zinātnisko institūciju izvērtējumā secinājums 
bija tāds pats. Jaunajā plānošanas periodā līdz 2020. gadam 
Eiropas Komisija uzstāj uz tādu finansējuma sadali, kas no-
drošinātu reālu ekonomikas izaugsmi valstī.

Klātesot vienā no pēdējām Izglītības un zinātnes mi-
nistrijā izveidotās darba grupas, kas ir atbildīga par jauna 
pedagogu atalgojuma modeļa izstrādi, sanāksmēm, neko 
jaunu dzirdēt neizdevās. Līdzīga satura sarunas tika runā-
tas arī pirms gada, bet Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas 
prezidenta pienākumu izpildītājs Aleksandrs Dementjevs 
pēc sanāksmes atzina, ka tajā pašā zālē tas pats runāts arī 
pirms divdesmit gadiem… Lai gan Izglītības departamenta 
vadītāja Evija Papule vairākkārt uzsvēra, ka centrā ir skolēna 
vajadzības, tad, kad sākās diskusijas par skolotāju algu aprē-
ķina kritērijiem, runas aizklīda līdz iedzīvotāju un skolēnu 
blīvumam, attālumam līdz skolai, skolotāju noslodzei dažā-
du pakāpju izglītības iestādēs un bērna vajadzības pēc kvali-
tatīvas izglītības iespējām pagaisa kā nebijušas. Arī jēdziens 
„izglītības kvalitāte” tikpat kā neizskanēja. Šaubos, vai tais-
nīgu un efektīvu atalgojuma modeli var izveidot tirgus placī, 
par ko ir pārvērtušās darba grupu sanāksmes, kurās katrs 
dalībnieks skatās no savas skolas vajadzību sliekšņa. Manu-
prāt, skolotāja pienākums ir vienlīdz labi mācīt un audzināt 
skolēnus neatkarīgi no tā, vai skola atrodas Rīgas centrā vai 
Zilupē, vai skolotājs māca 1. vai 12. klases skolēnu, un arī 
atalgojumam ir jābūt vienādam un cilvēka cieņu nepaze-
mojošam. Šaubos, vai valsts iestāžu ierēdņu alga ir noteikta 
atkarībā no darbavietas atrašanās un apkalpoto klientu dau-
dzuma gadā. 

Patlaban pēdējiem četriem gada mēnešiem pedagogu 
algu mērķdotācijām valstī trūkst 2,5 miljonu eiro, lai sko-
lotājiem varētu samaksāt 40 % piemaksas no mācību stun-
du plāna īstenošanai aprēķinātās mērķdotācijas par papildu 
pienākumiem, taču šāda summa gada pirmajā ceturksnī 
ir palikusi pāri no auklītēm paredzētā atalgojuma. Valdība 
jau šonedēļ vienojās 1,2 miljonus no šī pārpalikuma novir-
zīt skolotāju piemaksām, bet par 1,3 miljoniem lems jūnijā: 
27. maijā tiks uzskaitīti skolēni, tādējādi tiks iegūti provizo-
riski dati par skolēnu skaitu šā gada 1. septembrī.

Šāgada algu likstas, šķiet, ir atrisinātas, taču nākamā gada 
budžeta veidošanas procesā, visticamāk, nevarēs izmantot 
aprēķinus, kas balstīti uz jauno atalgojuma modeli, jo mi-
nistrija to sola prezentēt vien septembrī. Lai protestētu pret 
valstī īstenoto praksi, ka skolotāju ieguldītais darbs pilnā ap-
jomā netiek apmaksāts, pirmdien, 12. maijā, Latvijas Izglītī-
bas un zinātnes darbinieku arodbiedrība rīko protesta gājie-
nu, kurā Latvijas pedagogus atbalstīs arī kolēģi no Lietuvas, 
Igaunijas, Polijas, Briseles. Aicinu ikvienu skolotāju atbalstīt 
šo protesta akciju, lai pārliecinātu ierēdņus, ka izglītības dar-
binieku ieguldījums ir svarīgs valsts nākotnei.
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Laikraksts „Skolotāju Avīze” iz-
nāk kopš 1948.  gada 1.  janvāra, 
kopš 1990.  gada 1.  janvāra ar
nosaukumu „Izglītība”, kopš 
1994.  gada 6.  janvāra ar no-
saukumu „Izglītība un Kultūra”.
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Par LLU rektori ievēl Irinu Pilveri

Atvērs digitālo latgaliešu ābeci

Pasniegts apbalvojums „Laiks Ziedonim”

 Vakar, 7. maijā, par Latvijas Lauksaimniecības uni-
versitātes (LLU) rektori turpmākajiem pieciem gadiem LLU 
konvents ievēlēja profesori, Ekonomikas un sabiedrības at-
tīstības fakultātes dekāni Irinu Pilveri. Pēc ievēlēšanas rek-
tores amatā I. Pilvere pateicās par viņai izteikto uzticību un 
aicināja kopīgi strādāt, lai LLU vārds būtu pazīstams ne ti-
kai Zemgalē, Latvijā, bet arī ārvalstīs. I. Pilvere ir dzimusi 
1956. gada 3. martā Aucē. 1979. gadā beigusi LLU Ekono-
mikas fakultāti, iegūstot lauksaimniecības uzņēmējdarbības 
ekonomikas specialitāti. Studējusi LLU uzņēmējdarbības 
ekonomikas maģistrantūrā, doktorantūrā. 2000. gadā valdī-
ba viņu apstiprināja par jaundibinātā Lauku atbalsta dienes-
ta direktori. Šajā amatā I. Pilvere bija piecus gadus.

 Imanta Ziedoņa fonds „Viegli” dzejnieka dzimšanas 
dienā 3. maijā pasniedza apbalvojumu „Laiks Ziedonim”, pie-
cās nominācijās godinot laureātus, kas iedvesmojuši Latviju 
kļūt labākai.

Par laureātiem kļuva jaunais zinātnieks Vjačeslavs Kašče-
jevs, Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks, 
Zilupes novada mazpulku vadītāja skolotāja Ilga Ivanova, 
kalējs Jānis Nīmanis, kā arī mūžībā aizgājušā latgaliešu 
dzejnieka un kultūras darbinieka Ontana Slišāna ģimene, 
kas Upītē turpina kopt tēva iesākto novada kultūrvēstures 
mantojuma apzināšanu un popularizēšanu.

Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) jauktais koris „Rīga” nu-
pat atgriezi Latviešu valodas aģentūra (LVA) sadarbībā ar mā-
cību grāmatu autoru un ābeču kolekcionāru Juri Cibuļu un 
Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu 
valodniecības katedras profesori Dr. philol. Lidiju Leikumu ir 
izstrādājusi pirmo digitālo latgaliešu ābeci, kas jau 2014. gada 
maijā būs pieejama visiem interesentiem. Ābece ir papildināta 
ar darba burtnīcu „Skreineite. Vuicūs raksteit” un uzziņu ma-
teriālu pedagogiem. Šis mācību līdzekļu komplekts būs pieej-
ams bez maksas LVA mājaslapas www.valoda.lv apakšvietnē 
„Māci un mācies latviešu valodu”. Ābeces atvēršanas svētki no-
tiks 2014. gada 14. maijā plkst. 12.00 Austrumlatvijas radošo 
pakalpojumu centrā „Zeimuļs” Krasta ielā 31 Rēzeknē.

Laikraksta „Izglītība un Kultūra” elektroniskais pielikums 
„Vecākiem” un „Pirmsskolas Izglītība”

Laikraksta „Izglītība un Kultūra” 1. maija elektroniskajā 
pielikumā „Vecākiem” stāstām par praktiskiem risināju-
miem, kā lasīšanā ieinteresēt zēnus, turpinām iepazīt četrus 
bērnu un vecāku temperamentu raksturojumus un praktis-
kus veidus, kā panākt to līdzsvarošanu, kā arī skaidrojam, cik 
efektīva ir svešvalodas apguve bez praktiska pielietojuma.

Laikraksta „Izglītība un Kultūra” 8. maija elektroniskajā 
pielikumā „Pirmsskolas Izglītība” – Cesvaines pirmsskolas 
„Brīnumzeme” skolotāju integrēta nodarbība ar dabas do-
minanti un Skrundas pirmsskolas izglītības iestādes „Liep-
ziediņš” skolotājas padomi, kā bērnus iepazīstināt ar dabu 
pavasarī.
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Latvijas Izglītības un 
zinātnes darbinieku arod-
biedrība (LIZDA) aicina 
izglītības un zinātnes dar-
biniekus 12. maijā aktīvi 
piedalīties protesta gājie-
nā, lai kopīgi iestātos par 
papildu valsts finansēju-
mu efektīvām pārmai-
ņām, nodrošinot izglītībā 
un zinātnē strādājošo cie-
nīgu darba samaksu.

Arodbiedrība lūdz Lat-
vijas pašvaldības, darba 
devējus, vecākus, skolē-
nus un studentus paust 
atbalstu izglītības un zi-
nātnes darbinieku protes-
tam, jo pašreizējais finan-
sēšanas modelis „nauda 
seko skolēnam” nenodro-
šina taisnīgu, motivējošu 
atalgojumu pedagogiem 
un vienādas iespējas uz 
kvalitatīvu izglītību ikvie-
nam skolēnam, bet jauna 
pedagogu darba samak-
sas finansēšanas modeļa 
aprobācijai, ieviešanai un 
pedagogu darba samaksas 
paaugstināšanai pašlaik 
2015.–2017. gada valsts 
budžetā papildu līdzekļi 
nav paredzēti, kā arī šogad 

valsts budžetā pedagogu 
atalgojumam joprojām pie-
trūkst 2,5 miljonu eiro.

Arodbiedrība valsts aug-
stākajām amatpersonām pie-
prasa, lai visi pedagogu un 
akadēmiskā personāla darba 
pienākumi tiktu apmaksāti. 
Pašlaik valsts pedagogiem 
neapmaksā vidēji 18 stundu 
nedēļā, par padarīto palie-
kot parādā vidēji 341,28 eiro 
mēnesī, ko pierāda LIZDA 
pētījums (www.ej.uz/Samak-
sasFaktori).

LIZDA nav atkāpusies 
no prasības valdībai kopā 
ar sociālajiem partneriem 
izstrādāt visu līmeņu pe-
dagogu darba samaksas 
paaugstināšanas grafiku, 
katru gadu nodrošinot 
10 % pieaugumu nozarei, 
līdz tiek sasniegts vidē-
jais Eiropas Savienības 
(ES) atalgojums. 10 % 
nodrošināšanai ir nepie-
ciešami aptuveni 40 mil-
jonu eiro.

Dzīves dārdzība paaug-
stinās, un Latvijas izglītī-
bas un zinātnes darbinie-
ku darba samaksa turpina 
būt viena no zemākajām 
ES. Valdība joprojām ne-
pilda Augstskolu likuma 

78. panta 7. daļu, kurā 
noteikts, ka Ministru 
kabinets (MK), iesnie-
dzot Saeimai gadskārtējo 
valsts budžeta projektu, 
tajā paredz ikgadēju, ne 
mazāku par 0,25 % no 
iekšzemes kopprodukta 
(IKP) finansējuma pieau-
gumu studijām valsts di-
binātajās augstskolās, līdz 
tas sasniedz vismaz 2 % 
no IKP, kā arī Zinātniskās 
darbības likuma 33. panta 
2. daļu, kurā noteikts, ka 
MK, iesniedzot Saeimai 
gadskārtējo likumu par 
valsts budžetu, paredz 
ikgadēju, ne mazāku par 
0,15 % no IKP finansēju-
ma pieaugumu zinātnis-
kajai darbībai, līdz tas sa-
sniedz vismaz 1 % no IKP. 
Arodbiedrība jau pirms 
diviem gadiem tika norā-
dījusi Izglītības un zināt-
nes ministrijai (IZM) arī 
uz Darba likuma pārkā-

pumiem, ko šogad Valsts 
kontrole konstatējusi re-
vīzijā, – pedagogi mācību 
gada sākumā aizvien ne-
tiek iepazīstināti ar savu 
darba slodzi un darba sa-
maksu atbilstoši likuma 
normām.

Kopš 17. marta IZM ir 
uzsākusi jauna pedago-
gu atalgojuma modeļa un 
darba samaksas paaugsti-
nāšanas grafika, kam jātop 
līdz 15. maijam, izstrādi. 
Pat ja divu mēnešu laikā 
35 personu darba grupā 
IZM izstrādās jaunu mo-
deli un grafiku, LIZDA 
nav guvusi pārliecību, ka 
tiks rasts nozarei nepie-
ciešamais papildu finan-
sējums modeļa un grafi-
ka īstenošanai, jo IZM to 
plāno pieprasīt kā jaunās 
politikas iniciatīvas (JPI) 
vienlaikus ar visu citu mi-
nistriju finansējuma pie-
prasījumiem. Iepriekšējā 

IZM pieredze neliecina 
par pozitīviem rezultātiem 
JPI izskatīšanā valdībā, 
turklāt patlaban prioritāri 
ir kļuvuši valsts aizsardzī-
bas jautājumi.

Izglītības un zinātnes 
ministre Ina Druviete 
mierina pedagogus, ka 
tikšot atrasti 2,5 miljoni 
eiro, kuru IZM budžetā 
trūkst pedagogu algām. 
Vismaz pašlaik viņai esot 
pārliecība, ka tiks rasta 
iespēja 2012. gadā IZM 
ierēdņu pieļauto kļūdu 
labot. IZM par to gatavo-
jot informatīvo ziņojumu 
valdībai.

I. Druviete arī min, ka 
izprot situāciju un atbalsta 
arodbiedrību aktīvā bied-
ru interešu aizstāvībā. „Es 
arī esmu šīs arodbiedrības 
biedre jau 30 gadu un zinu, 
cik ietekmīga ir šī organizā-
cija. Gribu uzsvērt, ka pro-
testi ir iespējami, lai tiešām 

nodrošinātu valsts solīto 
finansējumu, bet es neat-
balstītu ministrijas centie-
nu jaunas darba samaksas 
sistēmas izveidē priekšlaicī-
gu neatzīšanu,” saka I. Dru-
viete.

Turpretī LIZDA priekš-
sēdētāja Ingrīda Mikiško 
norāda, ka pašlaik nepaust 
savu attieksmi būtu klusībā 
pateikt, ka problēmu nav 
un viss ir kārtībā. „Peda-
gogi aizstāv savas prasības, 
kas valdībai ir steidzami 
jārisina, jo mūsu pacietī-
bas mērs ir izsmelts,” atzīst 
I. Mikiško.

71 % Latvijas ekonomis-
ki aktīvo iedzīvotāju peda-
gogu prasības pēc algas pa-
augstinājuma uzskata par 
pamatotām, liecina „TNS 
Latvia” veiktais pētījums. 
Bet 86 % LIZDA aptaujāto 
netic IZM plāniem tik īsā 
laikā izstrādāt jaunu darba 
samaksas sistēmu. 

LIZDA pieprasa valdībai 
apmaksāt visus izglītības darbinieku darba pienākumus

LIZDA nav atkāpusies no 
prasības valdībai kopā ar 
sociālajiem partneriem 
izstrādāt visu līmeņu 
pedagogu darba samaksas 
paaugstināšanas grafiku, 
katru gadu nodrošinot 
10 % pieaugumu nozarei, 
līdz tiek sasniegts 
vidējais ES atalgojums. 
10 % nodrošināšanai ir 
nepieciešami aptuveni 
40 miljonu eiro.
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Likvidē Limbažu un Laidzes profesionālās vidusskolas
Valdība 6. maijā atbals-

tīja Izglītības un zinātnes 
ministrijas (IZM) ierosi-
nājumu likvidēt Limbažu 
un Laidzes profesionālās 
vidusskolas, tās pārvei-
dojot par Rīgas Valsts 
tehnikuma struktūrvienī-
bām. Laidzes un Limbažu 
profesionālās vidusskolas 

plānots likvidēt ar šā gada 
1. septembri.

Laidzes Profesionālā 
vidusskola atbilst nelielas 
profesionālās izglītības ie-
stādes statusam. Audzēkņu 
skaits samazinās: 2010. gadā 
vidusskolā izglītību iegu-
va 269 audzēkņi, bet jau 
2014. gada 1. janvārī tajā 
mācījās 208 skolēni. Tādē-
jādi izglītības iestāde izjūt 

grūtības uzņemšanas plāna 
izpildē.

Arī Limbažu Profesio-
nālā vidusskola atbilst ne-
lielas profesionālās izglī-
tības iestādes kritērijiem. 
2014. gadā vidusskolā 
mācās 199 audzēkņi. Pē-
dējos gados skolēnu skaits 
vidusskolā ir samazinājies, 
tādēļ tā nespēj pilnvērtīgi 
pildīt uzņemšanas plānu 

un daudzās mācību grupās 
ir vien 7–10 izglītojamie.

Saskaņā ar demogrā-
fiskās situācijas prognozi 
turpmākajiem gadiem au-
dzēkņu skaits nepieaugs, 
tādēļ tā kā patstāvīga iz-
glītības iestāde nevarēs 
pastāvēt – atbilstoši au-
dzēkņu skaitam piešķir-
tais valsts budžeta finan-
sējums būs nepietiekams, 

lai segtu skolēnu skaitam 
nesamērīgās vidusskolas 
platības un infrastruktū-
ras uzturēšanas izdevu-
mus. Turklāt nepietieka-
mais finansējums var ietek-
mēt arī izglītības kvalitāti, 
jo nebūs iespējams uzlabot 
izglītības programmu īste-
nošanas materiāli tehnisko 
bāzi un ieviest jaunas, dar-
ba tirgum nepieciešamas 

izglītības programmas.
IZM, izvērtējot situāci-

ju, nolēma, ka vidusskolu 
pievienošana tās padotībā 
esošajam Rīgas Valsts teh-
nikumam ir optimāls risi-
nājums.

Taču arī turpmāk visas 
pastāvošās profesionālās 
izglītības programmas tiks 
īstenotas Laidzē un Lim-
bažos. 

    iK infORmāciJaiK
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Mg. sc. soc., RPIVA lektors

Šā gada 15. aprīlī noti-
ka „Microsoft” organizētā 
konference „Tehnoloģi-
jas izglītībai un zinātnei”, 
kuras mērķis bija iepazīs-
tināt ar jaunākajām pa-
saules tendencēm un teh-
noloģijām izglītībā, kā arī 
21. gadsimta prasmju un 
kompetenču apguves ie-
kļaušanu mācību procesā.

Konferencē piedalījās 
pieredzējuši eksperti no 
Latvijas un Eiropas, tādi 
kā Jans Mulfaits (Čehija) – 
„Microsoft” vadītājs Eiro-
pā, Rainers Rēmers (Vāci-
ja) – „Microsoft” augstā-
kās izglītības risinājumu 
speciālists Centrālajā un 
Austrumeiropā. No Latvi-
jas piedalījās „Microsoft” 
tehnoloģiju eksperts Aldis 
Ērglis un vecākais konsul-
tants Antons Mislēvičs.

Ir skaidrs, ka IT mūs-
dienās jau sniedz milzīgu 
atbalstu izglītībai un zināt-
nei, tādēļ straujā tehnolo-
ģiju attīstība izvirza arvien 
jaunas prasības izglītībai, 
jo īpaši skolotājam. Dato-

ri un internets patlaban ir 
neatņemama gandrīz kat-
ra cilvēka dzīves sastāvda-
ļa, un, protams, jāpiemin 
būtu arī sociālie mediji.

J. Mulfaita uzstāšanās 
mērķis bija iepazīstināt ar 
savu nākotnes redzējumu 
par pasaules valstu konku-
rētspēju izglītības jomā, ka 
tieši šajā virzienā svarīgā-

kais ir ekonomija, globali-
zācija, cilvēki un tehnolo-
ģijas. Viņš jo īpaši uzsvēra 
to, ka nākotnē tehnoloģijas 
izmainīs izglītību tieši e-
apmācības jomā.

R. Rēmers norādīja, 
ka nevajadzētu ilgi sēdēt 
pie vecām tehnoloģijām 
un tās vienkārši mainīt. 
Spilgts piemērs – pēc gan-

drīz 13 gadu ilgušas darbī-
bas „Microsoft” pārtrauc 
sniegt tehnisko atbalstu 
populārajai operētājsistē-
mai „Windows XP”. Viņš 
uzsvēra, ka 21. gadsimta 
izglītības mērķis ir saga-
tavot studentus nākotnei, 
nākotnes izglītībai. Ļoti 
svarīga ir simulācija, un 
tieši tā patlaban ir vis-
straujāk augošā mūsdienu 
izglītības tirgū. R. Rēmers 
iepazīstināja ar dokumen-
tu izvietošanas, koplieto-
šanas un vadības servisa 
„Office 365” jaunākajiem 
risinājumiem, platformu 
aplikāciju un risinājumu 
izvietošanai „Windows 
Azure” un šo produktu 
nozīmību tieši nākotnes 
izglītībā Latvijā. „Offi-
ce 365” jau kopš pagājušā 
gada 4. novembra ļoti ak-
tīvi tiek lietots izglītības 
iestādēs un nevalstiskajās 
organizācijās. Šai pro-
grammai būs tieša sasaiste 
arī ar sociālo portālu „Fa-
cebook”. Līdzīgi kā „Of-
fice 365”, arī „Windows 
Azure” ir mākoņskaitļo-
šanas platforma, savukārt 
te tiek īrēta ne tikai vieta, 
bet arī programmatūra un 
pat jauda. Vēl R. Rēmers 

uzsvēra, ka tieši mākoņi 
optimizēs izglītības iestā-
des darbu.

„Microsoft Latvia” teh-
noloģiju eksperts Aldis 
Ērglis iepazīstināja ar jau-
nākajiem datu analīzes rī-
kiem un darījuma intelekta 
risinājumiem augstskolās. 
Viņš uzsvēra, ka augstākā 
izglītība ir lielu pārmaiņu 
priekšvakarā un neviens 
nezinot, kā tieši mainīsies 

augstākās izglītības joma. 
Pašlaik globālajā tīmeklī 
ir pieejami tādi portāli kā 
„Coursera” un „edX”, kas 
piedāvā apgūt tieši online 
kursus labākajās pasaules 
universitātēs. Šo portālu 
mērķis ir sākumā piedāvāt 
apgūt bezmaksas kursu, 
pēc tam ar datu analīzes 
rīku palīdzību noskaidrot 

un izveidot katram stu-
dentam individuālu mācī-
bu programmu, bet jau par 
atbilstošu samaksu.

„Microsoft Latvia” vecā-
kais konsultants A. Mislē-
vičs iepazīstināja ar koplie-
tošanas vidi „SharePoint”, 
kas ietilpst „Office 365”. 
Viņš uzsvēra, ka „Share-
Point” online nodrošina 
jaudīgos „SharePoint” lī-
dzekļus, bet nerada admi-

nistratīvās izmaksas, kādas 
būtu, ja pašu spēkiem nāktos 
pārvaldīt infrastruktūru, kā 
arī iepazīstināja ar uzņēmu-
mu sociālo tīmekļu izstrādā-
tāju „Yammer”, kas piedāvā 
risinājumus, lai kompānijas 
varētu izveidot savu „Face-
book” analogu, kas ir īpaši 
pielāgots uzņēmuma iekšē-
jai komunikācijai. 

„Microsoft” iepazīstina ar 
jaunākajām tehnoloģijām izglītībā

   aLvis vaLDEmiERsiK

Pašlaik globālajā tīmeklī 
ir pieejami tādi portāli kā 
„Coursera” un „edX”, kas 
piedāvā apgūt tieši  
kursus labākajās pasaules 
universitātēs.



Jans Mulfaits uzsvēra, ka nākotnē tehnoloģijas izmai-
nīs izglītību tieši e-apmācības jomā.
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28. aprīlī masu saziņas 
līdzekļu pārstāvji tika aici-
nāti uz preses konferenci, 
lai iepazītos ar augstākās 
izglītības forumā „Latvi-
jas augstskolu dažādība kā 
inovācijas faktors” izteik-
tajiem secinājumiem un 
rekomendācijām Latvijas 
izglītības politikas veido-
tājiem, augstākās izglītības 
attīstības procesos iesaistī-
tajām pusēm.

Izglītības un zinātnes 
ministre Ina Druviete at-
zīst, ka foruma dalībnieku 
viedokļi un priekšlikumi 
ir kā intelektuālā kvinte-
sence, kuru nepieciešams 
iestrādāt Latvijas likum-
došanā. Priekšlikumus 
apkopojuši Latvijas Ino-
vatoru apvienības un aug-
stākās izglītības eksperti 
pēc Liepājas Universitā-
tē (LiepU) un Rēzeknes 
Augstskolā notikušajām 
konferencēm.

„Uz šo dokumentu pa-
mata veidosim papildi-
nājumus mūsu likumdo-
šanai, tas palīdzēs mūsu 

cīņā par lielāka finansē-
juma piešķiršanu augs-
tākajai izglītībai. Lai arī 
veiksmīgi piesaistām ār-
zemju studentus, mums 
tomēr jāizglīto vismaz 
90 000 līdz 100 000 mūsu 
valsts studentu,” uzsver 
I. Druviete un piebilst, ka 
reģionālajās augstskolās 
ir svarīgi nodrošināt gan 
speciālistus jomās, kurās 
studiju programmas tiek 
īstenotas visās Latvijas 
augstskolās, gan savai spe-
cifikai atbilstošajās nišu 
programmās.

Latvijas Universitā-
tes rektors Mārcis Auziņš 
uzskata, ka konferences 
notiek īpašā brīdī, jo ir 
noslēguma stadija partne-
rības līguma noslēgšanā 
ar Eiropas Komisiju par 
struktūrfondu apguvi – 
4,5 miljardiem eiro no 
2014. gada līdz 2020. ga-
dam, tādēļ ir būtiski rast 
vienotu sapratni, kas no-
zarē ir svarīgākais.

Eksperti ir vienojušies, 
ka jāattīsta dabaszinātnes 
un inženierzinātnes, lai 
stiprinātu valsts ekono-

miku. Ir jāveido klaste-
ri, kuros kopīgi darbojas 
augstskolas un industriālie 
parki, biznesa inkubatori, 
savstarpēji sadarbojas uz-
ņēmēji un augstskolu pār-
stāvji.

„Uzskatu, ka šajās dis-
kusijās esam nepelnīti no-
vārtā atstājuši humanitā-
rās zinātnes – tajās ir maz 
studējošo. Manuprāt, šīs 
jomas speciālistu sagata-
vošana ir nacionālās drošī-
bas jautājums. Piemēram, 
to, lai pierobežā skatās un 
klausās pārraides, kuras 
translē Latvijas, nevis kai-
miņvalstu masu mediji, 
var panākt tikai humani-
tāro jomu speciālisti, to 
nenodrošinās inženieri un 
fiziķi,” uzsver M. Auziņš, 
piebilstot, ka izglītība un 
zinātne var attīstīties, ja ir 
arī publiskais finansējums, 
ja tiek maksāti nodokļi, 
tāpēc ir svarīga visas sa-
biedrības iesaiste Latvijas 
problēmu risināšanā.

Rīgas Stradiņa univer-
sitātes mācību prorektore 
Tatjana Koķe uzskata, ka 
augstskolu profesoriem ir 

jāiesaistās zinātnes attīs-
tībā: „Tikai iesaistoties 
pētnieciskajos projektos, 
varam sagaidīt rezul-
tātus, kas būs inovatīvi 
tautsaimniecības un sa-
biedrības attīstībai.”

Latvijas Studentu ap-
vienības (LSA) prezidents 
Kirils Solovjovs norāda, 
ka studenti vienojušies – 
izglītībai ir jābūt kvalita-
tīvai. „Studējot nedrīkst 
kļūt garlaicīgi, lai nebūtu 
ne par grūtu, ne par vieg-
lu. Studiju vide ietver arī 
praktiskas un vienkāršas 
lietas, bez kurām ir grūti 
mācīties, piemēram, tel-
pu apkure. Studentiem ir 
jābūt iespējai veltīt sevi 
studijām, un tas ir saistīts 
ar finanšu resursiem,” at-
zīst K. Solovjovs.

LiepU rektors Jānis 
Rimšāns atklāj, ka savā 
vadītajā augstskolā veici-
nās to jomu attīstību, kas 
definētas kā prioritāras 
Eiropas Savienībā, bet 
LiepU administratīvais 
direktors Artūrs Medveckis 
stāsta, ka būtiska ir sadar-
bība gan pašā augstskolā, 

gan ar citām Latvijas un 
ārvalstu augstskolām, gan 
ar pašvaldību un valsts in-
stitūcijām. „Kopējais mēr-
ķis – izpratne par dzīves 
kvalitātes veidošanas no-
sacījumiem, tostarp dro-
šība visplašākajā aspektā,” 
teic A. Medveckis.

Latvijas Zinātņu aka-
dēmijas viceprezidents 
Juris Ekmanis uzskata, ka 
cīņā par studentiem gal-
venā būs izglītības kva-
litāte un ir nepieciešams 
domāt, kā piesaistīt gados 
jaunu mācībspēku, tāpēc ir 
jāatrisina arī patlaban ne-
pietiekamā atalgojuma pa-
augstināšanas jautājums.

Latvijas Organiskās 
sintēzes institūta direk-
tors Ivars Kalviņš uzsver: 
„Joprojām izjūtam negatī-
vas sekas tādām muļķībām 
kā finansēšanas modelis 
„nauda seko skolēnam”.” 
Viņaprāt, risinājums ir, 
piemēram, reģionālajām 
augstskolām piešķirt fi-
nansējumu un dot iespēju 
1. kursa studentiem apgūt 
fiziku, ķīmiju, bioloģiju, 
matemātiku vidusskolas 

apjomā. „Tādā veidā bū-
tiski pieaugtu studentu 
bāze specialitātēs, kuras 
valstij ir nepieciešamas,” ir 
pārliecināts I. Kalviņš un 
piebilst, ka augstskolām ir 
jākļūst par spēcīgiem pēt-
niecības un inovāciju cen-
triem, lai speciālisti spētu 
konkurēt arī ārpus reģiona 
un valsts.

LSA deleģētais pārstā-
vis Augstākās izglītības 
padomē Juris Iļjins mē-
ģina atklāt iemeslus, kas 
liktu studentiem palikt 
savā reģionā, Latvijā un 
kas joprojām to neveicina: 
„Nepieciešama motivējoša 
vide. Diemžēl stipendijas 
nemainīgā līmenī ir jau 
neskaitāmus gadus. Vai-
rāk jāveicina Latvijas jau-
no zinātnieku iesaistīšana 
projektos. Lielāka vērība 
jāpievērš mūžizglītībai, 
lai piesaistītu studentus, 
kas jau beiguši augstskolu 
un vēlas paaugstināt savu 
kvalifikāciju.” 

Nākamā zinātniski 
praktiskā konference pa-
redzēta 6. jūnijā.

Nepieciešama motivējoša vide
   iLzE BRinKmanEiK
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Skola, kurā ir labi. 
Vai protam iedarbināt savus un 
savu skolēnu izpletņus?

Speciāli „Izglītībai un Kultūrai"

Kas vairs atceras, kurš 
bija pirmais gudrinieks, 
kas izteica domu, ka prāts 
ir kā izpletnis – vislabāk 
tas darbojas tad, kad ir at-
vērts? Trāpīgi, bet vai labi 
zinām – un ievērojam – šī 
izpletņa lietošanas instruk-
ciju? Vai mācām to saviem 
bērniem un skolēniem?

Neirozinātnieki apgal-
vo, ka mūsu smadzenes 
vislabāk darbojas tad, kad 
jūtamies drošībā. Svarī-
gi arī tas, lai apkārt būtu 

rosinoša un stimulējoša 
vide, lai darbība būtu jēg-
pilna, lai veidotos saikne 
ar citiem procesa dalīb-
niekiem, iespēja izvēlēties, 
sniegt un saņemt atgrieze-
nisko saikni. Taču bauslis 
numur viens ir drošības 
izjūta. Manuprāt, tā ietver 
arī piederības izjūtu un ap-
kārtējo (vecāku, skolotāju, 
kaimiņu tantes, autobusa 
šofera un visu pārējo) ticī-
bu ikviena maza cilvēciņa 
un lielāka cilvēka labajiem 

nodomiem un varēšanai.
Plānojot šī pavasara 

radošās darbības nedē-
ļas „radi! 2014” izglītības 
konferenci, kā tēma un 

vadmotīvs tika piedāvāts 
uzstādījums „Skola, kurā 
ir labi. Arī mācīties”. Kāds 
varētu jautāt, kam gan vēl, 
ja ne mācīties, jābūt labi 
skolā, un mūsu, tāpat kā 
daudzu zinātnieku, atbilde 
ir: jābūt labi tur būt – un 
tad var augt, pilnveidoties, 
spēcināt spārnus un stipri-
nāt saknes visai dzīvei.

Izrādās, ka bezgala 
daudz atkarīgs no tā, ko 
skolotājs sagaida no sa-
viem audzēkņiem. Ne reizi 
vien dzirdēts: „Mums viņi 
ir tādi, kādi ir, un ar tā-
diem jāstrādā.” Intonācijā 
un domā, ar kādu teikts 
šis teikums, patiesībā ie-
tvertas skolēnu nākotnes 
izredzes vai vismaz viņu 
pieredze mācīšanās pro-
cesā. Šis teikums var būt 
atbalsta punkts atspērie-
nam, ja skolotājs ir gatavs 
meklēt ceļus, kā vislabāk 
aizvest uz mērķi no tās vie-
tas, kur katrs skolēns šo-

brīd ir, kā to savulaik teica 
Sērens Kirkegors. Taču šis 
teikums var būt arī vienal-
dzības un gaidu trūkuma 
attaisnojums: sak, ko nu ar 
viņiem ņemties, tāpat jau 
nekā diža nebūs.

Izrādās, ka gan skolēna, 
gan skolotāja attieksmju 
un pieņēmumu kopums, 
ko angļu valodā apzīmē ar 
ietilpīgo vārdu „mindset” 
un kas bieži tiek lietots, 
runājot par inovatīvu un 
sekmīgu uzņēmējdarbību, 
būtiski ietekmē arī skolā 
notiekošo un tā rezultātus. 
Kā savos pētījumos de-
monstrē profesore Kerola 
Dveka (Carol Dweck) un 
viņas kolēģi, varam runāt 
par fiksēto un uz izaugsmi 
vērsto attieksmju kopumu. 
Skolotāji, kuriem pašiem 
piemīt fiksēta attieksme, 
parasti veido atmosfēru, 
kurā viss ir skaidrs – par 
visu ir spriedums, un šis 
spriedums (varbūt pat 
vārdos neizteikts) var arī 
nozīmēt, ka viņš vai viņa 
„nav mana laika un papil-
du pūļu vērts”. Savukārt uz 

izaugsmi vērstās attieks-
mes īpašnieki ir pārlieci-
nāti, ka, pieliekot pūles un 
darbu un atrodot pareizo 
piegājienu – sākuma pun-
ktu un atbalsta sistēmu, 
progress ir.

Nu, un mēs jau zinām: 
kā sauc, tā atskan. Arī sko-
lēniem piemīt gan viena, 
gan otra veida attieksme 
pret dzīvi un notiekošo, un 
tieši tāpēc skolotājam pro-
fesionāli jāspēj un cilvēcis-
ki jāgrib izkustināt fiksētos, 
kuriem grūti tikt tālāk par 
savu „es jau to nevarēšu 
tik un tā” izjūtu. Tad, kad 
izdodas izkustēties, pa-
mazām, pamazām kļūst 
aizvien labāk. Arī mācī-
ties. Pie viena skolotājam 
jānomierina vai jākustina 
arī vecāki, kuri, bieži vien 
tikai labu vien gribēdami, 
drošības pēc noliek savu 
bērnu pie vietas; ka tikai 
kāds nepadomā, ka es le-
pojos. Joprojām tāda dī-

vaina pieskaņa vārdam „le-
poties” mūsu sabiedrībā: it 
kā īsti nepieklājas to darīt 
ne par saviem darbiem, ne 
bērniem, ne skolēniem. 
Bet vajadzētu gan. Par sa-
viem darbiem, bērniem, 
kolēģiem, skolēniem. Tad 
būs arī patiess lepnums par 
savu skolu un savu valsti.

Interesanti, kā šī atšķi-
rīgā attieksme pret izaici-
nājumiem ietekmē arī mā-
cīšanās motivāciju. Vienā 
gadījumā galvenais mērķis 
ir saņemt normālu (bet 
varbūt pat labu) vērtējumu 
un labi izskatīties apkārtē-
jo (vispirms jau skolotāja) 
acīs (un tik ļoti negribas 
darīt ko tādu, kur varētu 
kļūdīties un zaudēt savu 
nekļūdīgā labinieka repu-
tāciju!), bet otrā gadījumā 
galvenais mērķis ir vēlme 
iemācīties – uzzināt, izda-
rīt, radīt kaut ko jaunu vai 
citādāku – un izaicinājumi 
un pat kļūdīšanās nespēj 
slāpēt vēlmi darboties. Pa-
manījāt atšķirību? Mācīša-
nās (un mācīšana!) eksā-
menam vai dzīvei.

Tā mums katram ir sava 
izpratne par to, kādai tad 
jābūt vietai, kur gan skolo-
tāji, gan skolēni aizvada ga-
ras savas dzīves stundas, – 
skolai. Un, ja nu kādam 

joprojām ideālas skolas 
vīziju veido vienādās ves-
tītēs ietērpti skolēni, kuri, 
rociņas uz soliem salikuši, 
spulgām acīm stundu pēc 
stundas klausās skolotājā, 
tad… jāsaka, ka jums var 
nākties piedzīvot vilša-
nos, jo tā diezin vai notiks. 
21. gadsimta bērns vēlas 
ne tikai zināt, bet izzināt, 
ne skatīties, bet darīt, ne 
pieņemt kā negrozāmus 
gatavus spriedumus, bet 
izprast un, ja nepiecie-
šams, mainīt notiekošo. 
Un, ja jums šķiet, ka tā 
nav, tad kaut kas tiek darīts 
nepareizi no mūsu, pieau-
gušo, puses un jaunais cil-
vēks jau tiek sabojāts, un, 
kā par izglītības sistēmas 
un šodienas realitātes at-
tiecībām tēlaini teicis kāds 
gudrinieks, kura vārds šo-
brīd izkritis no prāta, – ir 
tā, it kā kareivji tiktu ga-
tavoti ne nākamajam, bet 
iepriekšējam karam. Starp 
citu – spulgās acis gan ne-
tiek atceltas; tās joprojām 
ir, un tieši tās mēs vēla-

mies aizvien vairāk. Un, jo 
vairāk jēgpilna darāmā, jo 
vairāk iespēju kaut ko sākt 
un izdarīt līdz galam, līdz 
rezultātam, jo acis spožā-
kas, muguras taisnākas, le-
poties vairs nemaz nav bail 
un skolā ir labi.

Kaut arī radošās darbī-
bas nedēļas izglītības kon-

ferences nosaukums tomēr 
būs cits (pārāk jau mulsi-
noši likās nopietnā konfe-
rencē par to labo jušanos 
pirmajā vietā), saturs pa-
liks tikpat daudzveidīgs 

un rosinošs – par teorijām, 
tehnoloģijām Eiropā un 
pašu mājās, bet visvairāk 
jau par cilvēkiem, kuri 
ikdienas darbos pierāda 
teorijas un darbina tehno-
loģijas cilvēcisku mērķu 
vārdā. Citu stāstu starpā 
tur būs arī Tirzas pamat-
skolas piecas pasakas par 
to, kā ļaunās fejas Krīze un 
Optimizācija galu galā sa-
ņēma pateicības vārdus, jo 
lika raut maisam galu vaļā 
un domāt un rīkoties ra-
doši, kas izrādījās tik aiz-
raujoši; Brocēnu novads 
rādīs, kā nekonkurējot, 
bet sadarbojoties mazpil-
sētas vidusskola kļūst par 
vietējās kopienas atbalsta 
centru, māca tautiešus 
Latvijā un pasaulē, gūst 
un dod apkārtējām ma-
zajām skolām, kura katra 
atradusi savu stipro pusi; 
Kusas pamatskola soli pa 
solim vedīs pa „1. stāva” 
tapšanas ceļu, kas sim-
boliski apvieno skolu un 
kopienu gan pavisam 
praktisku, gan personību 

izglītojošu un attīstošu 
nodarbju veikšanai. Visos 
šajos stāstos skola ir vie-
ta, kur ir labi – satikties, 
darboties un mācīties, kur 
nekad nepietrūkst darāmā 
un zināšanu, prasmju un 
vērtību izpletņi droši un 
koši lido aizvien lielākos 
augstumos. 

21. gadsimta bērns vēlas 
ne tikai zināt, bet izzināt, 
ne skatīties, bet darīt, ne 
pieņemt kā negrozāmus 
gatavus spriedumus, bet 
izprast un, ja nepieciešams, 
mainīt notiekošo.



Izrādās, ka bezgala 
daudz atkarīgs no tā, ko 
skolotājs sagaida no saviem 
audzēkņiem. Ne reizi vien 
dzirdēts: „Mums viņi ir tādi, 
kādi ir, un ar tādiem jāstrādā.”


Arī skolēniem piemīt gan 
viena, gan otra veida 
attieksme pret dzīvi un 
notiekošo, un tieši tāpēc 
skolotājam profesionāli jāspēj 
un cilvēciski jāgrib izkustināt 
fiksētos, kuriem grūti tikt tālāk 
par savu „es jau to nevarēšu 
tik un tā” izjūtu.



Uz izaugsmi vērstās attieksmes 
īpašnieki ir pārliecināti, ka, 
pieliekot pūles un darbu un 
atrodot  – 
sākuma punktu un atbalsta 
sistēmu, progress ir.


   aiJa TūnaiK

Plānotajā radošās darbības nedēļas izglītības konfe-
rencē pedagogi no Tirzas, Brocēnu un Kusas skolas 
dalīsies pieredzes stāstos par skolu, kurā ir labi – sa-
tikties, darboties un mācīties, kur nekad nepietrūkst 
darāmā.
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Uzsākta reāla profesionā-
lās izglītības sasaiste ar darba 
devējiem un nozarēm, izvei-
dots instruments jauniešu 
atgriešanai izglītībā, lai ie-
gūtu kvalifikāciju. Praktiski 
visā izglītības sistēmā veikta 
skolu informatizācija.

Struktūrfondu ieguldīju-
mam ir individuāla vai insti-
tucionāla daba. Saprotu, ka 
sabiedrībai ir grūti novērtēt, 
kā mainījusies izglītības sis-
tēma saistībā ar tajā ieguldī-
to. Tomēr: 2004.–2014. gadā 
kopumā izglītībai un zināt-
nei ir izmantots viens mil-
jards eiro ES sniegtā atbal-
sta; pamēģināsim iedomāties, 
kā būtu, ja šo līdzekļu mums 
nebūtu bijis! To, kas ir mai-
nījies, vislabāk var novērtēt 
izglītības sistēmas dalībnie-
ki – skolas, augstskolas, pe-
dagogi, jaunieši. Kad atbalsts 
saņemts individuāli, arī gan-
darījuma izjūta ir individu-
āla, kad institucionāli – tad 
droši vien šodien skolu un 
augstskolu vadība negribētu 
pat domāt, kā būtu, ja šo in-
vestīciju nebūtu. Tur arī ir at-
rodams iegūtā novērtējums. 
Vai tas sabiedrībā ir plaši 
izplatīts un zināms fakts – 
nezinu, drīzāk ne. Plašāk ir 
izdaudzināta struktūrfondu 
birokrātija.

Nosacīti runājot, lau-
kums, kura attīstību veicina 
ES fondi, ir liels, jo plaša ir 
Izglītības un zinātnes minis-
trijas (IZM) atbildībā esošā 
nozare: vispārējā izglītība, 
profesionālā izglītība, aug-
stākā izglītība un mūžizglītī-
ba, zinātne. Visiem sadalot, 
sviesta kārta, protams, nav 
tik bieza, lai katrā sektorā 
izjustu milzīgu modernizā-
cijas vilni un izrāvienu. Ja 
līdztekus struktūrfondiem 
izglītībai būtu pieejami arī 
pietiekami valsts budžeta 
līdzekļi, attīstības rezultātus 
mēs visi redzētu labāk. Ta-
gad ir tā: neesam slīdējuši 
uz leju, daudz kas ir izda-
rīts, bet, lai visi būtu apmie-
rināti ar attīstību, svarīgs ir 
valsts budžeta atbalsts un 
konsekventa politika, kuru 
var ne tikai uzrakstīt, bet arī 
īstenot.

Par valsts budžetu runā-
jot, Pasaules Bankas (PB) 
ekspertu pētījumā par līdz-
šinējo Latvijas augstākās iz-
glītības finansēšanu ir seci-
nāts, ka situācija ir kritiska. 
Eksperti atzīst, ka šīs jomas 
finansēšanā nav atbilstoša 
ne kārtība, ne apjoms, tie 
neveicina pašas valsts iz-
virzīto augstākās izglītības 
mērķu sasniegšanu. Visu 
nevar uzlabot tikai struk-
tūrfondi, valsts budžets 
ir vēl svarīgāks, lai augst-

skolu piedāvājums atbilstu 
sabiedrības un ekonomi-
kas attīstības vajadzībām. 
Finansisti teiktu: lai jomu 
atbilstoši finansētu, naudai 
valsts budžetā ir jābūt vai-
rāk vai arī tā jāizmanto citā-
di. Daudzums rodas tikai no 
nopelnītā. Izglītības mērķis 
gan ir to veicināt, bet, kā 
zinām, rezultāti gaidāmi 
tikai ar gadiem. Līdzekļus 
vajag tagad, kad tie vēl nav 
nopelnīti, – tāds vāveres ap-
lis. Acīmredzot ir maināmi 
finansēšanas principi.

Ja jautājat par projektiem, 
kuriem ir vislielākā ietekme 
ilgtermiņā, tad jāsaka, ka 
abos struktūrfondu perio-
dos atbalsts konsekventi 
bijis virzīts uz izglītības un 
zinātnes resursu (materiālo 
un cilvēkresursu) atjauno-
šanu un palielināšanu. Kā 
institūcijas un to vadītāji to 
spējuši izmantot, lielā mērā 
ir atkarīgs no viņu kapacitā-
tes un pragmatisma. Struk-
tūrfondi nevar nedz pētīju-
mus veikt, nedz pārvērst tos 
inovācijās – tie var palīdzēt 
piesaistīt zinātniekus, kādu 
brīdi finansēt viņu darbu, 
atbalstīt starptautisko sa-
darbību un pazīstamību, 
publikāciju izstrādi. Bet 
zinātni virza zinātnieki, 
nevis struktūrfondi! Tāpat 
ar augstskolām: dodam ap-
rīkojumu, jaunus dokto-
rantus un zinātniekus, bet 
darbu augstskolās organizē 
augstskolas vadība, studiju 
kvalitāte un piedāvājums jā-
attīsta pašiem. To saku tikai 
tāpēc, ka mums bieži patīk 
apsaukt par nelietderīgi iz-
mantotu naudu. Man bieži 
nākas dzirdēt tradicionālo 
jautājumu: ko tad fondi ir 
mainījuši izglītības nozarē? 
Uzskatu, ka nekas no iegul-
dītā nekur nezudīs, tas pa-
liek cilvēkos, iestādēs, insti-
tūtos, sistēmā un pārsvarā 
arī Latvijā.

Man ir prieks, ka, jauno 
periodu plānojot, dialogs 
ar izglītības un zinātnes 
sabiedrību ir daudz inten-
sīvāks un atvērtāks nekā 
pirms gadiem septiņiem. 
Tas vieš pārliecību, ka at-
balsta instrumenti būs tieši 

tādi, kādi kopējos ieguvu-
mus un rezultātus palīdzēs 
sasniegt ātrāk.

Kas notiek ar Eiropas 
Komisijas (EK) partne-
rības līgumu ES fondu 
2014.–2020. gada plā-
nošanas periodam – tas 
vairākas reizes toleranti 
noraidīts?

Patlaban topošajā part-
nerības līgumā ES struk-
tūrfondu atbalstam 2014.–
2020. gadam EK liek mainīt 
iepriekš pierasto plānošanas 

praksi, liedzot mehāniski 
atkārtot, piemēram, indivi-
duālu atbalstu daudzajām iz-
glītības sabiedrības grupām. 
Šodien, kad krīzei tikts pāri, 
EK aicina pamatot progno-
zējamo katra plānotā iegul-
dījuma atdevi valsts ekono-
mikas izaugsmē. Pedagogu 
darba samaksas sistēma, 
ievērojot iepriekšējā periodā 
izdarīto, valstij ir jāsakārto, 
nabadzības riskam pakļauto 
profesionālo skolu audzēk-
ņu atbalstam stipendijas ir 
jānodrošina ar valsts rīcībā 
esošajiem līdzekļiem.

IZM ir plānojusi atbalsta 
virzienus, kuri visi ir ap-
sveicami, tomēr salīdzinā-
jumā ar iepriekšējo periodu 
tiek mainīti apjoma uzsvari. 
Profesionālajā izglītībā piec-
kārt palielināsies atbalsts 
mācību satura uzlabošanā, 
divkāršosies audzēkņu prak-
sēm pieejamais finansējums, 
gandrīz trīskāršosies atbalsts 
iespējām apgūt īsās (1 un 
1,5 gadu) izglītības program-
mas, praktiski tikpat lielā ap-
jomā saglabāsies ieguldījumi 
profesionālās izglītības sko-
lu infrastruktūrā.

Augstākajā izglītībā in-
dividuālais atbalsts jopro-
jām būs augstā prioritātē: 
stipendijas doktorantiem, 
pēcdoktorantūras granti 
jaunajiem zinātniekiem, 
inovāciju granti sadarbībai 
ar uzņēmējiem.

Augstskolu atbalstu plā-
nots īstenot ar finansējumu 
ārvalstu mācību spēku pie-
saistei un kopīgo doktoran-
tūras programmu attīstībai, 
un – tradicionāli – infra-
struktūras pilnveidei. Zi-

nātnes attīstībai vajadzētu 
turpināties ar plānoto at-
balstu gan pētījumiem, gan 
cilvēkresursiem, gan starp-
tautiskajai sadarbībai. Gan-
drīz viss atbalsts izglītībai 
un zinātnei būs fokusēts uz 
Viedās specializācijas stra-
tēģijas (Smart Specialization 
Strategy jeb S3) jomām un 
prioritātēm, kur inovāciju 
iespējām pretī ir uzņēmē-
ji, tātad darba vietas, tātad 
augstāks ekonomiskā iegu-
vuma ticamības koeficients.

Katrā no S3 jomām ir 
savas priekšrocības: vienā – 
konkurētspējīga zinātne, 
citā – materiālie resursi, vēl 
citā – tehnoloģijas un ino-
vatīvi uzņēmumi. Pašlaik 
VIAA IZM uzdevumā or-
ganizatoriski atbalsta Vie-
dās specializācijas stratēģi-
jas īstenošanas pasākumu 
grafiku, lai katrā no izglītī-
bas nozarēm – augstākajā, 
profesionālajā izglītībā un 
zinātnē – saistībā ar viedās 
specializācijas jomām at-
rastu to fondu ieguldījumu 
formu, kas nodrošinātu 
iespējami maksimālu ie-
tekmi uz tautsaimniecības 
transformāciju un inovatī-
vu produktu un tehnoloģiju 
attīstību.

Kas notiks tālāk – pēc 
PB ekspertu izteiktajiem 
secinājumiem un priekš-
likumiem?

Esot pietiekami ilgi no-
zarē, ir jāatzīst, ka, dekādēs 
mērot, daudz kas nav izde-
vies tādēļ, ka mūsu valstī 
pārāk bieži mainās izglītības 
ministri, nepaspējot realizēt 
labas un konstruktīvas ide-
jas. Es neapskaužu nevienu 
izglītības ministru, kuram 
ir jāiet pie finanšu ministra 
lūgt naudu savai nozarei, jo 
neatceros laikus, kad tiem 
abiem un koalīcijai sakristu 
uzskati par izglītības un zi-
nātnes prioritāti.

Ir pagājis daudz laika, 
kas netika izmantots, ne lai 
pilnībā ieviestu uz kvalitāti 
un rezultātiem orientētu 
pedagogu darba samaksas 
sistēmu, ne lai izveidotu 
jaunu augstākās izglītības 
akreditācijas modeli, ne lai 
izstrādātu zinātnisko insti-
tūciju finansēšanas stratē-
ģiju utt. Visi zinām daudzās 
sāpes, kas sistēmai neļauj 
efektīvi funkcionēt. Mūsu 
demokrātija izglītības sis-
tēmai izmaksā ļoti dārgi. 
Neviens izglītības ministrs 
nav bijis savā postenī čet-
rus teorētiski tam atvēlētos 
gadus. Eksperimenti ar no-
zari turpinās, pat tad, kad 
nozares portfelis paliek tās 
pašas partijas rokās. Mana 
pieredze šajā aspektā ir vai-
rāk nekā skumīga: strādāju 

aģentūrā 19. gadu un – ar 
17. ministru. Tikai diviem 
ministriem, tostarp profe-
sorei Inai Druvietei, valdī-
bas maiņās izdevies atkār-
toti nonākt IZM.

Uz šāda fona, manuprāt, 
ir attaisnojama izvēle cen-
sties pēctecību garantēt, vis-
maz izmantojot neatkarīgu 
ekspertu izstrādātas stratē-
ģijas. PB, OECD pētījumu 
pievienotā vērtība ir tāda, ka 
rakstītāju rokas, domas un 
pieredze nav sasietas nedz 
ar Latvijas mainīgo poli-
tisko dienaskārtību, nedz 
vēlēšanu sindromu, nedz 
budžeta prognozēm. Viņu 
darbs pamatā ir saistīts ar 
konkrētu darba uzdevumu, 
kurš ir jāizpilda tā, lai šo ie-
tekmīgo organizāciju vadī-
ba parakstītos zem sniegto 
rekomendāciju, modeļu un 
padomu pasaules prakses 
un salīdzinošo zināšanu 
kvalitātes proves. Ja arī katra 
nākamā valdība izvēlēsies 
tos tomēr ielikt plauktā, 
tad sabiedrība rezultātus 
varēs gaidīt vēl kādu laiku, 
līdz beidzot demokrātija un 
politiskā kultūra, vismaz iz-
glītībā, kļūs racionālāka un 
pastāvīgāka. Pētījums par 
augstākās izglītības finan-
sēšanas uzlabošanu būs ga-

tavs septembrī. Atkarībā no 
valsts budžeta pieejamības 
un izbeidzot polarizēto po-
litisko diskusiju, vai izglītī-
ba ir sabiedrisks vai privāts 
labums, varēs mērenāk 
vai intensīvāk palielināt fi-
nansējumu un iedarbināt 
kvalitātes sviras augstskolu 
finansēšanā.

Kā sekmējas 11 profe-
sionālās izglītības iestāžu 
renovācija, vai to būs ie-
spējams laikus pabeigt?

Ir ieguldīts pamatīgs IZM, 
aģentūras un skolu vadītā-
ju darbs, lai 2013. gada no-
vembrī visas skolas pabeigtu 
iepirkt ēku projektēšanas un 
būvniecības pakalpojumus. 
Šis darba periods parādīja, 
ka kritiskos brīžos, ja radikāli 
maina rīcības scenāriju, ir ie-
spējams paveikt gandrīz neie-

spējamo. Daudzi neticēja, ka 
šo atbalsta naudu izdosies ie-
darbināt, jo laika bija ļoti maz 
un iepirkumu izgāšanās riski 
būtu nenovēršami. Aģentū-
ra radikāli mainīja atbalsta 
raksturu, pārejot uz obligātu 
līdzdalību un sadarbību sko-
lu iepirkumu procesā un uz-
raudzību no iepirkuma noli-
kuma uzrakstīšanas brīža līdz 
būvniecības līguma slēgšanai. 
Būvniecības gaitā vēl būs 
daudz risināmu jautājumu, jo 
noteikumi ir strikti, bet reālās 
būvniecības peripetijas tikai 
apstiprina savulaik pieņemtā 
lēmuma par 100 % kontroli 
pareizību. Skolu direktoriem 
ir vieglāk, ja varam viņus 
atbalstīt un dot vajadzīgos 
padomus. Projektu līgumu 
slēgšanas maratons beidzās 
šī gada februārī, būvniecība 
jau notiek; smejos – sācies 
otrais maratons – kapsulu 
rakšana, bet būvnieki cenšas, 
būvuzraugi strādā atbildīgi, ir 
pamats domāt, ka visi objekti 
tiks pabeigti laikus. Nākam-
gad, 1. septembrī, 11 pro-
fesionālās izglītības iestāžu 
reizē ar pirmo skolas dienu 
varēs lūgt uz savu jauno māju 
sālsmaizi. Kopumā šajā atbal-
sta raundā 11 profesionālās 
izglītības iestādēs būs iegul-
dīti 120 miljonu eiro. Labā 

ziņa – arī nākamajā periodā 
infrastruktūras atbalsts ir 
plānots apmēram tādā pašā 
apjomā.

Vai tāpēc, ka būvkom-
pānijai „Re & Re” veikala 
„Maxima” sagrūšanas dēļ 
var rasties būtiskas turp-
mākās darbības problē-
mas, netiks apdraudēta 
citu objektu, piemēram, 
Rēzeknes Augstskolas jau-
nā korpusa, pabeigšana 
noteiktajā termiņā?

Rēzeknes Augstskolas 
projekts ir pabeigts, uzrau-
dzības akti ir redzēti, no 
mūsu puses neesam kon-
statējuši, ka būtu kādas at-
kāpes no tehniskā projekta 
un būvniecības normatī-
viem. Pret būvkompāni-
ju „Re & Re” šajā objektā 
mums nav iebildumu.

6 interVija

Bez ES un struktūrfondu atbalsta izglītības       stāvoklis šodien būtu nožēlojams
Turpinājums no 1. lpp.

Tagad ir tā: neesam slīdējuši 
uz leju, daudz kas ir izdarīts, 
bet, lai visi būtu apmierināti 
ar attīstību, svarīgs ir 
valsts budžeta atbalsts un 
konsekventa politika, kuru 
var ne tikai uzrakstīt, bet arī 
īstenot.



Mūsu demokrātija izglītības 
sistēmai izmaksā ļoti dārgi. 
Neviens izglītības ministrs 
nav bijis savā postenī četrus 
teorētiski tam atvēlētos 
gadus. Eksperimenti ar nozari 
turpinās, pat tad, kad nozares 
portfelis paliek tās pašas 
partijas rokās.
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Bez ES un struktūrfondu atbalsta izglītības       stāvoklis šodien būtu nožēlojams
Kas notiek ar Latvijas 

Universitātes (LU) projek-
tu Torņakalnā?

Tas ir liels un nozīmīgs 
projekts 25 miljonu eiro vēr-
tībā. Tas iesākās par vēlu, 
pārsvarā iepirkuma stratēģi-
jas nedienu dēļ. LU pret vi-
siem paredzamajiem riskiem 
izturas atbildīgi, kontrolē un 
vada tos ar atbilstoši izvēlētu 
menedžmenta modeli. Būv-
niekam šī ir pirmā pieredze 
ar struktūrfondu finansēju-
mu, un drastiskie noteikumi 
ir izaicinājums gan pasūtī-
tājam, gan izpildītājiem. Ti-
cam, ka viss beigsies labi un 
laikā. Augstskola pēc ēkas 
nozīmības faktiski būvē savu 
nacionālo bibliotēku, un pa-
beigta tā būs nepārvērtējams 
ES struktūrfondu ieguldī-
jums mūsu augstākās izglītī-
bas kopainā.

VIAA ir atbildīga arī 
par karjeras attīstības at-
balsta sistēmā iesaistīto 
institūciju sadarbību. Ne-
reti pašvaldību vadītāji, 
skolu direktori sanāksmēs 
aizrāda, ka valstī nav 
vienotas jauniešu karje-
ras atbalsta sistēmas, kas 
mērķtiecīgi un profesionā-
li nodrošinātu vienlīdzīgas 
iespējas visiem jauniešiem 
neatkarīgi no pašvaldības 
rocības. Cik veiksmīgi 
jums tas izdodas? Ko da-
rāt un kas būtu jādara, lai 
šādu pārmetumu nebūtu?

Jums taisnība – patlaban 
valstī par karjeras izglītību ir 
atbildīgi praktiski tikai paši 
bērni un viņu vecāki. Sistē-
ma nav iedarbināta finanšu 
trūkuma dēļ. Pēc mūsu ap-
rēķiniem, izglītības sistēmā 
vajadzētu strādāt 300 karje-
ras konsultantiem, bet algas 
nevar izcīnīt pedagogiem, 
kur vēl sapņot par karjeras 
konsultantiem… Turīgākās 
pašvaldības atļaujas tādus 
algot, bet tas, protams, neri-
sina problēmu sistēmā.

Man šis ir īpaši sāpīgs 
jautājums. Ar struktūrfondu 
atbalstu pagājušajā periodā 
piecās augstskolās sāka īs-
tenot mūsu Eiropas Sociālā 
fonda (ESF) projekta laikā 
radīto karjeras konsultantu 
pēcdiploma studiju program-
mu. Uzņemt studentus šajās 
programmās nu jau ir kļuvis 
nelietderīgi, jo programmas 
beidzējiem nav darba.

VIAA dara to, ko var iz-
darīt tikai pati, tas ir: esam 
radījuši vairākus interneta 
rīkus – www.profesijupa-
saule.lv, www.niid.lv, www.
studyinlatvia.lv, novadu pil-
sētās rīkojam karjeras ne-
dēļas, ikgadējas konferences 
skolotājiem, izstrādājam 
metodiskos materiālus sko-
lotājiem, organizējam jau-

niešu dalību starptautiskajos 
profesionālās meistarības 
konkursos „EiroSkills” un 
„WorldSkills”.

Šogad darbību uzsā-
ka jaunā EK izglītības, 
apmācības, jaunatnes un 
sporta atbalsta program-
ma „Erasmus+”, kas ap-
vieno vairākas citas ES 
atbalsta programmas. Cik 
liela ir izglītības darbinie-
ku interese par jauno pro-
grammu? Vai tajā iesais-
tās tie, kuri ir atklājuši šo 
programmu iespējas, prot 
rakstīt projektus, vai in-
teresējas arī tie, kuri grib 
pamēģināt pirmo reizi? 
Kādus ieguvumus un at-
ziņas gūstat no šo projektu 
īstenotājiem?

Šī programma mums nav 
jāreklamē, jo tā, arī transfor-
mējoties jaunajā veidolā, ir 
saglabājusi savas mērķgrupas 
un lielu interesi. Kā EK vei-
dota programma tā izglītī-
bas sabiedrības grupām (un 
iespējām) ir ļoti saprotama 
un pieejama. Tās atbalsts ir 
samērā vienkāršs un skaidri 
sadalīts mobilitātē un part-
nerības projektos. Katra 
mērķgrupa tur sevi atrod: 
gan vispārizglītojošās skolas 
klases audzinātājs savai kla-
sei, gan skolas vadība saviem 
pedagogiem, gan profesio-
nālās skolas savām audzēk-
ņu praksēm, gan sadarbības 
projektiem. Augstskolas var 
piedāvāt „Erasmus” stipen-
dijas un veidot kopprojektus 
ar industriju un citām izglītī-
bas nozarēm. Būtu vēlējušies, 
lai jau pirmajā programmas 
gadā varētu piedāvāt lielāku 
atbalsta apjomu par ierasta-
jiem 10 miljoniem eiro gadā, 
taču būs jāpagaida, kad EK 
salāgos visus savus finanšu 
saistību plānus tuvākajiem 
gadiem, un gaidīto pusotras 
reizes palielinājumu jutīsim 
vismaz nākamgad.

Mums ir gan veterāni, 
gan jaunpienācēji program-
mā. Sekmīgi ir gan vieni, gan 
otri, īpaši mobilitātes pietei-
kumos. Stratēģiskās partne-
rības projekti ir sarežģītāki 
un grūtāk plānojami, tajos 
bez pieredzes ir maz izredžu 
cerēt uz grantu. Bet pro-
gramma tādā vai citādā vei-
dolā Latvijā pastāv jau kopš 
1998. gada, tā ka izglītības 
tirgū cilvēku ar pieredzi ne-
trūkst. Svarīgāk ir atrast pie-
tiekami vērtīgu un inovatīvu 
ideju lielam projektam.

Kāpēc, sākoties jauna-
jam plānošanas periodam, 
struktūrfondu program-
mu īstenošana ievelkas uz 
perioda beigu posmu un 
jāskrien klupšus – vai vai-
nojama likumdošana?

Dokumentu ķēde jau ir 
diezgan gara: vispirms part-
nerības līgums ar EK, tad 
darbības programmas, tad 
konkrēti Ministru kabineta 
noteikumi, kam nepiecieša-
ma ļoti precīza īstenošanas 
noteikumu detalizācija. Vēl 
jau nav izstrādāts arī struk-
tūrfondu vadības un kon-
troles likums, kas katram 
periodam jāuzraksta no jau-
na. Visi šie darbi ir procesā, 
valdība, kā zinām, arī nesen 
nomainījusies, disputi tur-
pinās, mērķi tiek caurska-
tīti. Politika ir it visur. Vēl-
me kaut ko drastiski mainīt 
fondu vadības un kontroles 
mehānismā arī sarežģī tā 
pieņemšanu – te es domāju 
Finanšu ministrijas vēlmi 
atteikties no nozaru aģen-
tūrām uzraudzībā, tostarp 
VIAA gados krātās piere-
dzes un zināšanām fondu 
uzraudzībā izglītības un zi-
nātnes projektos.

No vienas puses tiek 
pausts, ka VIAA 10 gadu pie-
redze un personāls vairs nav 
iesaistāmi fondu uzraudzībā 
izglītības un zinātnes projek-
tos, no otras puses – atbalstī-
tajai vienas pieturas aģentū-
rai – Centrālajai finanšu un 
līgumu aģentūrai – visvairāk 
trūkst pieredzes un speciā-
listu izglītības un zinātnes 
projektu apkalpošanai. Tādā 
kontekstā ir grūti iedomāties 
lielāku izšķērdību kā VIAA 
izaudzēto ļoti ierobežoto un 
specifisko zināšanu neiz-
mantošanu.

Par īstenošanas ievilkša-
nos… Jāatzīst, ka IZM cil-
vēkresursi pašlaik ir ļoti no-
plicināti: darba ir daudz, cil-
vēku – nepietiekami, ir pārāk 
liela slodze profesionāļiem, 
kas var strādāt atbilstošā kva-
litātē. Tā pati Viedās specia-
lizācijas stratēģijas izstrāde 
aizkavējās par gadu tāpēc, 
ka Augstākās izglītības un 
zinātnes departaments ir 
cietis drastiskas personāl-
politikas dēļ un joprojām 
cieš resursu trūkumu. Ne-
vajadzētu arī brīnīties par 
ekstensīvu ārējo ekspertu 
pakalpojumu (PB, OECD, 
Ziemeļu Ministru padome 
u. c.) piesaistīšanu aktuālu 
un stratēģisku rekomendā-
ciju un pētījumu izstrādei. 
Ministrijas resursi patlaban 
ir par mazu, lai spētu un pa-
spētu visu, kas darāms, īpaši, 
kad virkne sistēmisku risinā-
jumu ir aizkavējušies vismaz 
par gadu. Mums labi ir at-
miņā periods, kad runu bija 
daudz, bet stratēģijas, doku-
menti un reāli darbi netapa. 
Visiem resoriem tagad ir arī 
papildu slodze, gatavojoties 
ES prezidentūrai. Bez Vie-
dās specializācijas stratēģijas 
īstenošanas atbalsta instru-

mentu plāna struktūrfondu 
atbalsta ieviešanu uzsākt 
nevarēsim. Tagad visi spēki 
tiek veltīti atbalsta darbību 
un īstenošanas mehānismu 
analīzei, jo līdz jūlijam EK 
komentāri jāiestrādā partne-
rības līgumā.

Kā veicas ar modulāro 
profesionālās izglītības 
programmu izstrādi?

Bijušā izglītības un zi-
nātnes ministra Vjačeslava 
Dombrovska laikā ekspertu 
darba iepirkuma saskaņo-
šana iegūla ministra biroja 
atvilktnē uz četriem mē-
nešiem. Tāpat ir veicies ļoti 
daudziem noteikumu pro-
jektiem. I. Druviete akcep-
tēja sagatavoto, un patlaban 
jau rit darbs. Tagad laikam 
jāsaka, ka ministru maiņa 
reizēm ir glābšanas salmiņš. 
Ja šajā ESF projektā būtu 
notikusi vēl ilgāka kavēša-
nās, valsts būtu pazaudējusi 
apmēram 700 000 eiro, jo 
darbi netiktu izdarīti, pro-
jektam beidzoties. Kāda 
bija motivācija aizturēt EK 
saskaņotos dokumentos un 
noslēgtos ESF līgumos pa-
redzētas darbības, neņemos 
spriest, toties atkal ir stress 
par termiņa ievērošanu un 
darba kvalitāti būtiski daudz 
īsākā atvēlētajā laikā.

Modulārās programmas, 
kas kā metode un kā pilot-
programmas top ESF pro-
jektā, būs vērā ņemams pro-
fesionālās izglītības satura 
pavērsiens: tās gan kalpos 
duālas sistēmas elementu 
iedzīvināšanai profesionā-
lajā izglītībā, gan arī efektīvi 
risinās profesionālo kvalifi-
kāciju ieguves kombinācijas 
iespējas.

Par ko ir gandarījums, 
sagaidot VIAA 19. dzim-
šanas dienu?

Jā, darba ir tik daudz, ka 
dzimšanas dienas pārdo-
mām laiks jāizbrīvē ar varu, 
tomēr prieks dzimšanas 
dienā ir katru gadu. Varam 
palīdzēt visām mūsu insti-
tūcijām iegūt un izmantot 
ES fondu un programmu at-
balstu, prieks, ka viņi mums 
uzticas, novērtē mūsu darbu 
un attieksmi, pateicas par 
sadarbību. Mūs uzklausa, un 
mēs varam daudz palīdzēt 
saviem klientiem, jo retajam 
izglītības sistēmā projektu 
vadība ir stiprā puse.

Vēl ir gandarījums par 
to, ka jūtamies novērtēti no 
ministrijas puses kā piere-
dzējuši resursi tās plānu īs-
tenošanā. Sadarbība notiek 
konstruktīvi un plānveidīgi. 
Vienmēr esam pozicionēju-
šies kā instruments, kurš var 
uzņemties jaunus pienāku-
mus, mums ir profesionālu 
darbinieku un ekspertu kor-
puss un pieredze vajadzī-
go zināšanu piesaistīšanā. 
Priecājamies, jo ministrijai 
ir priekšlikumi, kā mūsu ka-
pacitāti izmantot arī jaunā 
dimensijā.

VIAA pašlaik strādā ap 
160 darbinieku. Kadru mai-
nība VIAA ir, manuprāt, 
viena no mazākajām valsts 
pārvaldē. Esam gadiem bū-
vēta un mērķtiecīgi veidota 
komanda. Tomēr struktūr-
fondu uzraudzības joma ir 
garīgi iztukšojoša un psiho-
loģiski grūta: cilvēki pēc se-
šiem septiņiem gadiem grib 
mainīt savu nodarbošanos, 
arī nevienmērīgā fondu īste-
nošanas dinamika rada pār-
slodzi. Tas mēdz būt viens 

no iemesliem, kādēļ kāds 
pamet VIAA.

Pēdējo divu gadu laikā 
esam ļoti paplašinājušies, 
un tie, kas pie mums atnāk 
no citām aģentūrām, bieži 
ir spiesti atzīt, ka iepriekšējā 
darbā par to pašu algu slo-
dze bija mazāka. Iestāde ir 
liela, praktizējam arī sāņus 
rotāciju uz citām VIAA dar-
bības jomām.

Kā jau teicu, izglītībai un 
zinātnei bija un arī nākama-
jā periodā būs jāapsaimnie-
ko liels ES fondu atbalsts. Jo 
vairāk līdzekļu tiek iegūts 
nozarē, jo kritiskāks ir jautā-
jums par to vadību un uzrau-
dzību. VIAA šo pienākumu 
ir veikusi jau 10 gadu – tā ir 
pieredze, ar kuru lepojamies. 
Esam un vienmēr būsim sa-
vai nozarei lojāli, zinām, kā 
to novērtē mūsu klienti.

Prieks ir arī par to, ka 
aizvien plašāk darbojamies 
starptautiskā vidē: sadar-
bība ar OECD PISA pētī-
jumos turpinās jau trešo 
gadu, pusgadu atbalstām PB 
ekspertu komandas darbu, 
aizvien intensīvāk darboja-
mies starptautiskajās jaunie-
šu profesionālās ekselences 
organizācijās „EuroSkills” 
un „WorldSkills”, kas ļauj 
savas valsts tēlu nest pasau-
lē profesionālās izglītības 
sasniegumu jomā. Ja mums 
izdotos atjaunot pārtrūkušo 
konkursa „Jaunais profesio-
nālis” tradīciju un pacelt to 
jaunā kvalitātē, prieks būtu 
vēl lielāks.

VIAA un izglītības un 
zinātnes sabiedrībai novēlu: 
lai mums netrūkst iespēju, 
darba un atbalsta īstenot sa-
vas nozares mērķus un izai-
cinājumus! 

Vispārējā izglītība – 363 projekti: kopējās izmaksas – 140 085 848,79; kopējās attiecināmās izmak-
sas – 130 468 325,18; SF finansējums – 116 057 543,01 (ERAF – 306: kopējās izmaksas – 68 645 168,85; ko-
pējās attiecināmās izmaksas – 60 391 660,03; SF finansējums – 55 289 369,41; ESF – 57: kopējās izmaksas – 
71 440 679,94; kopējās attiecināmās izmaksas – 70 076 665,15; SF finansējums – 60 768 173,60).

Profesionālā izglītība – 67 projekti: kopējās izmaksas – 243 524 524,66; kopējās attiecināmās izmak-
sas – 238 685 710,02; SF finansējums – 205 488 038,32 (ERAF – 33: kopējās izmaksas – 167 059 936,31; kopē-
jās attiecināmās izmaksas – 163 526 475,28; SF finansējums – 140 564 809,53; ESF – 34: kopējās izmaksas – 
76 464 588,35; kopējās attiecināmās izmaksas – 75 159 234,74; SF finansējums – 64 923 228,79).

Augstākā izglītība – 83 projekti: kopējās izmaksas – 211 476 285,70; kopējās attiecināmās izmaksas – 
207 920 633,72; SF finansējums – 181 868 430,76 (ERAF – 31: kopējās izmaksas – 145 659 258,98; kopējās 
attiecināmās izmaksas – 142 233 861,14; SF finansējums – 120 898 770,27; ESF – 52: kopējās izmaksas – 
65 817 026,72; kopējās attiecināmās izmaksas – 65 686 772,58; SF finansējums – 60 969 660,49).

Zinātne – 265 projekti: kopējās izmaksas – 311 148 079,43; kopējās attiecināmās izmaksas – 
301 999 582,68; SF finansējums – 256 149 204,86 (ERAF – 182: kopējās izmaksas – 232 412 915,76; kopējās 
attiecināmās izmaksas – 223 778 073,07; SF finansējums – 188 473 742,53; ESF – 83: kopējās izmaksas – 
78 735 163,67; kopējās attiecināmās izmaksas – 78 221 509,61; SF finansējums – 67 675 462,33).

Mūžizglītība – 1 projekts – ESF: kopējās izmaksas – 1 384 960,81; kopējās attiecināmās izmaksas – 
1 383 209,26; SF finansējums – 551 383 209,26.

Struktūrfondi (SF): 2007–2013 (eiro)
Noslēgto līgumu 
skaits

Kopējās izmaksas Kopējās attiecināmās 
izmaksas

SF finansējums

ERAF – 552 613 777 279,90 589 930 069,50 505 226 691,70
ESF – 227 293 842 419,50 290 527 391,30 255 719 734,50
Pavisam kopā 907 619 699,40 880 457 460,80 760 946 426,20

Uzziņa
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Riski un varmācība interneta vidē
Par aktuālām norisēm 

sabiedrībā Valsts izglītības 
satura centrs (VISC) soci-
ālo zinību metodisko ap-
vienību vadītājiem un pe-
dagogiem rīkoja semināru 
Valsts policijā (VP). VISC 
vadītājs Guntis Vasiļevskis 
uzsvēra, ka ar VP izvērtu-
sies laba sadarbība, piemē-
ram, 17. maijā Vērmanes 
dārzā no plkst. 12.00 līdz 
17.00 norisināsies drošī-
bas festivāls „Piedzīvoju-
mu vasara 2014”. Semi-
nāra dalībnieki tika iepa-
zīstināti ar VP struktūru, 
galvenajiem uzdevumiem, 
tiesībām, pienākumiem, 
kā arī ar nepilngadīgo at-
bildību, tiesībām un pie-
nākumiem. Šajā laikraksta 
numurā stāstām par ris-
kiem internetā, bet nāka-
majā būs informācija par 
nepilngadīgo atbildību li-
kuma priekšā.

Dažādie 
kibernoziegumu veidi
VP Galvenās krimināl-

policijas pārvaldes Ekono-
misko noziegumu apkaro-
šanas pārvaldes 4. nodaļas 
vecākais inspektors Dzintars 
Vikšers informēja par kiber-
noziedzību, saistītu ar autor-
tiesību aizsargāto materiālu 
iegūšanu un izplatīšanu, kā 
arī par tiesisko atbildību un 
aizsardzību interneta vidē 
(personas dati un to aizsar-
dzība).

„Ja runājam par perso-
nīgo atbildību globālajā da-
tortīklā jeb internetā, tad tā 
ir pieklājīga un iecietīga iz-
turēšanās pret pārējiem in-
terneta lietotājiem, ar to jā-
saprot arī personas goda un 
cieņas neaizskaršana, svešu 
datu nepiesavināšanās, an-
tivīrusu datorprogrammu 
lietošana, lai izvairītos no 
datu nozagšanas un no-
plūšanas, jāzina, kā sākt un 
beigt darba sesiju,” skaidro 
Dz. Vikšers un uzsver, ka 
bieži cilvēki ne visai rūpī-
gi izlasa licences līgumus 
un ar to sākas autortiesību 
pārkāpumi.

Policijas pārstāvis stāsta, 
ka interneta vide ir telpa, 
kas identiska reālajai videi: 
lai arī cilvēki tajā var būt 
nesasniedzami, par šajā 
telpā pausto viedokli, otra 
pazemojumu persona ir 
tikpat atbildīga kā ikdienā 
reālajā vidē.

„Par nepatiesu, apkau-
nojošu izdomājumu par 
citu cilvēku tīšu izplatīša-
nu masu saziņas līdzekļos 
paredzēts sods, jo tas pa-
redzēts Krimināllikuma 
157. pantā. Arī par inter-
neta vietnēs izteiktajiem 

komentāriem, kas skar 
cilvēka godu un cieņu, var 
piemērot kriminālatbildī-
bu,” skaidro Dz. Vikšers 
un stāsta piemērus, kad 
pusaudži skarbi un nievā-
joši izteikušies par saviem 
vienaudžiem, dažreiz to uz-
skatot par joku, taču nācies 
uzņemties atbildību.

„Ar komentāriem sociā-
lajos tīklos vai elektroniska-
jos laikrakstos ir jābūt uz-
manīgiem, jo policijai nav 
grūti noskaidrot personu 
un to, no kuras adreses un 
konkrēta datora tie ievieto-
ti,” norāda vecākais inspek-
tors. Šādas darbības var tikt 
klasificētas kā huligānisms, 
kas grauj sabiedrisko mieru 
un kārtību, pieņemtos uz-
vedības principus.

Satversmē ir noteikts, 
ka personu koresponden-
ce ir neaizskarama, likums 
aizsargā arī elektronisko 
korespondenci, tādēļ ne-
sankcionēta piekļuve cita, 
arī tuvāko ģimenes locekļu, 
e-pastam ir krimināli sodā-
ma, tas noteikts Kriminālli-
kuma 144. pantā. „Kādam 
varbūt tā šķiet nevainīga 
darbība, ja paņem otra lie-
totājvārdu, izmanto paroli, 
tad ielūkojas e-pastā, drau-
giem.lv un „Facebook” pro-
filā u. tml., nomaina profila 
informāciju, aizsūta kādam 
vēstuli – šādas darbības ir 
aizliegtas un jārēķinās ar 
sekām un atbildību,” norā-
da Dz. Vikšers.

Savu datu aizsardzībai 
viņš iesaka izmantot anti-
vīrusu datorprogrammas, 
kuras pieejamas arī bez 
maksas, piemēram, mājas 
datoriem ir piemērojama 
„Avast Free Antivirus”.

Galvenais ieguvums ir 
iespēja pasargāt sistēmu no 
nevēlamas datu noplūdes. 
„Vecākiem ar programmu 

palīdzību ir iespēja liegt 
pieeju un lejuplādēt kon-
krētu mājaslapu saturu. 
Autorizēšanās datu veido-
šana būs droša, ja izmanto 
burtus, ciparus un simbo-
lus – visus trīs,” iesaka VP 
pārstāvis, piebilstot, ka par 
datora saturu ir atbildīgs tā 
īpašnieks, piemēram, par 
klasē esošajiem datoriem – 
skolotājs. Dz. Vikšers norā-

da arī, ka pareiza un droša 
izlogošanās no tīmekļa la-
pas nav interneta pārlūka 
aizvēršana – obligāti ir jāiz-
iet no konta.

„Par katru autora darba 
izmantošanu ir jālūdz auto-
ra atļauja, vai tas ir raksts, 
fotogrāfija, animācija utt., 
jo pastāv autortiesību aiz-
sardzība. Instalējot pro-
grammas, obligāti jāizlasa 
licences līguma nosacījumi, 
lai nenotiktu pārkāpums,” 
uzsver policijas pārstāvis 
un iesaka neatvērt apšau-
bāma satura elektronisko 
vēstuļu pielikumus.

Par nelikumīgām dar-
bībām ziņot un saņemt 
atbildes uz interesējošiem 
jautājumiem var šādās viet-
nēs: www.cert.lv, www.cen-
tralops.net, www.drossinter-
nets.lv, www.nic.lv.

Bīstamā 
interneta vide
VP Rīgas reģiona pār-

valdes Kriminālpolicijas 
pārvaldes 1. biroja 4. no-
daļas vecākā inspektore 
Dr. psych. Dace Landmane 
atklāj, ka ir psiholoģe un 
ikdienā strādā ar nepilnga-
dīgajiem.

„Septiņus gadus esmu 
strādājusi skolā par psiho-
loģi un psiholoģijas sko-
lotāju, bet policijā sāku 
strādāt, kad manā redzes-
lokā nonāca Latvijā pirmais 

bērns, kurš interneta vidē 
cieta no noziedzīgiem no-
darījumiem, kas pēc tam 
tika realizēti reālajā dzīvē. 
Vēlos jūs informēt par var-
darbību pret nepilngadīga-
jiem interneta vidē,” stāsta 
psiholoģe.

D. Landmane teic, ka 
interneta portālos reģis-
trējas arvien jaunāki bērni 
un galvenā aktualitāte – kā 

viņi interneta vidē var un 
prot sevi pasargāt. „Arvien 
vairāk ir nepilngadīgo, kuri 
kļūst ne tikai par cietējiem, 
bet kuru darbībā saskatāms 

likuma pārkāpuma saturs, 
tādēļ, nezinot vai neizvēr-
tējot darbības sekas, viņi 
pārkāpj likumu un nonāk 
policijas redzeslokā,” stāsta 
D. Landmane.

Viņa skaidro, ka arī var-
mākas izmanto modernās 
tehnoloģijas un seksuālo 
varmāku skaits pieaug tieši 
interneta vidē, bet noziedzī-
gos nodarījumus internetā 
atklāt un novērst apgrūtina 
tas, ka bērni vaino sevi un 
nevienam par to nestāsta.

„Tikai ar izglītošanu, ar 
sarunām varam iedrošināt 
bērnus, ka viņi nav vaino-
jami, ja cieš, skaidrot, ko 
darīt, ja kāds interneta vidē 
viņam draud, pazemo, slikti 
izturas pret viņu,” pedago-
gus aicina D. Landmane.

Viņa nosauc vardarbības 
veidus: emocionāla, sek-
suāla, arī vecāku nolaidība 
un fiziska vardarbība kā 
sekas, piemēram, uzfilmēti 
videoklipi, kurus pavairo.

Emocionālā pazemo-
šana jeb kiberterorizēšana 
bērnu psiholoģiski ietekmē, 
tiek aizskarta viņa pašcieņa. 
Emocionālā pazemošana 
raksturīga vienaudžu vidū; 
ja pazemotājs sasniedzis 
14 gadu vecumu, tad viņam 
draud administratīvā atbil-
dība.

„Bērni saņem draudus, 
ka viņus nogalinās, visbie-
žāk no anonīmiem sūtītā-
jiem, vai tiek nozagts profils 
un uzdodas par citu per-
sonu,” stāsta VP pārstāve. 
Demonstrētajos piemēros 
tiek rakstīts, ka meitene ir 
stulba, ka fotogrāfijā izska-
tās neglīta, kā uzdrošināju-
sies savu fotogrāfiju ievietot 
savā profilā, ka ir resna utt. 
Pēc šādiem izteikumiem 
kāda meitene meklējusi 
portālus, lai uzzinātu, kā 
izraisīt anoreksiju un bulī-
miju, lai notievētu un patie-
šām arī saslimusi.

„Sākumskolas klasēs ir 
jārunā un jāskaidro, kur 
nokļūst un kā izplatās uz-
filmētais mobilajā tālrunī, 
kas pēc tam ievietots kādā 
interneta vietnē. Bērniem 

trūkst izpratnes, ka to varēs 
aplūkot visi, arī izteikt ko-
mentārus. Līdz 14 gadiem 
bērni līdz galam neapzinās 
savu darbību un to, kas ar 
viņu notiks tālāk,” uzsver 
psiholoģe.

Vecāko klašu skolēni bie-
ži neizprot, ka joks var pār-
vērsties kriminālatbildībā, 
piemēram, pēc pasākuma 
pirtī nofilmē pusapģērbtus, 
iedzērušus skolasbiedrus 
un uzfilmēto ievieto inter-
netā, bet no tā neko nevar 
izņemt, to nevar kontrolēt.

Aktuālas kļuvušas dar-
bības vietnē „ask.fm”, kur 
jaunietes aicinātas izda-
rīt pašnāvību – un tas arī 
noticis. „Pusaudžu psi-
he nav nobriedusi, tādēļ 
šādi komentāri viņus no-
pietni ietekmē,” skaidro 
D. Landmane un piebilst, 
ka daudz jārunā, kā pusau-
džiem pasargāt pašiem sevi, 
jāpievērš uzmanība, ko viņi 
saka internetā par citiem.

Psiholoģe norāda, ka tos 
bērnus, kurus pazemo reā-
lajā vidē, visbiežāk pazemo 
arī interneta vidē. „Pakļauts 
izsmiešanai var būt jebkurš 

bērns, jo ziņu sūtītāji lielā-
koties ir anonīmi, un sekas 
ir gana smagas,” atklāj po-
licijas pārstāve, piebilstot, 
ka, ja bērns ir psiholoģiski 
stiprs un uz komentāriem 
nereaģē, tad varmāka viņu 
liek mierā, tādēļ iesaka blo-
ķēt pieeju savam profilam 
personai, kura pazemo vai 
draud, bet pašam jāpārtrauc 
lietot konkrēto portālu.

„Iesaku bērniem vērsties 
pie savas uzticības personas, 
bet ne visiem tie ir vecāki, 
pastāv bērnu un pusaudžu 
uzticības tālrunis 116111, 
kur uzklausīs profesionālis, 
kā arī www.drossinternets.
lv,” informē D. Landmane.

Viņa skaidro, ka pave-
šana netiklībā izpaužas fi-
ziskā un intelektuālā pave-
šanā, par ko piemērojams 
Krimināllikuma 162. pants. 
„Internetā cieš dažādi bēr-
ni, bieži no labvēlīgām ģi-
menēm, jo 7–10 gadus veci 
bērni saņem viņu vecumam 
neatbilstošu informāciju, 
sūtītāja mērķis ir bērnā ra-

dīt seksuālu interesi par šīm 
tēmām un pēc tam pierunāt 
uz tikšanos reālajā dzīvē,” 
atklāj VP pārstāve. „Bēr-
niem ir jāmāca neturpināt 
saraksti ar šādiem cilvē-
kiem, tad viņi pārtrauc uz-
mākties, jo ātri atrod tādus, 
kas ir pieklājīgi un neprot 
pateikt nē. Tāpēc pirmais 
uzdevums – ir jāpārtrauc 
sarakste un jāpaziņo par to 
pieaugušai personai,” uz-
sver D. Landmane.

Viņa skaidro, ka varmā-
kas sūta bērniem pornogrā-
fiska rakstura materiālus vai 
lūdz ieslēgt videokameras un 
to priekšā atkailināties, tas 
tiek uzfilmēts un saglabāts 
arhīvā. „Viss sākas gana ne-
vainīgi. Vispirms pasaka, 
ka viņš labi izskatās, un visi 
uz to pavelkas. Bērni tiek 
mānīti, jo varmāka izveido 
viltus profilu ar nepatiesu 
vecumu, ievieto citu foto-
attēlu vai arī uzlauž skolas-
biedru profilus un uzdodas 
par pazīstamu vienaudzi. 
Pēc tam izsaka lūgumu ie-
slēgt skaipu, videokame-
ru un atkailināties,” stāsta 
D. Landmane. „Nākamajā 

dienā tiek draudēts, ka uz-
filmētais tiks izplatīts in-
ternetā. Bērni līdz 12 gadu 
vecumam ir ļoti nobijušies, 
viņi sevi vaino, un viņiem ir 
ļoti liels kauns. Cieš ne tikai 
meitenes, bet arī zēni.”

Viltus draudzene vai 
radiniece aicina pēc tam 
tikties ar vecāku vīrieti, lai 
daudz ko iemācītos un gūtu 
pieredzi. Kā stāsta policijas 
pārstāve, mazgadīgie bērni 
ierodas uz šo tikšanos – un 
notiek ne mazums izvaroša-
nas gadījumu. D. Landma-
ne atklāj, ka nesen aiztu-
rētais „Rīgas satiksmes” 
darbinieks šādi varmācīgi 
izmantojis ap 200 bērnu.

„Nevaru iedot standarta 
receptes, jo varmākas izdo-
mā arvien jaunus veidus, kā 
uzrunāt bērnus, bet iesa-
ku – nekad neļaut, ka kāds 
internetā liek justies slikti! 
Jāpārtrauc komunikāci-
ja! Pieaugušajiem, kuriem 
bērns uzticējies, sarakste 
jāsaglabā un jānodod poli-
cijai,” teic D. Landmane. 

   iLzE BRinKmanEiK
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Latvijas Lielo pilsētu aso-
ciācijas (LLPA) un „Micro-
soft Latvia” rīkotās diskusijas 
„Veidojot nākotni – Latvijas 
konkurētspējas stratēģija iz-
glītības un jaunatnes nodar-
binātības politikas kontekstā” 
dalībnieki vienojās turpmāk 
aktīvāk sadarboties, lai stip-
rinātu jauniešu konkurētspē-

ju darba tirgū, darba tirgum 
nepieciešamo prasmju un zi-
nāšanu apguvi, kā arī attīstītu 
jēgpilnu tehnoloģiju izman-
tojumu individualizētam 
mācību procesam un jauno 
talantu attīstībai atbilstoši 
21. gadsimta vajadzībām un 
izaicinājumiem, laikrakstu 
„Izglītība un Kultūra” infor-
mēja diskusijas organizatori.

Diskusijas noslēgumā 
tika identificēti konkrēti 
attīstāmie sadarbības vir-
zieni:

• konsekventa, regulāra 
darba devēju, pašvaldību, Iz-
glītības un zinātnes ministri-
jas (IZM), izglītības iestāžu 
sadarbība izglītības politikas 
un satura veidošanā, kā arī 
dažādu starptautisku atbal-
sta iespēju izmantošanā;

• aktīvāka Latvijas iesais-
tīšanās globālajā inovatīvo 
skolu tīklā, kurā pašlaik dar-
bojas tikai atsevišķas skolas 
(pasaules mēroga iniciatī-
va, ko atbalsta „Microsoft”, 
UNESCO u. c.).

Viens no projektiem, ko 
„Microsoft Latvia” pakā-
peniski izvērš četrās skolās 
Liepājā, Ventspilī, Siguldā 
un Rīgā, ir mērķtiecīga teh-
noloģiju izmantošana in-

dividualizēta, 21. gadsimta 
prasmju attīstību veicinoša 
mācību procesa veidošanā.

Diskusijā piedalījās 
„Microsoft” vadītājs Eiropā 
Jans Mulfaits, LLPA prezi-
dents un Liepājas domes 
priekšsēdētājs Uldis Sesks, 
Valsts prezidenta sabiedris-
ko projektu vadības padom-
niece Karīna Rāviņa-Vimba, 
LLPA izpilddirektors Māris 
Kučinskis, IZM valsts sek-
retāres vietniece un Izglītī-
bas departamenta direktore 
Evija Papule, Latvijas Dar-
ba devēju konfederācijas 
(LDDK) ģenerāldirektore 
Līga Menģelsone, Latvijas 
Tirdzniecības un rūpniecī-
bas kameras (LTRK) vice-
prezidents Aigars Rostov-
skis, Nodarbinātības valsts 
aģentūras (NVA) direktore 

Inese Kalvāne, pedagogi, pil-
sētu pārstāvji, uzņēmēji.

J. Mulfaits uzsvēra, ka 
Eiropa pašlaik zaudē konku-
rētspēju, jo nepietiekami ap-
zinās šodienas ekonomikas 
un sabiedrības izaicinājumus 
un izglītības procesa ietekmi 
uz konkurētspēju. „Tehno-
loģijas nemaina to, ko mēs 
darām, bet tās fundamentā-
li maina to, kā mēs darām. 
60 % „Mercedes-Benz” ma-
šīnas izmaksu veido pro-
grammnodrošinājums. Vai 
šis uzņēmums ir autobūves 
vai IKT nozares pārstāvis?” 
retoriski jautāja J. Mulfaits. 
„Šodien gandrīz visas val-
stis investē tehnoloģijās, bet 
tikai tās, kas spēs nodrošināt 
arī atbilstošu izglītību un 
prasmes, būs patiesi konku-
rētspējīgas valstis. Eiropas 
izglītības sistēmā joprojām 
daudzviet dominē fabrikas 
modelis – visi visu dara vie-
nādi, iemācās vienu un to 
pašu vienā un tajā pašā vei-
dā neatkarīgi no bērna indi-
viduālajām īpatnībām, inte-
resēm un motivācijas, kaut 
gan tehnoloģijas pašlaik ļauj 
nodrošināt daudz individu-
alizētāku, iesaistošāku, mo-
tivējošāku mācību procesu.” 
J. Mulfaits atzina, ka Latvija 
pēdējo gadu laikā ir daudz 
sasniegusi, pakāpjoties līdz 
pat 52. vietai globālās kon-
kurētspējas indeksā, un ie-
skicēja virzienus, kuriem 
būs ļoti liela nozīme tālākajā 
valsts attīstībā, virzoties uz 
inovāciju ekonomiku, – in-
frastruktūras attīstība, insti-
tucionālais nodrošinājums 
un izglītības kvalitāte. „Teh-
noloģijas ļauj pilnveidot 
mācību procesu trīs veidos: 
veicinot individuālu pieeju 
mācību procesam, globali-
zējot izglītību un stiprinot 
komandas darba prasmes,” 
noslēdza J. Mulfaits.

LLPA izpilddirektors 
M. Kučinskis atgādināja, ka 

Latvijas lielās pilsētas pār-
stāv vairāk nekā pusi visu 
Latvijas iedzīvotāju un ražo-
tāju, saražo vairāk nekā 70 % 
Latvijas iekšzemes koppro-
dukta, piesaista vislielāko 
investīciju apjomu un rada 
lielāko inovatīvo produktu 
un pakalpojumu apjomu, 
tāpēc jautājums par atbil-
stoši kvalificētiem profesio-
nāļiem ir ļoti svarīgs. „Viens 
no virzieniem, ko mēs, lielo 
pilsētu pārstāvji, redzam kā 
ļoti būtisku, ir 21. gadsim-
ta prasmju attīstība mācību 
procesā. Tādu prasmju un 
spēju attīstība kā uzņēmēj-
spēja, mērķtiecība, analīzes 
spēja, pašmotivācija un arī 
prasme izmantot tehnoloģi-
jas darbam un informācijas 
iegūšanai. Lai to sasnieg-
tu, kopīgi jāstrādā lielajām 
pilsētām, skolām, ministri-
jai, uzņēmējiem,” uzsvēra 
M. Kučinskis.

IZM valsts sekretāra viet-
niece un Izglītības departa-

menta direktore E. Papule 
iepazīstināja ar jaunajām 
izglītības attīstības pamat-
nostādnēm, kuru mērķis ir 
veidot 21. gadsimta kom-
petencēm atbilstošu saturu 
un mācību procesu. „IZM 
atbalsta inovatīvu pedago-
ģisko pieeju veidošanu sko-
lās. Ļoti liela nozīme ir skolu 
vadītāju gatavībai uzņemties 
vadību, veidojot skolotāju 

komandu, un pašvaldībām, 
atbalstot modernas infra-
struktūras nodrošināšanu 
skolās, tostarp tehnoloģiju 
lietojumu mācību procesā. 
Arī uzņēmēji var sniegt bū-
tisku pienesumu, stiprinot 
inovāciju ieviešanu mācību 

procesā gan ar savu eksper-
tīzi, gan praktisku atbalstu. 
Tāpēc viedokļu apmaiņa un 

sadarbība starp iesaistītajām 
pusēm ir ļoti nepieciešama,” 
rezumēja E. Papule.

Pašvaldību un skolu pie-
redzē dalījās pārstāvji no 
Liepājas, Ventspils un citām 
pašvaldībām. Liepājas Raiņa 
6. vidusskolas direktors Kār-
lis Strautiņš akcentēja peda-
gogu atbildību jauniešu mo-
tivēšanā, jo tehnoloģiju ie-

tekmē ir mainījusies skolēnu 
pasaules uztvere no lineāras 
(soli pa solim, no vienkāršā 
uz sarežģīto) uz daudzslā-
ņainu, daudzveidīgām ietek-
mēm un iespējām pakļautu. 
Ventspils domes priekšsē-
dētāja 1. vietnieks infra-
struktūras jautājumos Jānis 
Vītoliņš akcentēja jēgpilnu 
tehnoloģiju izmantojumu 
mācību procesā – ir jāmāca 

pedagogi, ir jāmācās no citu 
valstu pieredzes, kā pārdo-
māti un racionāli ieviest 
tehnoloģijas mācību proce-
sā. Ventspils skolas intensīvi 
pēta starptautisko pieredzi 
Lielbritānijā un Somijā un 
vērtē iespējas pārņemt un 

adaptēt Latvijas apstākļiem 
šo valstu inovatīvo skolu 
pieredzi, kas apliecina, ka 

tehnoloģijas var veidot ļoti 
ciešu saikni starp pedagogu 
un skolēnu un stiprināt mo-
tivāciju mācīties.

Arī darba devēji, uzņē-
mēji un nodarbinātības po-
litikas veidotāji dalījās savā 
skatījumā par Latvijas un tās 
iedzīvotāju konkurētspējas 
priekšnosacījumiem. LDDK 
ģenerāldirektore L. Menģel-
sone apliecināja, ka izglītība 
ir vissvarīgākais priekšnotei-
kums, kas Latvijai palīdzēs 
būtiski pakāpties gan globā-
lajā konkurētspējas indeksā, 
gan arī „Doing Business” 
indeksā un iekļūt pasau-
les „bagāto valstu klubiņā”. 
LTRK viceprezidents Aigars 
Rostovskis pauda uzskatu, 
ka Eiropa, tostarp Latvija, 
no vienas puses – neapzinās, 
cik straujš ir mūsdienu kon-
kurences temps, no otras – 
nespēj radīt jauniešos mo-
tivāciju un interesi mācīties, 
cīnīties, būt veiksmīgiem un 
uz sasniegumiem orientē-
tiem; te liela loma ir gan aiz-
raujošam izglītības saturam, 
gan procesam.

NVA aģentūras direkto-
re I. Kalvāne akcentēja, ka 
ir maināms mācīšanās stils 
un sapratne par izglītoša-
nos mūža garumā, tostarp 
tehnoloģiju izglītību. Tieši 
darbam visvairāk nepiecie-
šamās datorprasmes ļoti bie-
ži ir tās, ko jaunieši pārvalda 
vissliktāk.

„Microsoft Latvia” vadī-
tājs Ēriks Eglītis un izglītī-
bas projektu vadītāja Anita 
Zorgenfreija atgādināja par 
uzņēmuma iniciatīvām teh-
noloģiju prasmju attīstībai 
un nostiprināšanai, tostarp 
darba tirgum nepiecieša-
mo datorprasmju apmācību 
projektiem jauniešiem, IT 
prasmju bezmaksas serti-
fikācijas iespējām, „Micro-
soft” programmēšanas skolu 
pamatskolēniem, tiešsaistes 
semināriem „Virtuālā klase” 
pedagogiem un citiem pro-
jektiem, kas stiprina pras-
mes strādāt ar tehnoloģijām, 
sadarboties, sazināties savā 
starpā, meklēt, kritiski izvēr-
tēt un analizēt informāciju. 

Kā Latvijai paaugstināt globālo konkurētspēju

   iK infORmāciJaiK

Tādu prasmju un spēju 
attīstība kā uzņēmējspēja, 
mērķtiecība, analīzes spēja, 
pašmotivācija un arī prasme 
izmantot tehnoloģijas 
darbam un informācijas 
iegūšanai. Lai to sasniegtu, 
kopīgi jāstrādā lielajām 
pilsētām, skolām, ministrijai, 
uzņēmējiem.



Tehnoloģijas ļauj pilnveidot 
mācību procesu trīs 
veidos: veicinot individuālu 
pieeju mācību procesam, 
globalizējot izglītību un 
stiprinot komandas darba 
prasmes.



Tehnoloģiju ietekmē ir 
mainījusies skolēnu pasaules 
uztvere no lineāras (soli 
pa solim, no vienkāršā uz 
sarežģīto) uz daudzslāņainu, 
daudzveidīgām ietekmēm un 
iespējām pakļautu.



Ļoti liela nozīme ir skolu 
vadītāju gatavībai uzņemties 
vadību, veidojot skolotāju 
komandu, un pašvaldībām, 
atbalstot modernas 
infrastruktūras nodrošināšanu 
skolās, tostarp tehnoloģiju 
lietojumu mācību procesā.



LLPA un „Microsoft Latvia” rīkotās diskusijas „Veidojot nākotni – Latvijas kon-
kurētspējas stratēģija izglītības un jaunatnes nodarbinātības politikas kontekstā” 
dalībnieki vienojās turpmāk aktīvāk sadarboties, lai stiprinātu jauniešu konkurēt-
spēju darba tirgū.
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Kurās profesionālajās nozarēs 
investēs un gaida speciālistus

Valsts izglītības attīstības aģen-
tūrā 16. aprīlī notika Izglītības un 
zinātnes ministrijas (IZM) rīkota 
diskusija par līdzšinējo pieredzi 
un jaunajiem politikas instru-
mentiem profesionālās izglītības 
atbalstam, tostarp Viedās specia-
lizācijas stratēģijā definēto jomu 
kontekstā. Uz to tika aicināti gan 
profesionālās izglītības iestāžu, 
gan uzņēmumu, asociāciju un 
valsts pārvaldes iestāžu pārstāvji.

Lai Eiropas Savienības (ES) 
2014.–2020. gada plānošanas 
perioda investīciju programmās 
nodrošinātu Eiropas Komisijas 
rekomendācijām atbilstošu po-
litikas instrumentu klāsta izstrā-
di, IZM un Ekonomikas minis-
trija (EM), iesaistot Zemkopības 
un citas ministrijas, izglītības un 
tautsaimniecības nozaru pār-
stāvjus, kopš 2014. gada 8. aprīļa 
ir uzsākusi konsultācijas par ES 
struktūrfondu atbalsta aktivitā-
šu plānošanu.

Stratēģija nepieciešama mērķ-
tiecīgai ES struktūrfondu līdzekļu 
izmantošanai līdz 2020. gadam. 
Latvija profesionālajā izglītībā – 
programmu modernizācijā, mācī-
bu procesa sasaistē ar darba tirgu, 
sniedzot atbalstu pedagogiem 
un audzēkņiem, – plāno investēt 
146,14 miljonu eiro struktūrfon-
du līdzekļu.

Viedās specializācijas 
stratēģija
IZM Augstākās izglītības, zi-

nātnes un inovāciju departamenta 
konsultante Aiva Švēde izklāstīja 
Viedās specializācijas stratēģi-
ju. ES Kohēzijas politikas mērķi 
2014.–2020. gadam ir nodarbinā-
tība, inovācijas, izglītība, sociālā 
iekļautība, klimats un enerģija. Kā 
atzina A. Švēde, stratēģijas būtība 
ir attīstīt ES ekonomiku, un, lai to 
efektīvi darītu, Latvijā ir izstrādā-
tas zinātnes, tehnoloģijas attīstī-
bas un inovācijas pamatnostād-
nes. „Tas nozīmē uz zināšanām 
balstītu spēju attīstību, galvenie ir 
cilvēkresursi, izglītība un tās sa-

saiste ar uzņēmējdarbību,” norāda 
A. Švēde.

Atklājot trīs tautsaimniecības 
transformācijas virzienus, de-
partamenta pārstāve teic, ka tā ir 
ražošanas un eksporta struktūras 
maiņa tradicionālajās tautsaim-
niecības nozarēs – lauksaimniecī-
bā un mežsaimniecībā; nākotnes 
izaugsmes nozares, kur var ras-
ties produkti ar augstu pievienoto 
vērtību; nozares ar nozīmīgu ho-
rizontālo ietekmi un ieguldījumu 
tautsaimniecības transformācijā. 
Latvijā viedās specializācijas jo-
mas tradicionālajās nozarēs, kas 
nākotnē saņems galveno atbal-
stu, ir zināšanu ietilpīga bioeko-
nomika, biomedicīna, medicīnas 
tehnoloģijas, biofarmācija un 
biotehnoloģijas; nozares ar aug-
stu pievienoto vērtību – viedie 
materiāli, tehnoloģijas un inže-
niersistēmas; nozares ar nozīmī-
gu horizontālo ietekmi un priori-
tātes – viedā enerģētika, IKT.

„Visa pamatā ir izglītība, lai 
veicinātu zinātnes un uzņēmēj-
darbības sadarbību, kas, savu-
kārt, sekmēs Latvijas ekonomikas 
izaugsmi,” uzsver A. Švēde.

Izglītības satura 
un pieejas maiņa
IZM Izglītības departamenta 

direktore, valsts sekretāres viet-
niece Evija Papule atklāja izglītī-
bas attīstības stratēģiskos mērķus 
līdz 2020. gadam.

„Patlaban lielākais izaicinājums 
ir demogrāfiskā situācija, bet izglī-
tības sistēmā jāskatās uz visu izglī-

tības līmeņu satura, programmu 
un pieejas maiņu,” teic E. Papule 
un piebilst, ka izstrādāti pamat-
principi izglītības sistēmas attīstī-
bai. Trīs galvenie mērķi: izglītības 
vide atbilstoša 21. gadsimtam; 
indivīdu prasmes – iemācīt kaut 
ko konkrētā laika posmā; efektīva 
pārvaldība. Kā skaidro E. Papule, 
katram no šiem mērķiem ir 12 rī-
cības virzienu.

Satura pilnveide, pedagogu 
kapacitātes stiprināšana, ie-
kļaujošā izglītība visu veidu iz-
glītībā, cita veida un jauna pie-
eja karjeras izglītībai, sākot ar 
pirmsskolu, citu izglītības formu 
atbalsts – ārpusklašu, formālā 

un neformālā, interešu izglītī-
ba. „Jārēķinās, ka profesionālās 
izglītības iestādēs, ievērojot de-
mogrāfisko situāciju, būs jāstrā-
dā ar pieaugušajiem un citu val-
stu jauniešiem. Jāmācās, kā to 
darīt,” uzsver Izglītības depar-
tamenta direktore, piebilstot, ka 
pašvaldības pārstāvju uzskatos 
jāmaina stereotipi pieņēmumi, 
ka viss jānodrošina valstij, – gan 
vispārējā, gan profesionālā iz-
glītība ir tieša pašvaldības darba 
devēju interese, lai attīstītu savu 
reģionu.

„Profesionālajā izglītībā paš-
laik no kopējā skolotāju skai-
ta strādā tikai 9 % skolotāju, 
ceru, ka šis skaitlis pieaugs. Tā 
kā mērķis ir vispārējās un pro-
fesionālās izglītības apguves sa-
dalījums 50 pret 50, varbūt ne 
tik svarīgi ir koncentrēties uz 
izglītības iestāžu skaita maiņu, 
cik uz programmu pieejamību, 
darba vidē balstītu izglītību,” 
teic E. Papule.

Viņa stāsta, ka profesionālo 
izglītību raksturo pievilcība, pie-
ejamība un prestižs. „Visvairāk 
jādiskutē par prestižu, par pro-
fesionālo kompetenču nozīmi,” 
uzsver Izglītības departamenta 
direktore.

Pieaug tehnoloģiju 
un speciālistu loma
EM Tautsaimniecības struk-

tūrpolitikas departamenta Eko-
nomiskās attīstības un darba 
tirgus prognozēšanas nodaļas va-
dītājs Normunds Ozols stāsta, ka 
mērķis ir tautsaimniecības struk-
tūras maiņa – pāreja uz produktu 
ražošanu ar augstāku pievienoto 
vērtību, kā arī sabalansētas izaug-
smes nodrošināšana.

Darba tirgus prognoze lie-
cina, ka nākotne ir tādām no-
zarēm kā farmācija, medicīna, 
biotehnoloģijas un IKT.

„Izaugsme nebūs balstīta uz 
nodarbinātības pieauguma, bet 
uz augsti kvalificēta darbaspēka 
pieauguma rēķina. Apstrādes 
rūpniecībā pieaugs vidējo un vi-
dēji augsto tehnoloģiju nozaru 
un arī šajā nozarē nodarbināto 
īpatsvars, tātad pieprasīti būs 
inženierzinātņu, IKT speciālisti, 
tāpat mašīnbūves, metālapstrā-
des speciālisti, elektroiekārtu 

strādnieki,” stāsta N. Ozols.
Viņš norāda uz riskiem: iz-

sīkst darbaspēka resursi, kas 
tuvākajos septiņos gados radīs 
darbaspēka deficītu gan ar aug-
stākās, gan ar vidējās profesionā-
lās izglītības kvalifikāciju tādās 
nozarēs kā, piemēram, dabaszi-
nātnes, inženierzinātnes, IT.

Darba vidē 
balstītas mācības
IZM Struktūrfondu un starp-

tautisko finanšu instrumentu 
departamenta direktore Gunta 
Arāja ziņoja par ES struktūr-
fondu 2007.–2013. gada perioda 
izpildi un 2014.–2020. gadā plā-
notajiem pasākumiem profesio-
nālajā izglītībā.

Kā stāsta G. Arāja, atbalsts 
tiek plānots darba vidē balstītu 
mācību attīstībai un mācību vi-
des uzlabošanai atbilstoši darba 
tirgus prasībām.

ES fondu plānošanas periodā 
līdz 2020. gadam iedalīti 202,48 
miljoni eiro, no tiem Eiropas 
Sociālajam fondam – 97,70 mil-
jonu eiro un Eiropas Reģionālās 
attīstības fondam – 104,78 mil-
joni eiro.

19 % finansējuma paredzēts 
novirzīt satura reformai, 31 % – 
audzēkņu atbalstam, 18 % – mā-
cību praksēm, 5 % – pedagogu 
un prakšu vadītāju profesionālās 
kompetences pilnveidei, 27 % – 
mācību programmu pilnveidei 
(1–1,5 gadi).

Satura reformā paredzēts 
veidot darba vidē balstītas mā-
cības, izstrādāt tām piemērotus 
programmu moduļus, nodroši-
nāt mācību prakses uzņēmumā 
jau ar 1. kursu.

Lai noritētu profesionālās 
izglītības iestāžu tīkla sakār-
tošana un efektīva pārvaldība, 
paredzēts optimāli veidots pro-
fesionālās izglītības kompetenču 
centru tīkls, sadarbība ar paš-
valdībām un darba devējiem 
(konventi), atbalsts audzēkņiem 
individuālo spēju un iekļaujošās 
izglītības attīstībai, kā arī karje-
ras izvēlei un pieaugušo izglītī-
bas iespējas. 

Jārēķinās, ka 
profesionālās 
izglītības 
iestādēs, 
ievērojot 
demogrāfisko 
situāciju, būs 
jāstrādā ar 
pieaugušajiem 
un citu valstu 
jauniešiem.



Darba tirgus 
prognoze 
liecina, ka 
nākotne ir 
tādām nozarēm 
kā farmācija, 
medicīna, 
biotehnoloģijas 
un IKT.



diskusija

   iLzE BRinKmanEiK

IZM Augstākās izglītības, zināt-
nes un inovāciju departamenta 
konsultante Aiva Švēde.
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tisko finanšu instrumentu depar-
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EM Tautsaimniecības struktūr-
politikas departamenta Ekono-
miskās attīstības un darba tirgus 
prognozēšanas nodaļas vadītājs 
Normunds Ozols.
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IZM Izglītības departamenta di-
rektore, valsts sekretāres vietniece 
Evija Papule.

FO
TO

: A
nd

ris
 B

ēr
zi

ņš

Pašvaldības 
pārstāvju 
uzskatos 
jāmaina 
stereotipi 
pieņēmumi, ka 
viss jānodrošina 
valstij, – jo gan 
vispārējā, gan 
profesionālā 
izglītība ir tieša 
pašvaldības 
darba devēju 
interese, lai 
attīstītu savu 
reģionu.
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38. Latvijas skolēnu zinātniskajā 
konferencē uzvar pētījums informātikā

38. Latvijas skolēnu zi-
nātniskajā konferencē par 
labāko ir atzīts Rīgas Kla-
siskās ģimnāzijas 11. klases 
skolnieces Ritas Dubovs-
kas pētījums informātikā 
„Automašīnas vibrācijas 
datu izmantošana ceļa ne-
līdzenumu tipu automā-
tiskai noteikšanai” (darba 
vadītājs Mg. sc. ing. Sergejs 
Bratarčuks). Jauniete tika 
izvirzīta arī dalībai 26. Ei-
ropas Savienības (ES) jauno 
zinātnieku konkursā, kas 
šogad, septembrī, notiks 
Varšavā, un saņēma „Latvi-
jas mobilā telefona” (LMT) 
speciālo balvu „iPad Air”. 
Savukārt 10. maijā notiks 
atlases finālkonkursa otrā 
daļa, kurā tiesības pieda-
līties ES jauno zinātnieku 
konkursā iegūs vēl pāris 
izcilāko darbu autoru.

Skolu reitings 
pēc godalgu skaita
Valsts izglītības satu-

ra centra (VISC) vecākā 
referente Mudīte Kalniņa 
šogad izveidojusi skolu rei-
tingu, kurā sarindotas visas 
skolas atbilstoši to godal-
goto vietu skaitam, ko ie-
guvuši skolēni par saviem 
zinātniskajiem darbiem.

1. vietā izvirzījusies 
Āgenskalna Valsts ģimnā-
zija, kuras skolēni valsts 
mērogā aizstāvēja 25 dar-
bus un ieguva piecus 
I pakāpes diplomus, sešus 
II pakāpes diplomus un 
vienu III pakāpes diplomu. 

Turklāt sešu zinātnisko 
darbu vadītāja ir latviešu 
valodas un literatūras sko-
lotāja Iveta Ratinīka, kas 
konferencē turēja īkšķus 
par 11 saviem skolēniem 
un izcilāko darbu lasīju-
mos aktīvi uzdeva jautāju-
mus par dažādu jomu pē-
tījumiem. Trīs no I. Ratinī-
kas vadīto darbu autoriem 
ieguva I pakāpes diplomu. 
Skolotāja atzina, ka viņai 
patīk un izdodas strādāt 
ar talantīgiem skolēniem, 
kuri zina savu mērķi un 
uz to arī neatlaidīgi tie-
cas. „Skolēni paši atnāk un 

lūdz vadīt viņu pētniecisko 
darbu. Turklāt ne tikai dar-
bus latviešu valodniecībā, 
latviešu literatūras zinātnē 
un vēsturē, bet arī citās jo-
mās, piemēram, tieslietās,” 
ar savu skolēnu sasniegu-
miem lepojas skolotāja.

2. vietā ir Rīgas Franču 
licejs, kura skolēni prezen-
tēja 16 darbu, no kuriem 
I pakāpes diplomu ieguva 
trīs, II pakāpes – astoņi un 
III pakāpes – viens darbs.

3. vietā ierindojas Rīgas 
Valsts 1. ģimnāzija, kuras 
skolēni aizstāvēja 13 darbu 
un ieguva vienu I pakāpes, 
divus II pakāpes un trīs 
III pakāpes diplomus.

4. vietā ir Jelgavas Valsts 
ģimnāzija, kuras skolēni 
piedalījās konferencē ar 
14 darbiem, izcīnot divus 
I pakāpes, vienu II pakāpes 
un divus III pakāpes dip-
lomus, bet reitinga 5. vietā 
ir ierindojusies Siguldas 

Valsts ģimnāzija, kuras 
skolēni aizstāvēja sešus zi-
nātniskos darbus un ieguva 
divus I pakāpes un divus 
II pakāpes diplomus.

Aicina pētīt dziesmu 
un deju svētkus
38. Latvijas skolēnu zi-

nātniskajā konferencē pie-
dalījās 479 skolēni, prezen-
tējot 407 darbus 24 sekcijās: 
astronomijas, bioloģijas, 
cittautu valodniecības un 
ārzemju literatūras zinātnes 
un vēstures, krievu valodas 
(apakšsekcija), ekonomikas, 
filozofijas, fizikas, informā-

tikas, kulturoloģijas, latvie-
šu literatūras zinātnes un 
vēstures, latviešu valodnie-
cības, matemātikas, māks-
las zinātnes, pedagoģijas, 
politoloģijas, psiholoģijas, 
socioloģijas, tieslietu, vese-
lības zinātnes, vides zināt-
nes, vēstures un kultūrvēs-
turiskā mantojuma, zemes 
zinātnes un ekonomiskās 
ģeogrāfijas, ķīmijas, inže-
nierzinātņu. M. Kalniņa 
aicināja jauniešus pievēr-
sties Latvijas Skolu jaunat-
nes dziesmu un deju svētku 
tradīciju izpētei savās, radu, 
draugu dzimtās, jo nākam-
gad notiks XI Latvijas Skolu 
jaunatnes dziesmu un deju 
svētki, tādēļ šos pētījumus 
prezentēs atsevišķā sekcijā.

Šogad skolēni visvairāk, 
proti – 30, darbu demon-
strēja ķīmijā, pētot vīna 
ražošanas faktoru ietekmi 
uz galaproduktu, dzelzs 
saturu augsnē un nātrēs, 
salīdzinot Latvijas ārstnie-
cisko sēņu un šitakē kā an-
tioksidantu avotu, un citus. 
27 darbos skolēni iepazīsti-
nāja ar saviem pētījumiem 
par veselības zinātni, pētot 
pūšamo instrumentu spē-
les labvēlīgo ietekmi uz 
lielo bronhu caurlaidību 
jauniešiem vecumā no 16 
līdz 19 gadiem, 1.–6. kla-
šu skolēnu traumatisma 
cēloņus, skolēnu ikdie-
nā lietoto ierīču izstaroto 
elektromagnētisko lauku 
un citas tēmas. Vismazākā 
konkurence bija astrono-
mijas sekcijā, kur skolēni 
prezentēja vien trīs dar-
bus: „Nakts debesu fona 
gaismas piesārņojuma iz-
pēte Rīgā un tās apkārtnē”, 
„Oglekļa zvaigžņu fizikālās 
īpašības” un „Plašsaziņas 
līdzekļos publicēto astrolo-
ģisko prognožu ticamība”.

Labākais mācīšanās 
veids ir pētīšana
Konferences atklāšanā 

skolēnus iedvesmoja Lat-

vijas Universitātes (LU) 
asociētais profesors kvan-
tu fiziķis Vjačeslavs Kaš-
čejevs, kurš pagājušā gada 
rudenī saņēma Pasaules 
Ekonomikas foruma bal-

vu kā spēcīgākais pasau-
les jaunais zinātnieks. 
Uzrunājot skolēnus, viņš 
uzsvēra, ka ikviens no 
zinātnisko darbu konfe-
rences dalībniekiem būs 
ieguvējs – ne tikai tie, kuri 
iegūs godalgas. „Skolā mā-
cās, savukārt pētniecības 
darbā atklāj vienu nezi-
nāmo. Tas, ka jūs pētāt, ir 
labākais veids, kā mācīties. 
Kas cits var sniegt patiesu 
prieku par mācīšanos, ja 
ne atklāšanas prieks, pat ja 
atklājums rada izpratni par 
lietu kārtību tikai pašam 
personīgi? Mazie atklāju-
mi reizēm aizved plašajā 
zinību laukā, un izrādās, ka 
neviens cits par to līdz šim 
nav aizdomājies. Skolēni, 
kas ir iepazinuši atklājuma 
garšu, kļūst par labākajiem 
studentiem, kuri nāk pie 
pasniedzējiem un jautā, 
ko vēl viņi varētu darīt. 
Šādiem jauniešiem mācīb-

spēks var kļūt vien par pa-
līgiem un sabiedrotajiem,” 
teica V. Kaščejevs. Viņš 
uzsvēra arī to, ka zinātnie-
ka ikdienas darbs ir vin-
grināties formulēt savas 

domas, jo ko gan nozīmē 
visģeniālākais atklājums, 
ja zinātnieks par to nespēj 
saprotami pastāstīt citiem. 
„Mani personīgi uzrunāja 
zinātnes vēstures fakts, 
ko uzzināju ne visai sen. 
Kāds vēsturnieks Vācijas 
arhīvos atradis, ka ievē-
rojamais fiziķis Alberts 
Einšteins 1914. gada no-
vembrī Berlīnes Zinātņu 
akadēmijā pieteicis zi-
ņojumu par relativitātes 
teoriju. Viņš sācis izklāstīt 
savu teoriju un kādā brīdī 
ieraudzījis kļūdu, pēc ne-
dēļas vēlreiz neveiksmīgi 
uzstājies, vēl pēc divām 
tikpat nesekmīgi, un tikai 
ceturtajā reizē izdevies 
veiksmīgi aizstāvēt savu 
atklājumu. Arī šī konferen-
ce ir domu sakārtošanas 
vingrinājums, un man ir 
patiess prieks, ka tā jopro-
jām valstī notiek, jo nevie-
na modernā informācijas 

tehnoloģija nespēs aizstāt 
cilvēku satikšanos, domu 
apmaiņu. Katram ir savs 
redzējums, un tas ir uni-
kāls. Zinātne ir dzīva ko-
munikācija,” iedrošināja 
V. Kaščejevs.

Par savu izaugsmi, sā-
kot ar dalību zinātnis-
ko darbu konferencēs, 
stāstīja Rīgas Tehniskās 
universitātes maģistrants 
Jānis Zaharāns, kas kopā 
ar brāli Ēriku veido veik-
smīgu karjeru zinātnē. Ar 
brāļu iedvesmojošo piere-
dzes stāstu iepazīstināsim 
nākamajā laikraksta nu-
murā.

Izglītības un zinātnes 
ministre Ina Druviete uz-
runā atzina, ka viņa aug-
stu novērtē zinātniskos 
darbus, kurus skolēni iz-
strādā skolās, jo tas nozī-
mē, ka jau vidusskolā viņi 
iemācās atšķirt zinātnes 
valodu no daiļliteratūras. 
„Ja nav intereses par pēt-
niecību, tad tas būs meln-
strādnieka darbs, jo zināt-
ne ir radoša, un pētnieka 
darbu nevar ierobežot 
astoņu stundu darbadienā 
ar pusdienlaiku. Zinātnis-
kais darbs ir domāšana 
visu laiku. Es vēlu skolo-
tājiem saskatīt un attīstīt 
skolēnu talantus un ve-
cākiem atbalstīt savu bēr-
nu centienus. Lieliski, ka 
pārstāvat tik daudz un da-
žādas nozares, jo pētīt var 
visu,” teica I. Druviete.

Savukārt LU zinātņu pro-
rektors Indriķis Muižnieks 
aicināja jauniešus izvēlēties 
pamatstudijas Latvijā un 
studiju laikā izmantot ie-
spējas piedalīties studentu 
apmaiņas programmās, lai 
iegūtu ārvalstu pieredzi, ko 
lieti izmantot savai izaug-
smei Latvijā. 

Kas cits var sniegt patiesu 
prieku par mācīšanos, ja 
ne atklāšanas prieks, pat ja 
atklājums rada izpratni par 
lietu kārtību tikai pašam 
personīgi?



Aicina jauniešus pievērsties 
Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku 
tradīciju izpētei savās, 
radu, draugu dzimtās, jo 
nākamgad notiks XI Latvijas 
Skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētki, tādēļ šos 
pētījumus prezentēs atsevišķā 
sekcijā.



zinātne

    Daiga KļansKaiK

VISC vecākā referente Mudīte Kalniņa, pasniedzot LMT balvu „iPad Air” labākā 
pētījuma autorei Rīgas Klasiskās ģimnāzijas 11. klases skolniecei Ritai Dubov-
skai.

LU Datorikas fakultātes asociētais profesors Viesturs 
Vēzis aktīvi uzdeva jautājumus labāko darbu autoriem.
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Rēzeknes Augstskolas 
asociētā profesore, 
olimpiādes uzdevumu 
veidotāja un žūrijas 
pārstāve

Jau 14 gadu Rēzeknes 
1. vidusskolā notiek latga-
liešu valodas, literatūras un 
kultūrvēstures olimpiāde 
un runas konkurss „Vuo-
lyudzāni”, ko organizē Lat-
galiešu valodas, literatūras 
un kultūrvēstures skolotā-
ju asociācija sadarbībā ar 
Valsts izglītības satura cen-
tru, Rēzeknes Augstskolu 
(RA), Latvijas Universitāti 
(LU), Rēzeknes 1. vidus-
skolu un Rēzeknes novada 
pašvaldību. Jau otro gadu 
šī olimpiāde ir iekļauta 
valsts olimpiāžu skaitā.

Ir senču ticējums, ka 
svarīgākie lēmumi ir jā-
pieņem gada pirmajā 
pusē, līdz vasaras saul-
griežiem, kad pati daba ir 
gatava jaunam un briedī-
gam sākumam. Latgaliešu 
kultūrvēsturē divi zīmīgi 
notikumi risinājušies tieši 
pavasarī: 1904. gada aprīļa 
beigās tiek atcelts drukas 
aizliegums publicēt grā-
matas latīņu burtiem un 
1917. gada maija sākumā 
Rēzeknē tiek pieņemts 
vēsturiskais lēmums, ka 
Latgale (Vitebskas guber-
ņa) atkal apvienojas ar ci-
tiem Latvijas novadiem. 
Latgaliešu valodas, lite-
ratūras un kultūrvēstures 
olimpiāde ir savdabīgs abu 
šo vēsturisko notikumu 
atceres pasākums, vien-
laikus – svarīgākais – tā ir 
apliecinājums, ka latgalie-
šu vārds skan, ir izlasāms 
un pat uzrakstāms arī Lat-
gales skolās, kaut gan ofi-
ciāli šāds mācību priekš-
mets ir pastāvējis tikai līdz 
1934. gadam. K. Ulmaņa 
valdīšanas laikā pakāpe-
niski tika samazinājies arī 
atbalsts latgaliešu valodas 
priekšmetam skolās, grā-
matu izdošanai, latgaliešu 
rakstu valodas kopšanai.

Ir sakritis, ka olimpiāde 
tiek rīkota pēdējā aprīļa 
sestdienā un jau vairākus 
gadus tieši šajā dienā tiek 
rīkota arī Lielā talka. Droši 
vien daudziem olimpiā-
des dalībniekiem gribētos 
talkot kopā ar klasesbied-
riem, draugiem, radiem, 
taču vēsturi neizmainīt. 
Tāpēc vidusskolēni, stu-
denti un skolotāji cītīgi tal-
koja olimpiādes uzdevumu 
labirintos.

Šogad olimpiādē pie-
dalījās sešas komandas: 
Baltinavas, Tilžas, Nautrē-
nu, Kārsavas vidusskolas, 
Krāslavas Valsts ģimnāzi-

jas un RA. Jāatzīst, ka ko-
mandu loks ir samērā pa-
stāvīgs, prieks par krāsla-
viešiem, kas jau otro gadu 
ir pieredzējušo komandu 

pulkā un apliecina savas 
zināšanas un varēšanu šajā 
olimpiādē. Tāpat jāatzīst, 
ka RA komanda, no vienas 
puses, ir privileģētā sta-
tusā iepretim pārējiem, jo 
2. kursa filoloģijas studenti 
apgūst gan latgaliešu raks-
tu valodu, gan latgaliešu 
folkloru un literatūru; no 
otras puses – viņu vērtē-
jums tiek skaitīts atseviš-
ķi. Kā atzīst paši studenti, 
līdzdalība olimpiādē ir 

lielāks pārbaudījums par 
biļetēm eksāmenos, tāpēc 
jau daudzus gadus līdzda-
lība olimpiādē ir daļa no 
latgaliešu literatūras vēs-

tures eksāmena. Studenti 
joprojām cer, ka var parā-
dīties arī citu augstskolu 
komandas.

Olimpiādes sarežģītības 
pakāpe ir samērā augsta, 
jo ir nepieciešamas vairā-
ku jomu zināšanas, kā arī 
tiek aktualizēts to zināša-
nu un prasmju loks, kas 
skolā netiek praktizētas 
sistemātiski. Tradicionāli 
olimpiādē ir piecas kārtas, 
divas no tām ir nemai-

nīgas: latgaliešu valodas 
un pēdējā gada svarīgāko 
kultūras notikumu kārta. 
Latgaliešu valodas zināša-
nas uzticēts pārbaudīt LU 
profesorei valodniecei Li-
dijai Leikumai, bet pārējo 
kārtu uzdevumu veidotāji 
ir RA filoloģijas program-
mas docētāji.

Pārējās trīs kārtas ir 
saistītas ar dažādu Latgales 
kultūrvēstures notikumu 
un personību atceri. Šogad 
atsevišķa kārta bija veltīta 
Franča Trasuna dzīvei un 
daiļradei, drukas aizliegu-
ma cēloņu analīzei un jau-
nākās literatūras apskatam, 
akcentējot Annas Rancā-
nes dzejoļu krājumu „Pylni 
kārmani dabasu. Bezdelīgu 
pasts” un aprakstu grāmatu 
„Divpadsmit Latgales loki 
kopā ar Annu Rancāni”.

Skolēni atzina, ka sarež-
ģītākais licies uzdevums 
par F. Trasunu – krust-
vārdu mīklas formā bija 
jādemonstrē zināšanas 
par F. Trasuna biogrāfiju 
un daiļradi, bet visvieg-
lākā šķitusi tieši valodas 
kārta. Žūrijai bija intere-

santi vērot komandu dis-
kusijas, kuru rezultāti tika 
demonstrēti, gan atbildot 
uz jautājumiem par F. Tra-
sunu, gan parādot savu at-
tieksmi pret jaunāko litera-
tūru. Olimpiādes laikā tika 
izmantota arī RA izveidotā 
datorspēle „Nūej tī, nazyn 
kur, atnes tū, nazyn kū”.

Vērojot olimpiādes no-
risi, jāatzīst, ka uzdevumi, 
kas aktualizēja skolēnu 
pieredzi, bija radoši, sko-
lēniem sniedza vislielāko 
gandarījumu un arī žūriju 
priecēja ar labiem rezul-
tātiem. Tur, kur vajadzēja 
demonstrēt precīzas zinā-
šanas, faktus, veicās grū-
tāk, taču vēlreiz jāuzsver, 
ka šīs zināšanas ir patstā-
vīgā studiju ceļā un galve-
nokārt ārpus tiešā mācību 
procesa iegūtas.

Žūrijas vārdā (un cerot 

uz skolu vadības atbalstu) 
milzīgs paldies skolotā-
jiem, kas sagatavo olim-
piādes komandas: Līgai 
Rundānei, Ainai Raksti-
ņai, Veronikai Dundurei, 
Imantam Slišānam, Ingai 
Skerškānei! Daudz kas 
labs notiek un notiks, ja 
jau skolas laikā esi kopā 
ar spēcīgām personībām, 
ar cilvēkiem, kas nesūdzas 
par krīzi, zemo atalgojumu 
un 3. laika prognozi, bet 
dara, iedvesmo, aizrauj.

Punktu skaits šajā olim-
piādē nav svarīgākais, taču 
oficiālā statistika liecina, ka 
uzvarētāji bija nautrēnieši, 
tad baltinavieši un kārsavie-
ši. Olimpiāde ir iespēja ap-
liecināt kvalitāti, proti, savas 
vērtības, pasaulsredzējumu, 
latgaliskumu, un justies pie-
derīgiem novadam ar izcilī-
bu sirdsspēkā. 

12 olimpiāde

Latgaliešu valodas un literatūras talka

Olimpiādes sarežģītības 
pakāpe ir samērā augsta, 
jo ir nepieciešamas vairāku 
jomu zināšanas, kā arī tiek 
aktualizēts to zināšanu un 
prasmju loks, kas skolā netiek 
praktizētas sistemātiski.



    iLga ŠupLinsKaiK

Daiļlasītāju konkurss „Vuolyudzāni” ik gadu pulcē pirmsskolas vecuma audzēk-
ņus, jaunāko un vidējo klašu skolēnus, lai runātu sev tuvajā vecāku un vecvecāku 
valodā.

1. vietu šogad ieguva Nautrēnu vidusskolas komanda, aiz sevis atstājot pieredzēju-
šos Baltinavas un Kārsavas vidusskolas jauniešus.

Daiļlasītāju konkursa „Vuolyudzāni” dalībniekus 
vērtēja latgaliski rakstošā dzejniece Anna Rancāne 
(pirmā no labās), kuras jaunākos darbus analizēja arī 
olimpiādes dalībnieki.

Visus 14 gadus uzdevumus olimpiādei gatavojusi un 
skolēnu sniegumu vērtējusi LU profesore valodniece 
Lidija Leikuma (pirmā no labās), kā arī RA asociē-
tā profesore Ilga Šuplinska un zinātniskā asistente 
Sandra Ūdre.

UzVARēTāJI
1. vieta – Nautrēnu vidusskola (61,5 punkti)
Guna Barkāne, Ingars Duplinskis, 
Diāna Mežajeva, Edijs Rancāns, Santa Strode
2. vieta – Baltinavas vidusskola (55,5 punkti)
Sintija Bukša, Māris Keišs, Kaspars Pakalnīts, 
Klaudija Supe
3. vieta – Kārsavas vidusskola (48,5 punkti)
Sanda Poikāne, Solveiga Strode, Daina Šarkovska, 
Ina Streļča, Sabīne Temne
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II starptautiskajā mūzikas olimpiādē 
„Rīga 2014” uzvar Latvijas jaunieši

olimpiāde

II starptautiskajā mūzi-
kas olimpiādē „Rīga 2014”, 
kas notika Rīgā no 30. ap-
rīļa līdz 3. maijam, abās 
vecuma grupās uzvarēja 
Latvijas jaunieši: Renāts 
Cvečkovskis no Daugav-
pils Saskaņas pamatskolas 
un Anete Viļuma no Rīgas 
6. vidusskolas.

Olimpiādē piedalījās 
21 vispārizglītojošo skolu 
skolēns no Polijas, Slovē-
nijas, Čehijas, Igaunijas, 
Lietuvas un Latvijas.

I starptautiskā mū-
zikas olimpiāde notika 
2012. gada pavasarī Talli-
nā, kur sešu Eiropas val-
stu konkurencē Latvijas 
jaunieši ieguva gan zelta, 
gan sudraba, gan bronzas 
diplomus, savukārt Ēriks 
Zeps no Rēzeknes 5. vi-
dusskolas ieguva 1. vie-
tu vecākajā grupā, tādēļ 
olimpiādes simbols – koka 
zirdziņš, olimpiādes ini-
ciatores Enes Kangromas 
pasniegts, nonāca Latvijas 
Vispārējās izglītības iestā-
žu mūzikas skolotāju aso-
ciācijas valdes priekšsē-
dētājas Rūtas Kanterukas 
rokās ar vēlējumu nākamo 
olimpiādi 2014. gada pa-
vasarī sarīkot Rīgā. Tā arī 
veiksmīgi norisinājās Jāze-
pa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmijā (JVLMA) ar tās 
mācībspēka atbalstu.

Starptautiskās mūzikas 
olimpiādes mērķis ir pa-
augstināt muzikālās izglī-
tības prestižu un veicināt 
vispārizglītojošo skolu bēr-
nu un jauniešu muzikāli 
radošo spēju un prasmju 

attīstību, teorētisko zināša-
nu pilnveidi, dodot pozitī-
vu ieguldījumu Latvijas un 
citu Eiropas valstu mūzikas 
kultūras attīstībā. Olimpiā-
des noslēgumā tās idejas 
autore E. Kangroma pauda 
prieku, ka beidzot arī mūzi-
ka ir kļuvusi par tikpat sva-
rīgu mācību priekšmetu kā 
visi pārējie, kuros jau ilgu 
laiku notiek olimpiādes.

II starptautiskās mūzi-
kas olimpiādes dalībnieku 
sniegumu vērtēja starptau-
tiska žūrija, kuras priekš-
sēdētājs bija komponists 
Ēriks Ešenvalds.

Starptautiskajā mūzi-
kas olimpiādē, tāpat kā 
3. valsts atklātajā mūzikas 
olimpiādē, skolēni pieda-
lījās divās vecuma grupās: 
1. grupa – 12–14 gadu; 
2. grupa – 15–18 gadu. 
Olimpiāde notika trijās 
daļās:

• mūzikas klausīšanās, 
mūzikas teorija (rakstis-
ki); dziedāšana (spēlēšana) 
un ritmizēšana no lapas 
(katrs dalībnieks izlozēja 
vingrinājumus un izpildīja 
tos individuāli);

• tautasdziesmas, so-
lodziesmas atskaņošana 
(koncertsituācijā). Tautas-
dziesma vai solodziesma 
pēc skolēna izvēles, to va-
rēja izpildīt a capella vai ar 
pavadījumu;

• savas kompozīcijas at-
skaņošana (koncertsituāci-
jā). Oriģinālkompozīcijas 
ilgums – trīs minūtes, tās 
bija gan oriģināldziesmas, 

gan instrumentāli oriģi-
nālskaņdarbi, gan arī tau-
tasdziesmu apdare.

Nākotnē daži 
būs komponisti
II starptautiskās mūzi-

kas olimpiādes „Rīga 2014” 
žūrijas komisijas priekšsē-
dētājs komponists Ē. Ešen-
valds, vērtējot olimpiādes 
dalībnieku stiprās puses, 
atzīst, ka tā bijusi viena – 
forma. Trīs minūšu ilgā 
kompozīcija katram no 
21 olimpiādes dalībnieka 
bijusi tik skaisti noapa-
ļota, ka nebijis, ko iebilst. 
„Viņi teorētiski ir tik labi 
sagatavoti un spēcīgi – 
tas priecē. Viņu kompo-
zīcijās bija jūtami pirmie 
radošuma asni, kas bija 
pirmās biklās melodiskās 
intonācijas, aranžējumi, 
kaut kādas interesantākas 
krāsas harmonijā. Bija 
brīnišķīgs skaņdarbs par 
joku, kur izpildītāji bija 
neparasti tērpušies un uz-
krāsojuši grimu, kā arī pa-
pildinājuši skaņdarbu ar 
horeogrāfijas elementiem. 
Mani priecē tas, ka teo-
rētiski viņi ir ļoti spēcīgi 
un uz šīs teorētiskās bāzes 
var veidot savu radošu-
mu – var aiztaisīt acis un 
pacelties spārnos, ieklau-
sīties vējā, ūdeņos – un 
tad top kaut kas skaists. 
Es domāju, ka no 21 olim-
piādes dalībnieka nākotnē 
daži būs komponisti,” ir 
pārliecināts Ē. Ešenvalds. 
Runājot par mūzikas teo-
riju, kas dažkārt nav jau-
niešu stiprā puse, žūrijas 
komisijas priekšsēdētājs 

uzskata tā: „Man šķiet, ka 
dzīvē pierādās: ja cilvēks ir 
vispusīgs, tad viņam kaut 
kā pietrūkst. Man liekas, 
ka cilvēkam nav labi būt 
vispusīgam. Ir labi būt 
ķertam jeb trakam, jeb 
tādam, kurš ir orientēts 

uz kaut ko konkrētu – vai 
nu tā būtu kompozīcija, 
vai dziedāšana, vai stai-
gājoša mūzikas vēstures 
zināšanu enciklopēdija, 
jo ir arī tādi muzikologi. 
Šī olimpiāde lieliski pa-
rādīja: ja kādam ļoti labi 
veicas teorijā, tad kompo-
zīcijā viņam bija viduvējs 
līmenis. Mēs nevaram 
prasīt būt izciliem visās 
nozarēs. Tas bija jūtams 
arī olimpiādē. Piemēram, 
viena Lietuvas jauniete 
var dziedāt visu – tautiskā 
garā, estrādes, popmūzi-
kas žanrā: viņai skan viss, 
ko dzied. Cits ir biklāks 
instrumentālists, bet viņš 
atkal bija tik skaists kom-
pozīcijā. Jaunā paaudze ir 
brīnišķīga.”

Arī II starptautiskajā 
mūzikas olimpiādē „Rīga 
2014” uzvaras laurus abās 
vecuma grupās plūca Lat-
vijas jaunieši, tādēļ žūrijas 
komisijas priekšsēdētājam 
jautāju, ar ko izskaidro-

jams, ka mūsu jaunieši ir 
tik talantīgi. „Man šķiet, 
ka Latvijas pedagogi vis-
nopietnāk bija veikuši da-
lībnieku iepriekšējo atlasi, 
ieguldījuši daudz darba da-
lībnieku sagatavošanā un 
spēj novērtēt, kas šī ir par 
olimpiādi. Latvieši rezultā-
ta latiņu uztur ļoti augstu 
un neļauj tai noslīdēt. Arī 
pirmajā olimpiādē pirms 
diviem gadiem Igaunijā 
latvieši uzvarēja. Mani 
priecē tas, ka kaimiņu 
zemju dalībnieki negrib 
padoties, tas bija jūtams 
žūrijā, kur bija pārstāvji 
no visām valstīm, kas pie-
dalījās olimpiādē. Žūrijā 
neko nav iespējams aiz 
labas gribas nolobēt, jo 

punkti parāda visu. Mēs 
visi dzirdam, kā katrs 
dalībnieks spēj izpildīt 
ritmu, solfedžēt, kompo-
nēt. Kompozīcijā pat ne-
bija, par ko strīdēties ar 
kolēģiem, jo rezultāti bija 
identiski. Kad uzzinājām 
kopvērtējumu, tas sakrita 
ar katra individuālo vēr-
tējumu. Es ļoti priecājos 
par koleģiāli draudzīgo 
atmosfēru. Lai arī ir sa-
censības gars, nav iekš-
politikas un ārpolitikas, 
rezultātu vērtējums ir 
taisnīgs un godīgs,” atzīst 
Ē. Ešenvalds, priecājoties 
būt klāt šajā trīs dienu brī-
numā Rīgā. Komponists 
stāsta, ka konkursu vēr-
tēšanā viņš nonācis, pa-
teicoties komponistes Sel-
gas Mences ieteikumam. 
„Pieredze ir uzkrāta, nu 
jau esmu bijis arī žūrijās 
ārvalstīs. Esmu priecīgs 
izmantot šo pieredzi un 
zināšanas un būt par vi-
dutāju starptautiskā vidē, 

kur viens žūrijas loceklis 
runā angliski, viens – vā-
ciski, viens – krieviski,” 
saka Ē. Ešenvalds.

Sevi vēlas realizēt 
pedagoģijā
Rīgas 6. vidusskolas 

abituriente A. Viļuma 
stāsta, ka pirmo reizi mū-
zikas olimpiādē piedalīju-
sies pirms trijiem gadiem: 
uzvarējusi skolā, taču sli-
mības dēļ Rīgas mēroga 
olimpiādē nav varējusi 
piedalīties. Pērn meitene 
uzvarējusi olimpiādes Rī-
gas kārtā, bet valsts mē-
roga olimpiādē nevarējusi 
piedalīties, jo bijis jābrauc 
uz ārzemēm. „Tas ir brī-
nums, ka šogad esmu ti-
kusi līdz finālam. Paldies 
skolotājiem, jo bez viņiem 
neko nevarētu sasniegt!” 
saka jauniete. Kad vaicā-
ju, kuras ir viņas stiprās 
puses, Anete sakautrējas 
un par tām lūdz pastāstīt 
savu skolotāju Intu Go-
diņu. „Anetei ir daudzas 
stiprās puses. Viņai ir gan 
muzikalitāte, gan absolū-
tā dzirde, gan vijoļspēle, 
orķestru pieredze, viņa 
dzied solo koros. Latvijā 
nav daudz dziedātāju, kas 
var brīvi un skaisti dziedāt 
trešās oktāvas skaņas. Tā 
ir dabiska Dieva dāvana. 
Arī kautrība un emocio-
nalitāte ir stiprās puses. 
Anetes panākumi ir bals-
tīti nopietnā darbā, kopīgā 
vecāku un daudzu skolo-
tāju ieguldījumā. Mans 
devums ir vismazākais. 
Katrs pedagogs pa pilie-
niņam ir ieguldījis, un, ja 
bērns to ņem pretī, tad fi-
nālā sanāk arī kas skaists,” 
stāsta I. Godiņa. Nāka-
mais A. Viļumas mērķis ir 
veiksmīgi pabeigt vidus-
skolu un iestāties JVLMA. 
„Es ilgi domāju, kas man 
ir piemērotākais, un šķiet, 
ka es varētu studēt mūzi-
kas pedagoģiju: ja man ir 
daudzas stiprās puses, tad 
visveiksmīgāk tās var rea-
lizēt pedagoģijā,” uzskata 
olimpiādes uzvarētāja. 

Šķiet, ka es varētu studēt 
mūzikas pedagoģiju: ja man 
ir daudzas stiprās puses, tad 
visveiksmīgāk tās var realizēt 
pedagoģijā.



Jaunākā grupa:
1. vieta – Renāts Cvečkovskis (Latvija)
2. vieta – Lauris Gatis Žarinovs (Latvija)
3. vieta – Andrejs Mārtiņš Grīnbergs (Latvija), 
Gintare Valionīte (Lietuva)

Vecākā grupa:
1. vieta – Anete Viļuma (Latvija)
2. vieta – Lukašs Janata (Čehija)
3. vieta – Marianne Leibura (Igaunija)

   Daiga KļansKaiK

II starptautiskajā mūzikas olimpiādē „Rīga 2014” Latvijas vispārizglītojošo skolu sko-
lēni uzvarēja abās vecuma grupās. No kreisās: 1. rindā – Anete Viļuma, Latvijas Vispārē-
jās izglītības iestāžu mūzikas skolotāju asociācijas valdes priekšsēdētāja Rūta Kanteruka, 
Lauris Gatis Žarinovs, Renāts Cvečkovskis, Andrejs Mārtiņš Grīnbergs, 2. rindā – žūri-
jas komisijas priekšsēdētājs komponists ēriks Ešenvalds un Megija Petinena.
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Ir labi būt ķertam jeb trakam, 
jeb tādam, kurš ir orientēts 
uz kaut ko konkrētu – vai 
nu tā būtu kompozīcija, vai 
dziedāšana, vai staigājoša 
mūzikas vēstures zināšanu 
enciklopēdija.
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Virtuālais muzejs un izglītojošās spēles tieši tev!
Projekta vadītājs

Rēzeknes Augstskola 
2012. gada rudenī parakstī-
ja finansēšanas līgumu par 
projekta „Virtuālā pagātne – 
muzeju nākotne” īstenošanu 
un sāka darboties kā līdere, 
pulcējot ap sevi partnerus – 
Ķēdaiņu reģionālo muzeju 
(Lietuva), Maksima Bag-
danoviča muzeju (Grodņa, 
Baltkrievija) un Rēzeknes 
pilsētas domi, kas pārstāv 
Latgales Kultūrvēstures mu-
zeju. Projekta mērķis – iz-
veidot virtuālu muzeju un 
piedāvāt četras spēles, kas 
varētu būt saistošas bēr-
niem un jauniešiem, iepa-
zīstot novadam raksturīgo 
kultūrmantojumu, paverot 
iespējas lielākam cilvēku 
skaitam virtuāli apskatīt 
muzejus, kā arī radot inte-
resi apmeklēt tos klātienē.

Gada laikā notika vai-
rāki pieredzes apmaiņas 
braucieni uz Lietuvu un 
Baltkrieviju, kā arī tikšanās 
Rēzeknē, iepazīstot part-
neru muzejus un to ko-
lekcijas, meklējot tajās arī 
kopīgas iezīmes, motīvus, 

saskares punktus, ko varē-
tu izmantot jaunu virtuālo 
produktu radīšanā.

Pēc intensīvas viena 
gada darbošanās projektā 
ir izveidota projekta mā-
jaslapa www.futureofmu-
seums.eu, kurā interesenti 
jau tagad var aplūkot in-
formāciju par projektu, 
projekta partneriem lat-
viešu, latgaliešu, lietuvie-
šu un angļu valodā. Taču 
izveidotā mājaslapa at-
šķiras no citām, jo te var 
ielūkoties katra partnera 
izveidotajā virtuālā muzeja 
galerijā, kā arī iepazīt triju 
valstu kultūrmantojumu, 
iesaistoties kādā no da-
torspēlēm. Pētniekiem un 
novadu vēstures interesen-
tiem aizraujošāko sadaļu 
veidos apraksts, kas sāk-
sies ar „Interesanti, ka…”, 
brīžiem pārsteidzot ar ļoti 
negaidītiem faktiem par 
it kā zināmo. Jāpiemin, ka 
virtuālo galeriju apraksti ir 
gan vispārizglītojoši, gan 
arī pētniekiem nepiecieša-

mo informāciju saturoši, 
raksturojot eksponāta sa-
glabātības pakāpi, kolek-
cijas numuru, izmērus un 
citus parametrus.

Katra partnera virtuā-
lā galerija parāda arī viņu 
darbības specifiku: Ķēdaiņu 
reģionālais muzejs prezen-
tē ar amatniecību saistītu 
kolekciju, Latgales Kultūr-

vēstures muzejs atklāj savas 
lielākās kolekcijas „Latgales 
keramika” noslēpumus, sa-
vukārt Rēzeknes Augstsko-
la virtuālajā galerijā ir pār-
vērtusi izdevumu „Latgales 
lingvoteritoriālā vārdnīca”, 
piedāvājot pētniekiem, in-
teresentiem plašu avotu 
bāzi (ar vairāk nekā 5000 
dažādiem foto, rokrakstu 
un publicēto materiālu ko-
pām) par 300 Latgales kon-
ceptiem.

24.–26. aprīlī Rēzeknē 
notika pirmais projekta 
kultūrizglītojošais seminārs 
„Virtuālais muzejs: Latgales 
keramikas aspekts”. Kultūr-
izglītojošā semināra mēr-
ķis – testēt izveidotās dator-
spēles, parādīt triju valstu 
vēstures, folkloras, valodas, 
literatūras saskares punk-
tus, pārliecināt sabiedrību 
par muzeja piedāvājuma un 
iespēju atbilstību mūsdienu 
sabiedrības vajadzībām un 
tehnoloģiju attīstībai.

Seminārā piedalījās vai-
rāk nekā 100 skolēnu, stu-

dentu, skolotāju, pētnieku, 
pārstāvot ne tikai projekta 
dalībvalstis, bet piedāvājot 
ielūkoties muzeju virtuā-
lajā nākotnē arī Rēzeknes 
pilsētas domes sadarbības 
partneriem no Turcijas, 
Ungārijas, Itālijas. Seminā-
ra gaisotne bija saspringta, 
jo paralēli priekšlasījumiem 
bija iespēja iesaistīties spē-
ļu testēšanā, izteikt savu 
viedokli, jautāt, diskutēt. 
Jāatzīst, ka Rēzeknes 5. vi-
dusskolas, Rēzeknes Valsts 
poļu ģimnāzijas, Nautrē-
nu vidusskolas, Rēzeknes 
Mākslas un dizaina vidus-
skolas skolēni un Rēzeknes 
Augstskolas studenti aktīvi 
izteica savu viedokli, ro-
sināja uz atsevišķu spēļu 
elementu nomaiņu un atzi-
na, ka labprāt šādas spēles 
izmantotu mācību procesā, 
ieteiks tās arī saviem drau-
giem kā izglītojošu un sais-
tošu materiālu.

Datorspēles ir veidotas 
tā, lai ne tikai rosinātu in-
teresi par novada kultūr-
vēsturi, konkrētā muzeja 
ekspozīciju, bet arī lai tās 
izmantotu dažādiem izglī-
tojošiem un radošo darbī-
bu veicinošiem mērķiem. 
Ķēdaiņu reģionālā muzeja 
spēle, kā atzina arī testētāji, 
vairāk ieinteresēs tos, kas 
vēlas izzināt māju celtnie-
cību, senās amatniecības 
iespējas; tās sarežģītības pa-
kāpe nav tik augsta, tāpēc 
īpaši iesakāma 7.–9. klases 
skolēniem, apgūstot nova-
da vēsturi, mājturību, arī 
biznesa pamatus. Rēzeknes 
Augstskolas spēle ir sarežģī-
tāka – tai nepieciešams no-
teikts zināšanu līmenis par 
Latgales kultūrvēsturi, valo-
du, folkloru, tāpēc to ieteik-
tu spēlēt vidusskolēniem, 
studentiem, tiem, kas vēlas 
apgūt latgaliešu valodu. 
Savukārt Latgales Kultūr-
vēstures muzeja spēle ir ra-

došākā: tā piedāvā kļūt par 
virtuālo podnieku, tāpēc 
spēlējama jebkurā vecumā, 
netieši mudinot katru spē-
lētāju uzzināt vairāk par ke-
ramiķa darba specifiku.

Projekta pētnieki (Vaids 
Banīs, Valds Sedeika, San-
dra Ūdre, Ilga Šuplinska, 
Ineta Atpile-Jugane, Evija 
Vasilevska) uzrunāja klāt-
esošos, izklāstīdami savas 
pārstāvētās institūcijas vir-
tuālās galerijas koncepciju. 
Salīdzinošā aspektā tika iezī-
mētas kopsakarības latviešu, 
baltkrievu, latgaliešu, lietu-
viešu valodā (S. Ūdre), inter-
nacionāli folkloras motīvi 
un etniskas detaļas (I. Šup-
linska), lietišķās mākslas 
saskares punkti (V. Banīs, 
E. Vasilevska), tādējādi 
rosinot paplašināt kopē-
jo pētniecības tematiku, 
vēršot uzmanību uz bal-
tu kultūras nozīmību šajā 

pierobežu areālā. Pieteiktie 
pētījumi iezīmē tematiku 
turpmākajām diskusijām 
un aktivitātēm, kas plāno-
tas līdzīga satura semināros 
Lietuvā un Baltkrievijā.

Kultūrizglītojošais semi-
nārs notika Latgales pod-
nieku dienu laikā, tāpēc 
projekta dalībniekiem un 
visiem interesentiem bija 
lieliska iespēja pārliecinā-
ties par pētnieku un spē-
ļu veidotāju atzinumiem 
arī radošajās darbnīcās un 
Latgales podnieku paraug-
demonstrējumos. Projekta 
dalībnieki atzinīgi novērtē-
ja Latgales Kultūrvēstures 
muzeja muzejpedagoģisko 
programmu „Māla pikuča 
piedzīvojumi” un piedalījās 
gan reducētās, gan glazētās 
keramikas cepļa kurināšanā 
un izņemšanā. Cepļa atvēr-
šana brīnumus parasti sagā-
dā ne tikai viesiem, bet arī 
pašam amatniekam. Tas ir 
ļoti svēts brīdis, kas arī šo-

reiz nelika vilties, ar daudz-
veidīgajām trauku formām 
un krāsu saspēlēm pārstei-
dzot gan pašu mākslinieku 
(Juri Krompānu, Andri Uš-
peli), gan arī viesus.

Projekta aktivitātes tur-

pināsies maijā Lietuvā, 
septembrī Baltkrievijā, bet 
20.–22. novembrī atkal 
atgriezīsies Rēzeknē, lai 
projekta noslēguma kon-
ferencē apkopotu projekta 
rezultātus un literāri mu-
zikālā Andrejdienu pasā-
kumā apjaustu pierobežas 
partneru sadarbības spēku 
un lietderību arī jaunām 
projektu idejām.

Kopējā projekta izdevu-
mu summa – 374 832,33 
eiro, no tiem 90 % – Eiro-
pas Savienības finansējums. 
Projekta īstenošanas laiks ir 
24 mēneši (līdz 2014. gada 
decembrim), un tas darbo-
jas Eiropas Kaimiņattiecību 
un partnerības instrumenta 
Latvijas, Lietuvas un Balt-
krievijas pārrobežu sadarbī-
bas programmā.

Programma aptver Latga-
les reģionu Latvijā, Paņevē-
žas, Utenas, Viļņas, Alitas un 
Kauņas apgabalus Lietuvā, 
kā arī Vitebskas, Mogiļevas, 

Minskas un Grodņas apga-
balus Baltkrievijā. Kā kopīgā 
programmas vadības iestāde 
darbojas Lietuvas Republi-
kas Iekšlietu ministrija. Pro-
grammas oficiālā interneta 
vietne ir www.enpi-cbc.eu. 

24.–26. aprīlī Rēzeknē projekta dalībnieki pulcējās uz pirmo projekta kultūrizglī-
tojošo semināru „Virtuālais muzejs: Latgales keramikas aspekts”.

Testējot spēles, Rēzeknes 5. vidusskolas, Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas, Nautrēnu 
vidusskolas, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas skolēni un Rēzeknes Augst-
skolas studenti aktīvi izteica savu viedokli, rosināja uz atsevišķu spēļu elementu no-
maiņu un atzina, ka labprāt šādas spēles izmantotu mācību procesā.

i ingaRs gusānsiK

Virtuālo galeriju apraksti ir 
gan vispārizglītojoši, gan arī 
pētniekiem nepieciešamo 
informāciju saturoši, 
raksturojot eksponāta 
saglabātības pakāpi, 
kolekcijas numuru, izmērus 
un citus parametrus.
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Projekts „Virtuālā pagātne – muzeju 
nākotne” LLB-2-269

Par šīs publikācijas saturu atbildīga Rēzeknes Augstskola un tā nekādā
 veidā nevar tikt izmantota, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

Ir izveidota projekta mājaslapa 

kurā interesenti jau tagad 
var aplūkot informāciju par 
projektu, projekta partneriem 
latviešu, latgaliešu, lietuviešu un 
angļu valodā.

 ,
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Šogad koncerna „Latv-
energo” erudīcijas konkur-
sam „eXperiments” reģistrē-
jās 176 8.–9. klases skolēnu 
komandas, no tām piecas 
katra Latvijas reģiona zino-
šākās kvalificējās konkursa 
pusfinālam un par vietu 
finālā cīnījās klātienē, iz-
pildot piecus uzdevumus, 
kuros skolēniem bija nepie-
ciešamas ne tikai fizikas un 
matemātikas zināšanas, bet 
arī prasme sastrādāties ko-
mandā, veiklība, ātrums un 
atjautība.

Tiesības piedalīties kon-
kursa finālā, kas notiks 
Latvijas neatkarīgajā televī-
zijā 10. maijā, ieguva un par 
galveno balvu – ceļojumu 
uz Tunisiju – cīnīsies Rīgas 
94. vidusskolas komanda 
„Satelīti” (Rīga), Dunda-
gas vidusskolas komanda 
„Melnās panteras” (Kurze-
me), Jēkabpils Valsts ģim-
nāzijas komanda „Yolo-6” 
(Zemgale), Līvānu 2. vidus-
skolas komanda „Fotons” 
(Latgale), Madonas Valsts 
ģimnāzijas komanda „Epsi-
lons 7” (Vidzeme) un Jaun-
pils vidusskolas komanda 
„Mezoni” (Rīgas reģions).

Katra reģiona koman-
dai bija savs mentors. Pie-
mēram, Latgales skolēnus 
iedvesmoja Latvijas Uni-
versitātes asociētais pro-
fesors prestižās Pasaules 
Ekonomikas foruma jauno 
zinātnieku balvas saņēmējs 
Vjačeslavs Kaščejevs, kurš 
„eXperimenta” pusfinā-
la gaitā atzina, ka skolēnu 
sniegums ir lielisks – ir pa-
tiess cīņas spars un prasme 
pielietot zināšanas negaidī-
tās situācijās. „Vēl svarīgāka 
par nopelnītajiem punktiem 
ir iegūtā pieredze, iespēja 
iepazīt pašiem sevi, saprast 
savas stiprās un vājās puses, 
kā arī atklāt, kas vēl ir jāie-

mācās un jāapgūst. Azarts 
un enerģija, kas staroja no 
jauniešiem, liecina, ka viņi 
ir atraduši īsto motivāci-
jas avotu − tā ir aizrautība 
un zinātkāre, kas dzen uz 
priekšu daudz labāk par ek-
sāmena draudiem. Vēlme 
un drosme saprast ir galve-
nā atslēga sekmīgai fizikas 
apguvei. Esmu pārliecināts, 
ka „eXperimentā” izziņas 
ceļā pašu spēkiem veiktie 
atklājumi motivēs un ie-
dvesmos turpināt nopiet-
nas fizikas mācības arī pēc 
pamatskolas absolvēšanas,” 
sacīja V. Kaščejevs.

„eXperiments” 
bagātina skolēnu 
pieredzi
Rīgas Juglas vidusskolas 

komandas „Džuglas džasti”, 
kas tikai par vienu punktu 
atpalika no 1. vietas ieguvē-
jiem, skolotāja Mārīte Grī-
ne stāsta, ka skolotāja misija 
ir ierosināt, uzmundrināt, 
atbalstīt savus audzēkņus. 
„Ar skolēniem ir tā: ja tu 
ierosini, tad viņi deg. Mēs 
piedalījāmies arī pērn, un 
šie paši skolēni arī šī mā-
cību gada sākumā izrādīja 

interesi par piedalīšanos 
„eXperimentā”,” lepojoties 
saka skolotāja. Viņa atzīst, 
ka mācību stundās skolēni 
gūst nepieciešamās pamat-
zināšanas, taču gan indivi-
duāli, gan komandā nepie-
ciešams arī ļoti liels papildu 
darbs, kas bagātina skolēnu 
pieredzi. Skolotāja piekrīt, 
ka dalībai konkursā motivē 
arī izcilā balva – ceļojums, 
turklāt balvu iegūst ne ti-
kai 1., bet arī 2. un 3. vietas 
ieguvēji, piemēram, Juglas 
skolēni pērn bijuši Stokhol-
mā, kur jauki un izglītojoši 
atpūtušies.

Raksturojot komandas 
dalībniekus, skolotāja cer, 
ka kāds no viņiem savu 
nākotni saistīs ar fiziku, jo 
divi dalībnieki ar labiem 
rezultātiem ir piedalījušies 
valsts fizikas olimpiādē. 
„Nevienu, kuram nav in-
tereses, šajā virzienā nevar 
tik tālu aizvest. Ir iespē-
jams, ka, beidzot vidus-
skolu, viņi izvēlēsies savu 
nākotni saistīt ar eksakta-
jām zinātnēm, jo viņiem ir 
augsti vērtējumi,” progno-
zē skolotāja. Viņa uzskata, 
ka fizikas eksāmens nav 

būtiskākais – galvenais ir 
mācību process. „Pilnīgi 
pietiktu, ja vidusskolas 
beigās skolēni nokārtotu 
eksāmenu latviešu valodā, 
matemātikā un svešvalo-
dā, bet fizikas eksāmenu, 
ja tāds būtu nepieciešams, 
kārtotu savā profilējošajā 
augstskolā. Saviem skolē-
niem 12. klases beigās or-
ganizēju noslēguma darbu 
par visu triju gadu kursu: 
tajā viņiem būs jāuzrāda 
uzkrātās pamatzināšanas. 
Eksāmenā dažu stundu 
laikā tāpat nav iespējams 
parādīt sevi tik ļoti, kā to 
var izdarīt trīs gadu laikā, 
ko arī atspoguļo vērtējums 
atestātā. Ja augstskola tam 
netic, tā var organizēt at-
sevišķu eksāmenu, bet 
visiem uzspiest fizikas ek-
sāmenu nevajadzētu,” uz-
skata M. Grīne.

Raksturojot „eXperi-
menta” atlases posma uz-
devumus, skolotāja uzsver, 
ka bija nepieciešamas gan 
fizikas zināšanas, gan spēja 
ātri rīkoties ierobežotā lai-
kā, gan arī prasme sastrā-
dāties. Pēdējais uzdevums 
bija laboratorijas darba lī-
menī: tādu skolēni parasti 

pilda 1–2 stundas, bet te tas 
viņiem bija jāpaveic 20 mi-
nūtēs; arī pārējie uzdevumi 
bija ļoti interesanti.

Atbalsta skolēnu 
iniciatīvu
Par to, kā konkursam 

gatavojušies Rīgas pus-
fināla uzvarētāji, stāsta 
Rīgas 94. vidusskolas ko-
mandas „Satelīti” kaptei-
nis Kristiāns Kreinbergs: 
„Kopā ar Sabīni Bogda-
novu izdomājām, ka va-
jadzētu piedalīties „eXpe-
rimentā”, arī fizikas sko-
lotāja rosināja, taču pati 
aizņemtības dēļ komandas 
trenēšanu neuzņēmās. Pēc 
tam mums pievienojās arī 
pārējie klasesbiedri, kurus 
aizrauj fizika. Vajadzēja at-
rast skolotāju, kas palīdzē-
tu sagatavoties. Piekrita 
klases audzinātāja Ligita 
Podāne, kura māca mate-
mātiku. Pulcējāmies viņas 
kabinetā, risinājām uz-
devumus, arī sestdienās. 
Fināla spēlei gatavosimies 
vēl nopietnāk.”

Skolēni atzīst, ka pir-
mie četri pusfināla uzde-
vumi gājuši no rokas, taču 
pēdējais uzdevums „No-

sver bez svariem” radījis 
satraukumu: tik ļoti gribē-
jies uzvarēt, bet nav bijuši 
pārliecināti par pareizu 
rezultātu. Klases audzinā-
tāja L. Podāne uzskata, ka 
skolēni vēlējušies pārbau-
dīt savus spēkus, taču ir 
ļoti aizņemti, piemēram: 
kapteinis nopietni spēlē 
florbolu, viens puisis pār-
dienām spēlē futbolu, vie-
na meitene mācās mākslas 
skolā un raksta grāmatu. 
„Jauniešu intereses ir ļoti 
plašas, tādēļ diskutējām, 
vai pagūsim piedalīties 
arī šajā konkursā. Skolēni 
ļoti vēlējās to darīt, tādēļ, 
iesaistot arī manu vīru 
fiziķi, vienas meitenes 
māsīcu, kura iepriekšējos 
gados piedalījusies „eXpe-
rimentā”, nolēmām pie-
dalīties. Visinteresantākā 
bija neklātienes kārta, lai 
izcīnītu iespēju piedalīties 
pusfinālā. Skolēni daudz 
patstāvīgi strādāja, bija 
ļoti saliedēti kā komanda. 
Es pēdējā laikā atbalstu 
jauniešu iniciatīvu un ne-
lieku piedalīties tur, kur 
paši negrib, tad ir arī re-
zultāti,” atzīst klases au-
dzinātāja. 

konkurss 15

Noskaidrotas piecas „eXperimenta” fināla komandas

Rīgas komandu sniegumu vērtēja (no labās) Latvijas 
Universitātes rektors Mārcis Auziņš, AS „Sadales tīkls” 
Rīgas pilsētas kapitālieguldījumu daļas elektroietaišu 
ekspluatācijas inženieris Jānis zālītis, fizikas mācību 
portāla „FIzMIX” eksperts Kārlis Kravis un fizikas pa-
sniedzējs Aivars Eriņš.

Rīgas 94. vidusskolas komandas „Satelīti” skolēni pilda uzdevumu „Vārdu mīkla”, 
kurā uz tāfeles jāsakārto vārdu komplekti atbilstoši tēmām.

Aivars Eriņš (no kreisās) un Kārlis Kravis pārbauda, cik naglu skolēni izmantojuši, 
lai izveidotu pamatni, uz kuras uzlikt piepūstu balonu, kam jāiztur iespējami vairāk 
smilšu maisiņu.

Par savu skolēnu veiksmi īkšķus turēja katras komandas skolotājs, kā arī klasesbied-
ri, laiku pa laikam uzgavilējot par labi izpildītu uzdevumu.

i Daiga KļansKaiK
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Man patīk tehnoloģijas un dažādi konkursi

„Informācijas tehnolo-
ģiju (IT) pasaulē vissais-
tošākais man liekas tas, 
ka bez tehnoloģijām mūs-
dienu sabiedrība vairs 
nav iedomājama. Katru 
dienu IT attīstās, tāpēc 
arī mums ir jāiet laikam 
līdzi un jāapgūst tās,” 
teic konkursa „Skolotāja 
E-lāde 2014” uzvarētāja 
Zvejniekciema vidussko-
las informātikas skolotāja 
Santa Tinkusa.

Sarunā ar laikrakstu at-
klājās, ka jaunā skolotāja 
pēc vidusskolas absolvē-
šanas bija iestājusies divās 
augstskolās – Latvijas Uni-
versitātes Humanitāro zi-
nātņu fakultātes baltu filo-
loģijas studiju programmā 
un Vidzemes Augstskolas 
Inženierzinātņu fakultātes 
IT studiju programmā. Ilgi 
domājusi, kur iet mācīties, 
bet, tā kā Zvejniekciema vi-
dusskolas direktors Andris 
Dulpiņš piedāvājis infor-
mātikas skolotājas darbu, 
nolēmusi mācīties tehno-
loģijas un ir priecīga par 
iespēju strādāt skolā, kuru 
pati absolvējusi.

Kas pamudināja pie-
dalīties konkursā „Sko-
lotāja E-lāde”?

AS „Datorzinību centrs” 
un SIA „Microsoft Lat-
via” organizētajā radošajā 
konkursā „Skolotāja E-lā-
de” esmu piedalījusies jau 
pirms pāris gadiem. Tā kā 

man pašai ļoti patīk iesais-
tīties dažādos konkursos, 
kuros rosinu strādāt arī 
savu audzināmo 6. klasi, 
šogad šķita likumsakarīgi 
pieteikties „Skolotāja E-
lādei”. Programmēšanas 
vēlme radās vēl pirms lē-
muma piedalīties konkur-
sā, bet ideja apvienot visus 
izstrādātos mācību mate-
riālus (tematiskos stundu 
plānus, konspektus, pa-

mācības, video pamācības) 
publiski pieejamā mājasla-
pā tika īstenota, pateicoties 
šim konkursam.

Jūsu piedāvātais ie-
vadkurss „Ievads pro-
grammēšanas pamatu ap-
guvē programmmā „Kodu 
Game Lab”” ir fakultatīvs 
kurss. Vai tas nozīmē, ka 
šo mācību materiālu iz-
manto tikai pēcstundu 
informātikas pulciņos?

Mans izveidotais pro-
grammēšanas ievadkurss 
ir fakultatīvs kurss, bet 
tas nenozīmē, ka šīs zi-
nāšanas var mācīt tikai 
pēcstundu informātikas 

pulciņā. Daudzas idejas un 
stundu plānus var realizēt 
arī informātikas stundās, 
piemēram, 7. klasē, mā-
cot algoritmus, skolēniem 
var parādīt, kā veidojas 
loģiska darbību secība, lai 
panāktu vēlamu rezultātu, 
piemēram, „Kodu Game 
Lab” vidē – funkcionālu 
spēli. Protams, 7. klasē šī 
vide var šķist vienkārša, 
bet parādīt skolēniem no-
teikti var.

Ievadkurss ir izveidots 
4. klases skolēniem. Pro-
gramma „Kodu Game Lab” 
ir pievilcīga gan ar vizuālo 

noformējumu, gan vienkār-
šību. Loģisko shēmu izvei-
došana nav tik sarežģīta. Ar 
vienkāršām metodēm sko-
lēnus var rosināt pievērst 
uzmanību datorprogram-
mu veidošanai – bērns nā-
kotnē var būt datorprog-
rammu radītājs, ne tikai 
lietotājs.

Vai skolēni vēlas būt 
jaunā radītāji vai to-
mēr labprātāk darbojas 
pazīstamā, jau apgūtā 
lauciņā?

Skolēni vēlas būt jaunā 
radītāji, taču bieži vien 
bērniem trūkst motivā-
cijas, lai savu mērķi sa-

sniegtu. Pirmajās grūtībās 
skolēniem zūd vēlēšanās 
turpināt strādāt – meklēt, 
domāt risinājumu. Tāpēc 
bieži vien bērni izvēlas 
vieglāko ceļu – strādāt ar 
jau apgūtām prasmēm. 
Ļoti svarīga šajā proce-
sā ir skolotāju un vecāku 
loma, cenšoties iedrošināt 
skolēnus sasniegt jaunas 
attīstības virstones.

Nācies dzirdēt, ka 
skolēni ilgas stundas pa-
vada pie datora, vecāki 
ir pārliecināti, ka viņi 
pārzina IT, bet visbiežāk 
izrādās, ka prasmes ir 
ļoti ierobežotas. Vai, jū-
suprāt, to ietekmē infor-
mātikas programma, vai 
tas tomēr ir atkarīgs no 
pedagoga ieinteresētības 
un kompetences?

Tas ir mīts, ka skolē-
ni labi pārzina IT. Sākot 
mācīt informātiku 5. kla-
ses skolēniem, uzreiz var 
manīt, ka bērni ļoti labi 
prot sazināties virtuālajā 
pasaulē, bet viņu pamat-
prasmes darbā ar datoru 
ir ierobežotas. Uzskatu, 
ka informātikas stundas ir 
nepieciešamas, lai skolēni 
apgūtu dzīvei nepiecieša-
mās datorprasmes.

Tika aktualizēts jau-
tājums, ka informātikas 
stundas vajadzētu integrēt 
citos mācību priekšmetos. 
Manuprāt, šādu lēmumu 
nevajadzētu sasteigt, jo ne 
visiem skolotājiem ir pie-
tiekamas IT zināšanas, lai 
informātiku mācītu para-
lēli savam priekšmetam.

Uzskatu, ka mājas dar-
bus un dažādu papildu 
pulciņu, konkursu darbus 

vajadzētu likt veidot elek-
troniski arī pārējo priekš-
metu skolotājiem, šādi 
attīstot skolēnos prasmes 
strādāt ar IT.

Kā, jūsuprāt, jaunā-
kās tehnoloģijas palīdz 
citu mācību priekšmetu 
skolotājiem, vai tās iz-
manto jēgpilni?

Mūsdienās ir tik pla-
šas iespējas, kā izmantot 
jaunākās IT: gan dažādi 
tiešsaistes rīki – animāci-

ju, prezentāciju veidošanas 
programmas, gan tehnolo-
ģijas, kuras lietot ikdienas 
darbā, piemēram, inter-
aktīvās tāfeles, balsošanas 
pultis u. c.

Vai skolotāji izmanto 
šīs iespējas? Daudzi ne, jo 
nepieciešams laiks un zi-
nāšanas, lai sagatavotos 
mācību stundām, kurās 
grib izmantot tehnoloģi-
jas. Manuprāt, skolotājiem 

aktīvāk vajadzētu papildus 
mācīties, lai savās stundās 
izmantotu tehnoloģijas, jo 
tās nenoliedzami atvieg-
lo skolotāja darbu. Pie-
mēram, testu veidošana. 
Kāpēc jāveido skolēniem 
tests uz papīra, ja ir iespē-
jams izmantot balsošanas 
pultis? Gan bērniem inte-
resantāk, gan skolotājam 
testa rezultāti ir redzami 
uzreiz pēc uzdevumu iz-
pildes. Vairs nav jāvelta 
laiks testu labošanai, uz-

reiz, stundā, var analizēt 
iegūtos rezultātus.

Priecājos, ka Zvejniek-
ciema vidusskolā ir tik 
plašs tehnoloģiskais no-
drošinājums, ka skolotā-
jiem ir iespējams stundas 
izveidot interesantas un 
bērniem saistošas. Novēlu 
visiem skolotājiem papil-
dināt savas zināšanas IT 
jomā un sekot jaunākajām 
tendencēm! 

Ar vienkāršām metodēm 
skolēnus var rosināt pievērst 
uzmanību datorprogrammu 
veidošanai – bērns nākotnē 
var būt datorprogrammu 
radītājs, ne tikai lietotājs.


Bērni ļoti labi prot sazināties 
virtuālajā pasaulē, bet 
viņu pamatprasmes darbā 
ar datoru ir ierobežotas. 
Uzskatu, ka informātikas 
stundas ir nepieciešamas, 
lai skolēni apgūtu dzīvei 
nepieciešamās datorprasmes.



i iLzE BRinKmanEiK

Skolotājas izstrādātais ievadkurss „Ievads 
programmēšanas pamatu apguvē programmmā 
„Kodu Game Lab”” ir apkopots un pieejams mā-
jaslapā http://pluciti0.wix.com/programmesana

Skolotājai Santai Tinkusai (1. rindā pirmā no kreisās) pašai ļoti patīk piedalīties dažādos konkursos, tādēļ viņa 
rosina tajos iesaistīties arī savas audzināmās 6. klases skolēnus.
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„Aktīvi atpūsties ir mana mīļākā nodarbe – braucu ar 
divriteni, skrienu, un uz sportiskām aktivitātēm rosi-
nu arī skolēnus. Katru otrdienu pēc stundām mums 
ir sporta diena. Pēdējais pasākums bija orientēšanās 
mežā, kur bija jāmeklē dažādi kontrolpunkti,” stāsta 
enerģiskā, 25 gadus jaunā skolotāja.
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Stāsts par cilvēka un varas attiecībām stūra mājā

No 1. maija līdz 19. ok-
tobrim apmeklētājiem ir 
atvērta bijusī Valsts drošī-
bas komitejas (VDK) ēka 
jeb tā sauktā stūra māja 
Brīvības ielā 61, kurā ie-
kārtota programmas „Rīga 
2014” ekspozīcija „Stūra 
māja. Lieta Nr. 1914/2014”. 
Latvijas Okupācijas muzeja 
vēsturnieks Rihards Pēter-
sons stāsta, ka Centrālajā 
Valsts vēstures arhīvā un 
Rīgas pilsētas būvvaldes 
arhīvā, kur parasti glabā-
jas Rīgas ēku projekti, nav 
dokumentācijas, kas ļautu 
izsekot nama būvvēstu-
rei un izmantošanai. Tas 
ir izskaidrojams, jo kopš 
1940. gada ar nelielu pār-
traukumu Otrā pasaules 
kara laikā namu izmanto-
ja viena no slepenākajām 
organizācijām bijušajā Pa-
domju Savienībā – VDK, 
saukta arī par čeku. Šis 
nosaukums radies no pir-
mā padomju drošības die-
nesta nosaukuma: Ārkār-
tas komisija, krievu valodā 
Чрезвычайная комиссия, 
saīsināti ЧК (ČK). Dažādos 
kontekstos šis apzīmējums 
PSRS tika lietots arī vēlāk, 
kad iestādes oficiālais no-
saukums jau bija mainīts, 
savukārt padomju drošības 
struktūru darbinieki sarun-
valodā visbiežāk tika dēvēti 
par čekistiem.

Īres nams ar veika-
liem Brīvības ielā 61 ir 
celts 1912. gadā, tā arhi-
tekts ir Aleksandrs Vanags 
(1873–1919), kura likte-
nis izvērtās ļoti traģisks. 
1919. gada sākumā Rīgu 
ieņēma Pētera Stučkas lieli-
nieku (Latvijas Sociālistis-
kās Padomju Republikas) 
valdības spēki, kuri arestēja 
šķiriskos ienaidniekus: tu-
rīgākos pilsoņus, garīdz-
niekus, vācbaltiešu izcel-
smes iedzīvotājus. Viņu 
vidū bija arī A. Vanags, 
kuru 1919. gada 19. mar-
tā kopā ar vēl 21 Centrāl-
cietumā ieslodzīto izveda 
smilšu kalnos netālu no 
cietuma, piespieda izrakt 
kopēju kapu un nošāva bez 
jebkāda, pat bez revolucio-
nārās tiesas, sprieduma. Tā 
arhitekta traģiskais liktenis 
iezīmēja to, ko vēlāk – bai-
gajā gadā – nācās pārdzī-
vot bez vainas vainīgajiem 
viņa projektētajā un celtajā 
namā. Pēc lielinieku kara-
spēka padzīšanas no Rīgas 
1919. gada maijā A. Vana-
ga līķi pārapbedīja Otra-
jos meža kapos, kur viņš 
atdusas netālu no Valsts 
prezidenta Jāņa Čakstes 
kapavietas.

Meklēt atbildes 
20. gadsimta Eiropas 
vēsturei
„Stūra māja. Lieta 

Nr. 1914/2014” ar piecām 
tematiskajām izstādēm, 
ekskursijām gida pavadībā, 
konferencēm, diskusijām, 
koncertiem, semināriem ir 
viens no vērienīgākajiem 
Eiropas kultūras galvaspil-
sētas programmas notiku-
miem. No maija līdz oktob-
rim apskatot ekspozīciju, 
ikviens ir aicināts mēģināt 
rast sev atbildes uz 20. gad-
simta Eiropas vēstures uz-
dotajiem jautājumiem.

„Daudzās valstīs ēkas ar 
šāda veida pagātnes man-
tojumu joprojām nav pie-
ejamas, taču „Rīga 2014” 
uzdrošinās vērt šīs durvis, 
lai pārrunātu, kas ir bijis 
un kas būs, lai diskutētu 
par cilvēka un varas attie-
cībām, par mūsu katra iek-
šējām brīvībām un nebrīvī-
bām, ejot uz priekšu,” pauž 
nodibinājuma „Rīga 2014” 
vadītāja Diāna Čivle.

Stūra mājas ekspozīcija 
tapusi nodibinājuma „Rīga 
2014” sadarbībā ar Latvijas 
Okupācijas muzeju, biedrī-
bu „Mākslas telpa”, Latvijas 
Trimdas muzeju, Latvijas 
Naivās mākslas muzeju, 
kultūras un mākslas bied-
rību „NOASS”, Rīgas vēstu-
res un kuģniecības muzeju 
un SIA „Kinolats”.

Stūra mājas 1. stāvā 
atradīsies Latvijas Oku-
pācijas muzeja sagatavotā 
pamatekspozīcija „Stūra 
māja”. Šī ekspozīcijas daļa 
būs apskatāma bez maksas. 
Iegādājoties ekskursijas 
biļeti, gida pavadībā varēs 
izstaigāt VDK pagrabus. 
Ekskursijas būs pieejamas 
latviešu, krievu, angļu un 
vācu valodā.

Savukārt ēkas augšējos 

stāvos varēs apskatīt piecas 
izstādes, kas no dažādiem 
skatu punktiem traktē cil-
vēka un varas attiecības: 
„Draudzības (re)konstruk-
cija”, „Latvieša koferis”, 
„Par spīti visam”, „10 lietu 
stāsti par cilvēku un varu” 
un „Liktens lietu muzejs”.

„Draudzības (re)kon-
strukcija” – starptautiska 
laikmetīgās mākslas izstā-
de, kuras darbus veidojuši 
mākslinieki no Vācijas, Uk-
rainas, Kosovas, Igaunijas, 
Islandes, Zviedrijas, Lie-
tuvas un Latvijas. Izstādē 
tiek aktualizētas un māks-
linieciskiem paņēmieniem 
pētītas situācijas, kurās 
lielvaru pārstāvji noslēdz 
„draudzību” ar mazākām 
valstīm un sabiedrības 
grupām, kā tas notika, pie-
mēram, PSRS lielajā „tautu 
draudzībā” vai ASV mili-
tārajā klātbūtnē Islandē. 
Caur stāstījumu, mijiedar-
bību, humoru un ziņkāri 
izstāde iesaista skatītājus, 
aicinot aizdomāties par 
šībrīža ģeopolitiskās situā-
cijas sarežģītību, robežām 
un draudzības nozīmi.

Izstādē „Par spīti vi-
sam” vairums eksponēto 
darbu publiskai apska-
tei ir pieejami pirmoreiz. 
Darbu tapšanas gadskait-
ļus – 1941., 1945., 1949., 
1956. – un tapšanas vie-
tas – deportācijas vagons, 
koncentrācijas nometne, 
karagūstekņu filtrācijas no-
metne, lēģeris – komentēt 
nav nepieciešams. Daudzu 
tālaika notikumu foto-
grāfijas nav saglabājušās, 
tādēļ dokumentācijas ziņā 
šiem zīmējumiem ir tikpat 
augsta vērtība kā fotogrā-
fijām. Paralēli zīmējumu 
izstādei ekspozīcijā ir ie-
kļauti arī darbi, kuri tapuši 
jau 20. gadsimta beigās un 

21. gadsimta sākumā: tās ir 
aculiecinieku situāciju un 
notikumu rekonstrukcijas, 
kas papildus māksliniecis-
kajai vērtībai dod iespēju 
skatītājam emocionāli sa-
saistīt tālaika notikumus ar 
mūsdienām.

Izstādē „10 lietu stās-
ti par cilvēku un varu” ir 
skatāmas desmit autentis-
kas lietas. Vācu armijas ka-
ravīra zābaki, ermoņikas, 
smagi ievainota pacienta 
karte, rakstāmmašīna, uz-
valks, portsigārs, grāmata, 
saldumu kārba, radioapa-
rāts un pazudusī lieta vēs-
ta par pagājušā gadsimta 
vēstures drāmām un peri-
petijām un par cilvēkiem, 
kuru likteņus kādā mirklī 
ietekmējusi vara, liekot iz-
vēlēties: pakļauties varas 
diktētiem apstākļiem vai – 
gluži pretēji – cīnīties ar 
tiem. Katra lieta ir saistīta 
ar citiem krājumā esoša-
jiem muzeja priekšmetiem, 
kuri stāstu papildina un iz-
vērš, ļaujot tieši vai pastar-
pināti izstāstīt gan līdzīgus 
likteņstāstus, gan stāstus 
par sabiedrības un valsts 
likteni varas maiņās.

„Latvieša koferis” pa-
rāda priekšmetus, kas biju-
ši pietiekami būtiski, lai tos 
ņemtu līdzi, dažādos laikos 
un apstākļos dodoties pro-
jām no Latvijas. Galvenais 
izstādes simbols būs kofe-
ris, kura piepildīšana bijusi 
aizbraucēju izšķiršanās par 
vērtīgo un mazsvarīgo, par 
līdzi ņemamo un pameta-
mo. Kas ir būtiskākais, kas 
nezināmā nākotnē svešā 
zemē palīdzēs ne tikai fi-
ziskā, bet arī garīgā, inte-
lektuālā un emocionālā 
ziņā? Uz šādu eksistenciālu 
jautājumu pēdējo 200 gadu 
laikā bijis jāatbild simtiem 
tūkstošu latviešu. Izbrauk-

šana no Latvijas notikusi 
daudzos lielos viļņos. Vie-
ni varēja gatavoties aiz-
braukšanai dažus mēnešus, 
citi – dažas stundas. Izstā-
de atspoguļo šos procesus 
caur individuālu stāstu un 
personiskas pieredzes priz-
mu. Izstādē ir aplūkojami 
vairāk nekā 200 priekšme-
tu, kas atkal atgriezušies 
mājās – Latvijā, tostarp arī 
vairāk nekā 70 gadu svešu-
mā glabātas Latvijas rudzu 
maizes gabaliņi.

„Liktens lietu muzejā” 
ir apkopoti vairāk nekā 500 
personisku priekšmetu un 
lietu, kas pieder rīdzinie-
kiem, un apzināti ar tiem 
saistītie dzīvesstāsti – jaut-
ri, skumji, svinīgi un ikdie-
nišķi, arī liktenīgi. Priekš-
meti un lietas, kas saistīti 
ar konkrētiem notikumiem 
šo cilvēku dzīvē, spēj stās-
tīt daudz par pašiem cil-
vēkiem un viņu vērtībām, 
tādējādi ekspozīcija veido 
vienotu veselumu – vēstu-
risku stāstu par dzīves lai-
ku, kuru kopā esam veido-
juši un piepildījuši.

Ekskursija 
„Čekas pagrabos”
Latvijas Okupācijas mu-

zeja gidu vadītās ekskursi-
jas stūra mājā apmeklētā-
jiem atklāj gan no ēkas tap-
šanas laikiem saglabājušās 
elegantā interjera detaļas, 
gan pielāgojumus, kurus 

savām vajadzībām te ievie-
susi baisākā no padomju 
represīvajām struktūrām: 
apcietināto reģistrācijas 
telpu, pratināšanas telpu 
ar vienpusēji caurredzamo 
spoguļsienu un, protams, 
čekas pagrabus – VDK ie-
slodzījuma kameras ēkas 
1. stāvā un pagrabstāvā ar 
šauriem gaiteņiem, sma-
gām metāla durvīm, grīdai 
pieskrūvētām gultām un 
malkas plīti, uz kuras ieslo-
dzītajiem gatavoja ēdienu.

Ekskursijas turpinājumā 
ēkas augšējos stāvos inte-
resenti var apmeklēt telpu, 
kurā 1940. gada 21. jūnijā, 
stundu pēc tam, kad Iekš-
lietu ministrijas vadību 
pārņēma Vilis Lācis, Lat-
vijas Robežsargu brigādes 
komandieris ģenerālis Lud-
vigs Bolšteins izdarīja paš-
nāvību, atstājot pēcnāves 
zīmīti, kurā rakstījis, ka ne-
spēj savām rokām sagraut 
to, ko savām rokām cēlis, – 
Latviju. Apskati noslēdz 
vēstījums par stūra mājas 
pēdējiem akordiem – tā 
sauktajiem čekas maisiem 
jeb VDK kartotēkas daļu.

Projekta „Stūra māja. 
Lieta Nr. 1914/2014” dar-
balaiks no 1. maija līdz 
19. oktobrim: pirmdie-
nās – plkst. 10.00–16.00, 
otrdienās – slēgts, trešdie-
nās – plkst. 10.00–20.00, 
ceturtdienās – svētdienās – 
plkst. 10.00–18.00. 

Arestētajiem trīs reizes mēnesī bija iespēja pa apli ar rokām aiz muguras 20 minū-
šu pastaigāties laukumā, kas līdzinājās krātiņam. Arī debesis bija norobežotas ar 
stiepļu žogu, un sargs vērīgi sekoja, lai arestanti kaut kur nenomestu kādu zīmīti: 
tika rūpīgi slēpts, kuri citi cilvēki ir apcietināti. Realitātē atsauca Vecās Ģertrūdes 
baznīcas zvani…

Augusta Kirhenšteina baltais uzvalks atklāj stāstu par 
cilvēka izvēli sadarboties ar okupācijas varu. Pēc Lat-
vijas okupācijas A. Kirhenšteinu uzaicināja uz PSRS 
vēstniecību un piedāvāja kļūt par Latvijas marionešu 
valdības, kuras uzdevums bija lūgt Latviju „uzņemt” 
Padomju Savienībā, vadītāju.

FO
TO

: L
ET

A

   iK infORmāciJaiK

FO
TO

: L
ET

A



8. maijs, 2014      www.izglitiba-kultura.lv8. maijs, 2014      www.izglitiba-kultura.lv18 iespējas

„Mūsu nodibinājuma 
mērķis ir līdzdalība sabied-
rības, ekonomikas, vides un 
kultūras procesos, veicinot 
harmonisku ģimenes attīstī-
bu. Mūsu uzmanības lokā ir 
ģimene kā sabiedrības sastāv-
daļa. Par savu misiju uzska-
tām palīdzēt veidot harmo-
nisku dzīvi, lai katra ģimene 

var attīstīties, pilnveidoties, 
sadarboties. Strādājam kopš 
2007. gada un gan Latvijā, 
gan Eiropā jau esam pieda-
lījušies dažos projektos, kuri 
saistīti ar ģimenes jautāju-
miem,” stāsta nodibinājuma 
„Eco partners” projekta vadī-
tāja Tatjana Melehova.

Patlaban projektā iesaistī-
tie darbinieki pēta un anali-
zē migrācijas izraisītās prob-
lēmas, ja bērns paliek valstī, 
bet viens vai abi vecāki dzīvo 
ārzemēs. Kā atzīst T. Mele-
hova, tā nav tikai pārdomu 
vērta situācija Latvijā, bet 
visā Eiropā, ieviests pat jē-
dziens „Eiropas bāreņi”.

Pēc Labklājības ministri-
jas un Izglītības un zinātnes 
ministrijas datiem, šādu 

bērnu Rīgā pašlaik ir aptu-
veni 350.

Mācību programma 
„Zinu! Protu! Varu! Iemaņas 
veiksmīgai saskarsmei” tika 
izstrādāta projektā, kuru 
īsteno nodibinājums „Eco 
partners” un biedrība „Soci-
ālās alternatīvas institūts”.

Mācību programma ir 
inovatīvs sociālais pakalpo-
jums, kura mērķis ir sama-

zināt sociālās atstumtības 
risku un veicināt integrāci-
ju sabiedrībā, tā paredzēta 
7–12 gadus veciem bērniem, 
tiek piedāvātas dažādu veidu 
konsultācijas vecākiem un 
aizbildņiem.

Māca paplašināt un 
stiprināt saskarsmi
„Latvijā ir laba līdzšinējā 

pieredze bērnu emocionālajā 
audzināšanā, bet mūsu pie-
dāvātajā mācību programmā 
iesaistītas trīs puses – vecāki, 
bērni un skolotāji,” uzsver 
projekta vadītāja, komunikā-
cijas un personības izaugsmes 
trenere T. Melehova, kura 
apguvusi ģimenes attiecību 
pilnveidošanas kursu Šveices 
Koučinga akadēmijā. Mācību 

programmas galvenās tre-
neres Nadeždas Kašajevas 
pamatprofesija ir filozofijas 
un ētikas skolotāja, un viņa 
kursos Vācijā apguvusi zi-
nāšanas, kā veidot mācību 
programmas ģimenēm.

Nodarbības ir balstītas uz 
attālinātu bērna un pieaugu-
šā mijiedarbību, lai papla-
šinātu un stiprinātu bērnu 
kontaktus ar vecākiem.

Programma tiek ieviesta 
jau ar 2014. gada martu un 
turpināsies līdz maijam, tā 
ir saskaņota ar Rīgas domes 
izglītības, kultūras un spor-
ta departamentu. Projekts 
tiks īstenots ar Eiropas Eko-
nomikas zonas finanšu in-
strumenta un Latvijas valsts 
finansiālu atbalstu. Projektu 
finansiāli atbalsta Islande, 
Lihtenšteina un Norvēģija.

Pašlaik inovatīvo pro-
grammu realizē Rīgas Ost-
valda vidusskolā un Rīgas 
25. vidusskolā. Paredzētas 
12 nodarbības reizi nedēļā.

„Ar bērniem strādā pe-
dagogs, kas pārzina pro-
jekta ideju un arī konkrētās 
skolas skolotāji, piemēram, 
Rīgas Ostvalda vidusskolā 
iesaistījās ļoti atbildīga un 
sirsnīga sākumskolas krie-
vu valodas skolotāja Jeļena 
Platonova, bet Rīgas 25. vi-
dusskolā – skolotājas Daiga 
Vaitniece un Sandra Deksne. 
Ir būtiski, ka ir arī pieaugu-
šais, kuru bērni jau pazīst,” 
stāsta projekta vadītāja.

Bērni un vecāki 
nodarbības gaida
Kā atzīst Rīgas Ostval-

da vidusskolas direktore 
Jeļena Ivanova, par mig-
rācijas, emigrācijas un re-
emigrācijas problēmām ir 
liela ne tikai skolotāju, ve-
cāku, bet arī bērnu interese. 
Skolā pašlaik ir 11 bērnu, 

kuriem viens no vecākiem 
dažādu iemeslu dēļ atrodas 
ārzemēs.

„Skolā svarīgākais ir 
bērns un pedagogs, kurš 
spēj psiholoģiski motivēt 
iegūt ne tikai zināšanas, bet 
vispār apgūt kaut ko jau-
nu, domāt par sevi un savu 
ģimeni. Skolotāja J. Plato-
nova ir sākumskolas me-
todiskās komisijas vadītāja, 
vairāku mācību grāmatu 
autore un prot iedvesmot 
arī citus meklēt arvien 
jaunas iespējas. Inovatīvā 
mācību programma, ma-
nuprāt, ir sasniegusi mērķi, 
jo bērni gaida katru nāka-
mo nodarbību, gaida arī 
vecāki,” atklāj direktore un 
piebilst, ka veiksmīgi izvē-
lēta komunikācijas sistēma, 
jo bērni kļūst ļoti atvērti, 
prot runāt par problēmām, 
izpausties runājot, zīmējot, 
spēlējoties.

„Svarīgi, ka bērni apzinās, 
ka viņi tādi nav vienīgie, ka 
ir pedagogu atbalsts. Ir izde-
vies samazināt psiholoģisko 
stresu, lai arī ir notikušas 
tikai piecas nodarbības,” 
teic J. Ivanova, piebilstot, 
ka, viņasprāt, programma ir 
izstrādāta ļoti pārdomāti, lai 
soli pa solim apgūtu jaunas 
kompetences.

Projekta galvenā trenere 
N. Kašajeva atklāj, ka pie-
redzi guvusi arī Vācijā un, 
strādājot ar bērniem gan 
tur, gan Latvijā, sapratusi, 
ka bērniem vissvarīgākais – 
ja viņus uzklausa, dara kaut 
ko ar viņiem kopā, jo visas 
sarunas biedres atzīst, ka 
dažkārt arī ģimenēs, kur 
dzīvo abi vecāki, cilvēki 
viens no otra ir ļoti attālinā-
jušies, maz sarunājas, neveic 

kopīgus darbus, bet vairāk 
komunicē ar modernajām 
tehnoloģijām.

„Bērni runā ne tikai par 
labo, bet ar asarām acīs 
stāsta arī par savām sāpēm, 

kas mīt viņu sirsniņās. No-
darbību laikā visi kopā pār-
runājam un iesakām, kā 
vienu vai otru jautājumu 
risināt, kā palīdzēt. Bērnos 
rodas interese par sevi, viņi 
apzinās savu vērtību, to, ka 
viņu jūtas un pārdzīvojumi 
ir svarīgi,” stāsta N. Kašajeva 
un ir pārliecināta, ka iemā-
cītais palīdzēs viņu turpmā-
kajā dzīvē.

Arī vecāki sarunās skai-
pā vai pa tālruni tiek mu-
dināti ne tikai pajautāt, kā 
bērnam klājas, bet pārrunāt 
kādu problēmu, paplašinot 
savstarpējo saskarsmi, jo 
gan bērns, gan kāds no ve-
cākiem jau runā kā partneri 
ar zināmu pieredzi. Mājas 

uzdevums ir izlasīt kādu 
konkrētu rakstu, mācību 
materiālu.

Izvēlētās nodarbību tē-
mas veicina komunikāciju, 
saskarsmi, lai pilnveidotu 
ģimenes attiecības, piemē-
ram, mācās izzināt sevi, sa-

prast savas emocijas, klau-
sīties un sadzirdēt, kopā 
priecāties, savaldīties, rū-
pēties viens par otru, cienīt 
viens otru, dzīvot bez aiz-
vainojuma, atrast kompro-

misus, būt patstāvīgi, valdīt 
pār sevi, uzslavēt.

Esat paši labākie!
„Zinu – tas nozīmē, ka 

kopā ar bērniem apkopo 
viņu pieredzi, sniedz infor-
māciju. Protu – cenšas attīs-
tīt praktiskus paņēmienus, 
lai veiksmīgāk komunicētu 
ar pieaugušajiem. Varu – tā 
ir iekšējā motivācija, ka to, 
ko zina un prot, prasmīgi iz-
manto attiecīgās situācijās,” 
programmas būtību skaidro 
T. Melehova. „Vecākus ne-
rājam, ka viņi kaut ko dara 
nepareizi, bet – gluži pretē-
ji – uzsveram, ka viņi ir paši 
mīlošākie, bet varbūt neap-
zinās un nav izmēģinājuši 

citu pieredzi. Priecājos, ka 
vecākiem paredzētajās no-
darbībās arī viņi ir atvērti un 
dalās savā pieredzē. Mācām, 
lai viņi vairo pozitīvu attiek-
smi pret sevi, tad tā tālāk tiks 
pārnesta uz bērnu.”

Projekta vadītāja uzsver, 
ka, lai daudzas ieceres iz-
dotos un tās varētu ieviest 
skolā, daudz atkarīgs no 
skolas vadības. Abu skolu 
direktores ir ļoti atsaucīgas 
un motivē arī savus kolē-
ģus, T. Melehova cer, ka būs 
iespēja pārbaudīt, vai mā-
cību programma sasniedz 
savu mērķi, to pilnveidot 
un piedāvāt kā metodisku 
materiālu arī citiem Latvijas 
skolotājiem, lai to izmantotu 
praktiskajā darbībā.

Plašāka informācija par 
programmu: www.ecopart-
ners.lv. 

Bērniem vissvarīgākais – ja 
viņus uzklausa, dara kaut 
ko ar viņiem kopā, jo visas 
sarunas biedres atzīst, ka 
dažkārt arī ģimenēs, kur 
dzīvo abi vecāki, cilvēki viens 
no otra ir ļoti attālinājušies, 
maz sarunājas, neveic 
kopīgus darbus, bet vairāk 
komunicē ar modernajām 
tehnoloģijām.



Projektā iesaistītie darbinieki 
pēta un analizē migrācijas 
izraisītās problēmas, ja bērns 
paliek valstī, bet viens vai abi 
vecāki dzīvo ārzemēs. Kā 
atzīst T. Melehova, tā nav 
tikai pārdomu vērta situācija 
Latvijā, bet visā Eiropā, 
ieviests pat jēdziens „Eiropas 
bāreņi”.



Inovatīvā mācību 
programma, manuprāt, 
ir sasniegusi mērķi, jo 
bērni gaida katru nākamo 
nodarbību, gaida arī vecāki.



Palīdz emocionāli augt kopā 
bērnam, vecākiem un skolotājiem

i iLzE BRinKmanEiK

Bērni gaida nodarbības, jo kopā ar savu Rīgas Ostvalda vidusskolas skolotāju Jeļenu 
Platonovu (2. rindā no kreisās) un mācību programmas galveno treneri Nadeždu Ka-
šajevu rod atbildes uz daudziem jautājumiem, un neierodas vien tas, kurš saslimis.

Projekts „Mācību programma „Zinu! Protu! Varu! Iemaņas veiksmīgai saskarsmei” – inovatīvs sociālais 
pakalpojums ģimenēm ar bērniem, kurās kāds no vecākiem atrodas ārzemēs”. 
Granta līgums Nr. 2012.EEZ/PP/1/MIC/115/021
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Milvoku (Milwaukee) 
pilsētā, kas atrodas Viskon-
sīnas (Wisconsin) štatā ASV, 
kopš 1951. gada darbojas 
skola, kas lepni nes pirmās 
Latvijas karaspēka vienības 
komandiera latviešu pulk-
veža Oskara Kalpaka vārdu. 
Protams, runa ir par Pulk-
veža O. Kalpaka skolu, kuru 
šogad apmeklē 26 audzēkņi 
no 3 līdz 13 gadu vecumam. 
Viņi apgūst latviešu valodu 
(gan gramatiku, gan litera-
tūru), ticības mācību, ģeo-
grāfiju, vēsturi, dziedāšanu 
un dejošanu, kā arī mācību 
priekšmetu ar nosaukumu 
„Tautas mantojums”, kurā 
skolēni mācās par latviešu 
gadskārtām un tradīcijām.

Šajā mācību gadā skolē-
nus māca 14 skolotāju, kuri 
pārstāv vairākas paaudzes. 
Gados jaunākā skolotāja 
pati vēl ir vidusskolas skol-
niece. Pedagoģiskajā darbā 
iesaistās arī skolas bērnu 
vecāki. Vairāku skolotāju 
bērni jau ir beiguši Pulkveža 
O. Kalpaka skolu, bet viņas 
savu misiju mācīt bērnus 
turpina. Vairākiem skolas 
pedagogiem ir akadēmiski 
grādi dažādās zinātņu noza-
rēs. Skolas mācību pārzine ir 
Ph. D. Astrīda Kaugars.

Lai par Pulkveža O. Kal-
paka skolu uzzinātu ko vai-
rāk, uz sarunu aicināju ticī-
bas mācības skolotāju Maiju 
Strēlnieks.

Lūdzu, pastāstiet par 
skolas vēsturi!

Pirmā latviešu sko-
la Milvokos tika dibināta 
1951. gadā, un tās nosau-
kums bija Viskonsīnas 
Latviešu biedrības skola. 
1952. gadā šo latviešu skolu 
absolvēja 12 skolēnu. Vēlāk 
tās nosaukums tika mainīts 
uz Milvoku Latviešu skolu, 
un audzēkņu skaits strauji 
pieauga, vienu brīdi sasnie-
dzot pat 100 skolēnu. Pirm-
sākumos skolas atrašanās 
vieta vairākkārt mainījās, 
līdz 1962. gadā tā tika pār-
celta uz latviešu baznīcas 
telpām Milvoku priekšpilsē-
tā Vauvatosā (Wauwatosa). 
1964. gadā tika nolemts mai-
nīt nosaukumu uz Pulkveža 
O. Kalpaka latviešu skolu. 
Mācību pārziņi, kuri mūsu 
skolā nokalpojuši visilgāk, 
ir Arvīds Bolšteins, kurš 
pēc tam uzņēmās pārziņa 
amatu Garezera Vasaras 
vidusskolā, un tagadējais 
Amerikas Latviešu apvie-
nības nozares „Sadarbība 
ar Latviju” vadītājs Ēriks 
Krūmiņš. A. Bolšteina 
kungs skolā par pārzini no-
strādāja no 1962. gada līdz 
1974. gadam, bet Ē. Krū-

miņa kungs – no 1975. gada 
līdz 1987. gadam. Laika gai-
tā O. Kalpaka skolā bijuši 
12 pārziņi, un 2012. gada 
rudenī mūsu skolas vadību 
uzņēmās vecāku pārstāve 
Astrīda Kaugars.

Kā tiek organizēts sko-
las darbs?

Agrāk skolā nodarbības 
notika sestdienās, bet šajā 
mācību gadā – svētdienās. 
Mācību gads ilgst no sep-
tembra sākuma līdz maija 
vidum. Mūsu darba diena 
sākas ar pārzines uzrunu 
visai skolas saimei, tai seko 
ziņojumi un jubilāru godi-
nāšana, svinot dzimšanas 
un vārda dienas. Tad sākas 
visiem kopējs īss mācību 
brīdis par kādu izvēlētu te-
matu, kas no gada uz gadu 
mainās. Šogad cenšamies 
iepazīt Latvijas dzīvniekus, 
un katru svētdienu viens 
skolēns sniedz īsu pārskatu 
par kādu dzīvnieku, piemē-

ram, lapsu, kokvardi, roni, 
lasi, mežacūku. Šajā mācību 
gadā no rīta notiek arī prāta 
asināšana nodarbībā „Mini 
manu minamo”, kur viens 
vai divi skolēni uzdod pārē-
jiem skolēniem, skolotājiem 
un arī vecākiem, kuri tobrīd 
ir klāt, uzminēt pāris mīklu. 
Tā kā šogad Rīga ir Eiropas 
kultūras galvaspilsēta, tiek 
pastāstīts arī kāds intere-
sants fakts par Rīgu.

Pēc rīta uzrunas skolē-
ni dodas uz klasēm. Sākot 

ar pagājušo gadu, bērnus 
esam sagrupējuši pēc lat-
viešu valodas prasmēm. 
Skolas mērķis ir gādāt, lai 
mācības būtu piemērotas 
skolēnu spējām un ģimenes 
vēlmēm, kā arī veicinātu 
latviešu valodas mācību un 
latviskās identitātes attīstī-
bu. Skolēni liecības saņem 
divas reizes gadā.

Pēc nepieciešamības 
organizējam skolas pado-
mes sēdes, kā arī skolotāju 
sēdes un vecāku un skolo-
tāju sēdes. Arī skolotāji ar 
vecākiem satiekas pēc vaja-
dzības.

Vēl svarīgi ir pastāstīt 
par mūsu skolas tradīcijām. 
Periodiski mēs izdodam 
žurnālu „Gudrā Pūce”, kura 
veidošanā ir iesaistīti gan bēr-
ni, gan skolotāji, gan vecāki. 
Katru rudeni skolas skolēni 
un absolventi piedalās „Gar-
ezera panelī”, kur plašākai 
sabiedrībai stāsta par saviem 
piedzīvojumiem Garezera 

vasaras nometnēs vai arī Gar-
ezera Vasaras vidusskolā. Ik 
gadu pirms Lieldienām bērni 
sīpolu mizās krāso olas un tās 
ripina.

Pulkveža O. Kalpaka 
skolā darbojas deju grupa 
„Mazais metieniņš”, kuras 
jaunākie dejotāji ir četrus 
gadus veci. Mūsu dejotā-
ji ar latviešu tautas dejām 
uzstājas Milvoku tautību 
svētkos, kur, laikam ritot, 
ir piedalījušās vairāk nekā 
50 tautību grupas, kas dar-

bojas Milvoku apkārtnē. 
Tagad svētkos piedalīsies 
jau trešās paaudzes dejotāji 
no mūsu skolas.

Un noteikti ir jāpiemin 
vēl kāda ļoti svarīga tradīci-
ja. Kopš 1985. gada Pulkve-
ža O. Kalpaka skolas absol-
venti nodod Latvijas karo-
gu nākamajai klasei ar pro-
fesora Valtera Nollendorfa, 
kurš skolā strādāja 14 gadu, 
1985. gada 18. maijā sacerē-
tā dzejoļa vārdiem:

„Kā 
pulkvedis Kalpaks
pie Airītēm krita,
pieminot
ņemiet šo karogu
sarkanbaltsarkano!

No rokas rokā,
no klases klasē,
paaudzes paaudzē:

turiet to cieši,
turiet to tīru,
glabājiet droši,
glabājiet brīvu,
sarkanbaltsarkanu
Latvijai dzīvai!”

Vai kopā ar bērniem un 
viņu vecākiem organizējat 
kādus pasākumus?

2013. gada rudenī O. Kal-
paka skolas skolēni, skolotāji 
un vecāki brauca apciemot 
Krišjāņa Barona Latvie-
šu skolu Čikāgā, savukārt 
2014. gada pavasarī mūsu 
skolas saime kopā ar Milvo-
ku Sv. Trīsvienības draudzes 
locekļiem brauks uz Ziemeļ-
viskonsīnu apciemot sen-
latviešu kapsētu un pavadīt 
laiku kopā ar šo senlatviešu 
pēcnācējiem. Iespējams, ka 
mēs šī brauciena laikā satik-
simies ar vienu citu latviešu 
skolu no citas pavalsts. Vēl, 
runājot par pagājušo gadu, 
atceros, ka rudenī skolēni ar 
vecāku un skolotāju palīdzī-
bu skābēja kāpostus, tos pār-
deva draudzes rudens sarī-

kojumā un nopelnīto naudu 
noguldīja skolas kasē.

Kāda ir vecāku atsau-
cība un iesaistīšanās sko-
las dzīvē?

Mūsu audzēkņu vecāki ir 
ļoti atsaucīgi un aktīvi pie-
dalās skolas dzīvē. Vispirms 
jāpiemin, ka O. Kalpaka sko-
lā ir padome, kurā darbojas 
pārzine, pārzines palīdze, 
skolas vecāku pārstāve, sko-
lotāju pārstāve un kasieris. 
Katru svētdienu divas ģime-
nes izpilda dežurantu pie-
nākumus, kā arī tieši vecāki 
pāris reižu mēnesī rīko siltas 
pusdienas. Vecāki piedalās 
Ziemassvētku pasākuma 
rīkošanā kopā ar Milvoku 
Sv. Trīsvienības draudzi. Šajā 
sarīkojumā skolēni rāda 
priekšnesumu un sagaida 
Ziemsvētku vecīti. Arī pava-
sara sarīkojums kopā ar Mil-
voku Sv. Trīsvienības drau-
dzi nav iedomājams bez 
skolēnu vecāku piedalīša-
nās. Ar šo sarīkojumu mēs 
noslēdzam skolas gadu.

Pēdējos divus gadus vecāki 
un skolēni skolotāju vadībā 
piedalās nodarbībās Mārtiņ-
vakara sarīkojumā. Vecāki 
palīdz rīkot arī izbraukumus, 
lai skolēniem sagādātu izklai-
dēšanos, piemēram, ziemā 
braukšanu ar ragaviņām, kā 
arī lai apmeklētu dažādas 
vietas, kur var iegūt jaunas 
zināšanas. Visi kopā esam 
apmeklējuši brīvdabas mu-
zeju, botānisko dārzu un vēl 
citas vietas.

2012. gadā, kad Milvokos 
rīkoja Vispārējos dziesmu 
svētkus Amerikā, tieši vecā-
ki atbalstīja skolēnu pieda-
līšanos tautas deju lieluzve-
dumā un „Čikāgas piecīšu” 
koncertā.

Lūdzu, pastāstiet par 
Pulkveža O. Kalpaka sko-
las skolotājiem!

Vairums mūsu pedagogu 

ir dzimuši Amerikā un paši 
absolvējuši latviešu skolas un 
Garezera Vasaras vidusskolu. 
Trīs no pašlaik strādājoša-
jiem pedagogiem ir Pulkveža 
O. Kalpaka skolas absolventi. 
Viena skolotāja ir apmeklē-
jusi arī Minsteres vidusskolu. 
Protams, jāpiebilst, ka skolā 
darbojas pedagogi, kuri ir 
dzimuši Latvijā. Divas mūsu 
skolotājas ir dzimušas Lat-
vijā un Amerikā ieceļojušas 
1949. un 1950. gadā. Ir arī 
mācībspēks, kas Amerikā 
ieceļojis vēlāk – deviņdes-
mitajos, pat divtūkstošajos 
gados. Skolotājiem ir baka-
laura, maģistra un doktora 
grādi, bet ne visiem tie ir 
pedagoģijā. Noteikti vēlos 
uzsvērt, ka visi mūsu skolas 
pedagogi strādā skolas labā, 
jo bērnu latviskā izglītība vi-
ņiem ir ļoti svarīga.

Kāds ir skolas nodroši-
nājums ar mācību līdzek-
ļiem latviešu valodā?

Pulkveža O. Kalpaka 
skolā ir bibliotēka, kuras 
krājumos ir latviešu grā-
matas un mācību līdzekļi. 
Mēs saņemam grāmatas no 
Latvijas Nacionālās biblio-
tēkas (LNB) un piedalāmies 
LNB rīkotajā pasākumā 
„Bērnu un jauniešu žūrija”, 
lai veicinātu latviešu grāma-
tu lasīšanu. Esam priecīgi, ka 
2012. gada Ziemassvētkos un 
2013. gada ziemā Latviešu 
valodas aģentūra skolai uz-
dāvināja grāmatas.

Savukārt, runājot par nau-
das līdzekļiem, mūsu skola 
tos gūst no bērnu vecākiem, 
kuri katru gadu maksā sko-
lasnaudu, no latviešu orga-
nizāciju un individuālajiem 
ziedojumiem. Individuālos 
ziedojumus mēs saņemam 
no labvēļiem Draudzīgā ai-
cinājuma sarīkojumā, kā 
arī citu pasākumu laikā. No 
Latvijas skola finansiālu at-
balstu nesaņem.  

19diasporā

Skola, kas godam nes pulkveža vārdu
   Lāsma ĢiBiETEiK

Pulkveža O. Kalpaka skolas audzēkņu izveidotā „Gaismas pils” Draudzīgā aicinājuma 
laikā. Instalācijai izmantotas grāmatas, kas simbolizē tiltu starp divām pasaulēm.
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Skolas mērķis ir gādāt, lai 
mācības būtu piemērotas 
skolēnu spējām un ģimenes 
vēlmēm, kā arī veicinātu 
latviešu valodas mācību un 
latviskās identitātes attīstību.



PAR PULKVEŽA O. KALPAKA SKOLU 
STāSTA TāS PāRSTāVJI
Skolas pārzine Astrīda Kaugars: „Mūsu skolas absol-

venti ir izkaisīti pa visu plašo pasauli, bet visiem ir kopējs 
pamats latviskajā izglītībā.”

Iepriekšējā skolas pārzine Renāte Blennerte: „Pulk-
veža O. Kalpaka skola ir man ieaugusi dziļi sirdī. Piede-
rība pie skolas ģimenes manī aizkustina kādu senu noti. 
Latvijā biju dziļi patriotiska – piedalījos Baltijas ceļā, stā-
vēju mītiņos par brīvu Latviju, uztraucos par mammu, 
kura gāja sargāt barikādes. Amerikā dzīvojot, sapratu, ka 
šo degsmi un mīlestību uz Latviju, tās valodu, vēsturi un 
kultūru gribu dēstīt arī savos bērnos. Esmu skolai veltīju-
si savu labāko enerģiju, un arī skola man ir mācījusi tik 
daudz par latvietību, dzīvi, cilvēkiem.”

Skolas mācībspēka pārstāve Sandra Bērziņa: „Ar Mil-
voku latviešu skolu esmu bijusi saistīta trīspadsmit gadu, 
no kuriem pati par skolotāju esmu strādājusi beidzamos 
divpadsmit. Varu teikt, ka latviešu skola ir ne tikai devu-
si izpratni un zināšanas par latvietību maniem dēliem 
Rolandam un Oskaram, bet arī bagātinājusi mani pašu. 
Novēlu skolai aktīvi darboties un braši turēties vēl ilgus 
gadus!”
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Pozitīvs apgalvojums kā 
pašpalīdzības programma (2. daļa)

Lektors un publicists

Afirmācijas 
saspringuma, 
baiļu un stresa 
transformācijai
Es ļauju domām un 

ķermenim brīvi darboties, 
šādi atbrīvojos no sasprin-
dzinājuma. Esmu brīvs no 
cīņas, šādi es sevi labāk 
redzu, labāk dzirdu un la-
bāk jūtu. Ik dienas rūpējos 
par labajām domām, šādi 
es rūpējos par sevi un ap-
kārtējiem; tās atgriežas 
pie manis – šādos brīžos 
pasaule kļūst draudzīgāka. 
Es apklusinu savas tērgājo-
šās un vērtējošās domas, es 
apstājos, lai savā ķermenī 
saskatītu gaismu un do-
mās izstarotu aizkustinošu 
mīlestību pret sevi un ap-
kārtējo pasauli. Mācības ir 
zīmju tulkošana un sevis 
izprašana. Tajā nav ne uz-
varu, ne zaudējumu – tā 
vienkārši ir mierīga Dabas 
izpausme – tā izglīto ma-
nas domas un ķermeni, tā 
atbrīvo mani no bailēm un 
vainas apziņas. Uz pagātni 
es atskatos ar mīlestību un 
mācos no tās ar pateicību. 
Tur nav ne sliktā, ne labā. 
Es pateicos par apgūto. Es 
atzīstu un pieņemu pār-
maiņas, dzīvoju saskaņā ar 
tām, jo tāda ir dabas aprite. 
Esmu atvērts pasaulei, šādi 
pazīstu gudrību un apgūs-
tu mieru. Es gremdējos 
dievišķajā gudrībā, tas ir 
iekšējs spēks, kas piesais-
ta ārējos. Es iedvesmojos, 
es paplašinos, es izstaro-
ju mieru un saskaņu, šādi 
es sakārtoju savu dzīvi. 
Es izstaroju labestību un 
mīlestību, jo zinu, ka tā 
atgriežas pie manis, tā dar-
bojas dabas aprites likums. 
Es iedvesmoju ķermeni, 
šādi to pieradinu pie ve-
selības. Vislabākā drošība 
esmu es pats. Katru vārdu 
piepildu ar mieru, tas pie-
pilda manu sirdi, ķermeni, 
manu ticību, visu būtību; 
es pateicos šim spēkam. 
Sevī uztaustu laimes asnus; 
tas izdodas īstajā laikā un 
īstajā vietā, es jūtos mierī-
gi. Dzīvoju saskaņā ar sevi, 
šādi es rūpējos par saskaņu 
ar apkārtējo pasauli. Es iz-
tēlojos sevi priecājamies ar 
nelabvēļiem, šādi rūpējos 
par labām attiecībām ar 

visu pasauli. Es pārtrau-
cu runāt par bēdām, šādi 
esmu brīvs no bezpalīdzī-
bas un depresijas. Es do-
māju labas domas, tās caur 
citiem atgriežas pie manis, 
mēs esam vienoti. Es atce-
ros labo, man ir pozitīva 
atmiņa. Es uzticos sev un 
apkārtējai pasaulei, šādi 
atbrīvojos no vientuļnieka 
izjūtām. Dažādi uzskati ir 
ceļš uz citām pasaulēm, es 
jūtos drošs šādā dažādībā. 
Esmu brīvs no briesmām, 
šādi pārtraucu tās pie-
saistīt. Ik brīdi es atceros 
sauli – tā spīd vienmēr, 
ik brīdi atceros labus vār-
dus – tie sasniedz mani 
vienmēr. Bezgalīgajā dzī-

ves plūsmā viss ir taisnīgs, 
viengabalains un pilnīgs. 
Es ticu varenajam dabas 
spēkam. Katru dienu, kat-
ru mirkli tas caurstrāvo 
katru manu šūnu. Es jūtu 
to. Priecājoties par sevi, es 
priecājos par pasauli, un, 
priecājoties par pasauli, 
es priecājos par sevi. Mēs 
esam vienoti neredzamā 
ēterā, tāpēc droši dalos ar 
pārējiem. Mēs esam vie-
nots veselums. Es ar prieku 
sagaidu katru nākamo die-
nu, ar prieku un bez aiz-
spriedumiem apgūstu visu 
jauno. Tāda ir dabas aprite. 
Esmu īstajā laikā, īstajā vie-
tā un daru to, kur visbiežāk 
aizklīst manas domas. Es 
domāju mierīgas un dro-
šas domas, šādi es dzīvoju 
mierīgā un drošā pasaulē. 
Es paļaujos uz sevi, tas ir 
ceļš uz apkārtējās pasaules 
atbalstu. Es brīvi izpaužu 
jūtas, tas ir ceļš uz manu 
drošību. Šodien labā ir vai-
rāk, es priecājos ik dienas. 
Manu labo domu gravitā-
cija vada manu dzīvi, un 
es esmu pārliecināts par 
to. Es esmu cēloņsakarī-
ga enerģijas nezūdamības 
likuma izpausme, es to 
apzinos un ar to rēķinos. 
Es esmu Visuma iemīļots 
bērns, ar labām domām un 
vārdiem pasargāju savu un 
citu dzīvi. Es daru to, kas 
radīts man, tātad eju kop-
solī ar Visuma spēkiem. 
Es atbrīvoju vietu jaunām 

veiksmēm, es paplašinos, 
robežas nosaku tikai es. Es 
izjūtu prieku par šodienas 
pieredzi, šādi es mācos, 
es apzinos, ka dabā viss 
vairojas. Es piepildu savu 
māju ar mīlestību, šādi 
esmu drošībā. Vissīkākajā 
atoma vienībā ir cita bez-
galība, es esmu saistīts ar 
Visumu, esmu kopā ar spē-
ku, kurš ir radījis mani. Es 
strādāju ar cilvēkiem, kuri 
mani mīl un kurus mīlu es, 
esmu drošībā. Es drosmī-
gi ļaujos panākumiem, tie 
piepilda manu dzīvi. Es 
vēlos būt laimīgākais, ne-
vis labākais. Laimīgākais 
ir pats labākais cilvēks uz 
pasaules, jo aplaimo arī 

citus, es par tādu kļūstu. 
Esmu ceļā uz laimi. Es sevi 
iepriecinu, es radu savus 
likumus. Es radu pasauli 
tādu, kādu es radu sevi, 
tāpēc es sevī redzu lielisku 
būtni. Es mīlu dzīvi, šādi 
paužu prieku par to, kas 
mīt manī. Es rūpējos par 
pozitīvu ticību, tā ir mans 
iekšējais spēks, kura priek-
šā atkāpjas neveiksmes. Es 
atbrīvojos no cīņas ar slik-
to pasauli, es rūpējos par 
labo pasauli, šādi vairojas 
mans miers un drošība. Es 
brīvi dodu, es brīvi ņemu, 
es ticu šai dabas apritei. 
Es ik dienas sevi izprotu, 
šādi mana pasaule kļūst 
plašāka un drošāka. Es 
atbrīvojos no bailēm, šādi 
pārtraucu tās piesaistīt. 
Ap sevi es radu mīlestības 
un pateicības lauku, šādi 
mainās apkārt notieko-
šais. Manas būtības dzīlēs 
atrodas neizsīkstošs, bez-
galīgs dzīves avots, tas ir 
mans atjaunotnes spēks. 
Es rūpējos par līdzsvaru 
domās un vārdos. Es kļūs-
tu mierīgāks, šādi kļūstu 
arī drošāks. Es rūpējos 
par savu labizjūtu, šādi es 
glābju pasauli; lolojot sevi, 
es loloju citus; gādājot par 
citiem, es gādāju par sevi. 
Es dzīvoju šodienā, izjūtu 
katra mirkļa burvību, prie-
ku, esmu ceļā uz prieka 
pilnu un mierīgu nākotni. 
Dabā valda vairošanās li-
kums, tāpēc es priecājos ik 

dienas un esmu pateicīgs 
par to. Es ar pateicību at-
veros pozitīvai iedvesmai, 
tā uzlādē un papildina 
mani. Šī diena ir brīnišķī-
ga, es eju kopsolī ar dabas 
spēkiem. Manas vēlmes 
ir laimes avots, tās mani 
sargā kā dievišķs spēks. Es 
slavēju savu ķermeni, šādi 
es katru šūnu piepildu ar 
dievišķo saprātu. Tagadne 
ir brīva no pagātnes, es 
mācos un mainos, es brīvi 
izzinu šodienu. Piedevis 
es jūtos brīvāk un vieglāk, 
šādi es mācos sevi mīlēt 
arvien vairāk un spēcīgāk. 
Es piedodu otram, šādi es 
piedodu sev.

Afirmācijas 
kā kognīcija
Dzīves notikumi ir 

mana attīstība, es tos iz-
protu kā apslēptas zīmes. 
Pārtraucot konfliktus iek-
šējā pasaulē, tie pazūd arī 
ārējā pasaulē – to vietā ie-
nāk labvēlība un saskaņa – 
tā izdziedē vecās rētas. 
Par pasauli es runāju tikai 
labu, šādi nodrošinos pret 
sliktu apkārtējās pasaules 
attieksmi. Es rūpējos par 
jēgpilnām domām, es jū-
tos pacilāti. Es cienu katru 
satiktu cilvēku, jo katrs ir 
mana kaut kā projekcija. 
Es domāju par laimi, tāpēc 
runāju par to; kā runāsim, 
tā dzīvosim. Es dzīvoju cē-
loņsakarīgā pasaulē, tāpēc 
iztēlojos to par labu esam; 
ko iztēlosimies, to piedzī-
vosim. Ik dienas es rūpējos 
par domām, vārdiem un 

emocijām, šādi materiali-
zēju savu pasauli. Manas 
domas jau ir rīcība, es uz-
ņemos atbildību. Es rūpē-
jos par ikdienā lietotiem 
vārdiem, šādi apliecinu 
gatavību mainīties, augt, 
novērtēt, atzīt un priecā-
ties. Vispirms es mīlestību 
baudu domās, šādi es to 
pievelku. Es pārtraucu ru-
nāt par naudas trūkumu, 
šādi es veicinu bagātību 
un esmu atvērts panāku-
miem. Manas domas un 
vārdi darbojas kā magnēts, 
es pievelku veiksmi un lab-
klājību, par to pārliecinos 
ik dienas.

Es domāju un runāju par 
laimi, šādi es rūpējos par 
to. Es mainu domāšanas 

veidu, mainu vārdus – un 
man tie palīdz. Es pārvaru 
ierobežojumus, šādi savu 
dzīvi skatu nebeidzamā 
vienreizīgumā un krāšņu-
mā. Ik dienas es iedziļinos 
savā bezgalības būtībā, šādi 
apgūstu dabas gudrību. 
Es izprotu vecāku un sko-
lotāju pārdzīvojumus, tie 
palīdz izprast sevi. Es ļau-
ju visiem būt citādiem, arī 
es esmu citāds. Es saskatu 
sevī veiksminieku, tas ir 
pirmais solis uz veiksmi. Es 
iejūtos veiksminieka lomā, 
tas vairo veiksmes spēkus. 
Mana līdzdalība konfliktos 
ir informācija par mani, es 
atbrīvojos no cīņas, es mā-
cos saskatīt, sadzirdēt un 
mainīties. Es domāju labas 
domas, runāju mīļus vār-
dus, ik dienas jūtos labāk 
un labāk. Es pievēršos tikai 
labajam, šādi es pārtrau-
cu pievērsties trūkumiem, 
un tos mazāk pamanīs arī 
pārējie. Mainās manas do-
mas, mainās mana valoda; 
mainās mana valoda, mai-
nās manas domas, tātad es 
baudu tiesības uz labizjūtu 
un labklājību. Es ar prieku 
pieņemu drosmīgus lēmu-
mus, šādi es mainos milzu 
ātrumā. Sevis izzināšana 
ir drošība un svētība, es 
to daru ar mīlestības un 
cieņas pilnu attieksmi. Es 
pārtraucu runāt par no-
gurumu, šādi pārtraucu 
to piesaistīt. Es esmu brīvs 
no kavēšanās pagātnē, šādi 
es taupu resursus tagadnes 
mirklim, es veselīgi izzinu 
šodienu. Es attīstu iekšējo 

bagātības izjūtu, tas ietek-
mē manu ienākumu palie-
lināšanos, dabā viss vairo-
jas. Ik dienas es izzinu sevi, 
tā ir mana drošība. Es pie-
ņemu citu unikālās pasau-
les, šādi es kļūstu unikāls. 
Garīgā attīstība ir mainīt 
sevi, nevis citus; es mai-
nos, mainās arī pasaule. Es 
priecājos par citu panāku-
miem, šādi es tos novēlu 
arī sev; resursi ir bezgalīgi, 
to pietiks visiem; Daba ir 
nebeidzama. Es pasludinu 
pozitīvu priekšstatu par 
dzīvi, es to pieņemu ar 
prieku, es mainos un dzī-
voju tālāk. Ne vienmēr tas, 
kas bija svarīgs vakar, ir 
svarīgs arī šodien, es atbrī-
vojos no veciem priekšsta-

tiem, mans solis ik dienas 
kļūst vieglāks. Es daru to, 
kas man patīk, es brīvi rī-
kojos ar naudu, apzinos, ka 
nauda ir nebeidzama dabas 
izpausme. Es pārtraucu 
runāt par grūtībām, esmu 
brīvs no tām, mans solis 
ik dienas kļūst vieglāks 
un vieglāks. Es pārtraucu 
baidīties par sevi, šādi es 
pārtraucu baidīties no ci-
tiem, mēs esam draugi. Es 
gaidu labo sevī, šādi es gai-
du labo arī citos cilvēkos. 
Es rūpējos par draudzīgām 
domām, apkārtējā pasaule 
ik dienas kļūst draudzīgā-
ka. Ienākumu man ir tik, 
cik spēju tos iztēloties un 
tiem noticēt, es veicu pār-
maiņas, es saņemu pienā-
cīgu atalgojumu. Es papla-
šinu priekšstatus par dzīvi, 
tos pieņemu un atzīstu, es 
mainos. Mana diena sākas 
ar pateicību un prieku, tā-
tad šādi tā arī beidzas, tāds 
ir Dabas aprites princips. 
Es atbrīvojos no vēlmes 
būt labākajam, šādi esmu 
brīvs no konkurentiem un 
jūtos mīlētāks. Ar labām 
domām es turpinu savu 
attīstību, šādi savu ikdienu 
padaru vieglāku arī citiem. 
Es gūstu to, ko saskatu iz-
tēlē, es saskatu tikai labo; 
ko vizualizēsim, to piedzī-
vosim. Esmu brīvs no do-
mām un vārdiem par ne-
veiksmi, šādi es atbrīvojos 
no neveiksminieka lomas; 
es ieeju jaunā dzīvē, manī 
notiek garīgas pārmai-
ņas. Es atsakos no veciem 
priekšstatiem par to, kādai 
ir jābūt pasaulei un kādām 
ir jābūt attiecībām. Es rū-
pējos par labām domām 
un vārdiem, jo apkārtējā 
vide ir manu domu, vārdu 
un emociju radītās sekas. 
Es spēju saskatīt sevī labo, 
šādi es spēju saskatīt labo 
arī otrā. Es esmu pelnījis 
to, ko atkārtoju domās un 
vārdos, es izvēlos veiksmi, 
veselību un bagātību. Es 
izvairos runāt par ienaid-
nieku, šādi es viņu novēr-
tēju, esmu brīvs no sliktā 
saskatīšanas. Es par citiem 
runāju tikai labu, šādi es 
piesaistu jaunus draugus. 
Esmu brīvs no stereoti-
piem un aizspriedumiem, 
mani bērni to novērtē un 
pateicas. Konfliktsituācijas 
ir mācībstundas, pret tām 
es izturos ar pateicību un 
cieņu. Es piedodu sev un 
citiem, tas mani dara brī-
vu, piedošana ir negatīvās 
informācijas dzēšana, tā ir 
sliktā pārvēršana labajā.

www.pedagogs.lv
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        KaspaRs BiKŠEiK

Es domāju par laimi, tāpēc 
runāju par to; kā runāsim, 
tā dzīvosim. Es dzīvoju 
cēloņsakarīgā pasaulē, tāpēc 
iztēlojos to par labu esam; ko 
iztēlosimies, to piedzīvosim.



Es pārtraucu runāt par 
naudas trūkumu, šādi es 
veicinu bagātību un esmu 
atvērts panākumiem.
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Darba lapa skolēnam
Kā cilvēks uztver skaņu?
1. uzdevums. Atbildi uz jautājumiem!
Klasē radiouztvērējs spēlē mūziku. 
Kas notiek, ja tu ar rokām aizklāj savas ausis?
Kāpēc skaņa, ko tu dzirdi, kļūst klusāka?
Kā mēs rīkojamies, ja vēlamies saklausīt 
klusas skaņas?

2. uzdevums. Sarullē no papīra lapas tauri un 
izpēti, kā tā palīdz pastiprināt skaņu runājot un 

kā – klausoties!

3. uzdevums. Vēro demonstrējumā, kā lēkā rīsu 
graudi uz nostieptā balona virs radiouztvērēja skaļ-
ruņa, kad radiouztvērējs spēlē mūziku!

Kas notiek ar graudiem, kad skaņa kļūst skaļāka?
Kas varētu notikt ar nostiepto balonu, ja skaņa 

būtu ļoti skaļa?

4. uzdevums. Kā tu domā, kāpēc ļoti skaļa skaņa var būt bīstama cilvēkam?

Es šodien stundā iemācījos…

21metodiskie materiāli

Inovatīvas mācīšanās 
formas sākumskolā

LU Dabaszinātņu un 
matemātikas izglītības 
centra projekta 
koordinatore

Latvijas Universitātes (LU) 
Dabaszinātņu un matemātikas 
izglītības centrs aicina sākum-
skolas skolotājus uz nodarbī-
bām. Tiek piedāvātas jaunas 
programmas un praksē izmē-
ģinātas inovatīvas mācīšanās 
formas, kas atbilst sākum-
skolas skolotāju vajadzībām. 
Nodarbībās ietvertas lomu 

spēles, simulācijas, interaktīvi 
uzdevumi un darbs ar reālām 
dalībnieku dzīves situācijām.

Katras programmas ap-
joms ir 12 akadēmisko stundu. 
Par nodarbību norises laiku, 
vietu un intensitāti iespējams 
vienoties individuāli saskaņā 
ar dalībnieku iespējām un in-
teresēm.

Piedāvātās programmas:
• informācijas tehnoloģijas 

dabaszinībās un matemātikā 
(interaktīvā tāfele, balsošanas 
pultis, datori un planšetdatori);

• teksta uzdevumi un ra-
doši uzdevumi sākumskolas 
matemātikā;

• pētniecība, eksperimenti 
ar vielām un ierīcēm, fizikas 
un ķīmijas elementi sākum-
skolas dabaszinībās.

Plašāka informācija, kā arī 
iespēja pieteikties, rakstot e-
pastu uz dzmic@lu.lv vai zva-
not pa tālruni 67033741.

Ieskatam piedāvājam 
piemērus no nodarbībās iz-
mantotajiem mācību mate-
riāliem – darba lapu 3. kla-
ses skolēniem „Kā cilvēks 
uztver skaņu?” un 6. klases 
skolēniem „Kā fiziskā slodze 
ietekmē pulsu?”. Materiāli iz-
strādāti sadarbībā ar Valsts 
izglītības satura centru.

i sanTa maRgEvičaiK

Nodarbība dabaszinību skolotājiem. Kā dabaszinībās mācīt novērot?

Nodarbība matemātikas skolotājiem. Kā mācīt skolēniem saskatīt likumsakarī-
bas, izmantojot modeļus un interaktīvo tāfeli?

Darba lapa skolēnam
Kā fiziskā slodze ietekmē pulsu?
1. Fiziskās sagatavotības noteikšana pēc pulsa izmaiņas fiziskas slodzes laikā un 

pēc slodzes.
Novērtē, kāda ir tava fiziskā sagatavotība (pasvītro savu izvēli): teicama, laba, apmie-

rinoša, viduvēja, vāja.
Mana fiziskā sagatavotība ir …………………………, jo es …………………………
Izpildi testu, lai noteiktu, kāda ir tava fiziskā sagatavotība! Rezultātus ieraksti 

tabulā!
1)Izmēri pulsu P1 (sēdus stāvoklī 15 sekunžu)!
2)Veic 30 dziļu pietupienu 30 sekunžu laikā!
3)Uzreiz izmēri pulsu P2 (stāvus stāvoklī 15 sekunžu)!
4)Pēc 30 sekundēm 15 sekunžu mēri pulsu P3!

Veic aprēķinu!
1)Saskaiti visus iegūtos skaitļus! …………………..
2)Iegūto skaitli reizini ar 4! ……………………......
3)No iegūtā skaitļa atņem 200! …………………….
4)Iegūto skaitli izdali ar 10! ......................................
5)Rezultāts – ……………
Salīdzini aprēķinā iegūto skaitli ar tabulas datiem!
Fiziskās sagatavotības novērtējums

Aprēķinu vari veikt, arī izmantojot formulu:

Vai rezultāti atšķīrās? …………
Kāpēc? ............................................................................................................................. ...........

...............................................................................................................................
2. Pulsa izmaiņas atkarībā no fiziskās slodzes veida.

3. Ar diagrammām attēlo pulsa izmaiņas fiziskas slodzes laikā un 
    5 minūtes pēc slodzes!

…………………………………………………………………………………………

4. Kā mainās pulss fiziskas slodzes laikā?
1......................................................................................................................................
2......................................................................................................................................
3......................................................................................................................................
Kāds tam varētu būt iemesls?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
5. Kā mainās pulss, mainot fiziskās slodzes veidu?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Kāds tam varētu būt iemesls?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
6. Kā mainās pulss 5 minūšu laikā pēc slodzes?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Kāds tam varētu būt iemesls?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
7. Mana fiziskā sagatavotība ir …………………………………………………,
jo …………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
8. Ko es varētu darīt, lai uzlabotu savu fizisko sagatavotību?
1) …………………………………………………………………………………….
2) …………………………………………………………………………………….
3) …………………………………………………………………………………….

   Pirmais mērījums – P1 Otrais mērījums – P2 Trešais mērījums – P3

Teicami Labi Apmierinoši Viduvēji Vāji
0 1–5 6–10 11–15 >15

4(P1 + P2 + P3) – 200
10

= ..........

Miera 
stāvoklī 
stāvus

1. Pēc fiziskas 
slodzes – 
20 pietupienu 
30 sekundēs

5 minūtes 
pēc slodzes

2. Pēc fiziskas 
slodzes – ātrs 
skrējiens uz vietas
15 sekunžu

5 minūtes 
pēc slodzes

3. Pēc fiziskas 
slodzes – lēns 
skrējiens uz vietas: 
     – 2 minūtes, 
     – 3 minūtes

5 minūtes 
pēc slodzes
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Dzīvās skolas dibinātāja 

Sākums 10. aprīļa numurā. 

Notiek arī kādi spontā-
nie projekti, teiksim, vienas 
mazāk turīgas ģimenes sko-
lēna istabā pārējā vecāku 
komanda kopā ar bērniem 
veic telpas remontu. Šķiet, 
ka galvenā panākuma ķīla ir 
paši vadītāji Rons un Kima 
un skolotāju komanda. Viņi 
ir tik dzirksteļojoši, ka aiz-
rauj ar savām idejām, inficē 
citus.

Tā kā valsts finansēju-
ma RCA nav, vecāki maksā 
pieklājīgu skolas maksu. Tā 
ir atkarīga no katras ģime-
nes ienākumiem un tiek 
noteikta diferencēti. Kādēļ 
vecāki ir ar mieru mak-
sāt par skolu, ja iespējama 
bezmaksas izglītība? Acīm-
redzot rezultātu dēļ: RCA 
bērnu sagatavotība būtiski 
atšķiras no vidusmēra. Sko-
las pievienotā vērtība: tiek 
mācītas ne tikai akadēmis-
kās zināšanas, bet arī uz-
stāšanās, diskusiju māksla, 
izpēte (nereti tā tiek veikta 
pat citā valstī, ļoti nopietna 
pieeja izpētāmajam proce-
sam), labdarības organizē-
šana, prasme uzņemt vie-
sus, vadīt sarunu, sagata-
vot pasākumus utt. Nu jau 
skola ir pierādījusi, ko spēj, 
un vecāki savu bērnu dēļ ir 
gatavi uz daudz ko.

Kādas konkrētas ide-
jas jeb „knifiņus” no 
Rona Klārka akadēmi-
jas īstenošu pati un ko 
iesaku kolēģiem?

Vispirms iesaku izlasīt 
R. Klārka grāmatu „Nost ar 
garlaicīgām mācību stun-
dām!”, ko latviski izdevis 
„Apgāds Zvaigzne ABC”. 
Tur aprakstīta 101 ideja, kā 
skolotāji un arī vecāki var 
motivēt savus bērnus mā-
cīties.

Savā skolā turpināsim 
īstenot jau iesākto – skolo-
tāju attīstības programmu. 
Katram skolotājam ir savs 
attīstības plāns, kā augt 
un kļūt interesantākam 
gan sev, gan citiem. Mek-
lēsim „skrējējus”. Man jau 
trīs gadus ir šādas skolas 
vadīšanas pieredze, pa šo 
laiku esmu izdarījusi seci-
nājumus, cik ļoti atšķiras 
darbs ar skolotājiem, kas 
ir iedegušies par ideju, un 
tiem, kas tikai strādā al-
gotu darbu. Tā ir milzīga 
atšķirība. Metodes – tās 

ir iegūstamas daudzviet – 
gan grāmatās, gan interne-
tā, bet, ja metodi pielieto 
skolotājs, kam pietrūkst 
personības spēka, pārlie-
cības un harismas, tā – lai 
cik brīnumaina – nedarbo-
jas. Protams, maznozīmīgs 
nav finansiālais aspekts: 
ja skolotājam trūkst nau-
das ceļojumam, operas vai 
teātra apmeklējumam – 
kādu augstu lidojumu un 
inovācijas no tāda dzīves 
nospiesta cilvēka var pra-
sīt? Taču nauda vien nav 
noteicošā, skolotājam ir jā-
grib attīstīties un augt. Tā-
dēļ meklēsim visas iespējas 
trenēt un mācīt savus sko-
lotājus un komandā atlasīt 
labākos no labākajiem.

Protams, mums nav 
amerikāņu mentalitātes, bet 
mēs varam ļoti daudz mā-
cīties. Retais varēs izpildīt 
tādu pieeju kā RCA skolo-
tāji: dziesmas veidā saraks-
tīt šūnu teoriju, pēc tam 
izdziedāt to vismaz četros 
dažādos mūzikas stilos, vēl 
piedevām piemērojot ap-
ģērbu un kustības… Rons 
iemācīja saviem skolēniem 
visu (vairāk nekā 50) Ame-
rikas prezidentu vārdus 
un sasniegumus, sarakstot 
dziesmu, ko izpilda repojot. 
Lai pierādītu, ka to VAR 
iemācīties (jo bērni šo uz-
devumu apšaubīja), viņš 
to iemācījās un izpildīja 
pats. Tad bērni tika sadalīti 
grupās un grupai, kuras da-
lībnieki visi šo dziesmu ie-
mācīsies, tika apsolīta picas 
ballīte ar Ronu. Tagad visi 
RCA skolēni var nosaukt 
faktus par prezidentiem 
un priecīgi novēro, kādu 

iespaidu tas atstāj uz apkār-
tējiem. Nu jau viņi novēro, 
ka ar savām zināšanām var 
izcelties un šarmēt apkārtē-
jos, un tas iedvesmo izvirzīt 
vēl augstākus mērķus un 
tos sasniegt. Kuram gan ne-
patīk, ja viņu apbrīno?

Vēl vienā stundā, ko re-
dzēju un piedzīvoju pati 
skolnieces lomā, trenējāmies 
pieturzīmes teikumos likt 
ar mūzikas instrumentu un 
žestu palīdzību. Lielais burts, 
pēdiņas, punkts – visi tiek 
simbolizēti ar noteiktu mū-
zikas instrumentu (pārsvarā 
klabināmu vai grabināmu). 
Tad kopīgi lasām teikumu, 
visās atbilstošajās vietās divas 
sekundes grabinot noteikto 
instrumentu vai demonstrē-
jot konkrētu kustību. Nebūt 
nav vienkārši!

Valodas stundā skolo-
tājs var arī sagatavot klasi 
kā kosmosa kuģi, atstājot 
savā vietā video ierakstu, 
kurā skolēniem paziņo, ka 
skolotāju nolaupījuši citpla-
nētieši un viņu atbrīvot var, 
pareizi atrisinot noteiktus 
rēbusus un ziņojot pareizās 
atbildes. Protams, rēbusā 
iekļauti temati, kas jāpār-
zina noteiktajā priekšmetā. 
Šādi bērni pat nemanot no-
kārto pārbaudes darbus un 
mācās. Mācības ir kā pie-
dzīvojumi, jo bērni iejutu-
šies savā „misijā”. Bet tiem 
nepieciešama arī pamatīga 
sagatavošanās: bērniem ir 
daudz jālasa, jāpēta, jāga-
tavo mājasdarbi (bērni gan 
atzina, ka tos izpildot skolā 
pēc stundām, jo tā vieglāk).

Priekšmetā, kas sau-
cās „language art” (valodu 
māksla), mācījāmies sace-

rēt un uz skatuves dziedāt 
blūza dziesmas. Droši vien 
kādreiz man ir ticis mā-
cīts, ka blūzs ir tādas pašas 
dziesmas kā krievu častuš-
kas vai latviešu tautasdzies-
mas, bet tikai tagad, šādi to 
apgūstot, atmiņu druskas 
manā prātā salika kopbildi 
un es to izpratu un izjutu. 
Caur vienu šādu praktisku 
nodarbību!

Kāda loma mācību 
procesā ir informācijas 
tehnoloģijām?

RCA tās tika pielietotas 
plaši: gan interaktīvās tāfe-
les gandrīz visās klasēs, gan 
interaktīvie galdi, gan dato-
ri. Bet tiem mācību proce-
sā nav galvenā loma. Tie ir 
pašsaprotams līdzeklis, lai 
mācības būtu aizraujošākas 
un viss notiktu raiti un ātri. 
Ja skolotājs ir ļoti labi saga-
tavojis stundu un ar vienu 
rokas pieskārienu atveras 
jauni un jauni faili, attēli, 
tad tas organiski savijas ar 
stundas tematu un skolotā-
ja personību. Bet galvenais 
stundā ir skolotājs un viņa 
harisma – neviena tehno-
loģija nenovērsa uzmanību 
no skolotāja.

Skolotājam jābūt jaunās 
tehnoloģijas un tendences 
pārzinošam. Piemēram, 
jauniešu aizraušanos ar 
selfijiem jeb pašfoto var 
izmantot mācību procesā. 
Redzēju kādu skolēna dar-
bu, kurā ar selfiju palīdzību 
parādītas viņa nākotnes ie-
ceres. Uz tāfeles fona zēns 
fotografēja sevi, uz tāfeles 
informācija tika parādīta 
ar zīmējumu un simbolu 
palīdzību. Tas tika veidots 

datorā un parādīts kā aiz-
raujoša filmiņa ar mūziku. 
Filmiņas laikā vērojām, kā 
ar apbrīnojami radošu pie-
eju puisis kombinēja savus 
pašfoto ar dažāda veida in-
formāciju, ievedot skatītāju 
savās izjūtās, sapņos, vīzi-
jās. Tas bija aizraujoši.

Kā skolas vide ietek-
mē skolēnu vēlmi nākt uz 
skolu, mācīties?

Priecīgu, smaidīgu sko-
lēnu attēli rotāja visus sko-
las gaiteņus un halles. Hallē 
bija ekrāni, kuros redzamas 
nevis fotogrāfijas, bet video. 
It kā bilde pie sienas kā foto, 
bet ieskatoties – cilvēks bil-
dē pamirkšķina acis, pa-
smaida, nedaudz pakustina 
galvu… Rodas sajūta, ka 
vēro. Smaida savus žilbino-
ši baltos smaidus. Savukārt 
meiteņu tualetes rotāja gan 
spoguļi un sievišķīgi sīkumi, 
gan meiteņu elku fotogrāfijas 
un dažādi zīmējumi.

Katra telpa izskatās ci-
tādi – to veido skolotājs, 
pielāgojot priekšmetam un 
savai būtībai. Daudzu telpu 
iekārtošanā iesaistās bērni, 
telpas tiek regulāri pārkrā-
sotas. Var teikt, ka iespaids, 
ierodoties skolā, rodas… 
par jebko, tikai ne par sko-
lu. Nekādu asociāciju ar 
mums pierasto skolas vidi. 
Dažviet RCA izskatās pēc 
kluba, dažviet – pēc pasaku 
valsts, dažviet – kā stilizēta 
pilsēta, atrakciju parks, ska-
tuve…

Protams, telpu izskats ir 
gaumes jautājums, tomēr 
emocijas, iespaidi, ko guvu, 
uzturoties tik neparastā 
vietā, atstāja dziļu iespaidu. 
Zināšanas, ko iegūstam, pa-
pildinot ar emocijām, pie-
dzīvojumiem, sajūtām, no-
gulstas daudz pamatīgāk.

Kas vēl svarīgs, intere-
sants šķita?

Lielu iespaidu atstāja 
acīmredzamā disciplīna un 
ētiska attieksme. Tas pa-
nākts, ievērojot 55 notei-

kumus. Piemēram, daži no 
tiem:

• ja tu uzvari vai izdari 
ko labu, nelielies. Ja zau-
dē – nepaud dusmas. Parei-
zā attieksme – man patika 
sacensība, nākamreiz atkal 
ar prieku sacentīšos. Dus-
mošanās un otra apvaino-
šana parāda vājumu;

• ja tev kāds ko jautā, pēc 
atbildes pajautā kaut ko vi-
ņam. Piemēram: „Kā tu pa-
vadīji laiku brīvdienās?” – 
„Mēs ar ģimeni bijām slē-
pot. Un ko tu darīji?” Tas 
parāda, ka esi ieinteresēts 
sarunā;

• neboli acis, nešķobi 
lūpas, ja nepatīk, ko saka 
kāds cits;

• vienmēr saki paldies, 
ja kāds ko iedod, pasniedz. 
Ja skolotājs ko iedod, pasa-
ki paldies. Ja paldies netiks 
pateikts, priekšmets tiks pa-
ņemts atpakaļ. Nepateicībai 
nav nekāda attaisnojuma;

• pārsteidz citus ar pie-
klājību;

• kad klasē kāds lasa, tev 
jālasa līdzi. Jebkurā brīdī 
skolotājs var mainīt lasītāju 
un tev jāspēj sākt lasīt mo-
mentā no tās vietas, kur ie-
priekšējais beidzis. Uz jau-
tājumiem atbildi ar pilniem 
teikumiem. Piemēram, uz 
jautājumu, kas ir Krievi-
jas galvaspilsēta, jāatbild: 
„Krievijas galvaspilsēta ir 
Maskava.”

Vēl gribu piebilst – šis 
ir mans redzējums par 
R. Klārka akadēmiju. Kā-
dam citam tas būtu citāds, 
jo objektīvs stāsts nav ie-
spējams: katrs redzēto iz-
garšo un pieliek klāt savas 
pieredzes garšvielas. Ja 
vēlaties uzzināt vairāk, ai-
ciniet mani uz savu skolu. 
Ja vēlaties iegūt objektīvā-
ku informāciju, brauciet 
uz nākamo skolotāju kon-
ferenci RCA, informācija 
mājaslapā www.ronclarka-
cademy.com. Tas noteikti ir 
tā vērts. Un lieli sapņi mēdz 
piepildīties! 

Rona Klārka akadēmijā 
skolotāji domā citādi

    siLva BaLODEiK

Skolotāji ir ārkārtīgi atraisīti un atraktīvi. Un pēc sekundes tie paši jautrīši var kļūt 
absolūti strikti savās prasībās, bērni kā uz burvja mājienu pārslēdzas no jautrības 
režīma uz nopietnu koncentrēšanos darbam. Šis skolotājs ir pabijis visos pasaules 
kontinentos, māca bērniem zinātnes. Viņš sarakstījis šūnu teoriju dziesmas veidā 
un demonstrēja to, izdziedot vismaz četros dažādos mūzikas stilos.

GALVENāS BRAUCIENA ATzIņAS
 Svarīgs līdzsvars starp disciplīnu, respektu un entuzi-

asmu, aktivitāti.
 Apgūstamajai vielai jābūt radoši, praktiski un emo-

cionāli pasniegtai. Tad tā paliks ilgtermiņa atmiņā.
 Kopēji skolotāju un skolēnu pasākumi nevis grauj 

skolotāja autoritāti, bet paaugstina to.
 Akadēmiskās veiksmes pamats – kopīgi skolotāju 

mērķi.
 Ja skolotājs mīl savu darbu, viņš ir labs tajā, ko dara.
 Visu, ko tu domā par bērniem, viņi redz tavās acīs.
 Tie bērni, kas padara skolotāju traku, izmainīs pasauli.

FO
TO

: n
o 

pe
rs

on
is

kā
 a

rh
īv

a



8. maijs, 2014      www.izglitiba-kultura.lv 8. maijs, 2014      www.izglitiba-kultura.lv8. maijs, 2014      www.izglitiba-kultura.lv 23afiša/reklāma

8. maijs
Olaines Mehānikas un 

tehnoloģijas koledžā notiks 
radošais pasākums „Dabas 
ritums” profesionālās izglītī-
bas iestāžu audzēkņiem un 
pedagogiem Zemgalē.

10. maijs
Jelgavas BJC notiks Balti-

jas valstu interešu izglītības 
iestāžu komandu sacensības 
trases automodelismā.

15. maijs
Jelgavas Amatu vidusskolā 

plkst. 9.00 notiks Latvijas pro-
fesionālās izglītības iestāžu au-
dzēkņu profesionālās meista-
rības konkurss „Konditorejas 
izstrādājumu gatavošana”.

12.–13. maijs
PIKC „Kuldīgas Tehnolo-

ģiju un tūrisma tehnikums” 
plkst. 12.00 notiks seminārs 
„Baltijas inteliģences šūpu-
lim – Baltijas skolotāju semi-
nāram Kuldīgā – 135” pro-
fesionālās izglītības iestāžu 
vēstures un latviešu valodas 
skolotājiem.

13.–16. maijs
PIKC „Kuldīgas Tehnolo-

ģiju un tūrisma tehnikums” 
Liepājas ielā 31 notiks kokap-
strādes nozares pedagogu un 
prakses vadītāju koka skulptū-
ru mācību plenērs. Praktiskais 
darbs notiks Kuldīgas centrā, 
uz Mārtiņsalas, Ventas krastā.

14. maijs
Daugavpils Universitātē 

plkst. 10.00 notiks konfe-
rence „Kompetenču pieeja 
vērtībizglītībā pirmsskolā un 
sākumskolā”.

Valsts SIA „Rīgas Tūrisma 
un radošās industrijas tehni-
kums” Nīcgales ielā 26 Rīgā 
plkst. 10.00 notiks mājturības 
un tehnoloģiju skolotāju me-
todisko apvienību vadītāju 
seminārs.

15. maijs
Rīgas 251. pirmssko-

las izglītības iestādē „Mež-
ciems” Mežciema ielā 49 Rīgā 
plkst. 10.00 notiks pieredzes 
apmaiņas seminārs pirmssko-
las izglītības iestādēm, kuras 
īsteno speciālās pirmsskolas 
izglītības programmas (vadī-
tājiem un metodiķiem).

21.–23. maijs
VISC Strūgu ielā 4 Rīgā 

tiek organizēti kursi bēr-
nu nometņu vadītājiem bez 
pieredzes „Bērnu nometņu 
vadīšanas un organizēšanas 
metodika” (72 stundas).

22. maijs
Rīgas skolēnu pilī Kr. Ba-

rona ielā 99 Rīgā plkst. 11.00 
notiks informatīvi izglīto-
jošs seminārs skolu teātru 
režisoriem. 

SEMINāRI, 
KONFERENCES

UN KURSI

5.–8. jūnijs
Rīgas mākslas telpā tiks 

atklāta Baltijas un ziemeļ-
valstu autoru darbu izstāde 
„Urban Viewfinders. Laik-
metīgā Baltijas un Ziemeļ-
valstu fotogrāfija”. Tajā pie-
dalīsies ap 15 autoru, kuri 
fokusējas uz cilvēku sevis 
meklējumiem šodienas pil-
sētvidē.

10.–11. maijs
Starptautiskajā izstāžu 

centrā „Ķīpsala” notiks 
deju uzvedums „Riga Ma-
gic Dance”. Profesionāli 
Latvijas un ārvalstu dejo-
tāji un horeogrāfi, pazīsta-
mi mūziķi, TV zvaigznes 
un sportisti, kuri ar deju 
nav saistīti profesionāli, 
uzstāsies pārsteidzošā deju 
šovā, demonstrējot dejas 

PASāKUMI sintēzi ar citiem mākslas 
veidiem.

14. maijs – 1. novembris
Rīgā, Brīvības ielā 32, 

tiks atklāta Latvijas Na-
cionālā vēstures muzeja 
izstāde, kurā tiks parādīti 
izcilākie dažādu gadsimtu 
dzintara darinājumi un to 
tapšanas gaita no akmens 
laikmeta līdz mūsdienām.

15. maijs – 3. septembris
Ķīpsalas pludmalē pro-

jektā „3D karnevāls” – vi-
zualizācija „Ceļojums caur 
sajūtu istabām jeb Sajūtu 
konteineri”.

EIROPAS KULTŪRAS GALVASPILSĒTA
EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE

15.–16. maijs
Juglas vidusskolā un ci-

tās Juglas vietās norisināsies 
Juglas iedzīvotāju svētki, kas 
palīdzēs apzināties kultūr-
vēsturiskās saknes un radoši 
pētīt apkaimes veidolu.

16. maijs
Rīgas Domā norisināsies 

koncertu cikla „Ērģeļmūzi-
ka BACH zīmē” atklāšanas 
koncerts.

17. maijs
Muzeju nakts 2014. Ieeja 

muzejos bez maksas. Papil-
du informācija: www.muze-
ju-nakts.lv.

Džima Marsa grāmata „Sazvērestība triljonu vērtī-
bā”, kuru izdevis apgāds „Lietusdārzs”, vēsta par krīzi. 

Vai mūsdienu krīzi radījusi neliela sazvērnieku 
grupa? Vai tā ieplānota pirms simt gadiem un soli pa 
solim slepeni realizēta?

Blēdīgi banku darījumi, deģenerējoša pārtika un 
ūdens, zāļu un vakcīnu izmantošana, notrulino-
ša izglītība – ir daudz līdzekļu un paņēmienu, kas 
palīdz cilvēkus pārvērst būtnēs, kuras var vienkārši 
izmantot.

Meklējot krīžu cēloni 
un izeju no tām

Bauskas Valsts ģimnāzija 
aicina darbā 

fizikas pedagogu 8.–12. klasēs ar š. g. 1. septembri, 
nodrošinām ar dzīvokli. Pieteikties līdz š. g. 12. mai-
jam, tālrunis: 63960870, 28779553, e-pasts: gimnazi-
ja@bauska.lv, no plkst. 8.00–16.00.
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„Grāmatplaukts” – 
mūsdienīga e-grāmatu 

platforma
„Apgāds Zvaigzne ABC” ikvienam intere-

sentam – gan privātpersonām, gan izglītības 
iestādēm – piedāvā jaunu mācību e-grāmatu 
platformu „Grāmatplaukts”. Joprojām mācību e-
grāmatu iegāde notiek „Apgāda Zvaigzne ABC” 
internetgrāmatnīcas www.zvaigzne.lv sadaļā 
„E-grāmatas” → „Mācību izdevumi”, kur pie 
katra izdevuma var redzēt e-grāmatas aizsardzī-
bas veidu. Ja atzīme ir „Zvaigzne ABC grāmat-
plaukts”, tad šis izdevums jau ir sagatavots un 
pieejams jaunajā e-grāmatu lasīšanas platformā 
gan tiešsaistē (http://gramatplaukts.zvaigzne.lv), 
gan bezsaistes režīmā kā „Windows”, „Mac” vai 
„Android” lietotnes, tātad lietotāji var iegādāties 
mācību e-grāmatas lasīšanai savos kontos arī da-
toros vai planšetdatoros.

E-grāmatu lasīšana un izmantošana „Grāmat-
plauktā” ir viegla un intuitīva. E-grāmatā tekstu 
var pietuvināt, palielināt, iezīmēt, apvilkt, izman-
tot virkni pievienoto rīku, piemēram, piezīmju 
veikšanai. Ar to palīdzību katrs lietotājs pats var 
pievienot tekstu vai kādu nepieciešamo interneta 
resursu (adresi). E-grāmatā veiktās piezīmes sin-
hronizējas, tas ir, viss tiek saglabāts, un, atverot 
to pašu kontu citā lietotnē (datorā, planšetdatorā), 
lietotājs tās redz. Visām „Apgāda Zvaigzne ABC” 
mācību e-grāmatām, kas ir paredzētas „Grā-
matplauktam”, ir iespēja pievienot multimediju 
saturu gan vienkāršāku teksta datņu veidā (pie-
mēram, „Word” dokumenti, kas ir darba lapas), 
gan audiofailos, kas drukātajām grāmatām ir 
pievienoti CD veidā, bet e-grāmatās ir atzīmēti 
kā ikonas. Tādējādi lietotāji ietaupa laiku, jo tiek 
piedāvāts jau gatavs saturs – atliek tikai nospiest 
atbilstošās e-grāmatas ikonu, lai atskanētu lat-
viešu vai angļu valodas tekstu ieraksti. Drīzumā 
ar multimediju failiem tiks papildinātas arī citu 
mācību priekšmetu e-grāmatas, piemēram, fizikā, 
pievienojot videodemonstrējumus. Savukārt sko-
lotāju grāmatas joprojām ir iespējams izdrukāt, 
jo tajās nereti ir pārbaudes darbu paraugi un citi 
skolotājiem nepieciešamie materiāli.

Aicinām ikvienu skolotāju, skolēnu un vecā-
kus iepazīties ar mūsdienīgu e-grāmatu platfor-
mu – „Grāmatplauktu”, kas ievieš nākotni jau 
šodienas skolā!

Dzīve ir kā braukšana ar velosi-
pēdu. Lai noturētu līdzsvaru, jātur-
pina braukt. 

(A. Einšteins)

Četrās gaumīgi dizainētās ne-
liela formāta grāmatiņās –

„Uz prieka spārniem”,
„Mīlestība manā plaukstā”,
„Dzīvo gudri”,
„Ar ceļavēju kabatā” – ir apko-

potas atziņas, kas rosina pārdomas 
par dzīves vērtībām un prasmi jēg-
pilni dzīvot, izprast dzīves pretstatus, 
pieņemt dzīvi kā spēli, pārvarēt sevi 

un ilgoties pēc skaistā un bezgalīgā.
Šīs grāmatas ir lieliska dāva-

na gan vispārizglītojošo skolu, 
gan augstskolu absolventiem iz-
laidumā.

Pozitīvā, dzīvi apliecinošā grā-
matu noskaņa lieliski saderēsies ar 
absolventu svētku noskaņojumu, 
vedinās skatīties uz dzīvi ar prieku 
un ar sparu mesties lielajā dzīvē.

Saglabā savus sapņus! Tu ne-
kad nevari zināt, kad tev tos ieva-
jadzēsies. 

(K. R. Safons)

24  grāmatu plaukts

IzDEVUMI

Apgāda Zvaigzne ABC 
izdevumi 2014. gada aprīlī
 L. Silova, A. Vanaga. Literatūra 9. klasei. 1. grāmata
 L. Silova, A. Vanaga. Literatūra 9. klasei. 2. grāmata
 L. Silova, A. Vanaga. Literatūra 9. klasei. 
     Skolotāja grāmata
 M. Aumele. Klavierspēles ABC. Trešā burtnīca
 I. Putre. Reizināšana un dalīšana 7+. 
      Sērija „Jautrā zīmulīša uzdevumi”
 Portugāļu valodas universālā sarunvārdnīca
 Franču valodas minikurss
 F. Bruksa. Krāsas. Grāmata ar lodziņiem
 Sak. I. Saprovska. Ar ceļavēju kabatā
 Sak. I. Saprovska. Mīlestība manā plaukstā
 Sak. I. Pelūde. Uz prieka spārniem
 Sak. I. Auziņa. Dzīvo gudri
 K. Apškrūma. Labi vārdi mūža gadiem
 „Volkswagen” krāsojamā grāmata
 T. Rasels. Koki. Rokasgrāmata dabā
 I. Imbovica. Dzīves svinētājs Jānis Mencis
 D. Dērlavs. Bizness Bila Geitsa stilā
 Dž. Meress. Normana pasaule. Brīžiem pilnīgs sviests
 N. Daņilova. Diabēts. Kā to ārstēt un kā ar to sadzīvot
 S. Šverna. Dziednieces rokasgrāmata. 
     Manas receptes veselības atjaunošanai

Ar profesoru Jāni Arvīdu Menci ir 
saistīts ne tikai vesels laikmets Latvijas 
matemātikas pedagoģijā. Viņš ir aizgā-
jušā 20. gadsimta cilvēks, kurš piedzī-
vojis, izdzīvojis un pārdzīvojis simtga-
des kolīzijas, kas risinājušās mūsu tēv-
zemē Latvijā.

Stāsta grāmatas autore Indra Imbo-
vica: „Ir pagājuši trīs gadi, kopš Jānis 
Mencis aizgājis viņsaulē, un tieši tik 

ilgā laikā tapa šī grāmata. Gan šķetinot 
un sakārtojot garo sarunu ar profeso-
ru ierakstus, no kuriem daļa palikusi 
ārpus šīs grāmatas, gan uzrunājot un 
iztaujājot daudzos profesora kādreizē-
jos audzēkņus, kolēģus, zinātniekus, 
sadarbības partnerus.”

Profesoram Jānim Mencim patika 
diskutēt, patika pieņemt, ka arī sarunu 
biedram ir sava doma, savs skatījums, 
pārliecība. Tāpēc grāmatā apkopotās 
sarunas, atmiņas un vērtējumi būs 
interesanta lasāmviela plašam lasītāju 
lokam.

Godinot profesora piemiņu, ir nā-
kusi klajā pēc 1984. gada izdevuma 
sagatavota Jāņa Menča grāmata „Ma-
temātikas metodika pamatskolā”.

Kaut arī pirmais un vienīgais darba 
izdevums laists klajā pirms 30 gadiem, 
tas nav zaudējis aktualitāti arī mūsdie-
nās. Tāpat kā agrāk, arī tagad daudzi 
skolotāji šo bibliogrāfisko retumu ie-
spēju robežās cenšas izmantot kā ne-
atņemamu mācību procesa sastāvdaļu, 

jo profesora Jāņa Menča padomi mate-
mātikas metodikas apguvē un vispārēji 
apsvērumi par dažādu tematu mācīša-
nu vienmēr ir bijuši un būs zelta vērtē.

Dzīves svinētājs 
Jānis Mencis

Informāciju sagatavoja Zvaigzne ABC

Tuvojas izlaidumu laiks

Sērijas „Rokasgrāmata 
dabā” pirmo izdevumu „Sē-
nes” ir papildinājis jauns iz-
devums – „Koki”.

Tā autors T. Rasels ir 
mežkopis ar 30 gadu stāžu 
un tiek uzskatīts par vienu 
no galvenajām šīs jomas 
autoritātēm Eiropā. Šajā 
grāmatā ir vairāk nekā 150 
Eiropā sastopamu koku 
sugu aprakstu, kurus papil-
dina īsi un skaidri komen-

tāri un lieliski attēli. Kaba-
tas formāta rokasgrāmata 
ir ērti izmantojama un līdzi 
paņemama.

Abas šīs sērijas grāmatas 
ir lielisks papildmateriāls 
dabaszinību un bioloģi-
jas mācību stundās, kā arī 
noderēs skolēniem, veicot 
dažādus projektus un do-
doties dabā.

Koki. Sērija 
„Rokasgrāmata dabā”

Sestdien, 26. aprīlī, mājīga-
jās „Apgāda Zvaigzne ABC” 
telpās noslēdzās jau ceturtais 
erudīcijas konkurss „Zvaigžņu 
klase”. Jau otro reizi konkursa 
finālisti tikās klātienē, lai cīnī-
tos par galveno balvu – jūras 
ceļojumu uz Stokholmu.

5.−6. klašu grupā 1. vietu 
ieguva komanda „Pankūkas” 
no Zemgales. Komanda do-
sies ekskursijā uz Stokholmu, 
kā arī viesosies „Rakšos”. Ko-
manda balvā saņēma „Apgāda 
Zvaigzne ABC” dāvanu karti 
EUR 100 vērtībā un žurnā-
la „Ilustrētā Junioriem” gada 
abonementu.

7.−9. klašu grupā 1. vietu 
ieguva komanda no Vidze-
mes – „Stalbes piecīši”. Uz-
varētāji dosies ekskursijā uz 
Stokholmu un Suntažu ob-
servatoriju. Komanda saņēma 
„Apgāda Zvaigzne ABC” dā-
vanu karti EUR 100 vērtībā, 
kā arī žurnāla „Ilustrētā Ju-
nioriem” gada abonementu.

Noslēdzies 
4. erudīcijas konkurss 

„Zvaigžņu klase”


