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Turpinājums 4. lpp. 

FOTO: Andris Bērziņš
Tukuma novada izglītības pārvaldes vadītājs Normunds Rečs uzskata, ka, piemērojot biznesa modeli izglītībā, bērns izglītības iestādei un pašvaldībai būtībā ir kļuvis par 
ienākumu objektu – no mērķdotācijām un no starppašvaldību norēķiniem.

  ILZE BRINKMANEIK

„Izglītības un zinātnes mi-
nistrijai esam sagatavojuši savu 
redzējumu par skolu tīkla attīs-
tību un tā veidošanu un piln-
veidošanu kopš 2009.  gada, kad 
izveidoja Tukuma novadu. Pro-
cess ir nebeidzams un neapstājas, 

Valsts izglītības politikā 
vērojama liela pretruna

joprojām domājam, plānojam un 
lemjam par to, kā uzlabot situā-
ciju. Protams, sekojam tam, kas 
notiek valstī, un iespēju robežās 
mēģinām pielāgoties – ne bez sā-
pīgiem lēmumiem un izmaiņām, 
kad, piemēram, jāslēdz skolas,” 
stāsta Tukuma novada izglītības 
pārvaldes vadītājs Normunds 
Rečs.

Bērnu skaitam 
ir tendence augt

Pirms 10  gadiem, kad 
2009.  gadā valstī sākās ekono-
miskās lejupslīdes izpausmes un 
būtiski samazinājās mērķdotācija 
pedagogu darba samaksai, Tuku-
ma novadā tika slēgta Lestenes un 
Zentenes pamatskola, Jaunsātu 

pamatskolu pārveidoja par Pūres 
pamatskolas filiāli, kas darbojas 
joprojām. „Manuprāt, Jaunsātu 
filiāle ir labs piemērs, kā izdevies 
skolu laukos saglabāt. Joprojām 
tur ir sākumskolas klases, kurās 
mācās 41 skolēns, un darbojas arī 
bērnudārzs ar vairāk nekā 40 bēr-
niem,” norāda N. Rečs.

Izglītības pārvaldes vadītājs 

atgādina arī, ka 2010.  gadā Sē-
mes pamatskola reorganizēta 
par sākumskolu, un patlaban tā 
palīdz risināt Tukuma pilsētā ak-
tuālo rindas uz bērnudārza vie-
tām problēmu: Sēmē pirmskolā 
kopumā uzņemti 106  bērni, no 
kuriem aptuveni divas trešdaļas 

Lieldienas rītā ziedēj’ zaļa zālīte;
          Pats Dieviņš staigāja pa zaļu zālīti.

Latviešu tautasdziesma
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Nākamā svētdiena ir Pūpolsvētdiena (Palmu svētdiena). 
Kristīgās Lieldienas ir klāt.

20. martā bija Lielā diena, kad dienas un nakts garums no-
līdzinās. Zinātniskā valodā  – Saules ekvinokcijas svētki, kad 
iestājas astronomiskais pavasaris. Tumsa mazinās, un gaismas 
kļūst vairāk un vairāk.

Nāc nākdama, Liela diena,
Visi bērni tevis gaida,
Visi bērni tevis gaida,
Aiz vārtiem sasēduši.
Šo gaismas uzvaru pār tumsu mūsu senči atzīmēja ar pava-

sara saulgriežu svinībām. Svinības nebija vienkāršas, bet īpaša 
maģiska spēka pilnas. To var redzēt, uzmanīgi un ar sapratni 
lasot tautasdziesmas un ticējumus. Pieminēšu tikai dažus:
•	 Lieldien’ gāju šūpoties,
 Lai liniņi gari aug;
 Pīrāgos čušināt,
 Lai telītes raibas aug.
•	 Lieldienas naktī redzētie sapņi piepildās.
•	 Kurš pirmās Lieldienas rītā pirmais iziet laukā, tam tai 

gadā laba laime.
•	 Lieldienās pirmo olu ēdot, nedrīkst to skrāpēt, jo tad būs 

tik slimību, cik olai skrambu.
•	 Lieldienās vajag daudz šūpoties, tad visu gadu nenāks 

miegs.
•	 Ja meita Lielajā dienā dos puisim divas olas, tas nozīmē – 

‘tu man nepatīc’; ja trīs – ‘diez kas no tevis nav’; ja četras – 
‘patikt nepatīc, bet esi bagāts, tāpēc es tev piederēšu’; ja 
piecas – ‘jau sen uz tevi gaidu, nāc, ņem!’.
Nobeigšu ar mazāk zināmu maģisku patiesību, ko nesen 

uzzināju.
•	 Ūdens. Laba ūdens spēks ir zināms visiem. Senči uzskatī-

ja, ka, tieši paņemot Lielās dienas spēku caur ūdeni, dzer 
vienkāršu enerģijas eliksīru, ko var izmantot pat visu gadu.
Tagad par kristīgajām Lieldienām. Manas asociācijas ar 

tām saistās, pirmkārt, šajās tautasdziesmas rindās:
Zinu, zinu, bet neteikšu,
Kur Lieldienu zaķis guļ:
Aiz upītes kalniņā,
Sīkā kārklu krūmiņā.
Ne tik daudz manā paša pieredzē, bet bērnu gan. Cik tas 

ir jauki, kad bērni meklē zaķa dāvanas un priecājas, siekalām 
tekot, kad zaķa oliņas ir rokā! Kopā ar bērniem atmaigsti un uz 
brīdi esi šķīstā bērnībā.

Otrkārt, ar vārdu „augšāmcelšanās”. Pietiekami precīzi to 
izskaidro Vikipēdija: „Jēzus augšāmcelšanās ir kristiešu pār-
liecība, ka Jēzus Kristus brīnumainā kārtā atgriezies dzīvē 
svētdienā pēc piektdien veiktās krustā sišanas. Tas ir galvenais 
princips kristīgajā ticībā un teoloģijā, tāpat tā ir daļa no Nī-
kejas ticības apliecības: „trešajā dienā augšāmcēlies pēc Svēta-
jiem Rakstiem”.”

Tagad nonāku pie tā, ka cilvēkam kaut kam ir jātic. Bez ti-
cības nevar. To parādījusi līdzšinējā pasaules vēsture. Protams, 
ticības vārdā tika un tiek darītas visnežēlīgākās lietas  – līdz 
pat dzīvības atņemšanai bērniem un pieaugušajiem. Paldies 
Dievam, ka mūsdienu pasaule nonākusi līdz tam, ka nav ti-
kai viena pareizā ticība. Bet jārēķinās, ka spēks visdažādākajās 
formās valdīja un valdīs pār pasauli. Katram cilvēkam ir izvēle 
atrast sava spēka avotu un to virzīt visdažādākajiem mērķiem.

Atgriezīšos pie augšāmcelšanās.
Man šķiet, ka mūsu dzīves ikdiena, kas sastāv no šķieta-

miem sīkumiem, rada daudz situāciju, lai augšāmceltos. Fizis-
ki pakritis – celies augšā.

Vadātājs piemetīsies ejot, noskaiti Tēvreizi – un iziesi uz 
pareizā ceļa. Esi garīgi nomaldījies. Jāceļas augšā un jāatrod 
ticības balsts.

Augšāmcelsimies ne tikai svētkos, bet arī ikdienā! Mazās 
un lielās lietās.

REDAKCIJAS SLEJA

Andris Barkāns
Laikraksta 
„Izglītība un Kultūra” 
galvenā redaktora p. i.FO
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Izglītojošs un izklaidējošs stāsts par informatīvo vidi

Piešķirtas LZA balvas

LALIGABA prozas lasījumi

 Izmantojot Vidzemes Augstskolas docentes Dr. sc. comm. 
Solvitas Denisas-Liepnieces pasaku „CAPS un CIET jeb Vilks ma-
nipulators”, radīts izglītojošs un izklaidējošs stāsts, kas bērniem 
palīdz saprast, kā veidojas informatīvā vide, un mācīties kritiski 
izvērtēt redzēto vai dzirdēto. Lasītājiem grāmata ir pieejama Latvi-
jas bibliotēkās, savukārt grāmatas elektroniskā versija bez maksas 
pieejama Kultūras ministrijas tīmekļvietnē, medijpratības iniciatī-
vas „Pilna doma” tīmekļvietnē, portāla „LSM” sadaļā „Bērnistaba” 
un Latvijas Nacionālās bibliotēkas tīmekļvietnē „Lasāmkoks”.

Tapusi arī izrāde un tās videoieraksts, ko līdz mācību gada 
beigām paredzēts nosūtīt visām Latvijas skolām izmantošanai 
mācību stundās vai citās nodarbībās 9–11 gadus vecu bērnu iz-
glītošanai. 

 Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) un Rīgas Latviešu bied-
rība Kārļa Mīlenbaha balvu par praktisku devumu latviešu valod-
niecībā piešķīrusi LZA īstenajai loceklei Dacei Markui par mono-
grāfiju „Prognozējamā neprognozējamība. Bērnu valoda Latvijā”.

Monogrāfija „Prognozējamā neprognozējamība. Bērnu valo-
da Latvijā” ir turpinājums D. Markus grāmatām par bērnu valo-
du „Bērnu valoda: no pirmā kliedziena līdz pasakai” (2003) un 
„Bērns runā kultūras pasaulē” (2007).

 18.  aprīlī plkst.  18.00 veikalā „NicePlace TELPA” Rīgā, 
Krišjāņa Barona ielā  21a, notiks Latvijas Literatūras gada bal-
vas (LALIGABA) prozas lasījumi. Lasījumos piedalīsies labāko 
2018.  gadā publicēto prozas grāmatu autores Māra Zālīte, Inga 
Žolude un Andra Manfelde, tulkotājas Māra Poļakova, Gita Grīn-
berga, Dace Meiere, kā arī debitants Haralds Matulis. Ar īpašu 
performanci pasākuma noslēgumā uzstāsies igauņu eposa „Ka-
levdēls” latviskotājs Guntars Godiņš. Pasākumu vadīs rakstnieks, 
aktieris un režisors Svens Kuzmins. Ieeja – bez maksas.

Balvas ieguvējs katrā nominācijā tiks paziņots un apbal-
vots noslēguma ceremonijā 2019.  gada 25.  aprīlī plkst.  18.00 
Sūkņu stacijā. Uzvarētāji saņems naudas balvu un simbolisko  
LALIGABA lampu, ko veidojusi dizaina studija „MĀJO”, izceļot 
ideju par grāmatu kā gaismas simbolu.
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Pelnīta ievērība valsts valodai

FOTO: Andris Bērziņš
Latviešu valodas apguves pētnieku grupa pēc pirmā semināra LU Mazajā aulā (no kreisās): Dina Bethere, Zenta Anspoka, Tija Zīriņa, In-
gēra Tomme-Jukēvica, Dace Markus, Antra Kļavinska, Sanita Lazdiņa, Anita Palapa, Krista Apīne, Vaida Kupše.

3)  ārzemju studentu latviešu va-
loda,

4)  daudzvalodīgu ģimeņu pozi-
tīvie rezultāti latviešu valodas 
saglabāšanā.
Pašreizējā situācijā neviena 

latviešu valodas kā mācībva-
lodas pirmskola vai skola nav 
monolingvāla, ir novērots arī, 
ka diemžēl mazākumtautību 
bērnudārzos vairāki potenciāli 
bilingvāli mazākumtautību bērni 
pat 5–6  gadu vecumā praktiski 
ir monolingvāli rusofoni. Tā kā 
šobrīd ir tikai fragmentāra in-
formācija par 5–6  gadus vecu 
bērnu gatavību 1. klasē mācīties 
latviešu valodā, esam izveidojuši 
vecāku aptauju, kompleksu testu 
bērnu valodas pārbaudei, esam 
ieguvuši nepieciešamās atļaujas 
izmantot izstrādātos materiālus, 
kā arī jau uzsākuši bērnu valo-
das ierakstus un vecāku aptaujas 
Kurzemē, sekos pētījumi arī Rīgā 
un Latgalē.

Otra projekta sadaļa pare-
dzēta vidusskolēnu latviešu va-
lodas prasmes analīzei dažādos 
reģionos un dažādās skolās  – 
valsts ģimnāzijās, vidusskolās 

ar latviešu mācībvalodu un ma-
zākumtautību vidusskolās. Šajā 
sadaļā jau elektroniski pārraks-
tīti Kurzemes, Rīgas un Latga-
les 2018.  gada 12.  klašu skolēnu 
domraksti, saglabājot skolēnu 
oriģinālrakstību, tiek veidots vi-
dusskolēnu latviešu valodas ap-
guvēju valodas korpuss. Turpi-
nājumā šie valodas materiāli tiks 
analizēti, izstrādātas zinātniskas 
publikācijas, taps rekomendācijas 
un mācību metodiskie materiāli.

Trešā sadaļa paredzēta latvie-
šu valodas kā svešvalodas apgu-
ves pētīšanai, tajā no LiepU un 
RTA jau savākti pirmie ārzemju 
studentu rakstu darbi latviešu va-
lodā, ar tiem tiek papildināts LU 
MII izstrādātais latviešu valodas 
kā svešvalodas apguvēju valodas 
korpuss, sekos materiālu analīze, 
publikācijas un zinātniskas atzi-
ņas.

Lai iepazītu ģimenēs lietoto 
latviešu valodas apguves meto-
diku, rīkus un motivāciju  – ko 
mācīties no ģimeņu valodu po-
litikas un pārvaldības; kā viņi 
notur valodas pozīcijas; kā šie 
pozitīvās prakses piemēri varētu 
būt saistoši gan pirmsskolas iz-
glītībai, gan vecākiem izglītības 
posmiem –, ceturtajā sadaļā plā-
nots analizēt tādu bilingvālu un 
trilingvālu ģimeņu labās prakses 
piemērus, kurās kā etniskā man-
tojuma valoda ir latviešu.

Mūsu pirmās prezentācijas 
vairāk atspoguļo sagatavošanos – 
pētījuma mērķi, teorētiskās lite-
ratūras, metožu un pieeju izvēli, 
kā arī pirmo pētniecības instru-
mentu izstrādi. Tās var iepazīt 
LiepU mājaslapas sadaļā „Pro-
jekti – LiepU īstenotās program-
mas un projekti”, tur ievietotas arī 
studenšu pirmo referātu prezen-
tācijas.

Kopš 2018. gada 
3. decembra 

sākta jauna valsts 
pētījumu 
programma 
„Latviešu valoda”.



Pētnieki ieguvuši 
cerības un 

iespējas triju gadu 
garumā pētīt valsts 
valodu un ar to 
saistītās darbības 
jomas atbilstīgi 
programmā 
definētajiem 
10 uzdevumiem.



   DACE MARKUS
Dr. habil. philol.
IK

Jebkurš kaut nedaudz izglī-
tojies Latvijas iedzīvotājs saprot, 
ka humanitārās zinātnes ir īpašs 
izcilības veids, bez kura nevar 
pastāvēt neviena valsts. Šajā izci-
lības veidā pašu svarīgāko vietu, 
protams, ieņem valsts valoda, 
Latvijā – latviešu valoda. Neatka-
rību atjaunojušajā Latvijas valstī 
latviešu valodas zinātniskā izpē-
te vairākus gadus bija inte grēta 
valsts pētījumu programmās 
„Letonika” un „Nacionālā iden-
titāte”, bet kopš 2018. gada 3. de-
cembra sākta jauna valsts pētīju-
mu programma „Latviešu valo-
da” (Nr. VPP-IZM-2018/2-0002). 
Latviešu valoda kā viena no pa-
šām nozīmīgākajām valstiska-
jām vērtībām ir ieguvusi pelnītu 
ievērību, tās pētnieki ieguvuši 
cerības un iespējas triju gadu ga-
rumā pētīt valsts valodu un ar to 
saistītās darbības jomas atbilstīgi 
programmā definētajiem 10  uz-
devumiem. Tā ir mūsu atbildība, 
lai 2021.  gada decembrī varētu 
sniegt apjomīgus zinātniskās iz-
pētes rezultātus – gaidītus, node-
rīgus, vērtīgus.

Viens no programmā strādā-
jošo zinātnieku uzdevumiem ir 
latviešu valodas apguves pētīju-
mi. Tos aktīvi sākuši īstenot Lie-
pājas Universitātes (LiepU; 10), 
Latvijas Universitātes (LU) Mate-
mātikas un informātikas institūta 
(MII; 2) un Rēzeknes Tehnoloģiju 
akadēmijas (RTA; 2) pētnieki, lī-
dzās pieredzes bagātiem zinātnie-
kiem pētījumos iesaistot arī trīs 
bakalaura programmas studen-
tes un vienu doktoranti. Kā visu 
programmas uzdevumu īstenotā-
jiem, arī šajā grupā strādājošajiem 
ir jādalās ar atziņām zinātniskajos 
referātos un publikācijās, kā arī 
jānodrošina pētniecības pama-
nāmība sabiedrībā, jāpopularizē 
pētījumu gaita un rezultāti, tomēr 
grupas dalībniekiem ir arī īpaša 
misija – par pētījumu rezultātiem 
informēt izglītības politikas vei-
dotājus, sniegt rekomendācijas, 
lai apzinātu izglītības problēmas, 
to risinājumus un veiksmīgāk īs-
tenotu latviešu valodas kā mācīb-
valodas nostiprināšanos izglītības 
procesā.

Pētnieku grupas darbs sākts 
četros virzienos:
1)  pirmsskolas vecuma bērnu 

latviešu valodas prasme,
2)  vidusskolu absolventu latvie-

šu valodas zināšanas,

Šie ir ļoti nozīmīgi uzdevu-
mi, kuru īstenošanā noderīgi arī 
laikabiedru padomi, tādēļ cen-
tīsimies informēt par pētījumu 
gaitu, par problēmām un rezul-
tātiem gan profesionāļus, gan 

vienkārši interesentus, savukārt 
bērnu vecākus un pedagogus 
sirsnīgi aicinām neatteikties, ja 
saņemat aicinājumu piedalīties 
kādā no programmā paredzēta-
jiem pētījumu posmiem. 

Ekskursijas pa ekotūrisma 
un kultūrvēsturiskiem maršrutiem

Izklaidējošas un mācību 
ekskursijas bērniem

www.celoarinetu.lv +371 29135543
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Valsts izglītības politikā vērojama  liela pretruna
ir tukumnieki, bet sākumskolā 
mācās 29  bērni. Pašvaldība no-
kļūšanai no Tukuma uz Sēmes 
sākumskolu nodrošina autobusu 
un pavadoni bērniem, sākot ar 
četru gadu vecumu, bet tiem ve-
cākiem, kuri savus mazuļus (līdz 
trīs gadu vecumam) ved ar perso-
nisko transportu uz deviņus ki-
lometrus attālo Sēmi, pašvaldība 
daļēji sedz transporta izdevumus. 
Pašvaldības kompensāciju vecāki 
saņem arī tad, ja no Tukuma paši 
ved savu bērnu uz Pūres vai Irla-
vas bērnudārzu, Jaunsātu filiāli. 
Šo iespēju pastāvīgi izmanto ap 
40 bērnu vecāku.

Tajā pašā 2010. gadā Džūkstes 
vidusskola un Tukuma 3.  vi-
dusskola reorganizētas par pa-
matskolām. Patlaban Džūkstes 
pamatskolā mācās 86  skolēni un 
47  bērni apmeklē pirmsskolas 
izglītības grupas, bet Tukuma 
3. pamatskolā mācās 196 skolēni 
un 40 bērnu ir pirmsskolas izglī-
tības grupās.

2011. gadā slēgta Praviņu pa-
matskola Degoles pagastā, jo tā 
atradās patālu no pagasta apdzī-
votajām vietām. Taču joprojām 
gan Lestenē, gan Zentenē, gan 
Degoles pagasta Vienības ciemā 
darbojas pašvaldības finansētas 
pirmsskolas izglītības bērnu gru-
pas, kurās pēdējos gados novēro-
jams bērnu skaita pieaugums.

Pērn novada teritorijā apvie-
notas divas skolas, kurās īsteno 
speciālās izglītības programmas 
bērniem ar garīgās attīstības trau-
cējumiem, un patlaban izveidota 
vienota Tukuma novada internāt-
pamatskola, kuras mērķis ir iegūt 
attīstības centra statusu. 204 bēr-
ni ar dažādu pakāpju garīgās at-
tīstības traucējumiem no Tuku-
ma, Talsu, Kandavas, Engures 
un citiem apkārtējiem novadiem 
mācās gan skolas ēkā Tukumā, 
gan Lamiņu muižas ēkā Pūres 
pagastā, kur tiek nodrošināts arī 
internāta pakalpojums bērniem, 
kuriem tas ir nepieciešams. Ar 
2019.  gada 1.  septembri šai spe-
ciālās izglītības iestādei tiks no-
dotas arī Tukuma bērnudārza 
„Taurenītis” speciālās pirmssko-
las izglītības grupas.

Kopš 2018.  gada 1.  septem-
bra Irlavas vidusskola reorgani-
zēta par pamatskolu, jo mācīties 
vidusskolas klasēs izvēlējās ļoti 
neliels skolēnu skaits, bet Irlavas 
bērnudārzs kopš šā gada 1. janvā-
ra pievienots pamatskolai.

Toties 2011. gadā Tukumā uz-
celts jauns bērnudārzs „Karlsons” 
un 2013. gadā vēl viens – bērnu-
dārzs „Pepija”. 2014.  gadā pilsē-
tas centrā renovēta pirmsskolas 
izglītības iestādes  (PII) „Lotte” 
ēka, un šo bērnudārzu apmeklē 
111  bērnu. Savukārt 2019.  gada 
februārī kā bērnudārzs 80 vietām 
durvis vēra bērnudārza vajadzī-
bām pārbūvētā bijusī Tukuma in-
ternātpamatskolas internāta ēka 
Vārtu ielā 3 Tukumā.

Tā kā bērnu skaitam ir ten-
dence pieaugt, N. Rečs ar ganda-
rījumu stāsta par jau uzsākto un 
vēl iecerēto Tukuma pilsētas bēr-
nudārzu ēku renovāciju un pie-
būvju celtniecību: „Gan Tukuma 
pilsētā, gan arī pagastu teritorijās 
esošajos bērnudārzos veidojas 
rindas un visus bērnus, kurus 
vecāki gribētu laist bērnudārzā, 
nevar uzreiz uzņemt. Pērnvasar 
daudz runāju ar vecākiem, lai 
skaidrotu ieceres un pagaidu ri-
sinājumus, līdz tuvākajos pāris 
gados renovēs Tukuma bērnu-
dārzus „Pasaciņa” un „Vālodzī-
te”, pie kuriem paredzēts celt arī 
piebūves vēl vismaz 80 bērniem. 
Šķiet, ka pēc šo ieceru realizēša-
nas bērnudārzu rindas problēma 
vairs nebūs aktuāla.”

Kā informē izglītības pārval-
des vadītājs, pašvaldība piešķir 
finansējumu – 199,93 eiro mēne-
sī  – auklīšu pakalpojumam, un 
šāds uzraudzības pakalpojums 
katru mēnesi tiek nodrošināts vai-
rāk nekā 80  bērniem. Tādu pašu 
pašvaldības līdzfinansējumu par 
katru bērnu saņem privātais bēr-
nudārzs „Ķipars”, kuru apmeklē 

75 bērni. Vecāki var izmantot arī 
biedrības „Tukuma tautskola” pa-
kalpojumus  – tur bērnus aprūpē 
sešas stundas dienā.

Traucē biznesa pieeja 
vispārējās izglītības 
finansēšanā

Pēc optimistiskā stāsta par 
bērnudārziem, kad sākam runāt 
par vispārējās izglītības finansē-
šanas modeli, kā arī iekļaujošas 
izglītības jautājumiem, saruna 
kļūst skaudrāka.

„Valsts izglītības politikā vē-
rojama liela pretruna. No vienas 
puses, virzība uz koncentrāciju – 
bērnu skaita palielināšanu klasēs, 
no otras puses – iekļaujošas izglī-
tības principu veicināšana vispār-
izglītojošajās skolās. Tā saucama-
jās lielajās skolās var izdalīt finan-
ses no mērķdotācijas, lai piesais-
tītu, piemēram, skolotāju palīgus, 
bet, piemēram, Tukuma piepilsē-
tā ir neliela skola, kur tiek iekļauti 
bērni ar garīgās veselības traucē-
jumiem, un, lai varētu pieņemt 
darbā tik ļoti vajadzīgos skolotāju 
palīgus, viņu atalgojumu finan-
sējam no pašvaldības budžeta, jo 
no mērķdotācijas līdzekļiem šīm 
vajadzībām nepietiek,” norāda iz-
glītības pārvaldes vadītājs un pie-
bilst, ka Ministru kabineta (MK) 
noteikumos Nr.  447 paredzētais 
koeficients 2 izglītojamajiem spe-
ciālās izglītības programmās ne-
risina problēmu – tādējādi nevar 
nodrošināt nepieciešamo atbalsta 
personālu.

Biznesa pieeja vispārējās izglī-
tības finansēšanā, ko pazīstam kā 
modeli „nauda seko skolēnam”, 
viņaprāt, ne pie kā laba nenoved. 
Šāds biznesa modelis ir piemērots 
vien blīvi apdzīvotām teritorijām, 
piemēram, lielajām pilsētām. 
N.  Rečs atceras, ka 1998.  gadā, 
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FOTO: Andris Bērziņš
Normunds Rečs domā, ka vienīgais objektīvais salīdzināmais lie-
lums ir likmes, kuras aprēķina pēc MK noteikumiem Nr. 447.

UZZIŅA
Izglītojamo skaits Tukuma novada vispārizglītojošajās sko-
lās:
•	 2017./2018. m. g.: sākumskolā – 1934, pamatskolā – 968, vi-

dusskolā – 648;
•	 2018./2019. m. g: kopumā – 3503.
Izdevumi uz vienu audzēkni mēnesī:
•	 Tukuma Raiņa ģimnāzija: skola  – 87,36  eiro (audzēkņu 

skaits – 297), internāts – 133,86 eiro (audzēkņu skaits – 28);
•	 Tukuma 2. vidusskola: 40,73 eiro (audzēkņu skaits – 788);
•	 Tukuma 3. pamatskola: 84,84 eiro (audzēkņu skaits – 233);
•	 Tukuma Ernesta Birznieka-Upīša 1. pamatskola: 52,54 eiro 

(audzēkņu skaits – 354);
•	 Tukuma 2. pamatskola: 42,16 eiro (audzēkņu skaits – 476);
•	 Tukuma Vakara un neklātienes vidusskola: 35,84 eiro (au-

dzēkņu skaits – 337);
•	 Džūkstes pamatskola: 161,85 eiro (audzēkņu skaits – 139);
•	 Irlavas pamatskola: skola  – 84,60  eiro (audzēkņu skaits  – 

113), pirmsskolas izglītības grupa – 171,52 eiro (audzēkņu 
skaits – 74);

•	 Tumes vidusskola: 95,54 eiro (audzēkņu skaits – 194);
•	 Zemgales vidusskola: skola – 73,49 eiro (audzēkņu skaits – 

285), internāts – 156,47 eiro (audzēkņu skaits – 5);
•	 Pūres pamatskola: 100,87 eiro (audzēkņu skaits – 264);
•	 Sēmes sākumskola: 121,24 eiro (audzēkņu skaits – 133).

Izglītojamo skaits Engures novada vispārizglītojošajās sko-
lās:
•	 2017./2018. m. g.: sākumskolā – 469, pamatskolā – 151, vi-

dusskolā – 37;
•	 2018./2019. m. g.: kopumā – 634.
Izdevumi uz vienu audzēkni mēnesī:
•	 Smārdes pamatskola: 129,12 eiro (audzēkņu skaits – 165);
•	 Lapmežciema pamatskola: 125,72  eiro (audzēkņu skaits  – 

153);
•	 Engures vidusskola: 121,58 eiro (audzēkņu skaits – 227);
•	 Milzkalnes sākumskola: 77,24 eiro (audzēkņu skaits – 87);
•	 Smārdes PII: 165,89 eiro (audzēkņu skaits – 89);
•	 Engures PII: 187,63 eiro (audzēkņu skaits – 101);
•	 Lapmežciema PII: 172,74 eiro (audzēkņu skaits – 77);
•	 Engures Mūzikas un mākslas skola: 52,02  eiro (audzēkņu 

skaits – 154).

Izglītojamo skaits Jaunpils novada vispārizglītojošajās sko-
lās:
•	 2017./2018. m. g.: sākumskolā – 139, pamatskolā – 80, vi-

dusskolā – 28;
•	 2018./2019. m. g.: kopumā – 249.
Izdevumi uz vienu audzēkni mēnesī:
•	 Jaunpils vidusskola: 68,00 eiro (audzēkņu skaits – 279);
•	 PII „Zemenīte”: 132,02 eiro (audzēkņu skaits – 34).

kad sācis strādāt par skolas di-
rektoru, pastāvēja noteikti kritē-
riji, kādam minimālajam skolēnu 
skaitam ir jābūt, lai varētu atvērt 
klases, dalīt tās paralēlklasēs, bija 
noteikts slodzes lielums attiecī-
gām pedagogu kategorijām pro-

porcionāli uz bērnu skaitu. „Ma-
nuprāt, valsts izglītības politikas 
veidotāju un lēmumu pieņēmēju 
lielākā kļūda bija atlaist grožus 
attiecībā uz šiem kritērijiem – tad 
pašvaldības un skolas ļoti brī-
vi varēja pieņemt lēmumus par 

MK noteikumos 
Nr. 447 

paredzētais 
koeficients 2 
izglītojamajiem 
speciālās izglītības 
programmās nerisina 
problēmu – tādējādi 
nevar nodrošināt 
nepieciešamo atbalsta 
personālu.
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Valsts izglītības politikā vērojama  liela pretruna
izglītības procesa organizēšanu. 
2009.  gadā ieviesa jauno finan-
sēšanas principu „nauda seko 
skolēnam”, skaitliskie kritēriji tika 
atcelti, piemēram, klasi varēja 
atvērt arī tad, ja ir viens skolēns, 
ja vien pašvaldība nolēma to at-
balstīt un veikt finanšu pārdali 
starp savām skolām. To noliegts 
darīt tikai pēdējos pāris gadus. 
Lielākais absurds šajā situācijā  – 
problēmās tiek vainoti skolotāji. 
Vai skolotāji ir vainīgi pie tā, kāds 
skolu tīkls ir izveidojies? Vai sko-
lotājiem jādodas pie pašvaldības 
vadības un jāprasa slēgt skolu, 
lai citiem kolēģiem var palielināt 
algu?” retoriski jautā N. Rečs.

Lēmumus izdodas 
saskaņot ar domi

Izglītības pārvalde ir izstrā-
dājusi Tukuma novada izglītības 
attīstības stratēģiju laikam līdz 
2021.  gadam. Salīdzinot ar situā-
ciju, piemēram, Daugavpilī, lē-
mumus par turpmāko skolu tīkla 
optimizāciju, rēķinoties ar reālo 
situāciju un tendencēm valsts iz-
glītības politikā, izdodas saskaņot 
ar novada domes deputātiem.

Ar šā gada 1.  septembri 
Tumes vidusskola kļūs par pa-
matskolu, bet Tukuma Vakara un 
neklātienes vidusskolas program-
mas turpinās īstenot Zemgales vi-
dusskolā, kur ir ieviesta arī valsts 
aizsardzības mācības programma. 
„Šajā skolā ir lieliski sakārtota in-
frastruktūra, telpas ir izvietotas 
vienā stāvā bez pakāpieniem un 
sliekšņiem, tā ka var brīvi pār-
vietoties arī ratiņkrēslos, tādēļ 
šī skola ir piemērota bērniem ar 
kustību traucējumiem. Tukuma 
novada lauku teritorijā tā paliek 
vienīgā vidusskola. Pilsētā paliks 
divas vidusskolas: Tukuma Raiņa 
ģimnāzija un Tukuma 2.  vidus-
skola. Ceram, ka tuvākajos gados 
ģimnāzija iegūs valsts ģimnāzijas 
statusu – pagaidām rādītājos pie-
trūka vien 0,11 %,” stāsta N. Rečs.

Problēmas, viņaprāt, rodas, 
ja ar cilvēkiem nerunā, mēģina 
kaut ko noklusēt vai slēpt, tādēļ 
pats daudz laika velta sarunām 
ar bērnu vecākiem un kolēģiem 
pašvaldībā, skaidrojot situāciju 
izglītības iestādēs un valsts izglī-
tības politikas nostādnes. Piemē-
ram, pašvaldības budžetā uzreiz 
nebija iespējas pirmskolu skolo-
tājiem nodrošināt atalgojumu par 
40  stundām nedēļā tobrīd, kad 
valdība pieņēma lēmumu mai-
nīt slodzi uz 40  stundām nedēļā. 
Novada domē 2018.  gada janvārī 
apstiprināts pirmsskolas izglītības 
pedagogu darba slodzes pieaugu-
ma grafiks, kurā paredzēts, ka ar 
2021.  gada janvāri tiks maksāts 
par pilnām 40  stundām nedēļā, 
līdz tam laikam pakāpeniski katru 
gadu pieliekot pa pāris stundām 
un plānojot pašvaldības budžetā 
attiecīgu papildfinansējumu. „Ar 
šo lēmumu bija svarīgi pirmssko-
las izglītības skolotājiem pateikt, 
ka apzināmies nepilnas slodzes 
problēmu un viņi nav aizmirsti, 
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mācību procesu.

kā arī rēķināmies, ka ar šā gada 
1.  septembri ir jāsāk ieviest jau-
no pirmsskolas izglītības mācību 
saturu. Protams, no pašvaldības 
budžeta pamazām risinām arī at-
balsta personāla finansēšanas jau-
tājumu,” atzīst N. Rečs.

Izglītības pārvaldes ziņā ir ne 
tikai Tukuma novada, bet arī En-
gures un Jaunpils novadu izglītī-
bas iestādes. Atbildot uz jautāju-
mu, kādas funkcijas pārvalde risi-
na, N. Rečs skaidro, ka veic izglī-
tības procesa pārraudzības funk-
ciju. Izglītības pārvalde sniedz 
metodisko atbalstu un koordinē 
26  metodisko apvienību darbību, 
organizē olimpiādes, interešu iz-
glītības pasākumus, seminārus un 
profesionālās pilnveides kursus, 
sniedz juridisku atbalstu izglītības 
iestādēm, kā arī pārrauga mērķ-
dotāciju sadalījumu un skolotāju 
tarifikāciju, bet par skolu tīkla kār-
tošanu un ēku uzturēšanas finan-
sēšanas jautājumiem lemj Jaunpils 
un Engures novadu domes, pie-
mēram, tur saviem bērnudārzu 
skolotājiem jau kopš 2016.  gada 
ir iespēja maksāt atalgojumu par 
40 stundu slodzi.

Skolotāju skaits samazinās
„Piemērojot biznesa modeli 

izglītībai, bērns izglītības iestādei 
un pašvaldībai būtībā ir kļuvis par 
ienākumu objektu  – no mērķdo-
tācijām un no starppašvaldību 
norēķiniem, ja, piemēram, bērns 
ir deklarēts citā pašvaldībā. Ne-
saprotu, kāpēc jāmaksā dubultā: 
ja vecāki nolēmuši bērnu vest uz 
skolu kaimiņu novadā un skola 
jau saņem mērķdotāciju par katru 
skolēnu, kāpēc vēl jāpiemaksā un 
jāatbalsta arī uzturēšanas izdevu-
mi, kas būtībā nodrošina peļņu? 

Katru gadu citām pašvaldībām 
maksājam pārdesmit tūkstošu eiro 
vairāk, nekā saņemam no citiem. 
Pašvaldību savstarpējie maksāju-
mi un vispārējs bērnu skaita sa-
mazinājums stimulē konkurenci 
ne tikai starp skolām, bet arī paš-
valdībām. Tiek izdomāti dažādi 
bonusi  – pusdienu apmaksa, pie 
māju sliekšņa piebrauc autobuss 
un aizved uz skolu un pārved mā-
jās u. tml.,” norāda N. Rečs.

Speciālists mēģina kliedēt 
mītu, ka samazinās bērnu skaits, 
bet nesamazinās skolotāju skaits. 
Skolotāju skaits nav reģistrēts ko-
rekti: skolotāji strādā vairākās sko-
lās un tiek pieskaitīti katrā no tām. 
Nereti viņi ir spiesti strādāt vairā-
kās skolās, lai nodrošinātu sev pil-
nu slodzi un atalgojumu, kas ļautu 
dzīvot, ne tikai izdzīvot. Tukuma, 
kā arī Engures novadā arvien vai-
rāk sāk trūkt mūzikas skolotāju, 
trūkst skolotāju bērnudārzos un 
skolu psihologu.

N.  Rečs uzskata, ka vienīgais 
objektīvais salīdzināmais lielums 
ir likmes, kuras, kopš 2016.  gadā 
stājās spēkā jaunais darba samak-
sas modelis, piemērojot 30 stundu 
slodzi nedēļā par likmi, aprēķina 
pēc MK noteikumiem Nr.  447, 
piemēram, Tukuma novadā lik-
mju skaits samazinās, jo samazi-
nās kopējais bērnu skaits skolās. 
„Finansējuma apjoms gan ir pie-
audzis, jo celta minimālā samaksa 
par likmi, bet likmju skaitam val-
stī kopumā būtu jāsamazinās – un 
šim likmju skaita samazinājumam 
būtu proporcionāli jāatbilst bērnu 
skaita samazinājumam,” skaidro 
N. Rečs.

Jautāts par kompetenču pie-
ejas mācību saturā aprobāciju, 
N.  Rečs stāsta, ka projekta pilot-
skolu – Tukuma 2. vidusskolas un 
Smārdes pamatskolas  – skolotāji 
un vadības komandas nesavtīgi 
dalās savās zināšanās un pieredzē 
ar pārējo visu trīs novadu sko-
lu kolēģiem. Jau pirms projekta 

„Skola 2030” Tukuma 2.  vidus-
skolā skolotāji regulāri nākuši 
kopā, lai plānotu mācību procesu 
un rastu risinājumus pedagoģis-
kiem problēmjautājumiem. Sko-
las direktore Anita Locāne, kura 
iepriekš strādājusi Eiropas Sociālā 
fonda projektā „Dabaszinātnes un 
matemātika”, ir arī direktoru me-
todiskās apvienības vadītāja. Pat-
laban skolotāji apmeklē dažādus 
profesionālās pilnveides kursus, to 
finansēšanai plānota arī pašvaldī-
bas nauda.

„Atklāts jautājums ir, cik lielā 
mērā kursi dod reālu pienesumu 
skolotāju ikdienas darbā. Jārēķi-
nās, ka palielinās sabiedrības da-
žādība, ir dažādi bērnu attīstības 
līmeņi, ir dažādas individuālās 

un speciālās vajadzības, un ar to 
tagad prasa skolotājam tikt galā, 
jo veidojam iekļaujošas izglītības 
sistēmu un individuālu pieeju. Ja 
visas nosauktās vajadzības jāsa-
vieno ar biznesa modeli vispārējās 
izglītības finansēšanā, tad jājautā, 
cik tas maksā un vai mērķdotā-
cijas finansējums katrai skolai ir 
adekvāts tam prasību apjomam, 
kas tiek izvirzīts skolotājam. Ne-
skaidrība ir arī par skolotāju kvali-
fikāciju un izglītību, jo augstskolas 
šobrīd tikai gatavo jaunās skolo-
tāju sagatavošanas programmas 
atbilstīgi jaunā mācību satura 
jomām un mācīšanas pieejai, un 
reāli pirmie studiju beidzēji pa-
rādīsies tikai 2024.  gadā,” secina 
N. Rečs. 
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Pārdomas par reizinātmācīšanu

FOTO: no personiskā arhīva
Elfrīdu Krastiņu izbrīna fakts, 
ka pat daļa studējošo nespēj 
paskaidrot, ko nozīmē reizināt, 
kāda ir reizināšanas darbības 
būtība.

   ELFRĪDA KRASTIŅA
Dr. paed., 
Daugavpils Universitātes profesore 

IK

Turpinot sarunu par skait-
ļošanas lietpratības veidošanos 
matemātikā, šoreiz dalīšos pār-
domās par reizināšanas darbības 
izpratnes apguvi skolas kursā. 
Kāpēc tik daudziem reizināšanas 
tabulas sakarību iegaumēšana 
sagādā grūtības? Vai tā ir neiz-
pratne vai skolēna negribēšana, 
vai nespēja iegaumēt, atsaukt at-
miņā? Laikam jau viennozīmīgas 
atbildes nav. Cēloņi var būt dažā-
di. Izbrīnu rada fakts, ka pat daļa 
studējošo nespēj paskaidrot, ko 
nozīmē reizināt, kāda ir reizinā-
šanas darbības būtība. Tas nozī-
mē, ka nav skaidrs reizināšanas 
darbības jēdziens. Ja bērns 2. kla-
sē nav sapratis, ka tā ir vienādu 
saskaitāmo saskaitīšana, tad tas 
būtu labojams 5.  klasē un visos 
turpmākajos gados, pārliecino-

ties arī par iepriekš apgūto pa-
matjēdzienu izpratni. Bieži mēs 
vainojam citus, bet nenovērtējam 
to, ko mēs paši varam darīt, lai šo 
neskaidrību novērstu. Kā mēs va-
ram palīdzēt?

Izpratne par abstrakcijām 
visiem neatnāk vienlaikus. Pa-
tīkami, ka reizēm nepilna laika 
studējošie lekcijā nekautrējas go-
dīgi atzīt, ka „beidzot man kļuva 
skaidrs tas, ko līdz šim nesapra-
tu”. Kā sakāmvārdā „Mūžu dzī-
vo, mūžu mācies!”. Reizināšanā 
turklāt ir atšķirība starp to, kā 
lasa un pieraksta darbību Eiropā 
un kā pie mums  – pēc padomju 
sistēmas: Eiropā – 5 + 5 = 2 × 5, 
t. i., divreiz pieci; mums – 5 + 5 = 
5 × 2, t. i., 5 reizināt ar 2. Vai mēs 
to vardarbīgi lauzīsim vai – tā kā 
reizināšanā skaitļus drīkst mai-
nīt vietām  – pievērsim acis? Kas 
to noteiks? Kāda būs skolotāju 
reakcija uz pārmaiņām, ja reizi-
nāšanas vietā pieņemsim svešos 
tulkojumus „divkāršot”, „trīs-
kāršot”… „daudzkāršot”. Vai tas 
uzlabos situāciju vai, nedomājot 
par tradīcijām, tiks ieviests tikai 
tādēļ, lai metodikā būtu kaut kas 
jauns? Pieredze liecina, ka tra-
dīcijas lauzt ir tikpat kā neiespē-
jami. Katrs vienalga domās tā, 
kā viņam ērtāk, kā viņš saprot. 
Manuprāt, šajos apstākļos pa-
reizāk ir piedāvāt daudzveidību 
katra personīgai izvēlei. Cerams, 
ka šobrīd, akcentējot iedziļinā-
šanos mācībās, skolotāji biežāk 
pievērsīs uzmanību JĒDZIENU 
IZPRATNEI. Cilvēka dabīgā 
kautrība neļauj publiski pārjautāt 
par sākotnēji neizprasto, un tad 
notiek tas, ko atzīmē (1993) Jānis 
Mencis, seniors: „Matemātikas jē-
dzienu (vārdu jēgas) neskaidrības 
tālākās dabiskās sekas ir nepār-
varamas grūtības matemātisko 

apgalvojumu un to savstarpējo 
sakaru izpratnē un pielietošanā – 
īpaši uzdevumu risināšanā, un tas 
liek arī tālāk turpināt jau iesākto 
neizprastās iegaumēšanas ceļu.” 
(Sk.: Profesors Jānis Mencis: bib-
liogrāfija. – Liepāja, 2014, 9. lpp.)

Kā rosināt jēgpilnu iegaumē-
šanu?

Jaunie skolotāji sākumā rei-
zēm nepievērš uzmanību tam, kā 
skolēni summu pieraksta reizinā-
juma formā un kā veic arī pretējo 
darbību  – reizinājumu pieraksta 
kā vienādu saskaitāmo summu. 
Tas nozīmē, ka skolēni nenostip-
rina reizināšanas darbības jēgas 
izpratni un, aizmirstot kādu rei-
zinājumu, to atmiņā restaurēt ne-
prot. Aizmirst jau nav grēks, gal-
venais – zināt, kā aizmirsto atjau-
not. Jau 1. klasē skolēni var vin-
grināties skaitīt no jebkura skaitļa 
uz priekšu pa 2, pa 3, pa 5, pa 10, 
tādējādi darbojas dzirdes atmiņa; 
var attēlot iedaļas uz skaitļu stara 
pa 2, pa 3 utt. Pēc tam, 2. klasē, 
papildinām pierakstus virs katras 
iedaļas: virs 2 būs 2 × 1, virs 4 būs 
2 × 2 (2 soļi no nulles), virs 6 būs 
2  ×  3 utt., tādējādi nostiprinām 
bērnu redzes atmiņu. Pakāpenis-
ki skolēna apziņā veidojas priekš-
stats, kā rodas reizināšanas tabu-
las rezultāti. Uzskatāmi varam 
demonstrēt reizināšanas tabulas 
tapšanu rūtiņu tīklā – „Paklājiņā”, 
veidojot taisnstūrus 2 × 1, 2 × 2, 
2  ×  3, 2  ×  4 utt. Ir arī īpašs pa-
ņēmiens „Rullītis”, ko veidojam 
nodarbībās (avīzes formātā to ne-
varu parādīt). Vienkāršākos gadī-
jumos (reizinātāji nepārsniedz 5) 
varam rosināt izskaitīt taišņu 
krustpunktus (ķīniešu paņē-
miens). Bērniem, kuriem ir prob-
lēmas ar iegaumēšanu, varam pa-
rādīt, kā skaitļu no 5 × 6 līdz 9 × 9 
reizinājumus atrast uz pirkstiem 
(sk. internetā). Šo skaitļotāju ne-
var atņemt, tas vienmēr ir kopā ar 

bērnu. Kāpēc neatļaut skatīties uz 
pirkstiem? Skolotājam taču pār-
met par sliktiem pārbaudes dar-
bu rezultātiem, nevis par skolēna 
atmiņas īpatnībām. Paņēmiena 
izvēle ir katra personīga izvēle. Tā 
varētu veidoties diskusija, kuru 
paņēmienu izvēlēties. Ne vien-
mēr tas būs racionālākais. Šādās 
diskusijās ar studējošajiem arī es 
esmu apguvusi dažādus paņē-
mienus, kā vēl citādi var domāt, 
piemēram, reizinot blakusskait-
ļus, izmanto iegaumētos vienā-
do skaitļu reizinājumus: 8  ×  7  = 
8  × 8  – 8 =  7  × 7  +  7, savukārt 
citi reizinājumu redz uz pirk-
stiem: 8 = 5 + 3, 7 = 5 + 2, 3 + 2 
ir 5 desmiti, bet 2 × 3 ir 6 vieni, 
tātad reizinājums ir 56. Iemācījos 
arī divciparu skaitļus 20  apjomā 
reizināt uz pirkstiem. Nostiprinot 
reizināšanas tabulas zināšanas, 
varam krāsot katras dienas datu-
ma ornamentu 9 × 9 rūtiņu tīklā 
(sk.: Raibā pasaule. Matemātika, 
mājturība un tehnoloģijas). To 
visu varam apgūt praktiskās no-
darbībās, ja esam atvērti pārmai-
ņām, nevis – „mani mācīja tā, un 
tā es mācīšu tālāk”. Arī reizināša-
nai ārpus tabulas ir dažādi paņē-
mieni risināšanai galvā. Ir jāmāca 
konkrētais bērns, nevis konkrētā 
mācību grāmata.

METODISKO PAŅĒMIENU 
DAUDZVEIDĪBAS ZINĀŠANA 
var palīdzēt skolotājam piedāvāt 

atbilstīgu paņēmienu skolēnu 
motivēšanai, ieinteresēšanai un 
arī grūtgalvīšiem – tiem, kuriem 
matemātika nepadodas. Žēl, ka 
katrā skolas bibliotēkā nav pie-
ejamas dažādu autoru mācību 
grāmatas, turklāt skolotājiem 
nav obligāti kvalifikācijas pilnvei-
des tālākizglītības kursi mācību 
priekšmetu metodikā. Kāds ir šo 
kursu piedāvājums matemātikā 
sākumskolas skolotājiem? Vis-
notaļ pozitīva pieredze ir mate-
mātikas skolotāju apvienībai, div-
reiz gadā organizējot metodiskās 
konferences par aktuālām mate-
mātikas mācīšanas problēmām. 
Piecus gadus konferences sko-
lotājiem organizēja Daugavpils 
Universitāte. Organizētāja atbrī-
vota. Kas to darīs tālāk? Aktuālas 
tēmas sākumskolas skolotājiem 
piedāvā arī izdevniecība „Zvaig-
zne ABC”. Kādreiz rajoni biežāk 
mani aicināja vadīt nodarbības. 
Tagad sadrumstalotie novadi 
skolotāju kvalifikācijas pilnveidei 
līdzekļus neatrod. Atskaitei gal-
venais – kursos, semināros pava-
dītais stundu skaits, nevis saturs. 
Ko tad brīnīties, ka ikdienas dar-
bā skolotājiem pietrūkst metodis-
ko ideju? Ir maz radošo skolotāju, 
kuriem nav jācīnās par izdzīvoša-
nu un kuri prot šīs idejas atrast 
internetā. Vēl smagāka problēma 
ir kvalificēti, kompetenti, piere-
dzes bagāti metodiķi. Par viņu 
sagatavošanu nerūpējas neviens. 
Metodiskās pieejas kvalificēja-
mas ne tikai kā zinātne, bet arī 
kā māksla, kas pāriet no vienas 
skolotāju paaudzes citā skolēnu 
paaudzē. Šobrīd netiek atbilstīgi 
novērtēta skolotāju pieredze. Vai 
kompetenču pieeja to iedzīvinās? 
Vecākā paaudze ar savu bagāžu 
aiziet kā nevienam nevajadzīga.

Paldies laikrakstam par ie-
spēju dalīties metodiska rakstura 
pārdomās! 
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Bērniem, kuriem 
ir problēmas ar 

iegaumēšanu, varam 
parādīt, kā skaitļu 
no 5 × 6 līdz 9 × 9 
reizinājumus atrast  
wuz pirkstiem.
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LU studenti iekļūst spēcīgāko pasaules 
programmēšanas komandu TOP 50

Aprīļa sākumā Portugāles 
pilsētā Porto norisinājās 43. ikga-
dējais pasaules studentu koman-
du programmēšanas sacensību 
(ACM ICPC) fināls, kas pulcēja 
spēcīgākās studentu komandas 
no visas pasaules. Vienīgo Latvi-
jas komandu pārstāvēja Latvijas 
Universitāte  (LU). Spraigā cīņā 
LU komanda 135 komandu kon-
kurencē ieguva 47.  vietu (dalīto 
41.  vietu), aiz sevis atstājot vēl 
88 citu pasaules universitāšu ko-
mandas.

LU šogad sacensībās pār-
stāvēja LU Datorikas fakultātes 
bakalaura studiju programmas 
„Datorzinātnes” 4. kursa students 
Pēteris Pakalns, maģistra studi-
ju programmas „Datorzinātnes” 
1. kursa students Vladislavs Kļe-
vickis, Fizikas, matemātikas un 
optometrijas fakultātes bakalaura 
studiju programmas „Matemāti-
ka” 2. kursa students Ingus Jānis 
Pretkalniņš un treneri: profesors 
Guntis Arnicāns un pētnieks Jev-
gēnijs Vihrovs.

„Diviem mūsu komandas da-
lībniekiem šis bija jau otrais fināls. 
Bija redzams, ka komanda ir ga-
tava labam rezultātam, un nebija 
lampu drudža, kas mēdz gadīties 
dalībniekiem, kas finālā piedalās 
pirmo reizi. Sacensību sākums 
bija stabils – pirmie trīs uzdevu-
mi tika atrisināti bez kļūdām un 
liekas laika zaudēšanas. Koman-
da pirmajās stundās pastāvīgi at-
radās apmēram 20.  vietā, dodot 
cerības uz ļoti labu rezultātu. Ar 
ceturto uzdevumu iznāca aizķer-
šanās, jo pirmais iesūtītais risinā-
jums nebija pietiekami efektīvs at-
sevišķos speciālos gadījumos. Vā-
jās vietas atrašanai un efektīvāka 
risinājuma izveidei bija vajadzīgs 
ilgs laiks, tādējādi tika pazaudēts 
uzdevumu risināšanas ritms. Ko-
manda pēdējā stundā vienlaikus 
strādāja ar diviem uzdevumiem. 
Risinājumi tika izveidoti un ie-
sūtīti apmēram piecas minūtes 
pirms sacensību beigām. Viens 
no risinājumiem bija veiksmīgs. 
Otrs risinājums idejiski bija pa-
reizs, bet nebija korekts attiecībā 
uz visiem tiesnešu testpiemēriem. 
Atrast kļūdu vairs neatlika laika. 
Par spīti mazāk veiksmīgajai sa-
censību otrajai pusei, komanda 
atrisināja piecus uzdevumus un 
sasniedza ļoti labu rezultātu  – 
47.  vietu, kas ir trešais labākais 
mūsu universitātes sasniegums 
finālsacensībās,” par šāgada finā-
lu stāsta komandas treneris, LU 
Datorikas fakultātes dekāns pro-
fesors Guntis Arnicāns.

Finālā norisinājās sacensības 
„ICPC Challenge”, kurās piedalī-
jās visas 135  komandas. LU ko-
manda šajā izaicinājumā ieguva 

augsto 6. vietu. Izaicinājumā trīs 
stundu laikā dalībniekiem bija 
jāatrisina problēmas, kas saistītas 
ar mākslīgo intelektu un neironu 
tīkliem.

LU šāgada fināls bija nozī-
mīgs arī tāpēc, ka LU komanda 
fināla sacensībās ir iekļuvusi jau 
piecas reizes un komandas trene-
rim G. Arnicānam tika pasniegta 
ICPC fonda balva par pieckārtēju 
dalību finālā. G. Arnicāns LU stu-
dentus trenē jau kopš 1996. gada, 
taču finālā pirmo reizi izdevās ie-
kļūt tikai 2012. gadā. Pēdējo asto-
ņu gadu laikā LU komanda finālā 
piedalījusies jau piecas reizes.

ACM ICPC ir senākās un 
prestižākās akadēmiskās pro-
grammēšanas sacensības pasau-
lē. Tās norisinās jau 43. gadu, un 
šogad tajās piedalījās 52 709 da-
lībnieki, kas pārstāvēja 3233 uni-
versitātes no 110 valstīm. Sacen-
sību astotdaļfināli, ceturtdaļfināli 
un pusfināli norisinās reģionos 
visos apdzīvotajos kontinentos, 
savukārt uz finālsacensībām do-
das ap 100 pasaules spēcīgāko 
komandu. Šogad finālā piedalījās 
135  pasaulē spēcīgākās studentu 
komandas.

Par absolūtiem šāgada uz-
varētājiem, atrisinot 10  uzdevu-
mus, kļuva Maskavas Valsts uni-
versitātes studentu komanda (šī 
pati komanda bija arī 2018. gada 
uzvarētāja), 2.  vietu (9  atrisināti 
uzdevumi) izcīnīja Masačūsetsas 
Tehnoloģiju institūta studenti, 
savukārt 3.  vietu ieguva Tokijas 
Universitātes komanda, arī atri-
sinot deviņus uzdevumus. Līdzās 
LU komandai Baltijas valstis pār-
stāvēja arī Tartu Universitātes ko-

Publicitātes foto
LU komanda (no kreisās)  – Guntis Arnicāns, Ingus Jānis Pretkalniņš, Vladislavs Kļevickis, Pēteris 
Pakalns un Jevgēnijs Vihrovs – 43. ikgadējo pasaules studentu komandu programmēšanas sacensību 
finālā.

   JEĻENA POĻAKOVA
LU Datorikas fakultātes sabiedrisko 
attiecību speciāliste
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uz Kino!

Korso Brīnumi Jūrmala @KORSO Brīnumi 

*Centra darbībā var tikt veiktas izmaiņas, tāpēc lūdzam pirms apmeklējuma
pārbaudīt aktuālo informāciju mūsu mājas lapā vai Facebook lapā.

Galerija “Korso”, Jomas 37, Majori, Jūrmala

korsobrinumi@gmail.com

+371 253 018 55 www.korsobrinumi.lv

Star Cinema Jūrmala Jomas iela 37, galerija Korso, 3.stāvs

+371 27 777 755       korso@starcinema.su
Obligāta iepriekšēja pieteikšanās.

Izklaides un izglītības centrs 
"KORSO Brīnumi"

• Ekskursijas klasēm
• Klases saliedēšanās pasākumi
• Karjeras pasākumi
• Telpas svinībām un izlaidumiem

*Piedāvājums attiecās uz multfilmām darba dienās, 
  sākot no 20 cilvēkiem, līdz 12 gadu vecumam. 

Latvijas skolām 50% atlaide kino apmeklējumam
ar klasi visā 2018./19. mācību gadā.*

SPORTISKĀ UN ATRAKTĪVĀ DAĻA
SKOLĒNU EKSKURSIJĀM

KAĶEŅBOLS – PEINTBOLS AR KAĶENĒM!
• Latvijā ražots, rokām darināts ekipējums
      • Piknika un atpūtas vietas 
            • Pie jūras, starp Saulkrastiem un Salacgrīvu

Vairāk informācijas un spēļu pieteikšana:

manda, kas sacensības noslēdza 
63.  vietā, atrisinot četrus uzde-
vumus.

LU studentu komandu da-
lību pasaules programmēšanas 
sacensībās atbalsta AS  „Emergn”, 
SIA  „eazyBI”, SIA  „Datakom”, 
AS „RIX Technologies”, SIA „Test-
DevLab”, SIA  „ZZ Dats”, grupas 
„VISMA” uzņēmumi Latvijā, 
SIA  „whiteCryption”, Amerikas 
latvieši, kuri pārstāv „Friends of 
the University of Latvia” (501(c)
(3) charity),  – Latvijas goda 
konsuls Ilinoisas štatā Roberts 
Blumbergs, Latvijas goda kon-
suls Mičiganā Andris Lācis un 
Galenieku ģimene. Ziedojumus 
administrē LU Fonds un Rīgas 
Tehniskās universitātes Attīstī-
bas fonds. 
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Veiksmīga mācību pārgājiena  vai ekskursijas organizācija
PAVASARA EKSKURSIJAS

Atgādināšu zināmu patiesību, 
ka mācību pārgājieni un (vai) eks-
kursijas (turpmāk  – ekskursijas) 
ir svarīga vispārizglītojošās izglī-
tības sistēmas mācību procesa sa-
stāvdaļa. Bērni jau ar 1. klasi ne-
pacietībā gaida rudens un pava-
sara ekskursijas, jo prieks no tām 
piedzīvots jau ģimenē un bērnu-
dārza laikā. Arī skolotājiem tā ir 

īpaša diena, jo ekskursija daudzē-
jādi atšķiras no darba klasē.

Ekskursija nav izbraukums 
zaļā pļavā, bet reglamentēts pa-
sākums, kurā stingri jāievēro Mi-
nistru kabineta  (MK) noteikumi 
Nr. 1338 „Kārtība, kādā nodroši-
nāma izglītojamo drošība izglītī-
bas iestādēs un to organizētajos 
pasākumos” un šo noteikumu 
atsevišķā sadaļa „Ekskursiju, pār-
gājienu un pastaigu organizēša-
na”.

Mācību ekskursiju var orga-
nizēt ikvienā priekšmetā, kurā 
pedagogs to atzīst par nepiecie-
šamu un skolas vadība akceptē. 
Pedagoga pienākums ir ne vēlāk 
kā trīs dienas pirms došanās eks-
kursijā informēt par to arī bērnu 
vecākus; pieredzējuši skolotāji to 
dara krietni agrāk. Savukārt ve-
cākiem atbildīgais pedagogs jā-
informē par sava bērna veselības 
traucējumiem vai īpatnībām, ja 
viņam nepieciešama īpaša uzma-

nība, kā arī par saziņas iespējām 
ar vecākiem.

MK noteikumos ir noteikts, ka 
pirms došanās ekskursijā atbildī-
gais pedagogs skolas vadītājam ie-
sniedz rakstisku informāciju, kurā 
norādīts pārgājiena vai ekskursijas 
mērķis, maršruts, ilgums; dalīb-
nieku saraksts, vecums; pārvie-
tošanās veids; saziņas un pirmās 
palīdzības sniegšanas iespējas.

Katra mācību iestāde ir saga-
tavojusi noteikumus, ar kuriem 

tiek konkretizēti un papildināti 
MK noteikumi, tāpēc ka mācību 
ekskursijas kā mācību metodes 
izmantošana ir skolas kompe-
tences jautājums. Par mācību 
ekskursijas sagatavošanu, saturu, 
kā arī bērnu drošību ekskursijas 
laikā ir atbildīgs pedagogs. Sva-
rīgi zināt, ka valsts normatīvajos 
aktos nav noteikta mācību eks-
kursiju finansēšanas kārtība.

Izlasīju dažādu skolu ekskur-
siju noteikumus tīmeklī. Vairums 
no tiem bija 2009. gada vai vēlā-
ki un samērā līdzīgi cits citam. 
Ķeguma Komercnovirziena vi-
dusskolas noteikumi bija sagata-
voti pagājušā gada 9.  septembrī 
(http://www.kegumaskola.lv/ima-
ges/pdf/dokumenti/Ekskursiju-or-
ganizesanas-kartiba-2018.pdf) un 
atšķīrās no vispārējā standarta. 
Skolas direktora Vladimira Sa-
mohina apstiprinātajā mācību 
ekskursiju, pārgājienu un klases 
kolektīvu izzinošo ekskursiju 
organizēšanas kārtībā no finan-
siālās puses ir paredzētas ir divu 
veidu ekskursijas: ar pašvaldības 
atbalstu un vecāku. Šīs skolas 
dokumentā precīzi tiek definēts, 
kā vecāki pieņem lēmumu un 
sadalītas funkcijas starp klases 
audzināju un vecākiem. Kārtībai 
pievienoti divi paraugi: viens  – 
par ekskursijas pieteikumu, kas 
adresēts direktora vietniecēm; 
otrs – saraksta forma par iepazī-
šanos ar drošības un uzvedības 
noteikumiem ekskursijas laikā. 
Birokrātija, bet kārtībai jābūt.

Mācību ekskursijas un 
izklaide

Praksē skolas mācību ekskur-
siju bieži iznāk apvienot ar kādu 
izklaidi. Tam, protams, vecākiem 
ir nepieciešami vēl papildu lī-
dzekļi. Lietderīgā un patīkamā 
apvienošanas proporcija vienmēr 
ir diskutējams jautājums, bet va-
jag saglabāt veselo prātu. Ir un 
būs vecāki, kas atbalstīs jebkuru 
skolotāja ierosinātu izbraukuma 
programmu, un būs arī tādi, kas 
uzskatīs, ka atbilstīgi savām fi-
nansiālajām iespējām to nevar 
atļauties. Tāda ir dzīve, un tas 
jārespektē. Zinu, ka daudzās sko-
lās klases audzinātāji vai vecāki 
rīko aptaujas, izmantojot lietotni 
„WhatsApp” vai citu iespēju, līdz 
pieņem optimālo galīgo lēmumu. 
Tas ir ērti, jo var aptvert praktiski 
visus vecākus, un mazāk laikietil-
pīgi nekā tradicionālajās sapulcēs.

Skolēniem, kas nav rīdzinieki, 
galvaspilsētas ekskursiju objek-
ti un izklaides nav tik vienkārši 
aizsniedzami. Domāju, šo skolē-
nu vecāki labi saprot, ka ne tikai 
ekskursijai, bet arī izklaidei ir 
sava sociāla funkcija un tā ir jā-
izmanto.

Plānojot ekskursijas, jāsa-
prot, kādu maršrutu izvēlēties. 
Tas jāapspriež gan ar skolēniem, 
gan vecākiem laikus, turklāt rē-
ķinoties ar vietu, uz kuru plānots 
braukt, transporta un citām iz-

  ANDRIS BĒRZIŅŠIK

Atbrauc ciemos — kopā izbaudīsim 
un iepazīsim kociņu veidošanas mākslu!

Saules zeme Japāna tepat, Latvijā!

Bonsai kociņu parks

Ekskursijas lūdzam pieteikt, 
zvanot uz tālr. +371 29465119 
vai rakstot uz e-pastu bonsai@bonsai.lv
Bonsai parks, Krustiņu ciems, Inčukalna novads

Dzelzceļa iela 8, Gulbene, +371 25448661 
turists@gulbene.lv, www.visitgulbene.lv

www.facebook.com/dzelzcelsuntvaiks

IZGLĪTOJOŠS
UN INTERAKTĪVS

CENTRS

Atklāj dzelzceļu no jauna!
Centrs piedāvā izzinošas ekskursijas, spēles par 
dzelzceļa darbību,  
tematiskās nodarbības un pasākumus. 

 Darbojies pie interaktīvām ierīcēm
 Kļūsti par vilces līdzekļa vadītāju
 Piekrauj vagonu un izveido vilciena sastāvu
 Iedarbini tvaika lokomotīvi
 Iegūsti vilciena biļeti uz savu sapņu galamērķi
 Fotografējies pie vēsturiskās stacijas ēkas un 

saņem bildi savā e-pastā
 Daudz citu aizraujošu lietu par dzelzceļa 

darbību

Vēlaties īpašu attieksmi? 
Jums garšo saldumi? 

Gribat spēles svaigā gaisā?

gaida jūs ciemos 7 dienas nedēļā!

Zvaniet 20366668 vai rakstiet ekskursija@skriverusaldumi.lv!
Atrodamies: Skrīveros, netālu no dzelzceļa stacijas, 

Daugavas iela 82, Skrīveru novadā
Vairāk info: https://skriverusaldumi.lv/lv/saldumu-darbnica/mans_roku_darbs

https://www.facebook.com/skriveruemocijufabrika/?ref=bookmarks

Pie mums jūs ģimenes, draugu vai kolēģu lokā varēsiet iejusties 
dažādās lomās, varēsiet veidot savus īpašos saldumus.

Gardumu degustācijas. Iespēja izjust sacensības garu, uz laiku 
slaucot īpašo Gotiņu, kā arī minēt īpašās krustvārdu mīklas. 

Izbaudīsiet visdažādākās emocijas.
Firmas veikaliņā būs iespēja iegādāties gardākos saldumus.
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Veiksmīga mācību pārgājiena  vai ekskursijas organizācija

maksām, kā arī iespēju izvēlētajā 
dienā realizēt ekskursiju konkrē-
tā vietā un laikā.

Dabas, piedzīvojumu 
parku takas un 
piemiņas vietas

Pieminēšu visiem zināmos: 
Gaujas Nacionālo parku, Tērvetes 
dabas parku, Ķemeru tīreļa taku 
vai Kaņiera pilskalna taku, kur 
uzcelts arī pamatīgs skatu tornis. 
Mazāk pazīstama ir baskāju taka 
pie Valguma ezera, kur ar plikām 
pēdām jādodas vairāk nekā pie-
cu kilometru garā gājienā. Var 
padomāt, vai nav riskanti piedzī-
vot laupītāju uzbrukumu Gulbe-
nes–Alūksnes bānītī, kas kursē 
pa 33  kilometrus garo pēdējo 
šaursliežu dzelzceļu Latvijā; pa 
to notiek regulāri pasažieru pār-
vadājumi arī mūsdienās. Vēl ir 

1.  Skr i en,  nū j o  un or i entēj i es 
novada dz i edn i ec i ska j os  mežos !

2 .  Spē l ē  p l udma l es  vo l e j bo l u  va i 
ļ au j i es  azart i ska i  l ī dz i  j ušana i !

3.  Dod i es  i zbrauc i enos  ar Sau l krastu 
ve l onomās ī rēt i em ve l os i pēd i em !

4.  I zk l a i d ēj i es  uz SUP dē ļ i em j ūrā, 
ezerā va i  u pē !

5 .  Ka ito  p l udma l ē  “Kok l ī tes” 
va i  Zvejn i ekc i ema z i eme ļ u  pusē !

6 .  I zbaud i  p i edz īvo j umus  v i enā 
no Latv i j a s  l i e l āka j i em pe intbo l a 
l aukum iem “Bušas” !

7.  S l ēpņo va i  pasta i g ā j i es  d abas 
parkā “P i e j ūra” !

8 .  Šķērso  novada upes  p i e  i etekas 
j ūrā pārgāj i enā “Pār i  četrām upēm” !

NĀC,  UZLĀDĒ BATERIJAS !

1 .  Ļau j i es  neste i dz ī g ām pasta i g ām 
gar j ūras  krastu !

2 .  Gūst i  pr i eku no k l e j ošanas  pa 
Sau l r i eta taku un Ba l to  kāpu 
d ižpr i ežu audzēs !

3.  P i kn i ko,  i zgaršo j ot  v i etēj o  ceptuvj u 
sma lkma iz ī tes,  kebabus  un p i cas !

4.  Baud i  senās  kūrorta trad ī c i j a s 
Z i l ā  karoga pe l dv i etā “Centrs” !

NĀC BŪT KOPĀ TOP PASĀKUMOS! 

18 .  mai j ā  –  Vasaras  sezonas 
atk l āšana “ I er i po  Sau l krastu  vasarā” !

20.  j ūn i j ā  –  “Sau l krastu  kokte i l i s” 
p l udma l es  vo l e j bo l ā .

5 .-6.  j ū l i j ā  –  Sau l krastu  svētki .

15 .-20.  j ū l i j ā  –  “Sau l krast i  J azz” 
džeza mūz ikas  mei s tark l ases  j aun i eš i em 
un džeza fest ivā l s .

“Kad k l āt  p i rma i s  vasaras  mēnes i s, 
j aun i eš i  z i na,  kurp d ot i es . 
Uz Sau l krast i em !  J o te i r  v i eta, 
kur iz l ādēt enerģ i j u  un uz l ādēt 
bater i j a s .  Te v i ļ ņ us  uz l i ed agu 
nes  vē l  dzestra i s  r i etumu vēj š, 
bet sm i l t i s  sau l ē  j au  s i l tas . 
Te redzams pasaka ins  d i enas 
nos l ēg uma sau l r i ets . 
Te ar v i eg l uma sa j ū tu  var 
ga i d ī t  nākamo,  p i edz īvo j um i em 
p i l n o  d i enu ! ”

Nāc, izlādē 

enerģiju!

V i k t o r i j a 

no Zvejn i ekc i ema 

v i d ussko l as .

w w w . v i s i t s a u l k r a s t i . l v

Garšu un smaržu buķete no Ziemupes jūrmalas...

Nakšņošana pie jūras Ziemupē, 
Pāvilostas novadā, – 

telts vietas, volejbola laukums, 
uz uguns vārīta zupa, 

ekskursija pa Ziemupi, indiāņu pirts.

Vairāk informācijas – zvanot 29400470, biedrība „Ziemupīte”

Piedāvājam arī:
 - aktivitāšu plānošanu - 
medus – Cīravā, maize – Sakā, vēja garša Pāvilostā;
- nakts vai orientēšanās trašu, pārgājienu organizēšanu.

www.facebook.com/ziemupesjurmala

piedzīvojumu parku trases Vents-
pilī (www.piedzivojumuparks.lv), 
Siguldā (www.tarzans.lv), Rīgā, 
Mežaparkā (www.kakiskalns.lv) 
un citur. Cenas arī te ir palielas, 
bet var vienoties par atlaidēm.

Vecāko klašu skolēniem ie-
teiktu izvēlēties Likteņdārzu 
(www.liktendarzs.lv). Iecienīts 
apskates objekts ir Ziemassvētku 
kauju muzejs (www.karamuzejs.
lv) un Ložmetējkalna skatu tor-
nis.

Zinātnes centri
Interesanti zinātnes centri 

ir tepat, mūsu zemē, piemēram, 
centrs „ZINOO” Cēsīs (www.zi-
noo.lv), Ventspils jaunrades nams 
(www.jaunradesnams.lv), kā arī 
„Tehnoannas pagrabi” (pagra-
bi.lv) vai „Zili brīnumi” (www.
zilibrinumi.lv) Rīgā. Ja finanses 
atļauj, tad var doties uz Igauniju, 
kur šo centru līmenis ir daudz 
augstāks. Tartu ir gan lielais zi-
nātnes centrs „AHHAA” (www.
ahhaa.ee), gan Ledus laikmeta 
centrs (www.jaaaeg.ee), savukārt 
Tallinā ir Enerģijas atklāšanas 
centrs (www.energiakeskus.ee) un 
Veselības aprūpes muzejs (www.
visitestonia.com/lv/igaunijas-ve-
selības-aprūpes-muzejs). Visi šie 
centri ir labi sagatavoti ekskursiju 
uzņemšanai, kā arī individuālai 

apskatei bez gidiem. Ir padomāts 
par autobusu stāvvietām, suvenī-
riem un našķiem.

Muzeji
Latvijas Muzeju biedrības 

mājaslapā (http://www.muzeji.lv) 
uzzināju, ka Latvijā ir vairāk nekā 
200 iestāžu, kas tiek dēvētas par 
muzejiem: valsts akreditēti muze-
ji, t. i., tādi, kas atbilst noteiktiem 
kritērijiem un valsts izvirzītiem 
standartiem, ir  36; pašvaldību  – 
84, privātie – 7. Mājaslapā ir vai-
rāki indeksi, ar kuru palīdzību 
meklēt to muzeju, kas interesē: 
alfabēta, valsts atzītu – akreditētu 
muzeju, tematiskais un reģionu. 
Jāziedo nedaudz laika, lai izvēlē-
tos zināmus un mazāk zināmus 
vai pavisam nezināmus muzejus.

Zoodārzi
Rīgas Nacionālais zooloģis-

kais dārzs noteikti ir pirmajā 
vietā, to var apciemot mazie un 
arī lielāki skolēni (www.rigazoo.
lv). Jārēķinās, ka grupā (vismaz 
10  personu) vienas biļetes cena 
ir 3  eiro (rīdzinieka kartes īpaš-
niekiem ir atlaides). Interesanta 
ir arī zoodārza filiāle „Cīruļi”, kas 
atrodas Liepājas–Rīgas lielceļa 
154.  kilometrā. Latvijā ir vairāk 
nekā 10 mazo zoodārzu ar da-

žādiem eksotiskiem dzīvniekiem 
un putniem.

Vēlu labu laiku ekskursijās, 

zinošu, ar labu valodu apveltītu 
gidu, profesionālu autovadītāju, 
drošu satiksmes līdzekli! 

Ekskursija nav 
izbraukums

zaļā pļavā, bet 
reglamentēts 
pasākums, 
kurā stingri jāievēro  
MK noteikumi.
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Platforma „Latvijas literatūra”
Sākums bija 2015.  gadā. Pēc 

četriem gadiem konkursā „Lat-
vijas dizaina gada balva 2019” 
1.  vietu izcīnīja kampaņa „#eses-
muintroverts”, kuras autors ir plat-
forma „Latvijas literatūra” (“Lat-
vian Literature”). Tās komanda: 
Una Rozenbauma (radošā direk-
tore, koncepcija), Anete Konste 
(teksti), Reinis Pētersons (ilus-
trācijas), Aija Baumane (dizains), 
Toms Harjo (foto). Galvenās bal-
vas ieguvējs no Kultūras minis-
trijas saņems finansiālu atbalstu 
2000 eiro apmērā Latvijas dizaina 
starptautiskajai tirgzinībai.

Konkursa „Latvijas dizaina 
gada balva 2019” žūrijas priekš-
sēdētājs, Viktorijas un Alber-
ta muzeja (Victoria and Albert 
Museum) dizaina, arhitektūras 
un digitālās mākslas nodaļas 
vadītājs, kā arī 2018.  gada Lon-
donas dizaina biennāles rado-
šais direktors Kristofers Tērners 
(Cristopher Turner) norādīja, ka 
kampaņā „#esesmuintroverts” iz-
mantota konceptuāla dizaina do-
māšana, lai nacionālu stereotipu 
apgrieztu kājām gaisā un uzsvēr-
tu tā pozitīvās iezīmes. „Kampa-
ņas pamatā ir dizains, kas vērsts 
uz sociālo iesaisti – tas palīdz vei-
dot kopienas un veicina lasīšanu, 
piesaistot interesentu uzmanību 
ar dažādu stratēģisko dizaina 
rīku, to vidū digitālo, grafisko, 

produkta dizainu, kā arī modes, 
palīdzību. Kampaņa sasniedz 
savus mērķus ar humoru un as-
prātību, kā arī uzkavējas cilvēku 
atmiņās. Tā parāda nācijas psihi 
sirsnīgi apburošā veidā ar bagā-
tīgu satura klāstu. Mēs ceram, ka 
kampaņa turpinās iesākto,” norā-
dīja K. Tērners.

K. Tērnera teiktais lika izpētīt 
šo fenomenu. Tad atmiņā uzausa, 
ka par kampaņu „#esesmuintro-
verts” kaut kur jau esmu lasījis. 
Pārskatot tīmekli, ieraudzīju vie-
nu 2017.  gada rudens publikā-
ciju. Izbrīnīts lasīju, ka „Latvijas 
literatūras eksporta platforma 
“Latvian Literature” sadarbībā ar 
alus darītavu „Malduguns” laidu-
si klajā īpašu alus līniju “#iamin-
trovert” („Es esmu introverts”), 
kuras receptes sastāvā ir viens no 
latviešu mīļākajiem pārtikas pro-
duktiem – kartupelis. Uz „#iam-
introvert” alus pudeļu etiķetēm 
lasāmi citāti no piecu Latvijas au-
toru  – Māras Zālītes, Jāņa Joņe-
va, Osvalda Zebra, Ingas Ābeles 
un Kārļa Vērdiņa  – literārajiem 
darbiem”. Pirmā reakcija – galvu 
vien nogrozīju. Tad atcerējos vie-
nu no Vīnes opernama apmeklē-
juma pārsteigumiem  – šajā sla-
venajā pasaules mūzikas templī 
tirgo alu. Nomierinājos. Domās 
pasmaidīju: pie mums viss no-
tiek kā lielajā pasaules kultūras 
karuselī. Tālāk publikācijā bija 
paskaidrots, ka „jaunā alus līnija 
radīta Latvijas literatūras atpa-
zīstamības kampaņas “#iamin-
trovert” ietvaros, kas ir daļa no 
gatavošanās procesa Londonas 
grāmatu tirgum 2018.  gadā, kad 
Baltijas valstis būs īpašo goda 
viesu statusā. Ideja par īpašu Lat-
vijas literatūrai veltītu alus līniju 

radās kā nejaušs joks, ko par iz-
aicinājuma pieņēma dzejnieks 
un aldaris Krišjānis Zeļģis, kas 
ir alus darītavas „Malduguns” 
saimnieks”. „Satori” mājaslapā iz-
lasīju arī to, ka kampaņas idejas 
autore ir U. Rozenbauma.

Tīmeklī turpināju meklēju-
mus par kampaņu „#esesmuin-
troverts” un platformu „Latvijas 
literatūra”. Aizrakos līdz tam, ka 
Undīnes Adamaites publikācijā 
laikrakstā „Diena” ieraudzīju  – 
platformas vadītāja ir Inga Bod-
narjuka-Mrazauska (Mrazaus-
kas). Arī to, ka ar 2015. gadu sā-
cies darbs tās izstrādē. Analizējot 
Ingas teikto, sapratu, ka, sākot ko 
jaunu, komandai (komandas sa-
stāvs minēts raksta pirmajā rind-
kopā) ir jānotic tam, ko darīsi 
vienmēr, bet jo vairāk, ja mērķi ir 
visaugstākie. Vienā no sarunām 
ar Ilmāru Šlāpinu 2017. gadā (to 
publicēja „Satori”) viņa teica: „Es 
strādāju literatūras menedžmen-
tā nu jau vairāk nekā 10 gadus… 
Ļoti gribas, lai latvieši paši notic, 
ka viņi var un ka latviešu autori 
paši grib tikt tulkoti un lasīti arī 
ārpusē, ne tikai šeit, uz vietas. 
Man liekas, šis noticēšanas mo-
ments ir tas, kas šobrīd notiek, 
bet es nezinu, kā tas izskatās no 
citām pusēm.” Lasot šos vārdus, 
prātā nāca mūsu prezidentes Vai-
ras Vīķes-Freibergas saukļi „Mēs 
esam stipri!”, „Mēs esam diženi!”.

Tālāk  – lai pārliecinātos, ka 
vārdi saskan ar komandas dar-
biem, – pārskats par tiem, iz-
mantojot platformas vadītājas 
I.  Bodnarjukas-Mrazauskas tī-
meklī pausto: „Rīkojām izdevē-
jiem četrus seminārus, kā labāk 
pārdot tiesības uz ārvalstīm, kur 
pieredzējuši starptautiskie lite-
rārie aģenti padalījās ar saviem 
knifiem. Nākamais segments bija 
strādāt ar nozares profesionā-
ļiem – literātiem, tulkotājiem. Rī-
kojām atdzejas darbnīcas, orien-
tējoties gan uz atdzejas prasmju 
attīstību, gan atdzejas kā tādas 
popularizēšanu gan Latvijā, gan 
Lielbritānijā. Dzeja bija viens no 
lauciņiem, par kuru mums sāku-
mā visi teica, ka to nav iespējams 
pārdot. Bet tagad dzeja pārdoto 
tiesību sarakstā ir diezgan lielā 
apjomā. Pārskatot 34  darbu sa-
rakstu, kas jau ir vai vēl tiks iz-
doti, dzejas ir pārsteidzoši daudz. 
Britu izdevējus ir ieinteresējis 
gan Čaks, gan „Orbīta”, gan Ar-
vis Viguls, Knuts Skujenieks, Ar-
tis Ostups, Madara Gruntmane, 
Krišjānis Zeļģis, Eduards Aivars 
un Inga Pizāne. Izdevniecība 

“Francis Boutle Publishers” ie-
interesējusies pat par Valta Ern-
štreita līvu dzeju. Sarīkotas arī 
divas prozas tulkošanas meistar-
darbnīcas, piesaistot tādus re-
daktorus no Lielbritānijas, kuru 
izdevniecībām mēs vēl neesam 
tikuši klāt un kuri augstu kotē-
jas. Centāmies viņus iepazīsti-
nāt ar Latvijas literatūru, citādi 
viņi nekad to nebūtu uzzinājuši. 
Ir pārdotas 40  grāmatu tiesības, 
kuras Lielbritānijā iznāks līdz šī 
gada beigām – nākamā gada sā-
kumā. Mūsu komanda jau strādā 
ar nākamo grāmatu tiesību pār-
došanu. Tiem izdevējiem, kas jau 
kaut ko ir nopirkuši, piedāvājam 
nākamās grāmatas. Vērtīgs iegu-
vums priekšdienām ir izveidotie 
paraugtulkojumi angļu valodā, 
kas glabājas datubāzē un ir pie-
ejami izsūtīšanai ikvienam inte-
resentam jebkurā brīdī. Arī citi 
Londonas grāmatu tirgum saga-
tavotie materiāli būs izmantoja-
mi visos pārējos starptautiskajos 
grāmatu tirgos.

Par veiksmīgo sagatavošanās 
darbu bilanci liecina arī fakts, ka 
90  procentu no 42  izdevējiem, 
kuri tika uzaicināti uz Rīgu iepa-
zīšanās vizītē, vēlāk tiešām izvēlē-
jās izdot kādu darbu. Britu izde-
vēju izvēle arī prozā ir bijusi ļoti 
interesanta un visai plašā ampli-
tūdā – no Blaumaņa „Nāves ēnā”, 
Andreja Upīša, Alberta Bela, 
Zigmunda Skujiņa darbiem līdz 
Osvaldam Zebrim, Paulam Ban-
kovskim, Laimai Muktupāvelai, 
Inesei Zanderei, Jānim Joņevam, 
Mārai Zālītei, Dainai Tabūnai, 
Mārim Bērziņam u. c.”

Mani iepriecināja platformas 
„Latvijas literatūra” komandas 
izdoma zināmas formas padarīt 
smalkas un krāšņas, oriģinālas 
kā mūsu tautastērpi un piedāvāt 
trakas lietas. Nosaukšu vairākas. 
Koncertzālē „Tu jau zini, kur!” 
notika Latvijā pirmais introvertu 
karnevāls. Apmeklētāji tika aici-
nāti iejusties latviešu literātu un 
grāmatu varoņu tēlos. Reklamē-
jot pasākumu, tika pateikts, ka 
Latvijas modes palātas vadītāja 
Dita Danosa iejutīsies Andreja 
Pumpura eposa „Lāčplēsis” Spī-
dolas tēlā, modes māksliniece 
Iveta Vecmane pārģērbsies par 
Femme Fatale no Edvarda Virzas 
dzejoļa, mūziķe Sniedze Prauli-
ņa pārtaps par Ziemeļmeitu no 
Kārļa Skalbes pasakas, rakstniece 
Inga Gaile karnevālā pārģērbsies 
pati par sevi, dzejnieks un aldaris 
K. Zeļģis būs Sprīdītis no latvie-
šu tautas pasakas. Biznesa infor-
mācijas centrā “Magnetic Latvia” 
starptautiskās lidostas „Rīga” 
izlidošanas sektorā C notika Lat-

vijas literatūras mēnesis, kurā 
bija iespējams palasīt kādu no 
tulkojumiem, kā arī izpildīt testu 
„Kāda tipa introverts tu esi?” un 
nofotografēties uz sev atbilstīgas 
Latvijas dabas ainavas fona ar 
kāda latviešu autora citātu uz mē-
teļa muguras. Stendā izvietotajās 
audiodušās bija iespēja, pasēžot 
zem skaņu lietus, noklausīties 
kādu Annas Auziņas, I.  Zande-
res, K. Vērdiņa, A. Vigula, E. Ai-
vara, I. Gailes vai cita mūsdienu 
autora darbu. Latvijas nacionāla-
jā stendā Londonas grāmatu tir-
gū tika turpinātas literatūras eks-
porta kampaņas “#iamintrovert” 
aktivitātes. Apmeklētājiem tika 
sniegta iespēja atpūtināt ausis no 
tirgus trokšņa kosmiskās noska-
ņās veidotajā klusuma telpā, kam 
dots nosaukums “The Silent Spa-
ce”, ar pilnīgu skaņas izolāciju. 
Prātā nāk Japānas tūristu teiktais, 
ka viens no iemesliem, kāpēc viņi 
brauc uz Latviju, ir izbaudīt klu-
sumu. Latvijas stendā 2017. gada 
Londonas grāmatu tirgū kampa-
ņas ietvaros tika radīta introver-
tu garderobe, komiksu sērija par 
introvertajiem rakstniekiem, kas 
apkopota arī grāmatā “Life of I.”, 
alus “#iamintrovert”, akcija „In-
trovertās pusdienas” Rīgas kafej-
nīcās, kā arī īpaša dizaina krekli 
u. c produkti. Kampaņa tika pa-
manīta un novērtēta Lielbritāni-
jā, izpelnoties ne tikai atzinību 
sociālajos tīklos, bet arī tādos 
britu medijos kā BBC.

Eksporta platformas “Latvian 
Literature” vadītāja I.  Bodnarju-
ka-Mrazauska uzsver, ka valsts 
atbalsts mazas valsts literatūras 
izdošanai ir izšķirīgi svarīgs: 
„Kamēr mums nav savu pasaules 
bestselleru autoru, ārvalstu iz-
devniecības visdrīzāk neuzdrīks-
tēsies izdot Latvijas autoru dar-
bus, riskējot tikai ar savu finan-
sējumu. Tas, kā Latvijas literatūra 
var iekarot pasauli, ir komplekss 
pasākumu kopums. Ir vajadzīgs 
gan ilgtermiņa valsts atbalsts, gan 
profesionāli tulkotāji, tāpat arī 
menedžments, bet visa pamatā – 
laba literatūra.” 

Izmantotās publikācijas
https://www.diena.lv/raksts/

kd/literatura/introvertu-lidmasi-
na-uz-londonu14192872

https://www.lsm.lv/raksts/kul-
tura/literatura/platforma-latvi-
an-literature-aicina-apmeklet-lat-
vija-pirmo-introvertu-karnevalu.
a302052/

https://www.diena.lv/raksts/
kd/literatura/lidosta-riga-no-
tiek-latvijas-literaturas-mene-
sis-14210076

https://www.satori.lv/list/lat-
vian-literature

https://www.satori.lv/article/
radita-ipasi-latvijas-literaturai-
veltita-alus-linija-iamintrovert-2

http://www.punctummagazi-
ne.lv/2018/01/05/atbalstu-izdo-
sanai-arvalstis-sanemusi-vairak-
neka-40-latvijas-literaturas-dar-
bu-tulkojumi/ 
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Kampaņa 
sasniedz savus 

mērķus ar humoru un 
asprātību.



Nākamais 
segments bija 

strādāt ar nozares 
profesionāļiem – 
literātiem, tulkotājiem.



Ļoti gribas, lai 
latvieši paši 

notic, ka viņi var un 
ka latviešu autori paši 
grib tikt tulkoti un lasīti 
arī ārpusē, ne tikai šeit, 
uz vietas.



Maize ir viens no senākajiem pārtikas produktiem pasaulē. 
Arheoloģijas pētījumi liecina, ka mūsu senči maizi ēduši 

jau pirms vairāk nekā 10 000 gadu. 
Starp ēdieniem, ko latvieši vienmēr cēluši galdā svētku reizēs, 

goda vieta noteikti ierādīta 
arī maizei un citiem gatavotajiem kulinārijas brīnumiem.

EKSKURSIJA 
UN RADOŠĀ DARBNĪCA

BĒNES MAIZES CEPTUVĒ
Piedāvājam ieskatīties maizes ceptuves ikdienas darbā 

un piedalīties radošajā darbnīcā

Maksa par maizes ceptuves apskati un dalību radošajā darbnīcā — 4 eiro; 
dāvanā no ceptuves saņemsiet pašu darinātos cepumus. 

Maksa tikai par maizes ceptuves apskati — 2 eiro.

Gaidām ciemos darba 
dienās plkst. 9.00–13.00,

iepriekš saskaņojot 
ierašanās laiku

(minimālais grupas 
lielums — 10 cilvēku)!

Tālr.: 63758263, 26667080
e-pasts: ceptuve@benespb.lv

Jelgavas iela 29, Bēne, Bēnes pagasts, 
Auces novads, LV-3711
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Kas ir iekļaujoša sabiedrība 
un iekļaujoša izglītība

VISI FOTO: Andris Bērziņš

„Lai pēc iespējas veiksmīgāk 
risinātu jautājumu par bērna 
izglītības vajadzībām, tad, kad 
esam izvērtējuši bērna spējas, 
sanākam uz sarunu par bērnu, 
pieaicinot skolu speciālistus un 
bērna vecākus,” stāsta IIAC va-
dītāja Ilva Vanaga.

Logopēde Bella Bērziņa (no kreisās) uzsver, ka centra komanda pa-
līdz gan talantīgiem bērniem, gan tādiem, kam radušās grūtības, 
bet speciāliste speciālās izglītības jautājumos Liene Ekša norāda, ka 
uzvedības traucējumi biežāk ir uzvedības grūtības.

„Mūsu filosofija ir iekļaujoša 
sabiedrība un iekļaujoša izglītība. 
Jau kopš 2014. gada strādājam kā 
Jelgavas izglītības pārvaldes ie-
kļaujošas izglītības atbalsta centrs 
(IIAC). Pamazām esam izveidoju-
ši sadarbību ar pirmsskolas izglītī-
bas iestādēm, skolām, ārstu prak-
sēm (ģimenes ārstiem, neirolo-
giem, psihiatriem). Apmeklējam 
izglītības iestādes, lai konsultētu 
gan vecākus, gan speciālistus. Ar-
vien vairāk vecāku ir ieinteresēti 
apmeklēt iekļaujošas izglītības 
atbalsta centru. Problēmas un 
grūtības ir dažādas, piemēram, 
reemigrējošie bērni, kas bieži vien 
nepārvalda latviešu valodu, un 
skolās ir nepieciešama valodas 
papildapmācība, kā arī emocionā-
li silta vide, kas palīdzētu bērnam 
iejusties un iekļauties skolas vidē. 
Bērni ir pieraduši pie citas lietu 
kārtības un, atgriežoties Latvijā, 
ļoti bieži saskaras ar atšķirīgu mā-
cību kultūru un prasībām,” stāsta 
IIAC vadītāja Ilva Vanaga.

Pie vainas 
nav neaudzinātība

IIAC speciālisti strādā koman-
dā (psihologs, speciālais pedagogs 
un logopēds) un tādā veidā domā 
par vecākiem un viņu bērniem, 
viņu dažādo dzīves pieredzi, kas 
parasti saistās ar grūtībām un nav 
vienkārša. Kā atklāj IIAC vadītāja 
I. Vanaga, šī dzīves pieredze vien-
mēr nāk kopā ar vecāku līdzpār-
dzīvošanu. „Vecāki visbiežāk vēlas 
norobežoties, tāpēc ka stāstīt nav 
viegli. Viņiem ir grūti, jo viņi ap-
zinās, ka sabiedrība viņu bērnus 
reizēm nepieņem. Lai pēc iespē-
jas veiksmīgāk risinātu jautājumu 
par bērna izglītības vajadzībām, 
tad, kad esam izvērtējuši bērna 
spējas, sanākam uz sarunu par 
bērnu, pieaicinot skolu speciā-
listus un bērna vecākus,” norāda 
speciāliste.

IIAC statistika liecina, ka bēr-
ni, kuriem ir mācīšanās traucēju-
mi, ir lielākā skaitā nekā citās iz-
glītības programmās. Novērojams 
arī liels skaits bērnu ar garīgās ve-
selības traucējumiem – kad bērni 
nevar savaldīt savus uzvedības 
impulsus, piemēram, sēž uz vai 
zem galda.

„Sabiedrībā bieži dzirdami 
apgalvojumi, ka šie bērni nav 
audzināti, bet tā nav. Bērni bieži 
lieto medikamentus, un viņiem ir 
mediķa klasificēta diagnoze. Ļoti 
daudziem bērniem ir depresija – 
nereti viņi „pārdeg” no mācību 
darba slodzes,” skaidro I. Vanaga.

Speciāliste speciālās izglītības 
jautājumos Liene Ekša norāda, 
ka uzvedības traucējumi biežāk ir 
uzvedības grūtības: „Traucējums 
ir tas, ko diagnosticē ārsts, nevis 
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skolotājs. Viens no iemesliem, 
kāpēc var rasties grūtības, ir ģi-
menes saiknes trūkums, mam-
mas vai tēta uzmanības trūkums. 
Iekļaujoša izglītība nepieciešama 
ne tikai bērniem ar speciālām va-
jadzībām, bet arī tiem, kam grūti 
iejusties sabiedrībā tāpēc, ka ir 
vienpaši. Viņiem ir nepieciešama 
atšķirīga pieeja mācību proce-
sam.”

I.  Vanaga atgādina, ka bieži 
skolās no pārāk liela mācību vie-
las apjoma bērna psihe „pārdeg”. 
Viņa salīdzina: ja viena piecgadī-
ga meitenīte otrai saka, ka „es ar 
tevi vairs nedraudzēšos”, tad psihe 
neiztur; līdzīgi  – ja darbā un sa-
dzīvē aizņemtie vecāki nepievērš 
uzmanību, nesarunājas. Ikdienā 
tiek strādāts ar bērniem, kuriem 
tādēļ rodas garīgās veselības trau-
cējumi un parādās uzvedības grū-
tības.

Logopēde Bella Bērziņa uz-
sver, ka centra komanda palīdz 
gan talantīgiem bērniem, gan tā-
diem, kam radušās grūtības. Bie-
ži vien vecāki atnāk pēc savas ini-
ciatīvas – vēlas saņemt konsultā-
ciju, piemēram, lai noskaidrotu, 
vai bērnam uzsākt skolas gaitas 
vai turpināt apmeklēt bērnudār-
zu utt. „Palīdzam arī skolotājiem 
bērnus iekļaut, jo ir iekļaujoša, 
nevis iekļaujošā izglītība. Valstī 
uzsāka projektu un bija nodoms, 
ka darbosies septiņi iekļaujošas 
izglītības atbalsta centri, taču ir 
palikuši tikai četri. Projektā bija 
paredzēts, ka šie centri palīdzēs 
bērniem ar funkcionāliem trau-
cējumiem. Tie ir redzes, valodas, 
sensorie, kustību u. tml. traucēju-
mi,” skaidro speciāliste, norādot, 
ka nereti tiek jaukti un vienādoti 
tādi termini kā „fiziskie traucē-
jumi” un „funkcionālie traucēju-
mi”. „Jebkuri funkcionālie trau-
cējumi cilvēkam traucē pilnvērtī-

gi funkcionēt,” piebilst Liene.
I.  Vanaga atceras gadījumu, 

kad centrā gaidījusi ierodamies 
puisi, kurš sešu gadu vecumā zau-
dējis abas kājas. Bijusi satraukta, 
lūgusi kolēģu emocionālu atbal-
stu, bet jauneklis bijis psiholoģiski 
vesels, iemācījies brīvi pārvieto-
ties no ratiņkrēsla uz citu krēslu, 
un nekas neliecinājis, ka viņam ir 
funkcionāli traucējumi.

L.  Ekša apliecina, ka pašiem 
speciālistiem jāmācās pārvarēt 
emocijas, nesākt žēlot, bet palī-
dzēt izvēlēties piemērotāko pro-
grammu un attiecīgu skolu, kā arī 
palīdzēt vecākiem un skolotājiem 
pieņemt atšķirīgos bērnus.

„Kad jāizvērtē īpaši smagi ga-
dījumi, sanākam visi centra spe-
ciālisti. Sarunā ik pa brīdim rīko-
jam piecu minūšu pārtraukumu, 
kad katrs dalās ar saviem secinā-
jumiem, lai risinātu bērna problē-
mu. Piemēram, emocionāli grūti 
ir būt kopā ar bērnu, kurš fiziski 
neaug, bet intelektuāli ir ļoti attīs-
tīts. Arī skolotāji atzīst, ka viņiem 
to ir grūti pieņemt,” pieredzē da-
lās Ilva. Viņa stāsta par gadīju-
miem, kad sadarbība notiek ar ģi-
menes ārstu un neirologu kopīgās 
diskusijās, konsultācijās. Uzzinām 
par 4. klases skolēnu, kuram fizis-
ki viena kāja ir īsāka par otru: viņš 
ir lieliski adaptējies, brīvi pārvie-
tojies ar atbalsta ierīcēm un pat-
laban tās pat neizmanto, tikai ap-
kārtējiem jāmācās ielāgot, ka viņu 
nevajag, piemēram, grūstīt.

Laikus sniegt atbalstu 
un iedrošināt

Likumdošanā ir noteikts, ka 
vispārizglītojošajās skolās klasē 
drīkst atrasties četri bērni ar spe-
ciālām vajadzībām, bet skolotāji 
secina un dzīvē atklājas, ka grūtī-
bas ir vismaz astoņiem skolēniem.

„Jelgavā visās skolās tiek īste-
nota programma bērniem ar mā-
cīšanās traucējumiem. Tas nozī-
mē, ka legāli drīkst špikot, t. i., tu-
rēt reizrēķinu uz galda, to sauc par 
atgādni. Ja ir, piemēram, vājāka 
atmiņa, drīkst ielūkoties atgādnē,” 
skaidro I. Vanaga. B. Bērziņa pie-
bilst, ka jāmācās mācīties un atrast 
vajadzīgo informāciju  – tās dēvē 
par adaptīvajām prasmēm. „Bieži 
tiek aizmirsts, ka jāmāca bērns, 
un tā vietā tiek mācīts priekšmets, 
bērns un viņa intereses pazūd. Vēl 
joprojām runā par mācību priekš-
metiem, kuri obligāti jāzina, bet 
mazāk par to, kā to labāk iemā-
cīt bērnam, kuram ir zināmas 
grūtības. Par to sāk domāt, kad 
skolēns kļuvis nesekmīgs, parā-
dās grūtības, bet izskaidrojums ir 
vienkāršs – viņš nesaprot, ko sko-
lotājs stāsta, neizprot uzdevuma 
nosacījumus. Nākamais  – rodas 
uzvedības problēmas, jo skolēns 
nespēj izsekot stundā notiekoša-
jam. Vieglākais no viņa puses ir 

protests „Es to negribu, nevaru!”, 
un viņš darīs visu, lai izvairītos no 
uzdevuma pildīšanas. Visbiežāk 
to pamana novēloti, bet, ja laikus 
sniegtu atbalstu un iedrošinātu, 
tad to varētu novērst,” pārliecināti 
saka L. Ekša.

Atbildot uz jautājumu, ko nav 
izdarījis un ko būtu varējis izdarīt 
pedagogs, ja jāatšķir, piemēram, 
bērna garīgās attīstības traucēju-
mi un pārāk sarežģīts uzdevums 
viņa tābrīža attīstībai, speciālistes 
rosina skolotājus vairāk pievērst 
uzmanību katra skolēna darbībai. 
I. Vanaga stāsta, ka skolotāji vēr-
šas centrā, ja kāda skolēna uzve-
dība bieži nav iederīga – viņš at-
stāj klasi, nespēj mierīgi nosēdēt, 
regulāri neizpilda uzdevumus 
līdz galam u.  tml.; tad speciālisti 
noskaidro iemeslus. Saliekot kopā 
simptomus, rodas priekšstats par 
traucējumu cēloni.

„Jelgavas pirmskolu un skolu 
speciālistus mudinām domāt da-
žādi, lai pieņemtu jebkuru bērnu. 
Mūsu sadarbība ilgst jau piecus 
gadus,” atgādina Ilva. Visi piekrīt, 
ka skolotājam ir jāpiemīt dau-
dzām izcilām spējām un viena no 
tām – jābūt labam vērotājam. Pie-
mēram, ar kolēģi psiholoģi lūgtas 
atbraukt un pavērot četrgadīgu 
bērnu, kurš apgalvojis, ka negrib 
dzīvot. Ja frāze tiek atkārtota 

daudzreiz un tas ir nevis vien-
reizējs gadījums, kad no rīta par 
kaut ko sadusmojies uz mammu 
vai tēti, tam jāpievērš pastiprināta 
uzmanība.

Ko darīt, ja psihologa palī-
dzība būtu vajadzīga vispirms 
skolotājam, kurš nespēj izprast 
savas emocijas, izjūt iekšēju 
trauksmi un negācijas pārnes uz 
skolēniem? L.  Ekša piekrīt, ka 
tas, savukārt, jāpamana skolas 
vadībai un laikus jāreaģē. I.  Va-
naga piebilst, ka centrā bieži tiek 
rīkoti semināri skolotājiem, iz-
glītības iestāžu speciālistiem par 
dažādām tēmām un iespējām 
bērniem palīdzēt. Jelgavā skolās 
ir psihologi, speciālie pedagogi, 
logopēdi, skolotāju palīgi un iz-
veidota sakārtota sistēma dažādu 
gadījumu risinājumiem.

Bērnudārzos vecākus izglīto 
par bērnu emocionālo audzināša-
nu un dažādu vecumposmu attīs-
tības īpatnībām.

IIAC vadītāja atzīst, ka pēdējā 
laikā skolotāji arvien labāk prot 
pamanīt dažādās grūtības un ne-
sauc par sliņķi bērnu, kurš nav ie-
mācījies burtus. Viņa saka: „Mēs 
piedāvājam agrīnās attīstības iz-
vērtēšanu, izmantojot Minhenes 
funkcionālās attīstības diagnos-
tikas metodi. Lai izvērtētu bērnu 
garīgās veselības jeb uzvedības 
problēmas un garīgās attīstības 
jeb intelekta līmeni, sadarboja-
mies ar mediķiem un sniedzam 
arī savus atzinumus.”

B.  Bērziņa uzsver: centra 
darbā pozitīvākais ir uzskats, ka 
atbildība ir sadalīta un tā nav jā-
uzņemas skolotājam vienam pa-
šam. Līdzdalību sadala līdzsvaroti 
starp centra speciālistiem, vecā-
kiem, bērniem un skolotājiem.

Speciālistes piekrīt, ka skolo-
tājiem būs jāapgūst daudz jauna 
un jāmācās, lai zinātu, kā strādāt 
ar bērniem, kuri jāiekļauj skolas 
dzīvē un klasē mācību procesā. 

Atbildība ir 
sadalīta, un 

tā nav jāuzņemas 
skolotājam vienam 
pašam. Līdzdalību 
sadala līdzsvaroti starp 
centra speciālistiem, 
vecākiem, bērniem 
un skolotājiem.
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JAUNO BŪVNIEKU SKOLIŅA – 
mazs projekts ar lielu perspektīvu

Daugavpils Būvniecības teh-
nikums 2017. gadā nāca klajā ar 
iniciatīvu veidot izglītojošas no-
darbības par būvniecību pirms-
skolas izglītības iestādēs 5–7 ga-
dus veciem bērniem. Projekts 
„Jauno būvnieku skoliņa” iegu-
va Daugavpils pilsētas izglītības 
pārvaldes atbalstu, un pirmssko-
las izglītības iestādes ar prieku 
uzņēma piedāvājumu.

Jauno būvnieku skoliņas mēr-
ķis: iepazīstināt bērnus ar būvnie-
cības nozari, tajā strādājošajiem 
speciālistiem un viņu profesijām, 
darba drošības pamatiem un 
praktiskajiem jautājumiem par 
būvniecību, tādā veidā veicinot 
bērnu interesi par būvniecības 
profesijām un apzinoties to nozī-
mi sabiedrības dzīvē.

Svarīgi jau kopš agra vecuma 
bērnus iepazīstināt ar dažādām 
profesijām, ne tikai ar popu-
lārākajām  – kā policists, ārsts, 
ugunsdzēsējs, bet arī tādām kā 
arhitekts, projektētājs, inženier-
komunikāciju ierīkotājs, būv-
nieks, interjera dizainers un ci-
tām, kas palīdz paplašināt bērna 
pasaules uztveri un izpratni par 
to. Sekmīgai karjeras izglītībai un 
atbalstam jāsākas jau pirmskolā.

Arī šogad notiek jauno būv-
nieku skoliņas nodarbības. No 
pirmsskolas izglītības iestādēm 
dažādos Latvijas reģionos ir sa-
ņemts ļoti liels pieteikumu skaits, 
un tas nozīmē, ka interese ir liela 
un projekts var turpināties.

Skoliņas nodarbības notiek 
pirmsskolas izglītības iestādē, 
tās vada Daugavpils Būvniecī-
bas tehnikuma pedagoģe karje-
ras konsultante Linda Pūdāne 
un tehnikuma izglītojamie, kas 
tādējādi izmēģina sevi arī peda-
goģiskajās prasmēs. Izbraukuma 
nodarbības laikā bērni būvniecī-
bas nozari iepazīst no vairākiem 
skatpunktiem, piedalās diskusijā, 
kā arī izpilda divus praktiskos 
uzdevumus, iedzīvojoties arhi-
tekta projektētāja un būvnieka 
lomā.

Šogad šajā projektā paredzēts 
turpinājums, veidojot nodarbī-
bas par jaunām profesijām. No-
darbību laikā bērni varēs iepazīt 
arī autodiagnostiķa, ceļu būvnie-

   JOLANTA SAVVINA
Informācijas un metodiskā centra 
vadītāja

IK

   LINDA PŪDĀNE
Pedagoģe karjeras konsultante
IK

apgūst praktiskās iemaņas.
Jauno būvnieku skoliņas no-

darbības paplašina bērnu interesi 
par būvniecības nozari, papildi-
na viņu zināšanas par dažādajām 
nozares profesijām, būvniecības 
tehniku un instrumentiem, kā arī 
māca to, kā dažādas profesijas ir 
savstarpēji saistītas un ka kopīga 
projekta veidošanai ļoti svarīga ir 
spēja sadarboties un strādāt ko-
mandā.

Nodarbības noslēgumā tiek 
apkopota iegūtā informācija, vi-
deomateriālā iepazītas izglītības 
iespējas Daugavpils Būvniecības 
tehnikumā. Bērni visu jauno in-
formāciju uztver ar lielu prieku 
un interesi. Lai mazajiem klau-
sītājiem būtu ērti uztvert infor-
māciju un noturēt uzmanību, 
nodarbības notiek jautrā un at-
raktīvā atmosfērā. 

ka un citas profesijas, ko apgūst 
tehnikumā. Šim nolūkam jau 
tiek gādāts viss nepieciešamais.

Nodarbībās kopīgi tiek iz-
spēlēts mājas būvniecības plāns: 
sākot ar ideju par mājas celtnie-
cību, tās projekta veidošanu un 
izstrādi, būvniecību, iekšdarbu 
veikšanu un inženierkomunikā-
ciju ierīkošanu, kā arī interjera 
izveidi. Šā uzdevuma laikā bēr-
ni iepazīst dažādas būvniecības 
profesijas, profesionāļu pienā-
kumus katrā no tām un profesiju 
savstarpējo saistību. Nodarbību 
dalībnieki ar lielu interesi iejūtas 
šo profesiju pasaulē un izprot to 
būtību.

Bērni strādā praktiski – seko-
jot instrukcijām, kas tiek parādī-
tas uz ekrāna, izpilda divus uzde-
vumus. Darba laikā viņi mācās 
strādāt komandā, sadarboties un 

Bērni kopā ar pedagoģi karjeras konsultanti Lindu Pūdāni iejūtas 
būvnieku lomās. Guļbaļķu mājas celtniecība.

Bērni kopā ar informācijas un metodiskā centra vadītāju Jolantu 
Savvinu iejūtas arhitekta lomā.

Daugavpils 24. pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” sagatavošanas grupa.

VISI FOTO: Ivars Soikāns

Projekts „Jauno 
būvnieku skoliņa” 

ieguva Daugavpils 
pilsētas izglītības 
pārvaldes atbalstu.
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BALTIE ZVIRBUĻI pulcējas jau 15. gadu

FOTO: Andris Bērziņš 
RCB darbinieku izveidotā izstāde un katalogs „100 grāmatas bērniem” bija viens no skaistākajiem no-
tikumiem un veiksmīgs komandas darbs.

Rīgas kultūras un tautas 
mākslas centrā (RKTMC) „Mazā 
ģilde” 9.  aprīlī pasniedza Rīgas 
domes  (RD) Izglītības, kultūras 
un sporta departamenta (IKSD) 
gada balvu kultūrā „Baltais 
zvirbulis”, kas šogad notika jau 
15. gadu pēc kārtas. Balvu piešķir, 
lai izteiktu atzinību un apbalvotu 
Rīgas pašvaldības kultūras darbi-
niekus un sadarbības partnerus 
par kvalitatīva kultūras procesa 
nodrošināšanu Rīgā.

Atzinība iegūta 
sīvā konkurencē

RD IKSD Kultūras pārvaldes 
priekšniece Baiba Šmite atzīst, 
ka pērn, Latvijas simtgadības 
gadā, ir bijis plašs neskaitāmu 
nozīmīgu notikumu klāsts, tādēļ 
izvērtēt, kurš būtu pelnījis, lai to 
izceltu īpaši, nav viegli.

„Nominācijas ir gan par ilg-
laicīgu kvalitatīvu darbu, gan par 
unikāliem projektiem. Pagājušajā 
gadā bija daudz apjomīgu projek-
tu, kurus realizēja vairāku cilvēku 
komanda, tādēļ arī „Baltais zvir-
bulis” šoreiz aizceļoja pie vairā-
kiem radošiem cilvēkiem uzreiz, 
piemēram, Rīgas centrālās biblio-

tēkas (RCB) darbinieku izveidotā 
izstāde un katalogs „100  grāma-
tas bērniem” bija viens no skais-
tākajiem notikumiem; arī Dzies-
mu un deju svētku dalībnieku 
paveiktais, bet viņu vidū ievērību 
ieguva deju ansamblis „Daiļrade”, 
kas saņēma augstāko novērtē-
jumu divās kategorijās, un tas ir 
arī liels mākslinieciskās vadītājas 
Ivetas Pētersones-Lazdānes no-
pelns,” sarunā laikrakstam norā-
da B. Šmite.

„Balto zvirbuli” nominācijā 
„Rīgas pilsētas pašvaldības bib-
liotēkas darbinieks” par veiksmīgi 
īstenoto RCB projektu „Izstāde un 
katalogs „100 grāmatas bērniem”” 
piešķīra tā radošajai grupai: Dzid-
rai Šmitai, Ingūnai Strangai, Evi-
tai Hofmanei, Zintai Geršmanei, 
Renātei Šidlovskai, Agrai Turlajai 
un Laimai Braunai-Gelbei.

Latvijas valsts simtgadībai 
veltīto latviešu autoru bērnu 
grāmatu ceļojošo izstādi projek-
tā „100  grāmatas bērniem” RCB 
Brīvības ielā  49/53 (2.  stāvā) at-
klāja 2018.  gada 11.  oktobrī. Iz-
stādē var apskatīt katrā no 100 
Latvijas pastāvēšanas gadiem iz-
dotās bērnu grāmatas, bet katalo-
gā katram simtgades gadam vel-
tīta viena lappuse. Savas bērnības 
grāmatas redzēs vairāku paaudžu 

cilvēki, tās raisīs personīgas iz-
jūtas un atmiņas. Savukārt bērni 
līdzās pašu lasītajām grāmatām 
ieraudzīs tās, kas tapušas gadu 
desmitiem pirms viņu dzimša-
nas,  – grāmatas, ko lasījuši tēti, 
vectētiņi un vecvectētiņi.

Izstādē redzami gan latviešu 
literatūras klasiķu Raiņa, Aspa-
zijas, Kārļa Skalbes, Annas Bri-
gaderes u.  c., gan padomju laika 
klasiķu Annas Sakses, Zentas Ēr-
gles, Žaņa Grīvas u. c., gan mūs-
dienu autoru Ineses Zanderes, 
Valda Rūmnieka, Jura Zvirgzdi-
ņa, Māras Cielēnas u. c. darbi.

Izstāde atklāj arī dažādu laik-
posmu grāmatizdevējdarba īpat-
nības: gan bagātīgi un krāšņi no-
formētos un ilustrētos pagājušā 
gadsimta 20. un 30. gadu iespied-
darbus un mūsdienu bērnu grā-
matu mākslas paraugus, gan kara 
un pēckara, kā arī pārejas laika 
askētiskos izdevumus.

Grāmatu kolekcijā ir gan dā-
vinājumi, gan antikvariātos un 
no privātpersonām iegādātas grā-
matas, gan izdevumi no RCB un 
filiālbibliotēku krājuma.

Ceļojošo izstādi „100 grāma-
tas bērniem” eksponēs Rīgas un 
Latvijas bibliotēkās un skolās.

Atbildot uz laikraksta jautā-
jumu, kā komandas dalībniekiem 
izdevās vienoties, kurai grāmatai 
noteikti ir jābūt starp 100 izvēlē-
tajām, Dz. Šmita atzīst, ka darbs 
bijis sarežģīts: „Vēsturiskie laik-
apstākļi ir bijuši ļoti dažādi, bet 
grāmatas bērniem ir iznākušas 
nepārtraukti. Tās, protams, bija 
gan trūcīgāk, gan bagātīgāk no-
formētas un iespiestas. Visprob-
lemātiskāk bija atrast bērnu grā-
matu, kas būtu izdota 1945. gadā, 
bet par šo laiku iekļāvām Aspazi-
jas darbu „Zaudētas tiesības” no 
sērijas „Skolas bibliotēka”.

Lielu darbu ieguldījām, iz-
vērtējot, lai neatkārtojas autori, 
lai grāmata palīdzētu raksturot 
konkrēto laiku. Pārsteidzoši, bet 
daudz kas ātri aizmirstas, piemē-
ram, 1983.  gadā izdota Imanta 
Ziedoņa grāmata „Kas tas ir  – 
kolhozs?”. Kad tagad bērni nāk 
uz izstādi un rādām šo grāmatu, 
uz kuras vāka redzams gailis, un 

jautājam, kā viņi domā, kas ir 
kolhozs, tad viens no bērniem 
atbildēja, ka tas laikam ir gaiļa 
vārds. Tā ka izstādē un grāmatu 
katalogā izejam cauri mūsu valsts 
vēsturei un varam daudz ko atgā-
dināt un atklāt.”

Joprojām iedvesmo 
kolēģus un audzēkņus

Nominācijā „Par ilgstošu un 
nozīmīgu profesionālo ieguldī-
jumu” balvu saņēma Bolderājas 
Mūzikas un mākslas skolas sko-
lotāja Dagnija Gailīte.

Pirms pāris dienām sirmā un 
staltā skolotāja kopā ar saviem 
audzēkņiem muzicēja Bolderā-
jas Mūzikas un mākslas skolas 
30  gadu jubilejas koncertā VEF 
kultūras pilī. Darba stāžs peda-
goģijā ir tiešām ilgs  – jau kopš 
1957.  gada skolotāja strādājusi 
Latvijas Valsts konservatorijā 
(tagad  – Jāzepa Vītola Latvijas 
Mūzikas akadēmija, JVLMA) 
par koncertmeistari un pedago-
ģi. Daudzi viņas audzēkņi guvuši 
izcilus panākumus starptautiskos 
un valsts klaviermūzikas konkur-
sos un festivālos.

Patlaban viņa ar savu degsmi 
un lielo darba pieredzi motivē 
jaunākās paaudzes skolotājus un 
sniedz viņiem atbalstu klavier-
spēlē. Saņemot balvu, D.  Gailīte 
atzīst  – priecājas, ka joprojām 
citiem var nodot savas zināšanas 
un dalīties pieredzē.

Atbildot uz jautājumu, ko, vi-
ņasprāt, jaunajiem vajadzētu pār-
ņemt, lai tas nepazustu, D. Gailīte 
stāsta: „Es mācījos Pēterburgas 
Konservatorijā un esmu ieguvusi 
ļoti labu skolu. Redzu un izjūtu, 
ka man ir atšķirīga pieeja nekā ci-
tiem kolēģiem. Saprotu, ka mani 
tagadējie un bijušie skolēni to 
novērtē. Kopš 19. gadsimta izvei-
dojusies franču un krievu pianis-
ma skola. Krievu skola atšķiras 
ar dažādību un dziedošu toni. 
Mūsdienās skaisti spēlēt ir kļuvis 
vecmodīgi, bet es turpinu nodot 
savu pieredzi.”

Skolotāja ar prieku stāsta, ka 
savus audzēkņus var sastapt da-
žādās pasaules pilsētās, savu lai-
ku strādājusi arī Jāzepa Mediņa 

Mūzikas vidusskolā, tagad gan-
darījumu sniedz Bolderājas bēr-
ni, kas spēlē ļoti labi. Bolderājas 
skolā viņa ir klavierspēles un ka-
meransambļa pedagoģe un kon-
certmeistare. „Man jau ir 83 gadi, 
un esmu teikusi, ka laikam būs 
jāpārstāj strādāt, bet mani vēl 
nevēlas laist prom,” smaidot saka 
Dagnijas kundze.

Lidos arvien tālāk 
un augstāk

Nominācijā „Rīgas pilsētas 
pašvaldības mūzikas un mākslas 
skolu darbinieks” balvu pasnie-
dza J.  Mediņa Rīgas 1.  mūzikas 
skolas skolotājai, jaunāko klašu 
pūtēju orķestra diriģentei Katrī-
nai Kivleniecei par pūtēju orķes-
tra sasniegumiem un nozīmīgu 
pedagoģisko darbu 2018. gadā.

Balvu pasniedzēji viņu rak-
sturo kā radošu, aktīvu un uz at-
tīstību vērstu jaunākās paaudzes 
skolotāju. Viņas vadītais pūtēju 
orķestris XXVI  Vispārējo latvie-
šu dziesmu un XVI  deju svētku 
skatē ieguvis maksimālo punktu 
skaitu un 1. vietu, augstākais ap-
balvojums iegūts arī VIII  starp-
tautiskajā pūšaminstrumentu un 
sitaminstrumentu ansambļu un 
orķestru festivālkonkursā „Vēju 
ritmi 2018”.

Katrīna atklāj, ka viņas muzi-
kālais ceļš sācies RKTMC „Mazā 
ģilde”, kur dziedājusi vokālajā 
ansamblī „Palāsītes”. „Man ir pa-
veicies, jo vienmēr blakus ir atra-
dušies izcili pedagogi – gan Rīgas 
Doma kora skolā, gan JVLMA. 
Nebiju domājusi, ka strādāšu par 
skolotāju, bet tas ir kļuvis par 
manu sirdsdarbu. Esmu ļoti prie-
cīga, ka ikdienā varu būt kopā ar 
bērniem – varu mācīties ko jau-
nu no viņiem un kaut ko jaunu 
iemācīt arī viņiem,” atzīst K. Kiv-
leniece un piebilst, ka ir pateicīga 
bērnu vecākiem, kas uzticas, lai 
kopīgi ar viņu atvasēm var radoši 
un profesionāli ceļot mūzikas pa-
saulē. Skolotāja uzsver – lai turp-
māk lidotu arvien tālāk un aug-
stāk, svarīgs ir skolas vadības un 
pašas ģimenes atbalsts. Protams, 
palīdzēs arī saņemtais „Baltais 
zvirbulis”. 

 ILZE BRINKMANEIK
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Nominācijā „Par ilgstošu un nozīmīgu profesionālo iegul-

dījumu” gada balvu kultūrā „Baltais zvirbulis” par ilgstošu un 
nozīmīgu profesionālo ieguldījumu mūzikas pedagoģijas jomā 
saņem Bolderājas Mūzikas un mākslas skolas skolotāja Dagnija 
Gailīte.

Balvu nominācijā „Rīgas pilsētas pašvaldības kultūras iestā-
des darbinieks” par veiksmīgu un kvalitatīvu kultūras projektu 
realizāciju saņem kultūras un tautas mākslas centra (KTMC) 
„Ritums” direktore Līga Miķelsone.

„Balto zvirbuli” nominācijā „Rīgas pilsētas pašvaldības bib-
liotēkas darbinieks” par veiksmīgi īstenoto projektu saņem RCB 
projekta „Izstāde un katalogs „100 grāmatas bērniem”” radošā 
grupa – Dzidra Šmita, Ingūna Stranga, Evita Hofmane, Zinta 
Geršmane, Renāte Šidlovska, Agra Turlaja un Laima Brauna-
Gelbe.

Nominācijā „Amatiermākslas kolektīva vadītājs” balvu par 
mākslinieciski augstvērtīgu jaunradi un sasniegumiem latviešu 
skatuviskās dejas attīstībā 2018.  gadā saņem RKTMC „Mazā 
ģilde” deju ansambļa „Daiļrade” mākslinieciskā vadītāja Iveta 
Pētersone-Lazdāne un par nemateriālā kultūras mantojuma 
popularizēšanu un ieguldījumu tradicionālo danču vakaru rīko-
šanā Rīgā – KTMC „Ritums” folkloras deju kopas „Rīgas danču 
klubs” vadītājs Valdis Putniņš.

Nominācijā „Rīgas pilsētas pašvaldības mūzikas un māk-
slas skolu darbinieks” balva par pūtēju orķestra sasniegumiem 
un nozīmīgu pedagoģisko darbu 2018. gadā – J. Mediņa Rīgas 
1. mūzikas skolas skolotājai, jaunāko klašu pūtēju orķestra diri-
ģentei Katrīnai Kivleniecei.

Nominācijā „Sadarbības projekts” balva par inovatīva pro-
jekta realizāciju pilsētvidē, veltījumu Latvijas valsts simtgadī-
bai – vides mākslas objekta „Goda vārti” radošajai grupai: Vis-
valdim Asarim, Kasparam Eglītim un Mārim Kalvem. Balvu 
par īstenotajiem Rīgas Latviešu biedrības  (RLB) 150.  jubilejas 
gada projektiem saņem RLB priekšsēdētājs Guntis Gailītis un 
par kvalitatīvu Rīgas starptautiskās laikmetīgās mākslas biennā-
les (RIBOCA1) projekta īstenošanu un nozīmīgu ieguldījumu 
kultūras starptautiskās aprites veicināšanā – RIBOCA1 dibinā-
tāja Agnija Mirgorodska.

Balvu nominācijā „Sadarbība kultūras procesa atspoguļo-
šanā” par kvalitatīvu un sabiedrību informējošu kultūras sižetu 
veidošanu un orķestra „Rīga” koncertu atspoguļojumu „Latvijas 
televīzijas” (LTV) raidījumā „Rīta panorāma” ieguvusi LTV žur-
nāliste un producente Ilze Strenga.
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Zili zaļi brīnumi konkursizstādē 
„Krāsainās domas”

Jau piekto reizi Rīgas un Rīgas 
plānošanas reģiona speciālo skolu 
audzēkņu vizuālās un vizuāli plas-
tiskās mākslas darbi tiek izstādīti 
Rīgas Valda Avotiņa pamatskolā-
attīstības centrā konkursizstādē 
„Krāsainās domas”.

Bērni, 27  savu radošo peda-
gogu rosināti, veidoja darbus par 

tēmu „Zila jūra, zaļa zeme”, kuras 
ietvaros risināja aktuālu jautāju-
mu – Latvijas dabas resursu efek-
tīvas izmantošanas iespējas un da-
bas bagātību saglabāšana. Skolēnu 
130 darbos redzama vēlme dzīvot 
tīrā un sakoptā vidē, prieks par 
Latvijas dabas daudzveidību un 
izpratne par tās saglabāšanas ne-
pieciešamību.

Rīgas un Rīgas plānošanas 
reģiona speciālo skolu skolotā-
ji uz konkursizstādi „Krāsainās 
domas” šogad atveduši 185 sko-
lēnu vizuālās un vizuāli plastis-

kās mākslas darbus.
Daudzi vizuāli plastiskās 

mākslas darbi veidoti no materiā-
liem, kas citādi nonāktu atkritumu 
savākšanas poligonos, bet tagad 
mūs priecē un tiks izmantoti vēl 
ilgi,  – plastmasas pudeļu korķīši, 
olu kārbas, džinsa apģērbs, po-
gas, audumu atgriezumi… Izstādē 
skatāmi arī tradicionālo tehniku 
darbi: aplikācija, tekstilmozaīka, 
keramika, austi darbi, izšūti darbi.

Vizuālās mākslas darbi tradi-
cionāli priecē ar plašu krāsu gam-
mu un daudzveidīgu izteiksmes 

līdzekļu izmantojumu, vizuali-
zējot domas par tēmu „Zila jūra, 
zaļa zeme”.

Izstāde Rīgas V.  Avotiņa pa-
matskolā-attīstības centrā ska-
tāma no 8.  līdz 11.  aprīlim, bet 
11.  aprīlī notiks izstādes noslē-
guma pasākums, uz kuru ierodas 
darbu autori un skolotāji. Bērni 
un skolotāji skatīs ne tikai savu 
veikumu visa gada garumā, bet arī 
izstādes organizatoru sagādātus 
zili zaļus brīnumus.

Izstādes organizēšana un 
noslēguma pasākums notiek ar 

Rīgas domes izglītības, kultūras 
un sporta departamenta atbalstu, 
tāpēc noslēguma pasākumā bēr-
niem ir iespēja piedalīties radošā 
darbnīcā, saņemt balvas par lielis-
ki paveiktu darbu un cienāties pie 
svētku galda.

Speciālo skolu skolotājiem 
izstādes „Krāsainās domas” no-
slēguma pasākums ir kļuvis par 
ikgadēju tikšanās vietu, kur pārlie-
cināties par savu un savu audzēk-
ņu varēšanu, tikties ar kolēģiem 
un smelties spēku savam misijas 
darbam šajā pārmaiņu laikā. 

   LĪGA JUKŠA
Mg. art.
IK

   DACE EISAKAIK

VISI FOTO: Līga Jukša

Izstādes centrā – V. Avotiņa pamatskolas-attīstības centra skolotājas Daces Eisakas 
audzēknes Melisas Graudas darbs „Es guļu pļavā”.

Izstādes fragments.

Rīgas sākumskolas „Valodiņa” skolotājas Māras Veitneres audzēknes Elizabetes Ūbe-
les darbs „Lai vienmēr būtu”.

Rīgas internātvidusskolas bērniem ar dzirdes traucējumiem skolotājas Raitas Ste-
pānes audzēknes Paulas Marijas Znatnajas darbs „Ar velosipēdu zaļā pļavā”.
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KURSI, SEMINĀRI

13. aprīlī
VISC Strūgu ielā  4 Rīgā 

plkst. 10.00 notiks folkloras sko-
lotāju profesionālās kompetences 
pilnveides kursi (4. nodarbība).

VISC Strūgu ielā  4 Rīgā 
notiks informatīvs seminārs 
par bērnu tautas deju festivāla 
„Latvju bērni danci veda” no-
risi: plkst.  11.00  – par festivālu 
Alūksnē; plkst. 13.30 – par festi-
vālu Talsos.

15. aprīlī
RIIMC Kaņiera ielā  15 Rīgā 

plkst.  14.00–18.00 notiks semi-
nārs „Mobinga novēršana skolas 
vidē” 5.–9. klases skolotājiem, so-
ciālajiem pedagogiem.

RIIMC Kaņiera ielā  15 Rīgā 
plkst.  15.00–17.15 notiks kursi 
„Moderno informācijas tehnolo-
ģiju lietošanas paradumu ietekme 
uz bērna attīstību” klašu audzinā-
tājiem.

30. aprīlī
VISC Strūgu ielā  4 Rīgā no-

tiks XII  Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku pašvaldī-
bu koordinatoru seminārs.

SKATES, KONKURSI, 
SARĪKOJUMI

11. aprīlī
Līvānu kultūras centrā 

plkst. 11.00 notiks bērnu un jau-
niešu folkloras kopu sarīkojums 
Dienvidlatgales novadā.

Kuldīgas kultūras centrā no-
tiks Latvijas izglītības iestāžu 

5.–9. klases un 5.–12. klases koru 
konkurss Kurzemē.

ARPC „Zeimuļs” Rēzeknē 
notiks skolēnu skatuves runas 
konkurss.

12. aprīlī
Ventspils kultūras centrā no-

tiks tautas deju kolektīvu reper-
tuāra apguves skate Ventspils pil-
sētā un novadā.

Pastendes kultūras namā 
notiks tautas deju kolektīvu re-
pertuāra apguves skate Talsu, 
Dundagas, Rojas un Mērsraga 
novadā.

Kuldīgas kultūras namā no-
tiks tautas deju kolektīvu reper-
tuāra apguves skate Kuldīgas un 
Skrundas novadā.

Iecavas kultūras namā 
plkst. 11.00 notiks bērnu un jau-
niešu folkloras kopu sarīkojums 
Zemgales novadā.

Mālpils kultūras centrā 
plkst.  11.00 notiks mūsdienu 
deju repertuāra apguves skate 
Vid zemē.

13. aprīlī
Tukuma pilsētas kultūras 

namā notiks tautas deju kolek-
tīvu repertuāra apguves skate 
Tukuma, Kandavas, Jaunpils un 
Engures novadā.

Madonas sporta centrā notiks 
Latvijas izglītības iestāžu pūtēju 
orķestru XII  Latvijas Skolu jau-
natnes dziesmu un deju svētku 
modelēšanas koncerts (Latgales 
un Vidzemes novadi).

Brocēnu novada kultūras un 
izglītības centrā notiks tautas 
deju kolektīvu repertuāra apgu-

ves skate Saldus, Brocēnu un Al-
sungas novadā.

15. aprīlī
VEF kultūras pilī Rīgā notiks 

mūsdienu deju repertuāra apgu-
ves skate Rīgā.

17. aprīlī
Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) 

vidusskolā notiks Latvijas izglītī-
bas iestāžu jaukto koru konkurss 
Rīgā.

Malnavas koledžā notiks pro-
fesionālās izglītības iestāžu au-
dzēkņu skatuves runas konkurss.

18. aprīlī
Ventspils jaunrades namā 

notiks Latvijas izglītības iestāžu 
jaukto koru konkurss Kurzemē.

24. aprīlī
Liepu kultūras namā 

plkst. 10.00 notiks bērnu un jau-
niešu folkloras kopu sarīkojums 
Ziemeļlatgales novadā.

Daugavpils latviešu kultūras 
centrā notiks Latvijas izglītības 
iestāžu jaukto koru konkurss Lat-
galē.

25. aprīlī
Cēsu Valsts ģimnāzijā notiks 

Latvijas izglītības iestāžu jaukto 
koru konkurss Vidzemē.

PIKC „Ventspils tehnikums” 
notiks profesionālās izglītības 
iestāžu audzēkņu radošais pa-
sākums „Radi, rādi, raidi! 2019” 
Kurzemē.

26. aprīlī
Jelgavas 4.  vidusskolā notiks 

Latvijas izglītības iestāžu jaukto 
koru konkurss Zemgalē.

Slampes kultūras pilī notiks 
mūsdienu deju repertuāra apgu-

ves skate Zemgalē.
Limbažos notiks II  Latvijas 

izglītības iestāžu tautas mūzikas 
festivāls.

26. un 27. aprīlī
Valmieras Drāmas teātrī no-

tiks skolu teātru festivāls „… un 
es iešu un iešu”.

27. aprīlī
Rīgas Tehniskajā universitā-

tē plkst.  10.00 notiks folkloras 
konkursu fināli bērniem un jau-
niešiem: tradicionālajā dziedāša-
nā – „Dziesmu dziedu, kāda bija”, 
muzicēšanā  – „Klaberjakte” un 
dejošanā – „Vedam danci”.

Saldus bērnu un jaunatnes 
centrā notiks Baltijas valstu inte-
rešu izglītības iestāžu komandu 
sacensības trases automodelismā.

KONFERENCE
12. un 13. aprīlī
Rīgā notiks 43. Latvijas skolē-

nu zinātniskās pētniecības darbu 
valsts konference.

CITI NOTIKUMI
17. aprīlī
Latvijas Universitātē  (LU) 

Raiņa bulvārī  19 Rīgā notiks 
20.  valsts ekonomikas olimpiā-
des, 5.  valsts filozofijas olimpiā-
des un 25.  valsts vēstures olim-
piādes laureātu un viņu pedago-
gu apbalvošanas pasākums.

24. aprīlī
LU Raiņa bulvārī  19 Rīgā 

notiks 49.  valsts franču valodas 
olimpiādes, 49.  valsts vācu valo-
das olimpiādes un 48.  valsts an-

gļu valodas olimpiādes laureātu 
un viņu pedagogu apbalvošanas 
pasākums.

30. aprīlī
„Splendid Palace” sadarbībā ar 

pilna servisa līzinga un autonomas 
uzņēmumu „AVIS” ciklā „Desmit 
izcili kino ceļojumi” reizi mēnesī 
līdz gada beigām piedāvā iespēju 
iepazīt ceļa filmu (angļu val. road 
movie) žanra labākos paraugus. 
Pirms katra seansa uz sarunām 
par līkločiem, negaidītiem pagrie-
zieniem, pitstopiem, ceļabiedriem 
un citām neatņemamām žanra 
sastāvdaļām aicinās kompetenti 
līdzbraucēji  – kinokritiķi, aktieri 
un cilvēki, kuru ikdiena saistīta 
ar auto. 30.  aprīlī plkst.  19.00 de-
monstrēs režisora Ridlija Skota 
(Ridley Scott) 1991. gada kinolen-
ti „Telma un Luīze” (“Thelma  & 
Louise”) ar Džīnu Deivisu (Virgi-
nia Davis) un Sjūzenu Sarando-
nu (Susan Sarandon) galvenajās 
lomās. Pirms seansa  – kinokriti-
ķes Ditas Rietumas un režisores 
Lauras Grozas-Ķiberes saruna. Šī 
filma ir neparasts pavērsiens road 
movie žanra attīstībā, jo galvenās 
varones ir pievilcīgas sievietes, 
kuras prot ne tikai ātri braukt, bet 
arī aizstāvēt savu pašcieņu. Filma 
saņēma Kinoakadēmijas balvu par 
labāko scenāriju, balvai nominēti 
bija gan režisors, gan abas aktrises. 

Nākamais seanss  – 28.  mai-
jā – režisora Džona Landisa (John 
Landis) filma „Brāļi Blūzi” (“The 
Blues Brothers”) kopā ar līdzbrau-
cējiem Tomu Grēviņu un Ralfu 
Eilandu.  

REKLĀMA
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Darbnīca bērniem un vecākiem 
„Aspazija un ziedi”

13. aprīlī plkst. 11.00 pirms-
skolas un sākumskolas vecu-
ma bērni kopā ar vecākiem un 
vecvecākiem tiek aicināti uz 
māk slas darbnīcu „Aspazija un 
ziedi” Raiņa un Aspazijas mājā 
Rīgā, Baznīcas ielā 30.

Aspazijai ziedi un augi allaž 
ir bijuši visapkārt: senos fotoat-
tēlos redzam Aspaziju, sēdošu 
ziedoša dārza vidū vai dzīvoklī 
līdzās krāšņiem istabaugiem. 
Aspazijas dzejā satiekam gan zilo 
ilgu puķi, gan trakulīgo magoni, 
gan pavasara zvaniņu  – sirds-
lūzīti. Un kur vēl krāšņie, ziedu 
izšuvumiem un rakstiem rotātie 
Aspazijas tērpi!

Darbnīcā gan lielam, gan ma-
zam būs iespēja pētīt Aspazijas 
fotoportretus, iepazīstot tālaika 
modi, salīdzināt ziedu un augu 
rakstus dzejnieces apģērbā un 
lietās  – paklāja rakstā, mēbeļu 
rotājumos, tapešu zīmējumā un 
citur  –, meklēt un atrast attēlos 
iepazītos augu motīvus Aspazi-
jas un Raiņa dzīvokļa interjerā. 
Ar tekstilflomāsteriem tos kopē-
jot un variējot, izgreznosim ne-
lielu auduma maisiņu, attēlojot 
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Raiņa un Aspazijas māja Rīgā, Baznīcas ielā 30, kur notiks mākslas 
darbnīca „Aspazija un ziedi”.

dzejas rindās satiktās neparastās 
puķes. Maisiņu varēs izmantot 
kā praktisku suvenīru.

Darbnīcas ilgums ir divas 
stundas. Vecāki un vecvecāki ai-
cināti līdzdarboties.

Līva Kaprāle ir tekstilmāk-
sliniece, kas visvairāk savā dar-
bībā iemīļojusi vilnas velšanu, 
bet labprāt eksperimentē ar 
daudziem citiem materiāliem, 
klasiskām un netradicionālām 
tehnikām. Māksliniece darbā ar 

bērniem iepazīstina viņus gan 
ar tekstilmākslu, gan keramiku, 
gan dažādām jauktām tehnikām, 
ciena un apbrīno savu nozari, 
bet neuzskata to par putniņu, 
kas ieslodzīts kādos rāmjos kā 
zelta būrītī.

Ar Aspaziju Līvai nereti ir 
burtiska līdzība frizūrā vai tēr-
pos, un pēc 2015.  gada muze-
ju nakts Ogrē Latvijas muzeju 
darbinieku balsojumā tika gūta 
uzvara nominācijā „Labākais un 

daiļākais vizuālais pierādījums 
Aspazijas un Raiņa klātbūtnei 
muzejos muzeju naktī”.

Darbnīca „Aspazija un ziedi” 
ir otrā no deviņām ģimeņu no-
darbībām, kas no marta līdz de-
cembrim notiek Raiņa un Aspa-
zijas mājā. Piecas mākslinieces – 
Ilze Aulmane, Ieva Baumgarte, 
Līva Kaprāle, Ella Mežule un 
Eva Vēvere  –, izmantojot dažā-
dus tēlotājmākslas veidus (grafi-
ku, glezniecību, tekstila dizainu 

u.  c.) un rosinot bērnus un ve-
cākus iepazīt Aspazijas un Raiņa 
tekstus, sniegs iespēju ģimenēm 
radoši darboties kopā, veidojot 
savus mākslas darbus.

Darbnīcu ciklu atbalsta 
Valsts kultūrkapitāla fonds.

Lūdzam pieteikties iepriekš, 
rakstot uz e-pastu dora.pauze-
re@memorialiemuzeji.lv vai zva-
not uz tālruni 29572469.

Ieeja ģimenēm ar bērniem – 
3 EUR. 

„Valters un Rapa”: grāmatu TOP 10, 01.04.2019.–07.04.2019.
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Kindzule A. 13,17 €

Zusta Z., Zande D. 17,25 € 9,68 € Autoru kolektīvs. 40,79 €

JAUNUMS

JAUNUMS

JAUNUMS

JAUNUMS

JAUNUMS

JAUNUMS

JAUNUMS

JAUNUMS

Meins E. 15,04 € Levits E. 61,19 €

Pīlēns U. 17,25 € Čemberlena D. 15,29 € Birkerts S. 14,19 € Jēruma I. 13,34 €


