
8.aprīlī 3 novadu skolotāju delegācija devās pieredzes apmaiņas braucienā un tikās ar 
kolēģiem citos novados, lai klātienē iepazītos ar ekonomikas un sociālo zinību pasniegšanas 
metodēm.  

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu ekonomikas un sociālo zinību skolotāju 
Metodisko apvienību rīkotais pieredzes apmaiņas brauciens pulcēja 15 skolotājas no 13 
skolām. Par gala mērķi tika izvēlētas 2 vidusskolas Bauskas pusē. Viena no tām, 
Skaistkalnes vidusskola, atrodas greznajā Šēnbergas muižā. Otra vidusskola atrodas 
cita novada centrā – Iecavā. 

Pieredzes apmaiņas brauciena ietvaros 8.aprīlī skolotāji no Tukuma varēja apmeklēt 
Skaistkalnes baznīcu, kura ir slavena ar saviem Kanapenes svētkiem un citiem sabiedrībai 
nozīmīgiem pasākumiem. Diemžēl aizkavējies pavasaris neļāva pilnā mērā izbaudīt skaistās 
apkārtnes daiļumu. 

Skaistkalnes vidusskolas direktores Svetlanas Vāvernieces viesmīlība deva iespēju iepazīties 
ar Skaistkalnes vidusskolas inovatīvo apkures sistēmu, izvērtēt jaunās zēnu darbmācības 
telpas un tikko izpakoto aprīkojumu, kā arī izstaigāt gandrīz visas skolas ēkas un telpas. Viesi 
bija pārsteigti ar plašiem restaurācijas un remontdarbiem skolas telpās, ko paveica skolas 
darbinieki ar Vecumnieku novada pašvaldības atbalstu. Savukārt skolas pedagogi ieguldīja 
lielu darbu metodisko materiālu izstrādē sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības Universitāti.  
Kā rezultātā tapa lielisks metodiskais materiāls dažādos priekšmetos, kas atvieglo skolotāju 
darbu. Šo materiālu elektronisko versiju S.Vāverniece uzdāvināja arī Tukuma un Engures 
novadu pārstāvjiem. Skolā ir arī skolas vēstures muzejs, ar kuru ļoti aizraujoši iepazīstināja 
skolas vēstures skolotājs 

Skaistkalnes vidusskola ir Skaistkalnes pagasta Vecumnieku novada Domes dibināta 
vispārējās izglītības iestāde, kas izvietota 2 ēkās. Skaistkalnes vidusskola atrodas pie Latvijas 
– Lietuvas robežas upes Mēmeles krastā. Pamatskola šajās telpās darbojas no 1922. gada, 
bet vidusskolai šogad bija 56. izlaidums.  

Brauciena ietvaros tika apmeklēta arī Iecavas vidusskola, kuru laipni izrādīja ekonomikas 
skolotāja Antra Pāruma. Skolas plašās telpas ir gaumīgi noformētas ar dažādiem mākslas 
darbiem. Skolēni aktīvi darbojas gan deju un koru pašdarbības kolektīvos, gan ekonomiskajās 
aktivitātēs: veido skolēnu mācību firmas, organizē erudīcijas konkursus, piedalās dažādos 
projektos. 

Skolotājas Antras stāstījums bija tik interesants, ka nemaz negribējās braukt mājās. Bet laika 
limits neļāva ilgāk aizkavēties ciemos un autobuss ar skolotājiem devās mājup. Dabas stihija 
piešķīra dienai īpašu akcentu, jo ceļš veda cauri sniega putenim. 
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Vairāk fotogrāfiju: http://foto.inbox.lv/olgasideja/Bauska  

Liels paldies pasākuma atbalstītājiem – Tukuma IP un skolu Direktoru MA 
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