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Oficiāli neinformējot augstskolas,
IZM paziņo par RPIVA pievienošanu LU

FOTO: Andris Bērziņš

RPIVA Studentu parlamenta prezidente Lauma Dūmiņa (no kreisās), LU prorektors Valdis Segliņš, RPIVA rektore Daina Voita, LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga un LIVA 
prezidente Ilze Kalniņa.

Jau nedēļu sabiedrībā disku-
tē par ministrijas mājaslapā un 
plašsaziņas līdzekļiem izplatīto 
Izglītības un zinātnes ministri-
jas (IZM) paziņojumu, ka tā ir 
nolēmusi ar 2017. gada augustu 
reorganizēt Rīgas Pedagoģijas 
un izglītības vadības akadēmiju 
(RPIVA), pievienojot to Latvijas 
Universitātei (LU), lai koncentrē-
tu resursus un panāktu iespējami 
efektīvu valsts budžeta līdzekļu 
izmantošanu. Pēc nedēļas IZM 
saprata, ka tā nav tiesīga pieņemt 
šādu lēmumu, jo Augstskolu li-
kumā ir noteikts – par augstsko-

las reorganizāciju lemj Ministru 
kabinets (MK) un MK rīkojuma 
projektam ir jāpievieno arī Aug-
stākās izglītības padomes (AIP) 
atzinums, tādēļ 10. janvāra rītā 
IZM mājaslapā http://www.izm.
gov.lv/lv/aktualitates/2145-resur-
su-konsolidacijas-nolukos-izm-
reorganizes-rigas-pedagogijas-
un-izglitibas-vadibas-akademiju 
ir veikts labojums (tas gan nav 
norādīts) 3. janvāra paziņoju-
mā, un patlaban tā 1. rindkopa 
ir šāda: „Lai veiktu resursu kon-
centrāciju un panāktu iespējami 
efektīvu valsts budžeta līdzekļu 
izmantošanu, Izglītības un zi-
nātnes ministrija (IZM) ir pieņē-
musi lēmumu virzīt uz Ministru 

kabinetu rīkojumu par reorga-
nizāciju likumdošanā paredzētā 
kārtībā, Rīgas Pedagoģijas un 
izglītības vadības akadēmiju 
(akadēmija) pievienojot Latvijas 
Universitātei (LU).”

IZM pārstāvji publiski noliedz 
faktu, ka RPIVA un LU iepriekš 
nebija informētas par augstsko-
las reorganizāciju. Uz laikrak-
sta lūgumu atsūtīt dokumenta 
kopiju, ar kuru IZM augstskolas 
ir oficiāli informējusi par reorga-
nizācijas ieceri, saņēmām šādu 
IZM atbildi: „Oficiālu komuni-
kāciju esam uzsākuši 3. janvārī, 
un tā rezultēsies ar MK rīkojuma 
projektu. Te jānošķir formālā no 
neformālās komunikācijas, jo sa-

runas un tikšanās gan ar RPIVA, 
gan LU ir notikušas jau agrāk, 
t. sk. pagājušā gada nogalē.”

Par augstskolu 
reorganizāciju IZM lems 
no gadījuma uz gadījumu
9. janvārī IZM rīkotajā preses 

konferencē IZM Augstākās izglī-
tības, zinātnes un inovāciju de-
partamenta direktore Agrita Kio-
pa žurnālistus centās pārliecināt 
par IZM cēlajiem mērķiem, proti, 
ka, reorganizējot RPIVA, sabied-
rība iegūs augstāk kvalificētus 
skolotājus saviem bērniem. IZM 
sagatavotajā prezentācijā „Izglītī-
bas studiju resursu konsolidācija 
un kvalitātes paaugstināšana” tika 

uzsvērts, ka Latvijā ir mazāks ie-
dzīvotāju un budžeta vietu skaits, 
bet lielāks augstskolu skaits nekā 
Dānijā un Somijā. Prezentācijā 
tika norādīts, ka ir sešas valsts uni-
versitātes un 17 valsts augstskolas, 
kā arī 13 privātās augstskolas, lai 
gan saskaņā ar IZM mājaslapā 
http://www.izm.gov.lv/lv/izglitiba/
augstaka-izglitiba/augstakas-iz-
glitibas-iestades pieejamajiem da-
tiem ir sešas valsts dibinātas uni-
versitātes un 11 augstskolas, kā 
arī 17 valsts koledžas, no kurām 
vairākas jau ir pievienotas augst-
skolām, tomēr IZM tās izdala kā 
atsevišķas izglītības iestādes. 

   Daiga KļansKa, 
   ilze BrinKmane

iK

Turpinājums 3. lpp. 

Kādi ir un būs instrumenti 
mācību vides pārmaiņu procesā.
Latvijas skolēnu sekmes būtiski 
ietekmē skolas kavējumi un 
disciplīnas trūkums mācību stundās.
                                                               Lasiet 10.–11. lpp. 

Bibliotēka – skolas intelektuālā
sirds. Olaines 1. vidusskolā šajā 
mācību gadā tika atklāta
renovētā bibliotēka.         
      

                                                          Lasiet 8.–9. lpp.  FO
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aktualitātes izglītībā

Sveicināti 2017. gada pirmā laikraksta lappusēs! Jaunais gads 
sākās ar pamatīgu sniegu, it kā vēlēdamies visus iepriekšējā gada 
neglītumus apsegt ar baltu lapu, kurā sākt rakstīt jaunus un patie-
sus mērķus, uzdevumus, lai katrs varētu strādāt un dzīvot labāk, 
produktīvāk, saticīgāk, priecīgāk.

Kāds šis gads būs Latvijas izglītības sistēmai? Šaubos, vai vis-
augstākās raudzes eksperti spēs prognozēt ko vairāk par to, ka ir 
gaidāmas asiņainas cīņas. Savukārt „Iespējamā misija” savā jau-
nā iesaukuma reklāmā par skolotājiem aicina tos, kam „ir iekšas, 
lai paceltu izglītību”. Daudzi atceramies, ka savulaik viens izbijis 
politiķis atzina – skaistums nāk no iekšām. Tagad laikam arī gud-
rība ir nonākusi turpat…

Nezinu, kur eksperti grasās nolaist asinis, bet to, ka Izglītības 
un zinātnes ministrijas (IZM) vadībai Latvijas Republikas likum-
došana nav saistoša, spilgti apliecināja 3. janvāra paziņojums 
IZM mājaslapā un plašsaziņas līdzekļiem par lēmumu reorgani-
zēt Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmiju (RPIVA), 
pievienojot to Latvijas Universitātei. Pēc nedēļas ministrija gan 
atģidās, ka šādu lēmumu nav tiesīga pieņemt pati, jo Augstskolu 
likumā ir noteikts, ka lēmumu par augstākās izglītības iestādes 
reorganizāciju vai likvidāciju pieņem Ministru kabinets, un ie-
priekš publicēto informāciju izlaboja, apņemoties veikt reorgani-
zāciju likumdošanā paredzētajā kārtībā.

Iepazīstoties ar IZM izvirzītajām prioritātēm 2017. gadam 
(tās IZM mājaslapā tika publicētas pērn, 29. decembrī), nevienā 
vārdā nav atrodama augstskolu reorganizācijas iecere. Kādēļ gan 
pirmais darbs, pie kā IZM vadība ķērās jau 2. janvārī, bija RPIVA 
reorganizācija? Gluži vienkārši RPIVA vairākām institūcijām, to 
vidū arī IZM, bija nosūtījusi vēstuli „Par valsts finansētu studiju 
vietu skaitu 2017. gadā”, kurā detalizēti izklāstīja, kā RPIVA pār-
stāvji no pagājušā gada septembra līdz decembrim ir centušies 
tikties ar IZM atbildīgajiem speciālistiem, lai runātu par valsts 
finansētajām budžeta vietām, taču vienmēr tikuši maldināti, sa-
ņemot solījumus un aizbildinājumus par informācijas neesamī-
bu. Vēstulē ir atspoguļots arī tas, kā IZM pārstāvji pagājušā gada 
16. novembra un 6. decembra Saeimas Izglītības, kultūras un 
zinātnes komisijas sēdē deputātus un augstskolu pārstāvjus mal-
dināja par valsts finansēto studiju vietu piešķiršanas principiem 
2017. gadā. Ar pilnu vēstules saturu aicinu iepazīties laikraksta 
mājaslapā: http://www.izglitiba-kultura.lv/zinas/kapec-izm-nole-
ma-reorganizet-rpiva-treso-lielako-augstskolu.

Šī vēstule arī bija iemesls, kādēļ IZM sāka uzbrukumu val-
stī trešajai lielākajai augstskolai, kura sagatavo vairāk pedagogu 
nekā visas pārējās augstskolas kopā. IZM rokās ir vara, ko šajā 
gadījumā (un ne tikai šajā) tā izmanto ļaunprātīgi.

Ja gribam saglabāt savu valsti, saviem bērniem nodrošināt 
labu izglītību, iespēju un ticību dzīvot, strādāt savā zemē un ru-
nāt dzimtajā valodā, mēs nedrīkstam pieņemt lēmumus no ga-
dījuma uz gadījumu. Mums ir pragmatiski jāizvērtē pašreizējā 
situācija, iesaistot iespējami daudz cilvēku, un jāvienojas, ko, kā 
un kāpēc darām, lai stiprinātu savu valsti ar saviem cilvēkiem, 
nevis radītu ilgtermiņā tik neciešamus dzīves apstākļus, ka cilvē-
ki pamet Latviju. Tikai detalizēti izanalizēts plāns, kuru ieviešam 
dzīvē, cilvēkiem var viest ticību savai valstij.

10. janvārī Ministru prezidents Māris Kučinskis parakstīja 
rezolūciju, aicinot ministrijas un atsevišķas valsts pārvaldes ie-
stādes nodrošināt iepriekš uzdoto uzdevumu izpildi līdz šā gada 
1. martam. Arī izglītības jomā nepaveikto un novilcināto darbu 
skaits ir liels. Ir jācer, ka IZM pie tiem ķersies tikpat naski kā pie 
ieceres par RPIVA reorganizāciju. Ir jācer arī, ka pirms rīkojuma 
projekta par RPIVA reorganizāciju virzīšanas uz valdību tiks rū-
pīgi izvērtēts lietderīgākais no reorganizācijas modeļiem.

Paldies, ka arī šogad varēsim būt kopā ar jums, 
mūsu lasītāji! Lai sokas darbi!

reDaKTOres sleJa

Daiga Kļanska,
laikraksta 
„Izglītība un Kultūra”
galvenā redaktore

FOTO: Andris Bērziņš

Albums „Dzimuši 1906. Dārziņš. Ivanovs” ir pieejams 80 pasaules valstīs

LNVM izdod grāmatu „Ceļā uz latviešu tautu”

Jelgavas komandai bronza starptautiskā ledus skulptūru festivālā Ķīnā

Nacionālās ierakstu kompānijas „Skani” simtgades sērijas 
jaunākais albums „Dzimuši 1906. Dārziņš. Ivanovs” sadarbībā 
ar pasaulē lielāko klasiskās mūzikas izplatītāju „Naxos Global 
Distribution” ar šā gada janvāri ir pieejams vairāk nekā 300 
starptautiskajās digitālajās mūzikas izplatīšanas platformās, kā 
arī 150 000 vietu pasaulē. 

Albumā iekļautais Volfganga Dārziņa Otrais klavierkoncerts 
noslēdz komponista jaunības posmu, savukārt Jāņa Ivanova 
20. simfonija ir komponista visa dzīves ceļa vainagojums. 

„Skani” ieraksti šobrīd ir pieejami veikalos vairāk nekā 80 val-
stīs, kā arī bez maksas – Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) 
audiovizuālajā krājumā gan fiziskā formātā, gan caur LNB abo-
nēto „Naxos Music Library” datubāzi.

Pirmo reizi vēsturē Jelgavas komandas mākslinieki Kārlis 
Īle, Ainars Zingniks un Maija Puncule piedalījās ledus čempio-
nāta multibloka kategorijā, kas sesto reizi norisinājās prestižajā 
Harbinas Starptautiskajā ledus un sniega skulptūru festivālā. 
15 komandu konkurencē latviešiem pirmais mēģinājums vai-
nagojās ar godpilno 3. vietu.

Festivālā tiek uzbūvēta milzīga ledus pilsēta, vērienīgs sniega 
skulptūru parks un dažādas ziemas atrakcijas – slidotavas, slidkal-
niņi, notiek ziemeļbriežu un suņu pajūgu izjādes un daudz kas cits.

Savukārt 19. starptautiskais ledus skulptūru festivāls Jelgavā 
norisināsies no 10. līdz 12. februārim. Ledus mākslas darbus 
par festivāla tēmu „Karnevāls” veidos 32 profesionāli tēlnieki.

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs (LNVM) ir laidis 
klajā jaunu grāmatu „Ceļā uz latviešu tautu”, kas ir veltīta lat-
viešu etniskās vēstures problemātikai. Šis darbs ir viens no 
noslēdzošajiem posmiem muzeja jau 1996. gadā aizsāktajam 
projektam „Latviešu saknes”, kurā tika skaidrota latviešu et-
niskā vēsture, veidojot izstāžu, publikāciju, konferenču un citu 
pasākumu ciklu par kuršiem, zemgaļiem, latgaļiem, sēļiem, 
vendiem un lībiešiem – etniskajām grupām, kurām saplūstot 
izveidojās latviešu tauta.

Grāmata „Ceļā uz latviešu tautu” ir kopīgs LNVM Arheolo-
ģijas departamenta speciālistu Jāņa Cigļa, Baibas Dumpes, Ilzes 
Mālkalnietes, Baibas Vaskas, Iritas Žeieres un Vitolda Muižnieka 
darbs, kurā ir izklāstīta latviešu tautas veidošanās vēsture, kas tika 
atspoguļota arī 2015. un 2016. gadā LNVM eksponētā izstādē.
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LAIKRAKStA „IZgLītībA Un KULtūRA” 
5. JAnVĀRA eLeKtRonISKAJĀ 

IZDeVUMĀ „VecĀKIeM”
Vēro
bērnu uzpirkšana
Ja vecāki uzpirkšanu audzināšanā lieto ilglaicīgi un bieži, 
panākot labu uzvedību ar naudu vai dāvanām, mazais 
šantāžists sāk vecākiem izvirzīt nosacījumus.

Uzzini
10 padomu, lai bērni mazāk lietotu mobilās ierīces
4 jautājumi, kurus vecākiem uzdot sev, pirms publicē 
     sava bērna bildes vai video internetā

Dari
Vai gaļai ir neatsverama nozīme pieaugušā un bērna uzturā?
Pat apēdot pareizos produktus, kas ir nepieciešami organisma 
funkcionēšanai, produkta vērtīgās vielas tā arī var nenonākt 
paredzētajā galamērķī, tāpēc ka vielmaiņa ir atkarīga arī no 
vitamīnu, minerālvielu klātbūtnes konkrētajā organismā, no 
hormonu un nervu sistēmas darbības.
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Oficiāli neinformējot augstskolas, 
IZM paziņo par RPIVA pievienošanu LU

Pēc IZM datiem, valstī darbo-
jas 13 augstskolas un 9 koledžas, 
ko ir dibinājušas juridiskās per-
sonas; no tām nav akreditēta vie-
na augstskola un viena koledža, 
kā arī divas ārvalstu augstskolu 
filiāles. Nākas secināt, ka IZM 
apzināti vai neapzināti maldina 
sabiedrību ar aplamiem datiem 
par augstākās izglītības iestāžu 
skaitu.

Uz žurnālistu jautājumu, vai 
IZM ir izstrādājusi augstsko-
lu reorganizācijas plānu un kas 
tajā ir paredzēts, A. Kiopa atbil-
dēja, ka jau divus gadus notiek 
nopietna reorganizācija Latvijas 
Lauksaimniecības universitātē, 
kurai tiek pievienotas zinātnis-
kās institūcijas, Latvijas Hidro-
ekoloģijas institūts ir pievienots 
Daugavpils Universitātei (DU) 
un esot iecere arī Olaines Me-
hānikas un tehnoloģijas koledžu 
(OMTK), kurai ir struktūrvie-
nība (profesionālā vidusskola), 
pievienot LU. (Kad sazinājāmies 
ar OMTK 10. janvāra rītā, sko-
las administrācijas darbiniece 
atzina, ka viņi par OMTK apvie-
nošanu ar LU esot uzzinājuši no 
televīzijas iepriekšējā dienā.)

„Tie ir procesi, kas visu laiku 
notiek un ir saistīti ar jau pie-
ņemtajiem lēmumiem par re-
sursu konsolidāciju. Izglītības 
un pētniecības reorganizācija ir 
galvenais mehānisms un instru-
ments, ar kuru mēs strādājam, 
lai paaugstinātu augstākās izglī-
tības kvalitāti. Mūsu ieskatā – ja 
cilvēks jau studiju laikā ir iesais-
tīts pētniecībā un viņam ir iespē-
ja strādāt pie tādiem pasniedzē-
jiem, kas pēta, tad šī izglītība arī 
būs labāka,” sacīja A. Kiopa.

Uz jautājumu, kādi ir kon-
krētie IZM plāni šim gadam, 
A. Kiopa atbildēja, ka galvenais 
uzdevums ir reorganizēt RPIVA 
un būtu labi panākt vienošanos 
arī par OMTK pievienošanu LU. 
Savukārt, runājot par augstskolu 
reorganizācijas plāniem nāka-
majiem gadiem, A. Kiopa teica: 
„Ir jāskatās no gadījuma uz ga-
dījumu. Ja jūs iepazīstaties ar 
koledžu attīstības koncepciju, ko 
esam izstrādājuši, tad mēs no-
nācām pie tāda secinājuma, ka 
katras institūcijas gadījumā ir jā-
skatās individuāli un jāvērtē, kas 
ir labākais attīstības ceļš. Mums 
neviena institūcija nav tāda pati 
kā citas, piemēram, pērn Malna-
vas koledžai un Jēkabpils Agro-
biznesa koledžai tika pievienotas 
profesionālās skolas, jo tāds lē-
mums ir tām vietām specifisks 
un pareizs pēc to attīstības lo-
ģikas, kas katrai institūcijai ir. 
Tā vieta, kur visu var vislabāk 
redzēt, ir katras institūcijas at-
tīstības stratēģija.”

LU būs jāpārņem un 
jāsaglabā RPIVA filiāles
RPIVA ir astoņas filiāles Lat-

vijas novados, un tajās 998 cil-
vēki studē studiju programmās 
„Skolotājs”, „Komercdarbības or-
ganizācija”, „Komercdarbība un 
uzņēmuma vadība”, „Darba aiz-
sardzība”, „Psiholoģija”. 3. janvā-
ra paziņojumā IZM norādīja, ka 
„filiālēs studējošajiem tiks dota 
iespēja turpināt studijas vai nu sa-
vam profilam atbilstošā program-
mā kādā no reģionālajām augst-
skolām (Liepājas Universitātē, 
Vidzemes Augstskolā, Daugavpils 
Universitātē, Rēzeknes Tehnolo-
ģiju akadēmijā, Ventspils Augst-
skolā), vai arī neklātienē LU, Ban-

ku augstskolā, Banku augstskolas 
Uzņēmējdarbības koledžā vai Rī-
gas Tehniskajā universitātē”. Pret 
šādu ieceri iebilda gan pašvaldību 
vadītāji, gan Latvijas Zemnieku 
savienība. Savukārt 9. janvārī pre-
ses konferencē A. Kiopa uzsvēra, 
ka LU būs jāpārņem visas RPIVA 
filiāles un jānodrošina pilnvērtīgs 
studiju process tajās, jo skolotāju 
sagatavošana nav bizness, bet gan 
valsts interešu pārstāvniecība.

„RPIVA tiek pievienota LU, 
jo tajā tiks izveidots jauns iz-
glītības studiju un pētniecības 
centrs. RPIVA izglītības studiju 
programmu studenti turpinās 
un pabeigs studijas, iegūstot LU 
diplomu, kas ir gana prestižs. 
Savukārt pārējo studiju pro-
grammu studenti turpinās stu-
dijas LU vai citā Latvijas augst-
skolā,” teica A. Kiopa, uzsverot, 
ka IZM attīstīs skolotāju izglī-
tību LU, Liepājas Universitātē 
(LiepU) un DU, savukārt sporta 
un speciālās izglītības skolotā-
jus turpinās sagatavot Latvijas 
Sporta pedagoģijas akadēmija 
un Rēzeknes Tehnoloģiju aka-
dēmija (RTA). Ministrijas pār-

stāve piebilda, ka šīs augstskolas 
izmaiņas neskars.

IZM lēš, ka RPIVA reorgani-
zācijas rezultātā četru gadu laikā 
varēs ietaupīt 5 miljonus eiro, 
ko tiek plānots ieguldīt studiju 
vietas finansējuma paaugstinā-
šanai. Pēc IZM datiem, patlaban 
sešās augstskolās 55 skolotāju iz-
glītības studiju programmās stu-
dē 5610 studentu, katru gadu ir 
apmēram 1000 absolventu. IZM 
ieskatā darbam skolā katru gadu 
ir vajadzīgi 350–400 jauni sko-
lotāji. Pagājušajā mācību gadā 
darbu Latvijas skolās ir sācis 
381 jaunais skolotājs. Jau šogad 
pedagoģijas studiju programmās 
valsts budžeta finansētās vietas 
ir samazinātas par 10 %, un nā-
kotnē to skaitu plāno vēl sama-
zināt. Šogad pedagoģijas studi-
jām no valsts budžeta ir atvēlēti 
3,16 miljoni eiro (1427 budžeta 
vietām), t. sk. RPIVA – 953 000 
eiro, LU – 813 000 eiro, DU – 
575 000 eiro, LiepU – 507 000 
eiro, RTA – 309 000 eiro.

no kurienes uzrodas 
melnie kaķi?
Arī RPIVA 9. janvārī plašsa-

ziņas līdzekļu pārstāvjus aici-
nāja uz preses konferenci, kurā 
piedalījās RPIVA rektore Dai-
na Voita, LU prorektors Valdis 
Segliņš, RPIVA Studentu parla-
menta prezidente Lauma Dūmi-
ņa, Latvijas Izglītības un zināt-
nes darbinieku arodbiedrības 
(LIZDA) priekšsēdētāja Inga 
Vanaga un Latvijas Izglītības 
vadītāju asociācijas (LIVA) pre-
zidente Ilze Kalniņa. Iemesls – 
2017. gada 4. janvāra vēstule, 
kurā IZM RPIVA pārstāvjus un 
RPIVA Studentu parlamenta 
pārstāvjus aicina 9. janvārī ie-
rasties ministrijā, lai „vienotos 
par turpmāko rīcību, nodroši-
not augstskolas funkciju, tie-
sību, saistību, prasību, finanšu 
līdzekļu, bilancē esošo kustamo 
mantu, lietvedības un arhīva 
pārņemšanu, studiju program-
mu turpmāku īstenošanu LU 
un iespējas studējošiem turpi-
nāt studijas atbilstošās studiju 
programmās citās augstākās iz-
glītības iestādēs”.

Daina Voita atgādināja, ka li-
kuma varas princips nosaka – ik-
viens ir pakļauts likumam. Valsts 
pārvaldes iekārtas likuma 10. pan-
ta pirmajā daļā ir noteikts – Valsts 
pārvalde ir pakļauta likumam un 
tiesībām, un augstskolas reorga-
nizācijas vai likvidācijas kārtība 
ir noteikta Augstskolas likuma 
11. panta otrajā daļā: lēmumu par 
valsts augstskolas un valsts kole-
džas reorganizāciju vai likvidāci-
ju pieņem MK pēc izglītības un 
zinātnes ministra vai attiecīgās 
nozares ministra ierosinājuma. 
MK rīkojuma projektam ir pie-
vienojams AIP atzinums.

„RPIVA nav tiesiska pama-
ta uzsākt jebkādas sarunas par 
reorganizāciju vai likvidāciju, 
jo attiecīgs lēmums likumā no-
teiktajā kārtībā nav pieņemts. 
Nav ievērota likumdošanas pra-
sība. Ir sākts no otra gala, nevis 
kā normālā valstī – procesuāli 
noteiktajā kārtībā, bet likums 
ir pāri katram no mums – man, 
ministram, studentiem utt. Vien-
laikus informēju, ka augstskola ir 
atvērta konstruktīvai diskusijai 
par augstākās izglītības sistēmas 
sakārtošanu,” teica rektore.

LU prorektors Valdis Segliņš 
norādīja: „LU ministrijas pazi-
ņojumi arī ir pārsteigums, tādēļ 
esam vienojušies par kopīgu pa-
ziņojumu medijiem.”

Augstskolas atzīst, ka ir nepie-
ciešams skaidrs un pārdomāts 
plāns, lai LU un RPIVA resursi, 
skolotāju un izglītības darba va-
dītāju sagatavošanas pieredze un 
profesionālās pilnveides sistēmas 
sakārtošanas darbs dotu gaidīto 
rezultātu, tādēļ rīcības plāna sa-
gatavošanai ir jāizveido darba 
grupa.

Uz laikraksta vaicājumu, vai 
tiešām informācija par iespēja-
majām izmaiņām ir pilnīgi negai-
dīta, V. Segliņš atbildēja: „Latvijā 
ir 59 augstskolas un pedagoģijas 
programmas apgūst 10 no tām. 
Manuprāt, ir skaidrs, ka tam kaut 
kad ir jābeidzas. Lielajās augst-
skolās, kur notiek specializācija 
pedagoģijā, ir jāmeklē cits ko-
pīgais formāts. Par to diskusijas 
notiek kopš 2004. gada, un tas 
nav nekas jauns. Liela daļa plānu 
sabruka, sākoties krīzei, tad iestā-
jās ilgstošs klusums. Tagad seko 
pēkšņs paziņojums – RPIVA tiks 
pievienota LU. 
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IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktore Agrita Kiopa, runājot par 
augstskolu reorganizācijas plānu turpmākajiem gadiem, teica, ka skatīsies no gadījuma uz gadījumu un 
par katras augstākās izglītības iestādes nākotni lems individuāli.

Turpinājums no 1. lpp. 

Turpinājums 4. lpp. 

Ir jāskatās no 
gadījuma uz 

gadījumu. Ja jūs 
iepazīstaties ar 
koledžu attīstības 
koncepciju, ko esam 
izstrādājuši, tad 
mēs nonācām pie 
tāda secinājuma, 
ka katras institūcijas 
gadījumā ir 
jāskatās individuāli 
un jāvērtē, kas ir 
labākais attīstības 
ceļš. Mums neviena 
institūcija nav tāda 
pati kā citas.



RPIVA nav 
tiesiska 

pamata uzsākt 
jebkādas sarunas 
par reorganizāciju 
vai likvidāciju, jo 
attiecīgs lēmums 
likumā noteiktajā 
kārtībā nav 
pieņemts.
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No ētikas viedokļa ir aizskaroši, 
ja mums liek sadalīt otra mantu.” 
LU prorektors uzsvēra, ka abas 
augstskolas līdz šim jau ir sadar-
bojušās atsevišķu kursu veidā, mā-
cībspēka apmaiņā, kopīgi ir veikta 
studentu piesaiste reģionos un sko-
lotāju metodiskais darbs, notikusi 
sadarbība daudzos projektos.

„IZM praktizētās metodes nav 
pieņemamas. Ja tiks pieņemti liku-
mīgi lēmumi, tad mēs kā nacionālā 
universitāte uzņemsimies atbildību 
par visiem studentiem, jo viņi ne-
drīkst ciest. Programmās, kas pār-
klājas, izsludināsim mācībspēka 
konkursu; tādu programmu, kuru 
nav LU, mācībspēku aicināsim tur-
pināt lasīt lekcijas, bet izvēle, vai to 
pieņemt, protams, būs viņu ziņā. 
Patlaban notiekošo nevar nosaukt 
par pārdomātu valsts politiku un 
virzību uz kaut ko pozitīvu,” seci-
nāja V. Segliņš, piebilstot, ka tādā 
veidā tiekot pat grauts, nevis celts 
profesijas prestižs.

LIZDA priekšsēdētāja Inga Va-
naga atzina, ka ministrija kārtējo 
reizi virza nepārdomātu, neētis-
ku un nedemokrātisku reformu: 
„Augsti novērtējam LU nostāju – 
šādi demokrātiskā valstī nedrīkst 
pieņemt lēmumus. Aicinām arī 
citu augstskolu rektorus paust savu 
viedokli, ka lēmumiem ir jābūt 
savlaicīgi pieņemtiem un profesio-
nāli izdiskutētiem, procesam jābūt 
leģitīmam.”

LIZDA vadītāja atklāja, ka iz-
glītības un zinātnes ministrs Kārlis 
Šadurskis arodbiedrības esot salī-
dzinājis ar melnu kaķi, kas skrien 
pāri visām ministrijas iecerētajām 
reformām. Viņasprāt, pati minis-
trijas vadība ir kā melns kaķis, kas 
skrien šurpu turpu, tādēļ ieceru īs-
tenošana nevedas.

Arī LIVA prezidente Ilze Kal-
niņa norādīja, ka reforma un tās 
virzība nav skaidra, ja ar profesio-
nāļiem nediskutē, bet tikai rada 
domstarpības starp viņiem: „Izglī-
tības vienīgais mērķis ir radīt labu 
pievienoto vērtību – labu pedago-
gu un izglītības vidi, bet konkrēta-
jā rīcībā tas netiek ņemts vērā. No 
ministrijas gaidām informāciju, kā 
tiks sakārtots augstskolu tīkls, kādi 
ir plāni, kā arī kādas būs metodes 
un veidi to īstenošanai. Vēlamies, 
lai tiktu veicināta augstskolu stra-
tēģiskā specializācija. RPIVA ir 
pierādījusi, ka ir viena no konku-
rētspējīgākajām augstskolām tieši 
pedagoģijā.”

RPIVA Studentu parlamenta 
prezidente L. Dūmiņa teica, ka 
pārstāv vairāk nekā 3500 studentu 
viedokli – un tās ir bailes un neziņa 
par nākotni: vai būs iespēja turpi-
nāt studijas iesāktajās programmās, 
kuras var apgūt tikai šajā augstsko-
lā, par kredītpunktu atbilstību utt.

Preses konferences vadītājs Ha-
ralds Burkovskis rezumējot secinā-
ja, ka augstskolu sistēma ir jāsakār-
to, bet – saglabājot uzticību likuma 
varai.

Valdībā rīkojumu par 
RPIVA reorganizāciju 
IZM plāno virzīt šomēnes
IZM Augstākās izglītības, zi-

nātnes un inovāciju departamenta 
direktore A. Kiopa ir pārliecināta, 
ka IZM sagatavotajā rīkojuma 
projektā par RPIVA reorgani-
zāciju nebūs nepieciešams veikt 
būtiskas korekcijas, un plāno to 
virzīt valdībā divu nedēļu laikā. 
Par spīti tam, ka RPIVA 9. janvārī 
neieradās uz tikšanos IZM, mi-
nistrija ir apņēmības pilna turpi-
nāt strādāt atbilstīgi iecerētajam 
plānam un virzīt jautājumu uz 
MK. „Vienlaikus paužam nožēlu 

par RPIVA šodienas rīcību. Mēs 
viņus atkārtoti aicināsim uz tikša-
nos, par laiku informēsim,” teica 
IZM pārstāvji.

Uz tikšanos IZM bija devušies 
Latvijas Studentu apvienības (LSA) 
pārstāvji, kuri informēja IZM, ka 
LSA dome vēl nav pieņēmusi lēmu-
mu šajā jautājumā, tāpēc no apvie-
nības pārstāvju puses netika pausta 
konkrēta nostāja par IZM piedāvā-
tajiem RPIVA reorganizācijas plā-
niem. „Tika uzsvērts, ka jebkādu 
izmaiņu gadījumā nedrīkst ciest 
studenti. Ministrijas pārstāvjiem 

LSA pārstāvji uzdeva vairākus jau-
tājumus, uz kuriem tika daļēji vai 
pilnībā gūtas atbildes,” teikts LSA 
mājaslapā.

Šonedēļ IZM ir aicinājusi uz 
sarunām RPIVA reorganizācijā 
iesaistītās augstskolas, LSA un paš-
valdību pārstāvjus, lai uzklausītu 
iesaistīto pušu viedokļus, pārrunā-
tu studiju programmu pārņemšanu 
un detalizēti apspriestu turpmāko 
studiju procesa organizēšanu gan 
Rīgā, gan Latvijas reģionos.

11. janvārī IZM tikās ar LU un 
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmijas pārstāvjiem, savukārt 
ceturtdien, 12. janvārī, plkst. 13.00 
tiekas ar Banku augstskolas (BA) 
un Rīgas Tehniskās universitātes 
pārstāvjiem, bet plkst. 15.00 – ar 
reģionālajām augstskolām – LiepU, 
Ventspils Augstskolu, Vidzemes 

Augstskolu, DU un RTA. Šajā sa-
runā tika aicināti piedalīties arī to 
pašvaldību pārstāvji, kurās atrodas 
RPIVA filiāles. Visās sarunās pie-
dalīsies arī LSA, kura pārstāv visu 
Latvijas studentu intereses.

RPIVA pievienošana 
LU nav pašsaprotams 
jautājums
AIP priekšsēdētājs Jānis Vētra 

laikrakstam „Izglītība un Kultū-
ra” teica, ka AIP vēl nav saņēmusi 
dokumentus no IZM, lai varētu ga-
tavot atzinumu par RPIVA reorga-
nizāciju. Viņš norādīja, ka atbilstīgi 
normatīvo aktu nosacījumiem lē-
mums par izglītības iestādes reor-
ganizāciju ir jāpieņem sešus mēne-
šus pirms tās reorganizācijas, tādēļ, 
lai rīkojuma projektu varētu skatīt 
MK sēdē, atzinums būs jāpieņem 
ļoti operatīvi.

J. Vētra norādīja, ka atzinuma 
sagatavošanai nav noteiktu kritē-
riju, tādēļ tas tiek sagatavots brī-
vā formā. „Svarīgi būs tas, kādus 
mērķus augstskolas reorganizāci-
jai būs izvirzījusi IZM. Atbilstīgi 
tiem mēs varēsim vērtēt to, kāda 
būs ietekme uz augstākās izglītības 
ieguvi izglītības jomas studiju pro-
grammās, kā tiks aizstāvētas aka-
dēmiskā personāla un studējošo 
intereses. RPIVA pievienošana LU 
nav pašsaprotams jautājums, tas 
ir jāizvērtē pēc būtības. RPIVA ir 
filiāles reģionos, kur studē pašval-
dību darbinieki par relatīvi zemu 
cenu. Kā notiks šo studentu pārie-
šana uz LU vai citām augstskolām, 
tas viss ir ļoti detalizēti jāvērtē, tur-
klāt ir jārēķinās, ka RPIVA īsteno 
arī citu jomu studiju programmas,” 
sacīja J. Vētra.

AIP priekšsēdētājs informē-
ja, ka pirms atzinuma sniegšanas 
iesaistītās puses tiks aicinātas uz 
AIP sēdi. Šomēnes viena no sēdēm 

notika 5. janvārī, bet nākamā būs 
19. janvārī. Vajadzības gadījumā 
tiks sasaukta ārkārtas sēde.

„Paziņošanas forma par RPIVA 
reorganizāciju bija neparasta. Man 
nav pamata neticēt RPIVA rektorei 
D. Voitai, ka IZM par reorganizāci-
jas iecerēm ar augstskolu nav runā-
jusi, lai gan šādas runas bija jau il-
gāku laiku. Savulaik tika reorgani-
zēta Rīgas Medicīnas koledža, to 
pievienojot LU un Rīgas Stradiņa 
universitātei, Rīgas Uzņēmējdarbī-
bas koledža – BA, Latvijas Kultūras 
koledžu nodeva Latvijas Kultūras 
akadēmijai, bet visos gadījumos ie-
saistītās mācību iestādes par to bija 
informētas iepriekš un bija panāk-
ta vienošanās,” sacīja J. Vētra. 

Oficiāli neinformējot augstskolas, 
IZM paziņo par RPIVA pievienošanu LU
Turpinājums no 3. lpp.  Ir nepieciešams 

skaidrs un 
pārdomāts plāns, 
lai LU un RPIVA 
resursi, skolotāju 
un izglītības 
darba vadītāju 
sagatavošanas 
pieredze un 
profesionālās 
pilnveides sistēmas 
sakārtošanas 
darbs dotu gaidīto 
rezultātu, tādēļ 
rīcības plāna 
sagatavošanai ir 
jāizveido darba 
grupa.



Patlaban 
notiekošo 

nevar nosaukt par 
pārdomātu valsts 
politiku un virzību 
uz kaut ko pozitīvu.



Pēc Saeimas opozīcijas partijas 
„Saskaņa” 20 deputātu pieteiku-
ma Satversmes tiesa 2017. gada 
10. janvārī ierosināja lietu „Par 
Izglītības likuma 30. panta ce-
turtās un sestās daļas, 48. panta 
piektās un sestās daļas, 50. panta 
5. punkta un 51. panta pirmās da-
ļas 2.1 punkta atbilstību Latvijas 
Republikas Satversmes 100. panta 
pirmajam teikumam un 106. pan-
ta pirmajam teikumam”, liecina 
informācija Satversmes tiesas 
mājaslapā.

Apstrīdētās normas
Izglītības likuma 30. panta 

4. daļā ir noteikts, ka par izglītības 
iestādes vadītāju ir tiesīga strādāt 
persona, kurai ir nevainojama 

reputācija, kura ir lojāla Latvijas 
Republikai un tās Satversmei, 
tostarp nepārkāpj diskrimināci-
jas un atšķirīgas attieksmes pret 
personu aizliegumu, kurai ir at-
tiecīga izglītība un nepieciešamā 
profesionālā kvalifikācija. Par 
vispārīgās pamatizglītības vai vis-
pārīgās vidējās izglītības iestādes 
vadītāju ir tiesīga strādāt perso-
na, kurai ir augstākā pedagoģiskā 
izglītība vai augstākā un pedago-
ģiskā izglītība, kā arī persona ar 
augstāko izglītību, kura apgūst 
pedagoģisko izglītību. Savukārt 
šā likuma 30. panta sestajā daļā ir 
paredzēts: „Ja Izglītības kvalitātes 
valsts dienests (IKVD) vai darba 
devējs konstatē izglītības iestādes 
vadītāja vai viņa rīcības neatbil-
stību šā panta ceturtajā daļā vai 
šā likuma 51. panta pirmās daļas 

2.1 punktā noteiktajām prasībām, 
personai ir aizliegts ieņemt iz-
glītības iestādes vadītāja ama-
tu.” Saskaņā ar Izglītības likuma 
48. panta piekto daļu strādāt par 
pedagogu ir tiesības personai, 
kas ir lojāla Latvijas Republikai 
un tās Satversmei, tostarp nepār-
kāpj diskriminācijas un atšķirīgas 
attieksmes pret personu aizliegu-
mu. Savukārt šā likuma 48. panta 
sestajā daļā ir noteikts: „Aizliegts 
ieņemt pedagoga amatu, ja IKVD 
normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā konstatējis pedagoga vai 
viņa rīcības neatbilstību šā liku-
ma 30. panta ceturtajā daļā, šā 
panta pirmajā un piektajā daļā vai 
51. panta pirmās daļas 2.1 punktā 
noteiktajām prasībām.”

Izglītības likuma 50. panta 
5. punktā ir noteikts, ka par peda-

gogu nedrīkst strādāt persona, kas 
atbrīvota no pedagoga amata, ja 
normatīvajos aktos noteiktajā kār-
tībā personas rīcībā ir konstatēta 
neatbilstība šā likuma 30. panta 
ceturtajā daļā, 48. panta piektajā 
daļā vai 51. panta pirmās daļas 
2.1 punktā noteiktajām prasībām 
un no darba tiesisko attiecību iz-
beigšanās dienas nav pagājis viens 
gads. Saskaņā ar Izglītības likuma 
51. panta pirmās daļas 2.1 punktu 
viens no pedagoga vispārīgajiem 
pienākumiem izglītošanas proce-
sā ir audzināt krietnus, godprātī-
gus, atbildīgus cilvēkus – Latvijas 
patriotus, stiprināt piederību Lat-
vijas Republikai.

Augstāka juridiska 
spēka normas
Satversmes 100. panta pir-

mais teikums: „Ikvienam ir tie-
sības uz vārda brīvību, kas ie-
tver tiesības brīvi iegūt, paturēt 
un izplatīt informāciju, paust 
savus uzskatus.”

Satversmes 106. panta pir-
mais teikums: „Ikvienam ir tie-
sības brīvi izvēlēties nodarbo-
šanos un darbavietu atbilstoši 
savām spējām un kvalifikāci-
jai.”

tiesas procedūra
Saeimai līdz šā gada 10. mar-

tam Satversmes tiesai ir jāsniedz 
atbilde, izklāstot lietas faktiskos 
apstākļus un juridisko pamatoju-
mu. Lietas sagatavošanas termiņš 
ir 2017. gada 10. jūnijs. Par lietas 
izskatīšanas procesa veidu un da-
tumu tiesa lems pēc lietas sagata-
vošanas. 

Satversmes tiesa ierosinājusi lietu 
par lojalitātes prasībām pedagogiem

   iK infOrmāciJaiK
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Par jauno un laimīgo gadu 
un vietām, kur mācāmies un dzīvojam

Speciāli „Izglītībai un Kultūrai”

Jaunais gads šogad ir sācies tik 
strauji, ka nemaz neticas – aizri-
tējis tikai nedaudz vairāk par ne-
dēļu. Ne velti sarunās izskanēja 
jokā ietērpta patiesība, ka gadu 
mija šogad esot bijusi parastā 
nedēļas nogale, tikai ar papildu 
uzdevumiem un pienākumiem, 
to vidū – gatavot svinības, svinēt 
un līksmot, pārdomāt savu dzī-
vi, sagādāt apņemšanās jauna-
jam gājumam un tā bez gala. Vai 
paguvāt visu? Vai esat gatavi, lai 
sāktos, kā teica kāds prātīgs un 
sirdī dāsns cilvēks, ne viens lai-
mīgs jaunais gads, bet jauns lai-
mīgais gads? Vai esat gatavi paši 

šo laimīgo gadu veidot – dienu 
pa dienai, situāciju pa situācijai? 
Sev un saviem apkārtējiem. Un 
kā gan to paveikt?

Atbildes uz lielajiem jautāju-
miem parasti ir vienkāršas. Taču 
ir jāseko darbībai, jo visbiežāk 
tieši darbība ir vispiemērotākā 
un pārliecinošākā atbilde uz jau-
tājumu, apšaubījumu, noliegu-
mu. Savas domas un pārliecības 
ietērpšana darbā, pierādot, ka 
iecerētais ir iespējams un vairo 
labo un vajadzīgo. Un te tik liela 
loma ir katra paša izvēlei, ko sa-
skatīt, kā reaģēt, ko radīt. Mūsu 
pašu atbildība sākas ar izvēli, 
kādus informācijas kanālus lie-
tot, kuros viedokļos ieklausīties, 
ar ko kopā pavadīt laiku, ko šajā 
laikā darīt. Uzskaitījumu varētu 
turpināt, un tas aptver gan mūsu 
profesionālo, gan ļoti personīgo 

dzīves telpu un saturu. Viens no 
otra jau nav atdalāms. Arī tāpēc, 
ka ikvienam sabiedrības locek-
lim, bet jo īpaši pedagogam, ir 
jāsaprot un jāuzņemas atbildība 
par to, vai viņa darbība sekmē 
bērnu labsajūtu un līdzdalību, 
jo tikai tā šis būs jauns laimīgais 
(vai vismaz pēc iespējas laimīgs) 
gads ikvienam Latvijas bēr-
nam un pusaudzim. Tikai caur 
labsajūtu un līdzdalību, šiem 
21. gadsimta izglītības kvalitātes 
rādītājiem, atnāks arī citas veik-
smes un sasniegumi, arī atzīmēs, 
procentos un līmeņos mērāmi. 
Pats svarīgākais – tikai tā ir ie-
spējams nosargāt izziņas drosmi 
un prieku, atvērtību jaunai pie-
redzei, pamatu izaugsmei ikvie-
nā aspektā.

Un tad – dots devējam atdo-
das. Bērnu enerģija iedvesmo pe-
dagogus, tā nodrošinot iespēju, 
rūpju, drošības un atbalsta ne-
pārtrauktības un nezūdamības 
apli, kurā tik dabiski un loģiski 
iekļaujas arī skolēnu ģimenes, 
apkārtējā sabiedrība un visa pa-
saule. Tā mēs visi satiekamies un 
virzāmies uz priekšu, katru die-
nu darot kaut ko citu un kaut kā 
citādāk, jo katra diena un katra 
situācija jau ir cita. Kas to visu 
satur kopā? Vienošanās par pa-
matvērtībām: ka vissvarīgākais 
ir ikviens cilvēks un viņa vaja-
dzības; ka jautājumi ir jārisina 
taisnīgi; ka vara vispirms rada 
atbildību; ka bērni un jaunieši 
ir nevis jāsavalda un jānoliek pie 
vietas, bet ka viņi ir jāsadzird un 
jāizprot, viņiem ir jārada iespēja 
darboties. Tikai tā šis būs ne vien 
jauns, bet arī laimīgāks gads.

Svarīgi ir arī tas, kur mūsu 
savstarpējo attiecību deja tiek 
dejota. Nupat sociālos tīklus 
pāršalca vairs ne tik svaigā, bet 
daudzus uzrunājošā vēsts par 
arhitektoniski jauna veida skolu 
Somijā. Par to, cik cieša ir arhi-
tektūras saikne ar pedagoģiju, 
esam runājuši gan šajā slejā, gan 
pirms pāris gadiem, kad Rīgā 
viesojās viens no interesantā-
kajiem šīs jomas arhitektiem 
Eiropā Juris Kotniks (Jure Kot-
nik; viņa prezentācija joprojām 
ir atrodama kanālā „YouTu-
be”: https://www.youtube.com/
watch?v=3MAOFZZWZIE).

Protams, ir ļoti svarīgi, kā ir 
izkārtotas telpas, bet vēl svarī-
gāk – kas tajās notiek, kā tās tiek 
izmantotas. Ja skolas pašreizējās 
zālēs vai hallēs valda noteikumi 
„nedrīkst skriet”, „nedrīkst ska-
ļi sarunāties un skaļi klausīties 
mūziku” utt., tad jaunā arhitek-
tūra nelīdzēs. Vienlaikus tepat 
blakus, Igaunijā (jā, atkal Igau-
nijā), pamatskolas sporta zāle 
garajā starpbrīdī ir aptumšota un 
tur notiek sava veida diskotēka. 
Iespējams, ar laiku skolēni jutī-

sies gana brīvi arī tam, lai dejotu 
gaismā, bet pagaidām – lai būtu 
krēsla. Kas līdzīgs šur un tur pa-
mazām un klusiņām notiek arī 
pie mums, iespējams – līdz ga-
lam neapzinoties, cik būtiskas ir 
šādas pārmaiņas. Tieši tie ir pir-
mie soļi uz jauno laimīgo gadu un 
jauno skolu, kas var piedzimt arī 
tagadējās sienās. Izņemot kādas 
durvis, atceļot kādu neaktuālu 
vai paradoksālu noteikumu, pār-
plānojot dienas ritmu, iededzot 
gaismu gaitenī, iekārtojot izstai-
pīšanās vai rotaļu vietu, dom-
apmaiņas vai ātro konsultāciju 
punktu – te nu izdomai nav robe-
žu. Un, ja Latvijas skolas saliktu 
kopā jau tagadējo pieredzi, arī 
vecākiem būtu vieglāk saprast, 
kas un kā palīdz mācīties. „Manā 
uztverē skolai būtu jābūt kā labo-
ratorijai – sociāli kulturālai, nevis 
instrumentāli neiejūtīgai mašinē-
rijai,” tā savulaik ir teicis vietradis 
Jānis Ķīnasts. Jā, tas, kas notiek 
skolās, rūp ne tikai skolotājiem. 
Tad ņemam talkā šos atvērtos 
prātus un darām kopā!

Apņemsimies jaunajā laimīga-
jā gadā atcerēties, ka mācīšanās 
notiek visur un – jo vairāk izie-
sim reālajā pasaulē ārpus skolas, 
jo paliekošāks būs ieguvums. 
Ar nosacījumu – ja palīdzēsim 
apzināties ieraudzīto, uzzināto, 
izjusto un saprasto. Gan satura, 
gan procesa ziņā. Lūk, piemērs. 
Pēdējā ziemas brīvdienu vakarā, 
par spīti milzu putenim un sa-
lam, Dailes teātris bija pilns līdz 
pēdējai vietai, un lielākā daļa 
publikas nepārprotami bija bēr-
ni un skolēni, arī tādi, kuri ir ie-
skaitāmi jau jauniešu kategorijā. 
Arī tādi, kuri teātrī acīmredza-
mi bija pirmo reizi un braukuši 
tālāku ceļu. Bija patīkami vērot 
vienu no grupiņām, kurā kāda 

gudra, gados jauna skolotāja šo 
situāciju pārvērta izcilā mācīša-
nās pieredzē, neraustot skolēnus 
aiz rokas, nepasakot priekšā, ne-
padarot mulsumu vēl lielāku un 
acīmredzamāku. Mierīgi un pa-
cietīgi viņa bija blakus un vēroja 
notiekošo. Pusaudžiem tā bija 
iespēja pašiem turēt rokās savu 
biļeti (un mācīties nolasīt tajā 
esošo informāciju, kas ir daudz 
vairāk nekā burti un cipari), 
pašiem atrast savu vietu vai sa-
ņemties un pajautāt padomu 
vietu ierādītājai – tāpēc ka tā ir 
pieņemts un par to nebūt nav jā-
jūtas kā tādam muļķim, izlemt, 
pa kuru no ejām iet un kā pa-
spraukties garām citiem skatī-
tājiem. Lūk, saziņas, saskarsmes 
un daudzas citas dzīvesprasmes, 
kas nāca kopā ar drošības izjū-
tu, izauga no pozitīvas pieredzes 
un radīja pašapziņas celšanos, 
kas ļāva mierīgāk sēdēt un vērot 
izrādi. Tas būtu varējis notikt 
arī citādi. Sekas tik lielā mērā ir 
atkarīgas no jūsu attieksmes un 
darbības, skolotāj.

Un tā mācīšanās apraujas vai 
turpinās, un tas ir atkarīgs no tā, 
vai slēpjamies no pasaules un sa-
vas nezināšanas vai priecājamies 
par katru jaunu jautājumu un ne-
bijušu situāciju. Pirms pāris die-
nām simpātiska, jauna sieviete 
(kura pavisam noteikti varētu 
būt arī skolotāja) Nacionālā teāt-
ra vestibilā jautā: „Atvainojiet, 
sakiet, lūdzu, kur šeit ir gardero-
be!” Un ir tik svarīgi nešausmi-
nāties, bet priecāties, ka nu viņa 
ir šeit un, cerams, pirmajai reizei 
sekos daudzas citas. Šķiet, ka 
viņa ir sākusi veidot savu laimīgo 
gadu. Lai tā tas ir arī jums kat-
ram – katrā skolā un kopienā. 
Visā Latvijā. 

FOTO: no personiskā arhīva

Aija tūna atzīst: „Atbildes uz lielajiem jautājumiem parasti ir vien-
kāršas. taču ir jāseko darbībai, jo visbiežāk tieši darbība ir vispiemē-
rotākā un pārliecinošākā atbilde uz jautājumu, apšaubījumu, nolie-
gumu.”

   aiJa TūnaiK Ja skolas 
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Pagājušā gada 16. jūlijā Ministru 
kabinets par Liepājas Universitātes 
(LiepU) rektori apstiprināja profe-
sori Daci Marku, kura pirms tam bija 
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadī-
bas akadēmijas rektore, Latvijas Uni-
versitātes Filoloģijas fakultātes pro-
fesore. Sarunā laikrakstam „Izglītība 
un Kultūra” rektore stāsta par pērn 
padarīto un iecerēm, kā nākotnē at-
tīstīties reģionālajai augstskolai.

Kā, būdama vidzemniece, esat 
iejutusies Kurzemē?

Vidzemniecei, kura ilgu laiku 
tika strādājusi Rīgā, nonākt Kurze-
mē, protams, likās mazliet riskanti, 
tādēļ esmu pateicīga universitātes 
kolēģiem, ka strādājam kā koman-
da. Atspēriens ir izdarīts. Tas vēl 
nav lēciens, tagad ir krietni jāstrādā. 
Nav daudz laika spriest par pagāju-
šo, nevar arī visu gribēt uzreiz, bet, 
redzot attīstību, kopumā izjūtas ir 
labas. Forsēta masveidība nav mūsu 
mērķis, centīsimies būt neliela, toties 
eleganta universitāte. Ar pazīsta-
mību gan ir jārēķinās – pēc garākas 
pastaigas svētdienas rītā ieeju nelielā 
kafejnīcā, uz galda avīze, tajā – krust-
vārdu mīkla ar manu foto pašā vidū, 
kā šodien atceros – 5. horizontāli…

Kādas studiju programmas 
Liepājā, ko tradicionāli Latvijā 
zina kā jauno pedagogu kalvi, 
centīsieties pilnveidot, lai veici-
nātu Kurzemes izaugsmi?

Speciālistu gatavošana un jaunu 
zināšanu radīšana, protams, ir uni-
versitātes funkcijas. Uz LiepU īste-
nojamajām studiju programmām 
varam palūkoties netradicionāli, 
nosacīti tās iedalot trīs grupās: val-
stī prioritārās (t. s. STEM), piemē-

ram, IT, jauno mediju māksla, di-
zains, ekotehnoloģijas; universitātē 
tradicionāli spēcīgās, piemēram, 
humanitārās zinātnes, pedagoģija, 
logopēdija, sociālais darbs; reģionā 
unikālās vai pieprasītās, piemēram, 
vadībzinātnes, īpaši kultūras vadība, 
tūrisms, uzņēmējdarbība. Un tad 
ieraugām jaunas sinerģijas iespējas 
katrā grupā. Spilgts piemērs ir jauno 
mediju mākslas maģistra program-
mā topošais modulis, ko nosacīti 
esam nosaukuši „Etnohoreoloģija 
un digitālā māksla”. Tā kā IT spe-
ciālisti LiepU ir ļoti labi, sadarbībā 
ar Latvijas Nacionālo kultūras cen-
tru saņēmām pasūtījumu unikālas 
datorplatformas izveidei – uz tās 
pamata pieredzes bagātākie Latvijas 
deju svētku virsvadītāji izstrādās mi-
nēto maģistra programmu.

Docētāji un studenti ir aktīvi 
zinātnisko konferenču un projek-
tu īstenotāji. Lielākā šā pusgada IT 
konference bija „LatSTE 2016 – kar-
jera digitālajā laikmetā”, kas Liepājā 
pulcēja ap 1300 zinātnieku, skolotā-
ju, uzņēmēju, studentu (otrajā dienā 
piedalījās arī skolēni); IT studentu 
Raivi Ragovski tikko sveicām kā 
AS „Exigen Services Latvia” stipen-
dijas ieguvēju; februārī kopā ar Lie-
pājas Valsts tehnikumu organizēsim 
Latvijas skolēnu IT olimpiādi; esam 
ieguvuši finansējumu arī Kurzemes 
skolēnu radošo darbu konkursa or-
ganizēšanai. Radošā nedēļa „i-Week” 
un tās laikā notikušās ārzemju vies-
lektoru meistarklases, mākslinieku 
un jauno mediju mākslas studentu 
izstādes, konference, kā arī pro-
grammas direktores Rasas Šmites 
un docētāja Raita Šmita saņemtā Iz-
cilības balva kultūrā lieliski apliecina 
kvalitāti.

Vienlaikus centīsimies iedzīvināt 
programmu „Dramatiskā teātra ak-
tiermāksla”, kurā noderēs gan jauno 
mediju mākslas, dizaina, IT speciā-
listu padomi, gan arī nesen LiepU 
nodibinātā Latvijas Dramaturģijas 
centra darbība un Liepājas teātra 
pieredze direktora Herberta Lauk-
šteina vadībā. Šajā programmā pir-
mo studiju grupu finansiāli ir apņē-
musies atbalstīt Liepājas pašvaldība.

Kopā ar ārzemju partneraugst-
skolām licencēšanai tiek gatavota 
studiju programma „Vizuālās iden-
titātes dizains”. Septembrī inže-
niertehniskajās specialitātēs sāksies 
duālās studijas, kad studenti ātrāk 
iepazīs darba vidi, gan studējot au-
ditorijās, gan mācoties uzņēmumos. 
Nosaukums „reģionālā augstskola” 
mūsdienās ir ļoti nosacīts, jo sadar-
bība ar partneriem Liepājā, Kurze-
mē, Latvijā, kā arī ārzemēs arvien 
paplašinās.

Apzināmies, ka savas kļūdas 
ir jālabo: novēršot fragmentāciju, 
esam samazinājuši septiņas studiju 
programmas, samazinājām arī šauro 
specializāciju skaitu. Iepriekšējā stu-
diju gadā Liepājā ir bijis maz ārzem-
ju studentu, patlaban viņu skaits sa-

līdzinājumā ar 2015. gada septembri 
jau ir desmitkāršojies, tātad kļūstam 
arvien pazīstamāki.

Konkursā „Poligona „Ķīvītes” 
siltumenerģijas izmantošanas iespē-
jas” uzvarēja universitātes biznesa 
un organizāciju vadības 4. kursa 
studentu projekts „Zemeņu audzē-
šana”, apbalvots tika arī studentu 
projekts „Apģērbu serviss”. Dizaina 
programmas 4. kursa students Dā-
vids Birulis ar savām fotogrāfijām 
ieguva visas trīs godalgotās vietas 
Nīcas, Rucavas un Liepājas foto-
grāfu konkurencē. Liepājas domes 
zinātnes balvu konkursā bija pieci 
individuālie uzvarētāji un viens au-
torkolektīvs – visi no LiepU.

Ko LiepU darāt, lai uzlabotu 
jauno pedagogu sagatavošanu 
darbam skolā – nereti izskan 
pārmetumi, ka viņi iegūst teorē-
tiskas zināšanas, bet prakse nav 
pietiekama?

Kaut gan students nav klients, iz-
glītība nav prece un katrs studējošais 
arī ir atbildīgs par studiju rezultātu, 
docētāju loma tādēļ nesamazinās. 
Modernās tehnoloģijas mūsdienās 
izmanto visi, bet tiem, kas strādā 
ar topošajiem skolotājiem, it sevišķi 
mācību metodiku kursos, tehno-

loģijas ir jāprot izmantot jēgpilni. 
Tās nav tikai spēles, lai kādu brīdi 
stundā izklaidētu skolēnus vai notu-
rētu viņu uzmanību. Docētājiem ir 
jābūt atbilstīgi kompetentiem, tādēļ 
universitātes IT profesionāļi janvārī 
sāks vadīt kursus Pedagoģijas fakul-
tātes mācībspēkam. Arī svešvalodu 
prasme vienmēr ir uzlabojama, tā-
pēc organizēsim darbiniekiem angļu 
valodas kursus atbilstīgi zināšanu 
līmenim.

Savukārt sadarbība ar skolām to-
pošo skolotāju izglītībā ir nepiecie-
šama kā gaiss, ko elpot. Mums ir pa-
veicies, ka universitātes Padomnieku 
konventā, ko vada akadēmiķis Ivars 

Kalviņš, darbojas spēcīgās Liepājas 
Valsts 1. ģimnāzijas direktors Helvijs 
Valcis; veidojas sadarbība ar Liepā-
jas Raiņa 6. vidusskolu, būs kopīgi 
semināri, domājam par studentu kā 
skolotāju asistentu iesaisti; Liepājas 
A. Puškina 2. vidusskolā mūsu stu-
dentes ir radušas labas darba vietas; 
esam izsludinājuši LiepU stipendiju 
konkursu vidusskolēniem. Joprojām 
uzskatu, ka pirmskolas un sākum-
skolas skolotāju izglītība ir jābalsta 
uz pedagoģijas bakalaura pamata, jo 
šajā darbā ļoti svarīga ir audzināša-
nas daļa, bet vecāko klašu skolotā-
jiem derīgāks ir bakalaura pamats 
mācību priekšmetā. Tā esam veido-
juši matemātikas, fizikas un datorzi-
nību skolotāju programmas, kurās 
iegūst attiecīgo bakalaura grādu 
un skolotāja kvalifikāciju, tādēļ šīs 
programmas LiepU neietilpst izglī-
tības, bet gan dabaszinātņu virzienā, 
turklāt kvalifikācijai var izvēlēties 
divu minēto priekšmetu komplektu. 
Diemžēl tieši šajās zinātnēs ir bū-
tisks atbirums 1. kursā, jo izrādās, ka 
vidusskolā gūtais nav pietiekams, lai 
studētu tālāk, bet skolotājam ar bēr-
nu mīlestību vien nepietiek.

Vairāki docētāji ir pieteikušies 
strādāt Valsts izglītības satura cen-
tra (VISC) projektā par kompeten-
cēs balstītu izglītību. Patika VISC 
vadītāja Guntara Catlaka raksts 
„Izglītībā un Kultūrā” – tajā kom-
petence jeb lietpratība bija definēta 
kā komplekss jēdziens, kurā ietilpst 
zināšanas, prasmes un attieksme. 
Arī es to tā saprotu, nevajag šos 
jēdzienus savstarpēji pretstatīt. Sa-
vukārt vērtības parādās attieksmē. 
Kompetenču pieeja ir domāta labi, 
tā rosina stiprināt starppriekšmetu 
saikni un ieraudzīt zināšanu prak-
tisku izmantošanu, bet šīm zināša-
nām ir jābūt! Riskanti ir tas, ka ir 
ļoti vienkārši paļauties vieglākajam 
ceļam un aizmirst par mācību sa-
turu. Arī jau agrāk pieredzētā pār-
mērīgā aizraušanās ar vienu pieeju 
ir brīdinoša. Tas pats ir sakāms par 
pētniecību: ir derīgi veikt dažādus 
lietišķos pētījumus, tomēr, ja tiem 
nebūs fundamentālās zinātnes pa-
mata, tad rezultātā iznāks tikai virs-
pusēja paspēlēšanās un uzpūstais 
burbulis drīz pārplīsīs. Šai sakarā no 
sirds vēlu pedagogiem un pētnie-
kiem saprātīgu domu apmaiņu.

Ir mums vēl tālāka ideja par Lie-
pājā esošu augstākās izglītības iestāžu 
koprades centru, varētu iznākt rakstu 
sērija, tomēr šobrīd svarīgāk ir vēlēt, 
lai katram un visiem ražens un prie-
cējošs 2017. gads. Bet pati centīšos at-
cerēties mācītāja Pētera Kalka vārdus: 
„Rektore, ar kurzemniekiem tikai ar 
mieru…”

Kāds ir LiepU zinātnieku snie-
gums?

Pašlaik četrās valsts pētījumu 
programmās strādājam ar pieciem 
apakšprojektiem, gaidām rezultātus 
vairākos starptautiskos zinātnisko 

un saimniecisko projektu un patentu 
konkursos. Pēdējā pusgadā zināt-
nieku skaits universitātē ir pieaudzis 
līdz 28,5 PLE (pilna laika ekvivalents) 
nodarbinātajam zinātniskajam perso-
nālam, vienlaikus esam integrējuši in-
stitūtos zinātniskos centrus ar nelielu 
darbinieku skaitu, tomēr saglabājot 
pētnieku grupu identitāti un tātad arī 
pazīstamību, piemēram, socioloģi-
jas speciālistu grupa šogad pabeidza 
Liepājas reģionālās slimnīcas pasū-
tītu pētījumu par pacientu apmie-
rinātību. Tomēr tieši sadarbība ar 
uzņēmējiem, iestāžu un organizāciju 
vadītājiem ir jāveido vēl aktīvāk, jo 
LiepU pētnieku potenciāls ir lielāks 
par patlaban piedāvātajiem pētīju-
miem.

Četras LiepU doktorantūras 
programmas pēdējā pusgadā ieprie-
cina, jo doktoranti viens pēc otra 
aizstāv promocijas darbus, papildi-
not zinātnieku saimi. Kopš vasaras 
vien universitātē ir notikušas septi-
ņas nozīmīgas zinātniskās konferen-
ces. Viesprofesori, izcili mākslinieki, 
domātāji, dzejnieki un rakstnieki, 
vēstnieki, Liepājas un novadu paš-
valdību un iestāžu vadītāji ir mūsu 
viesi. Uzņēmām lielu Rīgas pašval-
dības un skolu direktoru delegāciju, 
iegriežas absolventi, kolēģi no ci-
tām augstskolām. Līdzīgi Vidzemes 
Augstskolai noturam ekoaugstskolas 
apliecinājumu – Zaļo karogu. Par 
jaunā biznesa inkubatora vadītāju ir 
ievēlēts mūsu kolēģis, bijušais Stu-
dentu padomes loceklis. Nākamajā 
vasarā plānojam organizēt absolven-
tu salidojumu, bet 2018. gadu ceram 
sagaidīt arī vizuāli skaistāki.

Kāda ir LiepU sadarbība ar 
Liepājas pašvaldību?

Universitātes funkcija ir arī pieda-
līties demokrātiskas, izglītotas un 
kultūras sabiedrības veidošanā. Ir 
gandarījums, ka Liepājas pilsētas iz-
glītības pārvalde, kultūras pārvalde 
un dome atbalsta izglītību. Domes 
priekšsēdētājs Uldis Sesks ar saviem 
vietniekiem ir malači, un pilsētas ie-
dzīvotāji mūsu kopējos labos darbus 
noteikti jau ir pamanījuši. Mums ir 
domes finansējums viesprofesoru 
darbam, tiek atbalstītas konferences 
un piešķirtas zinātnes balvas vairākās 
nominācijās, kopīgi vērtējām skvēra 
labiekārtošanas metus, spriežam par 
projektiem, savukārt universitāte par 
saviem līdzekļiem uzņem studijās 
domes ieteiktos labākos sportistus. 
Universitātes populārzinātnisko lek-
ciju ciklā „Mazā akadēmija” piedāvā-
jam bezmaksas lekcijas pilsētas iedzī-
votājiem. Pati biju uzaicināta ar 
priekšlasījumu uz pilsētas pasākumu 
„Vispasaules diktāta rakstīšanas svēt-
ki”. Tā bija laba pedagoģiskās meista-
rības pārbaude, jo zālē sēdēja gan 
mazi bērni, gan vecāki, gan skolēni ar 
dažādām dzimtajām valodām, gan 
arī skolotāji, kolēģi, domes pārstāvji. 
Piederu pie tiem, kas saskata pilsētas 
uzplaukumu, un gribas to sekmēt. 
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Centīsimies būt neliela, 
toties eleganta universitāte

    Daiga KļansKaiK

FOTO: no D. Markus personiskā arhīva

LiepU rektore Dace Markus ir 
pārliecināta, ka pirmskolas un 
sākumskolas skolotāju izglītība 
ir jābalsta uz pedagoģijas baka-
laura pamata, jo šajā darbā ļoti 
svarīga ir audzināšanas daļa, 
bet vecāko klašu skolotājiem de-
rīgāks ir bakalaura pamats mā-
cību priekšmetā.

Kompetenču 
pieeja ir 

domāta labi, tā 
rosina stiprināt 
starppriekšmetu 
saikni un ieraudzīt 
zināšanu praktisku 
izmantošanu, bet 
šīm zināšanām 
ir jābūt! Riskanti 
ir tas, ka ir ļoti 
vienkārši paļauties 
vieglākajam ceļam 
un aizmirst par 
mācību saturu.
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Pagājušā gada pēdējās dienās tūk-
stošiem Rīgas un apkārtnes cilvēku 
savās mājās uzņēma Tezē Eiropas jau-
niešu tikšanās dalībniekus no dažā-
dām pasaules valstīm. Viņu vidū biju 
arī es. Kad aizsūtīju pieteikumu, biju 
satraukusies par savu spējo lēmumu, 
bet atcerējos 2015. gada nogalē ci-
tiem teikto novēlējumu „Uzdrīkstie-
ties dzīvē darīt kaut ko pirmo reizi!” 
un sapratu, ka teiktais ir jāiedzīvina 
reālā darbā. Pati savulaik esmu cie-
mojusies norvēģu skolotāju ģimenē 
un somu redaktora mājās. Vēlāk gan 
somu rakstnieka un žurnālista Ju-
kas Rislaki grāmatā „Kluso slēpotāju 
zeme Somija” izlasīju, ka somi tikpat 
kā nekad savās mājās neaicina sveši-
niekus, bet, ja to darot, tā esot milzīga 
uzticēšanās. Šo abu ģimeņu viesmīlī-
bu un gādību vēlējos atdarīt citiem 
cilvēkiem.

Rīgas Svētā Jēkaba katedrāle man 
bija izvēlējusies piešķirt trīs jaukas 
slovēņu meitenes – Ļubļanas Uni-

versitātes studentes Karmenu Gorši 
(Karmen Gorše), Sāru Čošu (Sara 
Čoš) un Sāru Sinjuru (Sara Sinjur).

Tās manā mājā bija piecas skais-
tas dienas, par ko esmu pateicīga 
šīm brīnišķīgajām studentēm, ku-
ras izrādīja interesi par Latviju, tās 
kultūru, dabu, tradīcijām, sadzīvi, 
ēdienu. Bija interesanti uzklausīt 
meiteņu vērojumus par Rīgu, kas 
esot skaistāka par Londonu. Meite-
nes priecājās par rīdzinieku izpalī-
dzību un atsaucību un pauda šaubas, 
vai Ļubļanā cilvēki uzdrošinātos uz-
ņemt svešus jauniešus.

Savukārt, runājot par slovēņiem, 
meitenes vairākkārt uzsvēra, ka slo-
vēņi ir ļoti strādīgi. „Ja mamma un 
tētis kādu brīdi ir bez darba, viņi uz-
reiz kļūst nervozi. Viņiem visu laiku 
vajag kaut ko darīt. Jā, varbūt mēs, 
jaunākā paaudze, vairs neizceļamies 
ar tādu čaklumu kā vecāki un vecve-
cāki,” godīgi atzina S. Sinjura.

Meitenes studē dažādās Ļubļanas 
Universitātes fakultātēs. Studijas ir 
valsts finansētas, un lekcijas ir no 

agra rīta līdz vēlai pēcpusdienai. Pa-
šiem ir jāpērk mācību līdzekļi, bet par 
maksu studē tikai neklātienē. K. Gor-
še ir beigusi veterinārmedicīnas sko-
lu, un viņas sapnis esot bijis studēt 
veterinārmedicīnu universitātē, taču 
pietrūcis nieka divu punktu, tādēļ 
patlaban viņa studē veselības zinātni, 
kas bijusi nākamā izvēle. Karmena 
studijas apvieno ar darbu veterinār-
medicīnas klīnikā, jo prakses laikā 
īpašnieks novērtējis viņas darbu. 
S. Sinjura studē tiesību zinātnes, tādēļ 
viņa bija priecīga par ekskursiju uz 
Latvijas Republikas Augstāko tiesu. 
Viņa savu profesionālo nākotni saista 
ar ģimenes un bērnu tiesību jomu. 
S. Čoša studē ekonomiku, jo viņas 
mammai pieder gaļas piedevu ražo-
šanas uzņēmums, bet tētim ir liela 
drava, tādēļ viņas zināšanas ekono-
mikā ir svarīgas ģimenes biznesam. 
Sāra ir pusaudžu skautu vienības va-
dītāja. Visas meitenes darbojas brīv-
prātīgo ugunsdzēsēju vienībā. Slovē-
nijā jaunieši arī studiju laikā nesteidz 
pamest vecāku mājas. 
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Mācības kļuvušas 
vilinošas un praktiskas

Nesen tika renovētas un no 
jauna uzceltas daudzas valsts pro-
fesionālās izglītības iestādes, tāpēc 
laikraksta redakcijas iecere ir no-
skaidrot, kādas ir sekmes, strādā-
jot modernā izglītības vidē.

Daugavpils Būvniecības tehni-
kuma direktore Ināra Ostrovska at-
zīst, ka „jauna, mūsdienu prasībām 
atbilstīga mācību iestāde ir pievil-
cīgs objekts nākamās profesijas ap-
gūšanā”. Par to liecina jauniešu in-
tereses pieaugums un pat konkurss 
uz vairāku specialitāšu vietām.

„Mācīties modernās telpās ir 
ne tikai vilinoši, bet arī praktis-
ki. Daudzus mācīties mudina 
vecāki, kas paši savulaik te ir 
mācījušies un tagad salīdzina 
jaunās iespējas. Izrādījās, ka ne 
mazāk svarīgi ir apstākļi die-
nesta viesnīcā. Iepriekš vairā-
ki audzēkņi apgalvoja, ka pēc 
mācībām brauks uz mājām, lai 
gan dzīvo pat 30–40 kilometru 
attālās vietās, bet, ieraugot lab-
iekārtoto viesnīcu, savas domas 
mainīja. Visus mācīties gribē-
tājus pat nevarējām uzņemt, jo 
izveidojās konkurss tādās spe-
cialitātēs kā metinātājs, arhitek-
tūras tehniķis un santehniķis,” 
stāsta direktore.

Atbildot uz jautājumu, vai 
un kā pedagogi paaugstina savu 
kvalifikāciju, lai varētu mācīt 
aktuālāko dažādās specialitātēs, 
I. Ostrovska norāda, ka mācīb-
spēks piedalās pieredzes apmaiņā 
starptautiskos projektos, kā arī 

dodas praksē uz moderni aprī-
kotiem uzņēmumiem. Viņa saka: 
„Daudzas iekārtas šādā veidā tika 
noskatītas, un vēlāk tās piepra-
sījām kā nepieciešamas mācību 
procesam, piemēram, ceļu būv-
nieku vajadzībām iegādātā teh-
nika ir kā labākajās laboratorijās, 
tādēļ tehnikumā var veikt labora-

torijas darbus un aprēķināt mate-
riālu kvalitāti u. tml.”

Vaicāta, kā sokas duālās izglītī-
bas īstenošana un cik liela ir darba 
devēju atsaucība, I. Ostrovska at-
zīst, ka, viņasprāt, duālā izglītība 
īsti vēl nav piemērota Latvijas ap-
stākļiem: „Citviet Eiropā, piemē-
ram, Austrijā un Vācijā, ir pavisam 
cita sistēma, jo tur audzēkņu izglī-
tību apmaksā darba devējs. Latvijā 
atsevišķi darbojas valsts un uzņē-
mējs. Ne katrs uzņēmējs var no-
drošināt skolotāju un darba vidi, 
kā tas ir paredzēts duālās izglītī-
bas procesā. Ir atsevišķi veiksmīgi 
piemēri – modernā metināšanas 
uzņēmumā audzēkņi strādā meis-
taru vadībā, taču diemžēl to nevar 
piemērot visās vietās.”

Tehnikuma direktore norāda, 
ka ir izstrādāti un apstiprināti nā-
kotnes plāni un nākamajā mācību 
gadā tiek plānots uzņemt vairāk 
nekā 500 audzēkņu. Izglītību jau-
nieši varēs apgūt arī filiālēs Ludzā, 
kur gatavos santehniķus, un Dag-
dā, kur profesiju apgūs metinātāji, 
jo tur ir darba vietas konkrētajām 
specialitātēm.

Arī Valmieras tehnikuma me-
todiskā darba un izglītības pro-
grammu attīstības vadītājs Vasilijs 
Kasjaņenko atzīst, ka reizē ar ma-
teriāli tehniskās bāzes un infra-
struktūras uzlabošanu profesionā-
lās izglītības tēls jauniešu vidū ir 
kļuvis pievilcīgāks.

„Ja jaunieši redz, ka izvēlētās 
specialitātes apgūšanai izmanto 
jaunas un modernas iekārtas un 
aprīkojumu, tas veicina izglītojamo 

pieplūdumu profesionāli tehniskās 
izglītības iestādēs gan Valmierā, 
gan visā Latvijā,” ir pārliecināts 
V. Kasjaņenko. „Šajā mācību gadā 
liela interese ir radusies par samē-
rā jaunu un darba tirgū pieprasītu 
izglītības programmu – mehatro-
niku. Piesaistot Eiropas Reģionā-
lās attīstības fonda līdzekļus, esam 
varējuši izveidot infrastruktūru un 
iegādāties nepieciešamās iekārtas 
un aprīkojumu, kā arī atvērt jau-
nas izglītības programmas.” Ap-
rīkojuma piegādātāju un iekārtu 
uzstādītāju pienākums esot bijis 
apmācīt pedagogus, lai viņi varētu 
tālāk mācīt audzēkņus.

V. Kasjaņenko uzsver, ka Val-

mieras tehnikumā tiek īstenotas 
darba vidē balstītas izglītības pro-
grammas „Tekstiliju ražošanas 
tehnoloģija” un „Mehatronika”. 
Tuvākajā nākotnē ir paredzēts rī-
kot profesionālās pilnveides kursus 
metālapstrādes uzņēmumu darbi-
niekiem. Sadarbībā ar Valmieras 
uzņēmumiem SIA „BALTMA” un 
SIA „Metāro” ir izveidoti kvalifikā-
cijas paaugstināšanas kursi CNC 
frēzēšanā un virpošanā.

Uz jautājumu par nākotnes ie-
cerēm atbilde skan: „Valmieras 
tehnikums savu nākotni saista ar 
mūžizglītības programmu attīstī-
bu, kā arī plāno ieviest jaunas 
programmas tekstiliju ražošanas, 
metālapstrādes un mežsaimniecī-
bas nozarēs.” 

    ilze BrinKmaneiK

FOTO: Andris Bērziņš

Daugavpils būvniecības tehniku-
ma direktore Ināra ostrovska. 

FOTO: no V. Kasjaņenko personiskā arhīva

Valmieras tehnikuma metodiskā 
darba un izglītības programmu 
attīstības vadītājs Vasilijs Kasja-
ņenko.

Ja jaunieši redz, 
ka izvēlētās 

specialitātes 
apgūšanai 
izmanto jaunas un 
modernas iekārtas 
un aprīkojumu, tas 
veicina izglītojamo 
pieplūdumu 
profesionāli tehniskās 
izglītības iestādēs 
gan Valmierā, gan 
visā Latvijā.



Ne katrs 
uzņēmējs var 

nodrošināt skolotāju 
un darba vidi, kā tas 
ir paredzēts duālās 
izglītības procesā.



Ļubļanas Universitātes 
studentes iepazīst Rīgu

   Daiga KļansKaiK

FOTO: Daiga Kļanska

Ļubļanas Universitātes studentes Sāra Sinjura (no 
kreisās), Karmena gorše, Sāra Čoša atpūtas kompleksā 
„Lido” iepazina latviešu virtuvi.
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Skolās jaunais gads vispirms 
atnāk septembrī, un Olaines 1. vi-
dusskolā tas bija īpašs, jo tika at-
klāta renovētā bibliotēka. Ir izvei-
dota mūsdienu prasībām atbilstī-
ga sociāli aktīva skolas bibliotēkas 
vide. Uz 2017. gada sliekšņa tās 
bibliotekārei Aijai Jankavai jau-
tājām, cik svarīga loma skolā ir 
bibliotēkai un kādas ieceres jau ir 
izdevies īstenot.

„Bibliotēka ir informācijas tel-
pa, kas veido šajā ziņā brīvu un 
izglītotu personību. Manuprāt, tas 
ir būtiski un primāri. Atraktīvais 
un stilistiski vienotais bibliotēkas 
dizains veidots kā skolas intelek-
tuālā sirds,” gandarījumu pauž 
A. Jankava un atzīst, ka bez skolas 
vadības atbalsta un arī direktora 
Jāzepa Volāna augstajām ambīci-
jām tas nebūtu izdevies.

Veicies ir arī ar radošo ko-
mandu – arhitekti Aiju Ziemeļ-
nieci, būvuzraudzi Aiju Andu 
Rozi, projekta vadītāju Kārli Bra-
kanski – un citiem atsaucīgiem 
cilvēkiem.

Nav noslēpums tas, ka situācija 
Latvijas skolās ir ļoti atšķirīga, jo 
daudzviet skolu bibliotēkām ir at-
vēlētas pavisam nelielas telpas un 
mazs finansējums. Aija tomēr ir 
novērojusi, ka arī citviet Latvijā ir 
izcili piemēri. Tas izdodas, ja bib-
liotekāriem ar skolas administrā-
ciju ir vienota izpratne par mēr-
ķiem, – tad veidojas sadarbība un 
nepieciešamā sinerģija.

Ar Olaines novada domes va-
dības atbalstu renovētā bibliotē-
ka ir iekārtota atvērtā plānojuma 
divlīmeņu telpā, divi bibliotekāri 
veido un uztur labi strukturētu, 
ticamu un lietderīgu informācijas 
krājumu.

Sirdslieta – 
lasītprieka radīšana
Skolā tiek veidots gan daiļlitera-

tūras, gan mācību grāmatu krājums. 
A. Jankava stāsta, ka pašvaldība jau 
gadu desmitiem finansiāli ir pilnīgi 
nodrošinājusi mācību grāmatu un nu 
jau arī darba burtnīcu iegādi visiem 
skolēniem. Tā kā Olaines 1. vidus-
skolā mācās vairāk nekā 900 skolēnu, 
skolas bibliotekāru darba apjoms ir 
ievērojams. Pagājušajā augustā sa-
gatavoties jaunajam mācību gadam 
bibliotekāriem palīdzēja Olaines no-
vada domes jauniešu nodarbinātības 
projektā iesaistītie jaunieši. Mācību 
priekšmetu metodisko darba grupu 
skolotāju ieteiktā un direktora viet-
nieces mācību darbā apstiprinātā 
mācību literatūra tiek komplektēta 
uz trim gadiem, taču visu laiku tiekot 
sekots jaunumiem, lai plānotu atkal 
nepieciešamo un ievērotu pēctecību.

Tomēr Aijas īstā sirdslieta esot 
lasītprieka radīšana. Viņasprāt, bēr-
nus vienaldzīgus nevar atstāt labas 
literatūras pilni grāmatu plaukti un 
lasoša vide.

„Iegādājamies bērnu un pieaugu-
šo žūrijas atzītākās grāmatas. Jau ses-
to gadu ar pašvaldības atbalstu notiek 
jauniešu lasīšanas projekti, lai veici-
nātu lasītgribu. Latviešu valodas un 
literatūras skolotāji dara visu, lai bēr-
ni, pusaudži un jaunieši vēlētos lasīt, 
un mūsu skolā ārpusklases lasīšana ir 
ļoti augstā līmenī,” stāsta A. Jankava.

Bibliotēkā ir gan klusā lasītava, 
gan čalošanas zona, pasākumu no-
rises vieta, daudzfunkcionāla ska-
tuvīte, gan mobilas lasītāju vietas, 
gan brīvpieejas krājums, gan bib-
liotekārās uzziņas un pakalpojumi. 
Katru nedēļu jaunumu zonā kāda 
ieteikums kļūst pat bibliotēkas īpašo 
grāmatu. „Iesaka gan skolotāji, gan 
skolēni. Lai gan vidusskolēni savu 
ieteikumu dažkārt ietērpj tikai trīs 

vārdos, tas ir jauki. Bieži vien tie-
ši tas, nevis gudri un apaļi teikumi 
piesaista pārējos vienaudžus. Kad 
notika ASV prezidenta pirmsvēlēša-
nu cīņas, tad vienu nedēļu uz izķer-
šanu bija Hilarijas Klintones mīļākā 
grāmata, bet otru nedēļu – Donalda 
Trampa,” smaidot atklāj Aija.

Vaicāta, vai skolēni starpbrīžos 
tomēr vairāk nelūkojas viedtālruņos, 
kā tas tiek novērots vairumā skolu, 
A. Jankava atklāj, ka decembrī esot 
veikuši eksperimentu – trīs nedēļas 
jāiztiek bez tālruņiem. Šajā nolūkā 
lasītavā „nozuduši” galdiņi. 

Sākumā bijis apmulsums un 
neziņa, ko pasākt, bet drīz iepati-
kusies piedāvātā alternatīva – gal-
da spēles. Šahs un dambrete esot 
kļuvuši tik populāri, ka abiem ar 
kolēģi Indaru Šabovicu kļuvis pat 
grūti pārliecināt doties uz mācību 
stundām. „Ja jau trīs nedēļas izdzī-
vojām bez ekrāna, tad, esmu pārlie-
cināta, šis cunami vilnis pārvelsies 
un vietā stāsies citas vērtības. Arī 
skolotājiem ir gudri, it kā nemanā-
mi jāpalīdz izdarīt pareizās izvēles,” 
uzskata bibliotekāre.

Piemēram, pēc režisora Viestura 
Kairiša filmas „Melānijas hronika” 
noskatīšanās vidusskolēni esot nāku-
ši un lūguši iespēju izlasīt Melānijas 

Vanagas grāmatu „Veļupes krastā”, 
pēc kuras motīviem tā uzņemta. 

„Lasīt gribētāju bija tik daudz, 
ka izveidojās rinda. Nācās lūgt, lai 
katrs mēģina izlasīt divās dienās 
un naktīs. Mani patīkami pārstei-
dza jauniešu vēlme izlasīt kaut ko 
īstu un nopietnu. Labi, ka skolas 
bibliotēkā viņi varēja šo grāmatu 
atrast, vai ne? Ir gadījies dzirdēt ne-
izpratnes pilnus jautājumus, kāpēc 
es glabāju vienu vai otru grāmatu, 
bet bibliotekāra misija ir nosargāt 
patiesās vērtības. 

Daudzi no jauna, piemēram, 

atklāj Mirdzas Ķempes dzeju, kas 
kādam varēja šķist novecojusi lite-
ratūra,” stāsta A. Jankava.

Jāizprot, kā 
mainās bērnu uztvere
Olaines 1. vidusskolas mājaslapā 

interesi piesaista bibliotēkas laika plā-
notājs, piemēram, pirmdiena ir krā-
sojamo lapu diena, otrdiena – puzles 
liekamā, trešdiena – enciklopēdiju, 
ceturtdienā notiek stāstu stunda ma-
zajiem, bet piektdiena ir TV vēroša-
nas diena.

8 pieredze

Bibliotēka – skolas 
intelektuālā sirds

FOTO: Andris Bērziņš

Atraktīvais un stilistiski vienotais bibliotēkas dizains piesaista dažāda vecuma bērnus, jauniešus un arī 
pieaugušos, jo ir radīta vide, kurā cilvēki labprāt pulcējas.

Turpinājums 9. lpp. 

    ilze BrinKmaneiK

FOTO: Olaines 1. vidusskolas arhīva

Ideju par mūsdienīgu bibliotēku palīdzēja iedzīvināt olaines 
1. vidusskolas direktors Jāzeps Volāns (no labās) un olaines novada 
domes priekšsēdētājs Andris bergs.

Es ticu, ka skolas 
bibliotēkai 

pieder intelektuāla 
vara veicināt 
kultūrpratību un 
ieviest jaunas 
kultūrpratības formas 
skolēnos, skolotājos 
un vecākos.



FOTO: Andris Bērziņš

olaines 1. vidusskolas bibliotekāri Aija Jankava un Indars Šabovics ir 
gandarīti, ka kultūrtelpa ir patiesi apdzīvota.

FOTO: Andris Bērziņš

Skolā tiek veidots gan daiļliteratūras, gan mācību grāmatu krājums.
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„Ar kolēģi secinājām, ka en-
ciklopēdiju vietā būs jādomā kaut 
kas cits, jo nav intereses. Lai gan uz 
skatuvītes izliekam dažādas brīvi 
pieejamas enciklopēdijas, bērni tās 
nešķirsta, nelasa pat parakstus zem 
attēliem. 

Secinu, ka bērnu uztvere ir kļu-
vusi citāda, tā ka mums būs jāmai-
nās un jādomā kaut kas jauns,” at-
zīst bibliotekāre.

Vai mazie klausās, kad lasa 
priekšā? Aija apstiprina, ka to 
gan bērni dara labprāt, jo vecā-
ki bieži to vairs nedara, uzskatot, 
ka tas laiks jau ir pagājis, lai gan 
tā nemaz neesot un bērniem pa-
tīk klausīties. Kā stāstot kolēģi 
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, 
skaļa savstarpēja lasīšana Eiropā 
kļūst arvien populārāka pat pie-
augušo vidū. A. Jankava to sais-
ta ar sociālo mediju ietekmi un 
cilvēku vēlmi publiski uzstāties, 
publicēt savas domas u. tml. iz-
pausties. Viņasprāt, bibliotekārs 
un skolotājs šo vēlmi var ievirzīt 

jēgpilnā darbībā – labas literatū-
ras lasīšanā.

Pieaug piederības 
izjūta un pašapziņa
Īpaša vieta ir arī bibliotēkas do-

mātava, kur tiek rīkotas dažādas 

izstādes. „Šajā vietā ir arī lasītava 
lielajiem, 7.–12. klasei, un neliela 
izstāžu telpa. Ekspozīciju mainām 
katru mēnesi, un vieta ir aizrunā-
ta jau līdz jūnijam. Tas ir tik forši, 
ka olainieši zvana un jautā, vai pie 
mums varētu izstādīt savus darbus. 
Olaine februārī svinēs 50 gadu ju-
bileju, un ir lieliski, ka notiek tik 
daudz jauku lietu, ka cilvēkiem 
rodas piederības izjūta un pieaug 
pašapziņa, ka viņi atrod ceļu uz 
bibliotēku,” par ārpusskolas pasā-
kumiem gandarīta ir Aija. Idejas 
viņai palīdz rast apgūtā kultūras 

darba organizatores un pasākumu 
režisores profesija.

Decembrī, piemēram, tika orga-
nizēta pārsteidzoša skolotāju, sko-
las absolventu un vecāku radošo 
darbu izstāde „Cita sniega pārsla” 
un visi izstādes darbi izsolīti labda-
rības pasākumā. Pēc skolas parla-
menta iniciatīvas labdarības nedēļa 
skolā notiek jau ceturto gadu. Iegū-
tie līdzekļi tiek nodoti kāda savas 
pilsētas bērna ārstēšanai.

„Pirms tam sadarbībā ar Olaines 
pieaugušo izglītības centru notika pa-
sākums par un ap pavārmākslu. Tas 

bija fantastiski, jo, centra vadītājas 
Rudītes Babras aicināti, sanāca kād-
reizējie skolas skolotāji, katrs ciema-
kukulī atnesot senu pavārgrāmatu. 
Viņi varēja atkal satikties, viens uz 
otru paskatīties, parunāties, protams, 
iepazīties ar bibliotēku,” smaidot seci-
na A. Jankava. „Es ticu, ka skolas bib-
liotēkai pieder intelektuāla vara veici-
nāt kultūrpratību un ieviest jaunas 
kultūrpratības formas skolēnos, sko-
lotājos un vecākos. Kolēģiem jauna-
jā gadā vēlu stiprināt savu bibliotēku 
darbības redzamību gan sabiedris-
kajā, gan profesionālajā vidē.” 
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Lai gan uz 
skatuvītes 

izliekam dažādas 
brīvi pieejamas 
enciklopēdijas, bērni 
tās nešķirsta, nelasa 
pat parakstus zem 
attēliem. Secinu, 
ka bērnu uztvere ir 
kļuvusi citāda, tā ka 
mums būs jāmainās 
un jādomā kaut kas 
jauns.



FOTO: Andris Bērziņš

Datori kalpo gan mācībām, gan izklaidei garajos starpbrīžos.

Turpinājums no 8. lpp. 

FOTO: Andris Bērziņš

Renovētā bibliotēka ir iekārtota atvērtā plānojuma divlīmeņu telpā: ir gan klusā lasītava, gan čalošanas 
zona, pasākumu norises vieta, daudzfunkcionāla skatuvīte, gan mobilas lasītāju vietas, gan brīvpieejas 
krājums, gan bibliotekārās uzziņas un pakalpojumi.

FOTO: no Olaines 1. vidusskolas arhīva

ceļu uz bibliotēku rod arī citi pilsētas iedzīvotāji, piemēram, sadarbībā ar olaines pieaugušo izglītības 
centru nesen notika pasākums par un ap pavārmākslu. Uz to sanākušie kādreizējie skolas skolotāji katrs kā 
ciemkukuli atnesa senu pavārgrāmatu. Aija Jankava priecājas, ka viņi varēja atkal satikties, viens uz otru 
paskatīties, parunāties, protams, iepazīties ar bibliotēku.

Imanta Ziedoņa fonds „Viegli” 
jau ceturto gadu izsludina pie-
teikšanos apbalvojumam „Laiks 
Ziedonim”, kas tiks pasniegts 
piecās nominācijās: zinātnē, no-
vadpētniecībā, bērniem un jau-
niešiem, tautsaimniecībā un par 
dzīvi literatūrā. Pieteikšanās – 
līdz 24. februārim apbalvojuma 

mājaslapā www.laiksziedonim.
lv. Laureāti tiks paziņoti cildi-
nāšanas ceremonijā 3. maijā – 
dzejnieka I. Ziedoņa dzimšanas 
dienā.

Apbalvojums tika iedibināts, 
lai iedvesmotu, novērtētu un cil-
dinātu jaunradi, kā arī I. Ziedo-
nim svarīgās vērtības – izcilību, 
degsmi, sūtību, stāju, veiksmi un 
savpatību, kas jau ceturto gadu 

tiek meklētas katra pretendenta 
personībā. Tā ir iespēja ikvienam 
pamanīt un izcelt kādu savu no-
vadnieku, darba devēju, kolēģi 
vai aktīvu jaunieti, kā arī pieteik-
ties pašam.

2017. gadā, piemēram, ar ap-
balvojumu „Bize” kategorijā 
„Dzīve literatūrā” cildinās izcilus 
bibliotekārus; apbalvojums zināt-
nē „Taureņu uzbrukums” tiks pa-

sniegts doktora grādu ieguvušam 
zinātniekam, kas aktīvi nodarbo-
jas ar pētniecību; apbalvojums 
novadpētniecībā „Kedas” izcels 
cilvēkus vai cilvēku grupas, kas 
aizrautīgi un radošā veidā darbo-
jas latviskuma veicināšanā un 
latviskās kultūras tradīciju izpētē 
un attīstībā trimdā (diasporā); ar 
apbalvojumu tautsaimniecībā 
„Zemi es mācos” cildinās cilvē-

kus, kuri ir mācījušies, strādājuši 
ārvalstīs un šīs zināšanas un pras-
mes iegulda Latvijas tautsaim-
niecības attīstībā, bet ar apbalvo-
jumu „Rabarbers” bērnu un jau-
niešu kategorijā – 13–25 gadus 
vecus jauniešus, kuri ir kā pie-
mērs citiem, kuriem piemīt dros-
me iet savu ceļu un kuru dzīvē un 
darbībā izpaužas visas apbalvoju-
ma vērtības. 

    iK infOrmāciJaiK

Apbalvojums „Laiks Ziedonim” gaida pretendentus
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Pērn, decembra sākumā, in-
formējām par Ekonomiskās sa-
darbības un attīstības organizā-
cijas (ESAO) starptautiskās sko-
lēnu novērtēšanas programmas 
(SSNP) 2015. gada rezultātiem, 
pēc kuru paziņošanas Latvijas 
Universitātes (LU) Lielajā aulā 
6. decembrī notika arī paneļdis-
kusija par starptautiskajiem izglī-
tības pētījumiem kā instrumentu 
mācību vides pārmaiņu procesā.

Diskusijā piedalījās Valsts iz-
glītības satura centra (VISC) va-
dītājs Guntars Catlaks, LU Peda-
goģijas, psiholoģijas un mākslas 
fakultātes Pedagoģijas zinātnis-
kā institūta direktors Manuels 
Joakims Fernandess Gonsaless 
(Manuel Joaquin Fernandez Gon-
zalez), Andreja Upīša Skrīveru 
vidusskolas direktors Aldis Raks-
tiņš, izglītības projekta „Start IT” 
direktors Emīls Sjundjukovs un 
Rīgas Juglas vidusskolas direkto-
res vietniece izglītības jomā da-
baszinību un bioloģijas skolotāja 
Ramona Urtāne. Diskusiju vadī-
ja žurnālists Gundars Rēders.

A. Rakstiņš: Manuprāt, grū-
ti ir salīdzināt lauku skolas ar 
ģimnāzijām, jo katru gadu arī 
no A. Upīša Skrīveru vidusskolas 
4–5 izcilākie skolēni dodas uz citu 
pilsētu vai Rīgas valsts ģimnāzi-
jām, iztur konkursu. Tas nozīmē, 
ka labākais genofonds laukus un 
mazpilsētas atstāj. Protams, pa-
liek skolēni, kuri ir spējīgi mācī-
ties augstskolās, un mērķtiecīgi ar 
viņiem strādājam, ir sasniegumi, 
bet vajadzētu apzināt, no kurie-
nes ir nākuši skolēni, kuri 7. kla-
sē iestājās valsts ģimnāzijās, tad 
salīdzinājums būtu korektāks.

G. Rēders: Jūsu vadītajai sko-
lai ir lieliski rādītāji. Kas, jūsu-
prāt, pēc šā pētījuma ir jāievē-
ro, veicot skolu tīkla reformu?

A. Rakstiņš: Grūti spriest par 
rādītājiem – jārēķinās ar situāciju 
katrā pilsētā un novadā.

E. Sjundjukovs: Ceru, ka pē-
tījuma dati būs kā sauciens reālai 
darbībai – ne tikai skolām, bet arī 
vecākiem, lai labāk saprastu, kādas 
zināšanas iegūst viņu bērni kon-
krētā skolā un vecuma grupā. Tāpat 
būtiski ir, kas notiek pēc stundām.

G. Rēders: Ko un vai ņems 
vērā VISC, vai tas veiks kādas 
konkrētas darbības?

G. Catlaks: Pētījuma rezultātus 

ņemsim vērā, bet nepiekrītu, ka, 
balstoties uz šā pētījuma, centrali-
zēto un citu eksāmenu rezultātiem, 
būtu finansiāli jāsoda sliktākie un 
papildus jāatalgo labākie. Paradig-
mas līmenī mūs interesē visi Latvi-
jas skolēni un viņu mācību sasnie-
gumi visās skolās. Iesaistoties SSNP, 
skolas var izdarīt secinājumus, kas 
viņu vidē veicas un kas neveicas, bet 
skolas un skolotāji nav objekti un 
programmvadāmas ierīces – viņi ir 
dzīvi cilvēki, profesionāļi, kas strā-
dā konkrētos kontekstos. Svarīgi ir 
pašiem izprast un apzināties stiprās 
un vājās puses, tādēļ, izmantojot 
SSNP iegūtos rezultātus, var mēģi-
nāt uzlabot darbu, kuru darām. Tas 
ir lielākais ieguvums, ko SSNP un 
citi starptautiski pētījumi var dot. 
Nevajadzētu uz šādiem rezultātiem 
raudzīties kā uz ļoti tiešas politiskas 
iedarbes pamatojumu, kas vairāk 
attiecas uz Izglītības un zinātnes 
ministriju (IZM), bet no izglītības 
satura viedokļa varam raudzīties, kā 
veidojam jauno kompetenču ietva-
ru, orientējoties uz esošo pedagogu 
kapacitāti, kompetenču līmeņiem 
un spējām. ESAO definētajam 
V un VI kompetences līmenim ir 
nepieciešama ļoti augstas kritiskās 
un analītiskās domāšanas spējas 
demonstrācija, iedziļināšanās spēja, 
tādēļ, lai attīstītu šos līmeņus, ir jā-
domā par pedagogu tālākizglītības 
un atbalsta pasākumiem.

G. Rēders: Izrādās – jo vai-
rāk stundās izmanto moder-
nās tehnoloģijas, jo rezultāti 
ir pat vājāki. Mūsu vidū ir arī 
„Iespējamās misijas” pārstāve, 
kas izmanto dažādas progresī-
vas metodes. Kā secināto ko-
mentēsiet?

R. Urtāne: Izvērtējot iepriekšē-
jā mācību gada pieredzi un to, vai 
tehnoloģiju lietošana uzlabo manu 
skolēnu mācību sasniegumus, ne-
redzu pārliecinošus pierādījumus, 
ka tas tā notiek. Iepriekšējie mā-
cību gadi ir pagājuši tehnoloģiju 
zīmē, no aktīviem lietotājiem esam 
kļuvuši par prasmīgiem, stundas 
kļūst daudz efektīvākas, jo mazāk 
laika veltām tehnoloģiju un pro-
grammatūras iepazīšanai, bet, ie-
dziļinoties SSNP pētījumu rezul-

tātos, apstiprinājās, ka sasniegu-
mu rezultātiem ar tehnoloģijām ir 
pat negatīva saistība. Nenoliedza-
mi, tehnoloģiju lietošana stundās 
ir uzlabojusi skolēnu digitālās un 
metakognitīvās prasmes – meklē-
jot informāciju konkrētam mēr-
ķim, viņi spēj to atlasīt un izvērtēt, 
taču, izvērtējot veiktos laboratori-
jas un pētnieciskos darbus, secinu, 
ka digitālās prasmes mēdz pazust 
kontekstā. Arī pētnieki ir konsta-
tējuši, ka digitālās prasmes pašas 
par sevi kļūst maznozīmīgas, ja tās 
netiek lietotas kontekstā. Tiklīdz 
parādās daudznozīmīgas situāci-
jas, problēmsituācijas – digitālās 

prasmes tās nepalīdz atrisināt, ja 
trūkst spējas iedziļināties saturā, 
piemēram, stundā, izmantojot 
apgūto programmu „Excel”, sko-
lēniem ir jāspēj ievadīt formulu, 
aprēķināt datus, izveidot grafikus, 
bet, ja skolēni nespēj noteikt eks-
perimentālos lielumus, atkarīgo 
mainīgo utt., tad prasme lietot 
šo programmu nepalīdz atrisināt 
problēmsituāciju.

G. Rēders: Vēl nesen bija no-
doms visās skolās katram sko-
lēnam iegādāties planšetdato-
ru. Ko darīt?

E. Sjundjukovs: Pasaules da-

torizācija pierāda, ka, izmanto-
jot jaunās tehnoloģijas, varam 
pāriet uz nākamo līmeni – sa-
mazināt izmaksas, palielināt 
automatizāciju, sasniegt lielā-
kus rezultātus. Jautājums varētu 
būt: kādēļ bērni iet uz skolu, un 
ko vēlamies sasniegt, kad viņi 
to būs beiguši? Jebkurā sfērā ir 
nepieciešamas digitālās prasmes 
un tehnoloģiju lietošana. Bet vai 
problēma ir iekārtas esamībā vai 
mācību metodikā? Manuprāt, 
svarīga ir sinerģija un integrāci-
ja kontekstā.
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FOTO: Toms Grīnbergs, LU Komunikācijas un inovāciju departaments
eSAo SSnP 2015. gada pētījumu rezultātu paziņošanā LU Lielajā aulā piedalījās izglītības un zinātnes 
ministrs Kārlis Šadurskis (1. rindā no labās), LU prorektore humanitāro un izglītības zinātņu jomā 
profesore Ina Druviete un SSnP vadītājs Latvijā LU profesors Andris Kangro.

FOTO: Toms Grīnbergs, LU Komunikācijas un inovāciju departaments
VISc vadītājs guntars catlaks (priekšplānā) atzīst, ka patlaban neprotam veidot un izmantot jēgpil-
nus uzdevumus digitālajā vidē.

Kādi ir un būs instrumenti 
mācību vides pārmaiņu procesā

   ilze BrinKmaneiK

Turpinājums 11. lpp. 

Tiklīdz 
parādās 

daudznozīmīgas 
situācijas, 
problēmsituācijas – 
digitālās prasmes tās 
nepalīdz atrisināt, 
ja trūkst spējas 
iedziļināties saturā.



Sasniegumu 
rezultātiem ar 

tehnoloģijām ir pat 
negatīva saistība.
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A. Rakstiņš: Viss ir atkarīgs no 
skolotāja. Jauniešiem un pārsva-
rā jaunajiem skolotājiem ir cits 
uzrāviens IT lietošanā. Cik esmu 
vērojis stundas, skolēni viņus sa-
prot labāk, jo runā valodā, kurā 
saprotas. Tam, kā skolās ienāks 
jaunie skolotāji, cik sagatavoti un 
kā pateiks paldies skolotājiem, 
kuri visu savu mūžu ir pašaizlie-
dzīgi strādājuši, bet kuri nevarēs 
pārvērsties, ir jābūt valsts poli-
tikai. Piekrītu, ka turpmāk teh-
noloģijas ir jāapgūst un ar tām 
jāmācās strādāt.

G. Catlaks: IT ir atslēgas jautā-
jums, ja domājam par nākotnes 
mācīšanās un pedagoģijas pro-
cesu. Patlaban neprotam veidot 
un izmantot jēgpilnus uzdevu-
mus digitālajā vidē. Uzdevums 
ir digitālās prasmes formulēt 
mācību līdzekļu un metodikas 
kontekstā.

E. Sjundjukovs: Bērnu digi-
tālās prasmes ir attīstītākas nekā 
pirms 10 gadiem, bet ir jautājums, 
vai apgūto spēs izmantot izvēlēta-
jā nākotnes specializācijas jomā. 
Diemžēl vairākumam, atnākot 
uz LU Datorikas fakultāti, nav 
priekšstata, ko viņi ir izvēlējušies 
studēt, tādēļ ir liels studentu atbi-
rums. Tātad skola nav pietiekami 
sagatavojusi audzēkņus nākama-
jam izglītības līmenim.

R. Urtāne: Manā gadījumā 
problēma slēpās manā priekš-
statā, ka tehnoloģijas būs rīks, 
kas maniem skolēniem palīdzēs 
daudz vairāk sasniegt dabaszi-
nībās. Acīmredzot ir jādomā par 
to, kāds ir fokuss mācību priekš-
meta un tehnoloģiju lietošanā. 
Piekrītu, ka ir jāizstrādā jauna 
metodika.

G. Rēders: Kā tehnoloģi-
ju lietojuma un sasniegumu 
kontekstā Latvija izskatās 
attiecībā pret citām ESAO 
attīstītajām valstīm?

Andris Kangro, LU profesors: 
Salīdzinot iepriekšējos ciklus, 
2012. gada rezultātus, ļoti dau-
dzās valstīs situācija ir līdzīga, 
tādēļ jautājums par metodiku ir 
aktuāls arī citās valstīs. Eksperti 
norāda uz to, ka pamatprasmes 
ir galvenās un tehnoloģijas ir jā-
prot lietot pareizi.

Andris Priekulis, Rīgas Valsts 
3. ģimnāzijas direktors: Nesū-

dzos, ka 7. klasē ierodas skolēni 
no dažādām Latvijas vietām, jo 
mūsu ģimnāzijā dabaszinībās 
pievienotā vērtība ir ļoti liela. 
Bet mani uztrauc tas, ka V un 
VI līmeni sasniegušie ir ļoti 
mazs procents. Viņu vidū varētu 
būt Bils Geitss (Bill Gates), Stīvs 
Džobss (Steven Jobs) u. tml., un 
tie ir ļoti vajadzīgie līderi gan 
ekonomikā, gan citās jomās. 
Lai šādus līderus izaudzinātu, ir 
nepieciešamas lielas sistēmiskas 
pārmaiņas. Patlaban sistēma ir 
koncentrēta uz neuzticību sko-
lotājam, direktoram, skolai, uz 
centralizāciju. Manuprāt, šie 
akcenti ir jāmaina, ja vēlamies 
likt fokusu uz attīstību. Atbalsta 
rīki ir jāattīsta, lai varētu veidot 
iekšējo kopienu. Daudz laba pa-
veica dabaszinību projekts, kas 
ir jāturpina, taču ministra Kārļa 
Šadurska ieviestais atalgojuma 
modelis un ar to saistītā reforma 
to nesekmē, jo projekti, kas būtu 
pētniecībā balstīta fizika, ķīmi-
ja, bioloģija, saņem fiasko, tātad 
nevaru veicināt to, lai skolēni sa-
sniegtu V un VI līmeni. Piekrītu 
G. Catlaka kunga teiktajam, ka 
ir nevis vairāk un ilgāk jāmāca, 
bet jādomā, ko un kā mācīt. Iz-
vēlē noteicošajai lomai ir jābūt 
skolotājam, kuram uzticas.

Mareks Gruškevics, Latvijas 
Bankas (LB) Monetārās poli-
tikas pārvaldes padomnieks: 
Pētījumu dati liecina, ka Lat-
vijas skolēni izceļas ar zemu 
disciplīnu stundu kavējumu 
ziņā, kā arī ar attieksmi pret 
mācību procesu kopumā. Vai 
mācību satura veidotāju inter-

vence palīdzēs risināt šos divus 
jautājumus, vai valsts izglītības 
politikā ir jāatrod citi instru-
menti, kā veicināt skolēnu vēl-
mi mācīties?

G. Catlaks: Ja stundā notiek 
interesanti pētījumi utt., tad die-
zin vai skolēni vēlēsies kavēt sko-
lu. Skolēni, kuri sasniedz V un 
VI līmeni, mācības nekavē.

M. J. F. Gonsaless: Svarīga ir 
katra atbildības izjūta, jo kon-
krēti vēsturiski piemēri lieci-
na, ka nereti skolā viduvējas 
sekmes ir bijušas vēlākajiem 
Nobela prēmijas laureātiem, 
skolēniem, kuriem ir neatkarī-
ga domāšana, kuri mācīto uz-
tver kritiski, kuriem savā ziņā 
ir stipra griba un valstiskuma 
apziņa, tādēļ, izstrādājot kom-
petenču pieeju, ir jāstrādā, lai 
attīstu tieši atbildību.

R. Urtāne: Nav jāgaida spe-
ciāli metodiskie ieteikumi, bet 
skolām pašām ir jāveido sava 
iekšējā kapacitāte. Rīgas Juglas 
vidusskola jau ir spērusi soli 
pretim kompetencēs balstītai 
mācīšanās pieejai. Nav vairs ro-
bežu starp mācību metodiska-
jām komisijām, tās tiek veidotas 
pēc starpdisciplinaritātes prin-
cipa, piemēram, kopā strādājam 
matemātikas, informātikas un 
dabaszinību skolotāji, tādējādi 
notiek sadarbība. Uz manis va-
dītajām dabaszinību stundām 
skolēni var ierasties ar mate-
mātikas grāmatām un otrādi, 
lai labāk izprastu kopsakarības. 
Viņi izprot jēgu tam, ko dara 
matemātikā, arī mainīgie lie-
lumi dabaszinībās nav vairs tik 
abstrakti u. tml.

E. Sjundjukovs: Zināšanu lie-
tojums ir svarīgs. Piekrītu – ja 
stundās pārsvarā ir jāapgūst ti-
kai sausas formulas, tad motivā-
cija mācīties ātri var pazust. Tas 
ir svarīgi gan skolās, gan augst-
skolās – ir jārada skaidrība, kur 
iegūtās teorētiskās zināšanas pēc 
tam var lietot praktiski.

A. Rakstiņš: Mūsu skolas 
2. un 4. klasē mācās divi zēni no 

Ķīnas. Dokumenti liecināja, ka 
viņi līdz šim savā valstī mācībās 
ir saņēmuši tikai visaugstākos 
vērtējumus. Kad jautāju vecā-
kiem, vai tā ir ierasta prakse, 
viņi atbildēja, ka ķīnieši ir skait-
liski ļoti liela tauta un nokļūt 
zemākā līmenī nozīmē arī dzīvē 
atrasties daudz zemākā līmenī. 
Tā ir motivācija, kas virza uz 
priekšu. Piedaloties SSNP pētī-
jumā, mūsu piecpadsmitgadī-
gos skolēnus nācās ļoti motivēt 
iesaistīties, atgādināt, ka viņi 
pārstāv Latviju. Mani uztrauc 
tas, ka skolēnus apmierina sa-
ņemt atzīmi 4 un 5 un neko 
vairāk viņi nevēlas. Manuprāt, 
tas ir jāsaista arī ar visas valsts 
politiku – esam apmierināti, ka 
sasniegtajos rezultātos vienmēr 
esam pa vidu starp Igauniju un 
Lietuvu.

E. Sjundjukovs: Ir jāpastāv sin-
erģijai starp visām iesaistītajām 
pusēm, jāiesaistās arī industrijas 
pārstāvjiem, nevar visu gaidīt no 
skolotājiem – ka aptvers jaunākos 
izgudrojumus, visu iemācīs utt. 
Mūsu gadījumā sadarbojāmies ar 
VISC un 154 skolās tika ieviests 
jauns mācību priekšmets – dato-
rika. Arī vecākiem ir jāapzinās, 
ka viņu bērni ar vidēju izglītības 
līmeni šajā pasaulē būs mazāk 
konkurētspējīgi.

R. Urtāne: Daudz ir atkarīgs 
arī no skolotāja. Savā mācību 
priekšmetā varu likt strādāt 
tikai ar tekstiem, bet varu arī 
rosināt veikt praktisku uzde-
vumu, piemēram, konsultācijās 
skolēni mācās sagatavot 60 mi-
nūšu stundu, kuru demonstrē 
vecākiem, lai viņi redz, kā no-
tiek mūsdienīga mācību stun-
da. Secināju, ka tas vecākiem ir 
palīdzējis radīt emocionālu un 
psiholoģisku saikni ar saviem 
bērniem. Skolā ir bijušas arī tā-
das mēneša tēmas kā atbildība, 
centība – un arī šajā procesā ie-
saistījām vecākus. Ir jāmaina arī 
vecāku domāšanas veids, kā viss 
notiek un notiks skolā.

A. Rakstiņš: Laukos situācija 
ir nedaudz atšķirīga, jo daudziem 
vecākiem nav darba, savukārt 
daudzi labprāt iesaistās skolas 
dzīvē – klausās notiekošo stun-
dās vai arī palīdz vadīt stundu, ja 
ir kompetenti kādā zinību jomā. 
Ir jārēķinās, ka vecāku gaidas no 
skolas ir atšķirīgas. Pozitīvs pie-
mērs – skolēni ar lielu entuzias-
mu vakaros palīdzēja senioriem 
apgūt datorprasmes.

A. Kangro: Tomēr vēlos atgā-
dināt, ka ir jābūt uzmanīgiem ar 
ieslīgšanu pašapmierinātībā. Līdz 
2008. gadam Latvijas skolēniem 
bija pat rezultātu pieaugums, bet 
tagad nevirzāmies uz priekšu, 
tādēļ ir jācenšas kvalitāti paaug-
stināt.

M. J. F. Gonsaless: Ir jābūt ticī-
bai savām izaugsmes spējām – un 
atbilstīgi jārīkojas. 
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FOTO: Toms Grīnbergs, LU Komunikācijas un inovāciju departaments
Lb Monetārās politikas pārvaldes padomnieks Mareks gruškevics (no labās) uzsver, ka Latvijas skolē-
nu sekmes būtiski ietekmē skolas kavējumi un disciplīnas trūkums mācību stundās.

Patlaban sistēma 
ir koncentrēta 

uz neuzticību 
skolotājam, 
direktoram, skolai, 
uz centralizāciju. 
Manuprāt, šie 
akcenti ir jāmaina, ja 
vēlamies likt fokusu 
uz attīstību. Atbalsta 
rīki ir jāattīsta, lai 
varētu veidot iekšējo 
kopienu. Ir nevis 
vairāk un ilgāk 
jāmāca, bet jādomā, 
ko un kā mācīt. 
Izvēlē noteicošajai 
lomai ir jābūt 
skolotājam, kuram 
uzticas.



Rīgas Juglas 
vidusskola 

jau ir spērusi soli 
pretim kompetencēs 
balstītai mācīšanās 
pieejai. Nav vairs 
robežu starp mācību 
metodiskajām 
komisijām, tās 
tiek veidotas pēc 
starpdisciplinaritātes 
principa, piemēram, 
kopā strādājam 
matemātikas, 
informātikas 
un dabaszinību 
skolotāji, tādējādi 
notiek sadarbība.

Tam, kā 
skolās ienāks 

jaunie skolotāji, 
cik sagatavoti un 
kā pateiks paldies 
skolotājiem, kuri 
visu savu mūžu 
ir pašaizliedzīgi 
strādājuši, bet kuri 
nevarēs pārvērsties, 
ir jābūt valsts 
politikai.



Ir nevis vairāk 
un ilgāk jāmāca, 

bet jādomā, ko un 
kā mācīt. Izvēlē 
noteicošajai lomai 
ir jābūt skolotājam, 
kuram uzticas.



Turpinājums no 10. lpp. 
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LU PPMF studenti

Studenti topošie skolotāji vē-
las iesaistīties kompetenču iz-
glītības projektā. Svarīga ir tieši 
skolēnu kulturoloģiskās kom-
petences un kultūras izpratnes 
izkopšana – bez tās nav iedomā-
jama 21. gadsimta cilvēka piln-
vērtīga attīstība.

Ja pedagoģijas students vēlas 
kļūt par labu skolotāju, viņa uz-
devums ir gūt pieredzi no paš-
reizējiem pedagogiem, izstrādāt 
jaunas idejas un aktīvi sekot jau-
najiem izglītības standartiem, lai 
pēc studiju beigšanas būtu gatavs 
darbam skolā un spētu sniegt la-
bāko saviem skolēniem.

Pašlaik pedagoģijas studenti 
atrodas starp pastāvošo izglītī-
bas standartu un topošo izglītī-
bas satura reformu. Šajā pārejas 
posmā katrs nākamais skolotājs 

gribētu būt drošs, ka jaunajā iz-
glītības modelī viņa specialitāte 
saglabāsies un attīstīsies.

Mēs, Latvijas Universitātes (LU) 
Pedagoģijas, psiholoģijas un māk-
slas fakultātes (PPMF) studiju 
programmas „Kulturoloģijas sko-
lotājs” studenti, iepazināmies ar 
21. gadsimta kompetenču izglītī-
bas pieejas aprakstu un vērtējam 
to kā pozitīvu un nepieciešamu. 
Mūsuprāt, šī pieeja spēs uzlabot 
un modernizēt pašreizējo izglītības 
sistēmu, pielāgojot to mūsdienu 
tehnoloģijām un multikulturālajai 
sabiedrībai. Ir jācer, ka kompetenču 
pieeja izglītībā iedvesmos skolotā-
jus veidot mācīšanās programmas 
atbilstīgi mūsdienu vajadzībām un 
vairos arī skolēnu interesi mācīties, 
ļaujot labāk izprast un spēt lietot 
gūtās zināšanas.

Kulturoloģija kā mācību priekš-
mets ir salīdzinoši jauna, un, jāat-
zīst, pirmie mēģinājumi izveidot 
priekšmeta saturu un izkopt tā 
pasniegšanas veidu ir būtiski jā-
pilnveido un jāuzlabo. Tomēr mēs, 
topošie kulturoloģijas skolotāji, 

esam apņēmības un ideju pilni to 
attīstīt un vēlamies aicināt Valsts 
izglītības satura centru un Izglītī-
bas un zinātnes ministriju iesaistīt 

arī mūs, studentus, šajā izglītības 
satura reformu procesā.

Uzskatām, ka kulturoloģija 
sniedz būtisku ieguldījumu sko-
lēna personības attīstībā un iz-
kopj daudzas nepieciešamās gan 
pamata, gan caurviju kompeten-
ces, lai skolēns spētu orientēties 
mūsdienu kultūrtelpā. Atbilstīgi 
kompetenču pieejai kulturoloģi-
jas mācību saturs kā kultūras iz-
pratnes veicinātājs integrē citos 
mācību priekšmetos apgūto, ap-
tverot dažādas parādības to kop-
sakarībās. Kulturoloģijas apguve 
var palīdzēt izprast globālos pro-
cesus, vērtēt tos un veidot savu 
pasaules skatījumu, piedāvājot 
salīdzināt dažādas tendences 
kultūrā, sabiedrībā un mākslā.

Tādi mācību priekšmeti kā 
vēsture, mūzika, māksla, filozofi-
ja, literatūra, ētika sniedz ieskatu 
katrs savā konkrētajā jomā, sa-
vukārt kulturoloģijas uzdevums 
ir piedāvāt skolēniem rast kopsa-
karības starp tām, priekšstatus 
par vērtību sistēmu dažādību un 
izprast to ietekmi uz mūsdienu 

sabiedrību. Tādā veidā kulturo-
loģija ne tikai sniedz padziļinā-
tāku ieskatu multikulturālas sa-
biedrības procesos, bet arī veici-
na skolēnu kritiskās, analītiskās 
un radošās domāšanas attīstību.

Izvērtējot kulturoloģijas mā-
cību priekšmeta uzdevumus 
kompetenču izglītības kontekstā, 
mēs uzskatām, ka kulturoloģija 
skolās ir nepieciešama un ir ļoti 
aktuāla. Mūsdienās dažādas pa-
saules tautas un dažādu reliģisko 
pārliecību pārstāvji dzīvo plecu 
pie pleca, tieši tādēļ skolās ir va-
jadzīgs speciālists – kulturoloģi-
jas skolotājs, kurš spētu izskaid-
rot kultūru atšķirības skolēniem, 
veicinātu skolēnu toleranci pret 
citām kultūrām, empātijas vei-
došanos un, protams, sekmētu 
arī savas kultūridentitātes apzi-
nāšanos Eiropas un arī cilvēces 
kultūras kopainā.

Ar šo uzrunu mēs vēlamies iz-
virzīt jautājumu, vai kulturoloģijas 
joma ir pienācīgi novērtēta kom-
petenču izglītības projektā un kā 
to ir paredzēts izvērst. 

Kulturoloģija 
kā mācību 

priekšmets ir 
salīdzinoši jauna, 
un, jāatzīst, pirmie 
mēģinājumi 
izveidot priekšmeta 
saturu un izkopt tā 
pasniegšanas veidu ir 
būtiski jāpilnveido un 
jāuzlabo. Tomēr mēs, 
topošie kulturoloģijas 
skolotāji, esam 
apņēmības un ideju 
pilni to attīstīt.



12 reforma

Valsts izglītības satura centrs 
(VISC) ir atlasījis 100 no 235 izglī-
tības iestādēm, ko pašvaldības no vi-
sas Latvijas nominēja dalībai mācību 
satura aprobācijā projekta „Kompe-
tenču pieeja mācību saturā” ietvaros, 
liecina informācija VISC mājaslapā.

Sadarbība ar šīm izglītības ie-
stādēm sāksies šā gada februārī. 
Pirmās būs pirmsskolas izglītības 
iestādes un skolas, kurās ar projekta 
atbalstu skolotāju komandas kopī-
gi plānos un sadarbosies, lai katrs 
bērns un jaunietis prastu mērķtie-
cīgi un atbildīgi izmantot iegūtās 
zināšanas un vēlētos turpināt mācī-
ties mūža garumā.

Katra Latvijas pašvaldība pagā-
jušā gada nogalē varēja nominēt ne 
vairāk kā trīs (Rīgā – ne vairāk kā 
15) izglītības iestādes dalībai mācību 
satura aprobācijā. VISC tās atlasīja, 
ievērojot gan izglītības programmu 
piedāvājumu, gan mācību vidi, gan 
bērnu un jauniešu skaitu, gan sko-
lotāju motivāciju dalībai. Dalībai 
aprobācijā katrā plānošanas reģionā 
izvēlējās dažādu veidu skolas – no 
nelielām lauku sākumskolām līdz 
lielo pilsētu vidusskolām un valsts 
ģimnāzijām, lai noskaidrotu, kā ie-
cerēto mācīšanas pieeju vislabāk 
ieviest visās Latvijas vispārīgās izglī-
tības iestādēs, un katrā reģionā būtu 
pieejami labās prakses piemēri.

Atsaucoties uz aicinājumu, 
101 pilsētu un novadu pašvaldība 
nominēja 235 izglītības iestādes. 

Projektā sākotnēji plānoto 80 iz-
glītības iestāžu vietā dalībai ap-
robācijā ir izvēlētas 100 izglītības 
iestādes visā Latvijā. Vismazākā 
skola skolēnu skaita ziņā ir Ruca-
vas pamatskola ar 71 skolēnu, vis-
lielākā – Rīgas Zolitūdes ģimnāzija 
ar 1457 skolēniem; vistālākā sko-
la, raugoties no Rīgas, ir Zilupes 

vidusskola; no katra plānošanas 
reģiona aprobācijā ir iesaistīta spe-
cializētā izglītības iestāde.

„Mēs esam gandarīti par pirm-
skolu un skolu lielo vēlmi būt pirma-
jiem, kas ir gatavi atsacīties no ierastā 
darba ritma, dažādu priekšmetu sko-
lotājiem ikdienā tiekoties un kopīgi 
plānojot mācību darbu, lai rezultātā 
bērniem un jauniešiem būtu arvien 

vairāk laika un iespēju iedziļināties, 
patiesi izprast, ko viņi mācās, domāt, 
diskutēt, lietot jaunos jēdzienus, ide-
jas, prasmes. Esmu pārliecināta, ka 
tikai tādā veidā ir iespējams iegūt 
dziļas, paliekošas zināšanas un mēs 
sagatavosim bērnus un jauniešus 
drošai nākotnei,” atzīst projekta mā-
cību satura ieviešanas struktūrvienī-
bas vadītāja Zane Oliņa.

Izglītības iestādēm bija jāpiesaka 
skolotāju komandas, kas mācīs da-
žādus mācību priekšmetus vieniem 
un tiem pašiem bērniem un jau-
niešiem dažādos vecumposmos. Šīs 
komandas piedalīsies mācībās divu 
gadu garumā un regulāri tiksies, 
lai kopīgi plānotu mācību darbu 
un mācību sasniegumu vērtēšanu, 
palīdzot saviem skolēniem attīstīt 
dzīvei mūsdienu sabiedrībā nepie-
ciešamas kompetences – kritiski 
domāt, sadarboties, patstāvīgi mācī-
ties, prasmīgi izmantot IKT un citas. 
Šo pirmsskolas izglītības iestāžu un 
skolu iesaiste aprobācijā ir ļoti nozī-
mīga, jo tieši tajās tiks pārbaudīta un 
novērtēta jaunās pieejas efektivitāte, 
vienlaikus noskaidrojot faktorus, kas 
sekmē vai kavē tās īstenošanu skolas 
līmenī, lai šo pieredzi varētu izman-
tot citās izglītības iestādēs. Projekta 
laikā ir plānotas arī citas aktivitātes, 
lai šo mācīšanas pieeju pakāpeniski 
ieviestu visās izglītības iestādēs. Ru-
denī sāksies mācības visu Latvijas 
vispārizglītojošo skolu un pirmssko-
las izglītības iestāžu vadības koman-
dām, notiks semināri, konferences, 
tiks apzināti un popularizēti sko-

lu labās prakses piemēri, veidotas 
e-mācības skolotājiem un digitālā 
mācību resursu krātuve. Projekta 
„Kompetenču pieeja mācību saturā” 
mērķis ir radīt skolēniem labvēlīgus 
apstākļus dziļas izpratnes veicināša-
nai un prasmju attīstīšanai dažādos 
kontekstos, kā arī personības piln-
veidei. Lai to realizētu, vispārīgajā 
izglītībā bērniem un jauniešiem no 
pusotra gada vecuma līdz vidus-
skolai tuvāko piecu gadu laikā tiks 
izstrādāts un pakāpeniski ieviests 
kompetenču pieejā veidots mācību 
saturs, galveno uzmanību pievēršot 
izmaiņām tieši mācību procesa or-
ganizēšanā. Profesionālās pilnveides 
programmās tiks izglītoti 6000 pe-
dagogi. Projektu VISC īstenos sa-
darbībā ar Daugavpils Universitāti, 
Latvijas Universitāti, Latvijas Spor-
ta pedagoģijas akadēmiju, Liepājas 
Universitāti, Rēzeknes Tehnoloģiju 
akadēmiju, Rīgas Pedagoģijas un iz-
glītības vadības akadēmiju, Latviešu 
valodas aģentūru, Strazdumuižas 
internātvidusskolu–attīstības centru 
vājredzīgiem un neredzīgiem bēr-
niem un pašvaldībām, kuru izglītī-
bas iestādes piedalās mācību satura 
aprobācijā.

Ar to skolu sarakstu, kas ir izvēlē-
tas dalībai mācību satura aprobācijā 
projektā „Kompetenču pieeja mācību 
saturā”, var iepazīties gan laikraksta 
mājaslapā http://www.izglitiba-kultu-
ra.lv/zinas/simts-izglitibas-iestades-
visa-latvija-aprobes-kompetencu-pie-
eju-macibu-satura, gan VISC mājas-
lapā. 

Simts izglītības iestādes visā Latvijā 
aprobēs kompetenču pieeju mācību saturā

   iK infOrmāciJaiK

FOTO: Andris Bērziņš
Projekta „Kompetenču pieeja mā-
cību saturā” mācību satura ievie-
šanas struktūrvienības vadītāja 
Zane oliņa priecājas par pirm-
skolu un skolu lielo vēlmi būt 
pirmajiem, kas ir gatavi atsacīties 
no ierastā darba ritma, dažādu 
priekšmetu skolotājiem ikdienā 
tiekoties un kopīgi plānojot mācī-
bu darbu, lai rezultātā bērniem un 
jauniešiem būtu arvien vairāk lai-
ka un iespēju iedziļināties, patie-
si izprast, ko viņi mācās, domāt, 
diskutēt, lietot jaunos jēdzienus, 
idejas, prasmes.

Bez kulturoloģiskās kompetences 
nav iespējama izglītības satura reforma

  ValēriJa frOlOVičeVa, 
   Diāna lielmane, 
   inga greDzena, 
   ļeVs rusilO

iK

Projekta 
„Kompetenču 

pieeja mācību 
saturā” mērķis ir 
radīt skolēniem 
labvēlīgus apstākļus 
dziļas izpratnes 
veicināšanai un 
prasmju attīstīšanai 
dažādos kontekstos, 
kā arī personības 
pilnveidei.
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Skolotājs un diriģents Jolands 
Andževs aizrauj ar savu radošo ener-
ģiju, nopietno attieksmi pret darbu 
un milzīgajām darbaspējām. Mūsu 
saruna sākas ar daudzo viņa pienā-
kumu apjaušanu, un diemžēl ieska-
nas arī negatīvas emocijas, jo pašlaik 
skolotāji, kuri daudz spēj, rada un 
dara, dažbrīd tiek pat birokrātiski va-
jāti (nereti radoši apdziest). Protams, 
īpaši šo noskaņojumu izjūt pedago-
gu ģimenē – Jolanda sieva Marika ir 
medmāsa un sociālā pedagoģe Sve-
ķu internātpamatskolā. „Taču man 
svarīgs ir radošais darbs, jo tas rada 
gandarījumu – labāk runāju par to 
nekā par politiku,” atzīst pieredzēju-
šais mūzikas skolotājs.

Pastāsti par saviem radoša-
jiem projektiem un to iedvesmas 
avotiem!

Komponēt sāku jau mūzikas vi-
dusskolas gados – piesēžoties pie 
klavierēm un brīvi improvizējot, 
radās melodijas. Parasti meklēju 
kādu īpašu dzejoli, un process sākas. 
Pirms 20 gadiem sāku strādāt Adu-
lienas Speciālajā internātskolā (tagad 
Sveķu internātpamatskola), kur sati-
ku Intu Aizkalnieti – matemātikas 
skolotāju, talantīgu dzejnieci, kuras 
rakstītās dzejas rindas ir ar dziļu 
domu un man ir viegli komponēt. 
Viņa māk savu dzeju uzrakstīt tā, 
ka katra vārda zilbes ātri atrod īstās 
skaņas manā prātā. Sākām sadarbo-

ties, un kopā tapa dažādi muzikāli 
projekti, piemēram, dziesmas sko-
las vokālajam ansamblim ,,Baloži”, 
himna Starptautiskajam mākslinie-
ciskās pašdarbības festivālam ,,So-
lis”. Visradošākais laiks sākās, kad 
dzima bērni, burtiski sprāga idejas, 
bija tāda enerģija, ka varēju caurām 
naktīm rakstīt dziesmas, – pats brī-
nījos. Tad arī aizrāvos ar mūziku 
bērniem, radās daudzas ļoti jaukas 
bērnu dziesmiņas. Katra dziesma ir 
kā atgādinājums par kādu nozīmīgu 
mirkli manā mūžā saistībā ar mei-
tiņu gaidīšanas un dzimšanas laiku, 
bērnību. Meita Elisa ap piecu gadu 
vecumu iedziedāja 11 bērnu dzies-
mas manā studijā. [Jolands nelielās 
ar panākumiem, taču kolēģe Inta 
laikrakstam „Dzirkstele” 2009. gadā 
stāstīja: „„Latvijas radio 1” savulaik 
bija raidījums „Rūķu radio dziesmu 
aptauja”. Tajā vairākus gadus pēc 
kārtas 1. vietā bija Jolanda dziesmas 
„Lellīte”, „Balāde par tupeni”, „Kar-
tupeļu čipsi”, „Mīļvārdiņi”, „Šūpļa 
dziesma māsiņai” un „Guli, kaķīti” 
ar manis rakstītu tekstu.” – S. D.] 
Tolaik izdot „Lellītes dziesmas” ne-
izdevās, bet šogad ierakstus atjau-
noju, sakārtoju un paši izdevām. 
Man mājās ir sava studija, kur radoši 
strādāt, iesaistījās visa ģimene. Meita 
Marisa diplomdarbā, 2015. gadā ab-
solvējot mākslas skolu, šīm 11 bērnu 
dziesmiņām veidoja grāmatas ilus-
trācijas – un kopā ar disku grāma-
ta „Lellītes dziesmas” kļuva arī par 
Cesvaines Mūzikas un mākslas sko-
las 25 gadu jubilejas dāvanu audzēk-
ņiem, darbiniekiem un viesiem.

Gadu gaitā ir tapušas vairākas 
Ziemassvētku programmas, piemē-
ram, Viļa Plūdoņa „Rūķīši un meža 
vecis”, „Dāvanu maiss” ar Intas dze-
ju. Citi projekti, kas pašlaik vēl top, 
ir uzvedums „Naktsvijole” (pēc An-
nas Sakses „Pasakām par ziediem”), 
Antuāna de Sent-Ekziperī „Mazais 
princis” – arī tie ir ar Intas dzeju. Šo-
vasar Gulbenes novada svētki notika 
Jaungulbenes pagastā, un mēs ar Intu 
bijām aicināti radīt svētku noslēguma 
muzikālo izrādi. I. Aizkalniete vei-
doja libretu izrādei „Barona meitas 
septiņi sapņi”, savukārt es – muzikālo 
noformējumu. Šis projekts atsauca 

atmiņā bērnību, jo daudzus gadus 
dzīvoju pils apkārtnē, un šī vēsturiskā 
vieta vienmēr ir likusies apbrīnojama 
un iedvesmojoša ar savu arhitektūru 
un barona dzimtas dzīvesstāstu. Šim 
projektam radoši strādāju pusgadu. 
Mūziku pārsvarā rakstu savā studijā, 
bet šoreiz aicināju palīgā arī kom-
ponistus un mūziķus Andri Balodi, 
Edmundu Vestmani un Kasparu 
Maku. Dziesmas izrādes muzikāla-
jam noformējumam un diskam aug-
stā kvalitātē A. Baloža skaņu ierakstu 
studijā iedziedāja mūziķi, kuri nāk no 
Gulbenes puses, – Nauris Indzeris, 
Sabīne Krilova, Anete Troice (pašlaik 
dzīvo Kiprā), piedaloties novada mu-
zikālajiem kolektīviem.

Esmu rakstījis mūziku gan pūtē-
ju orķestrim, gan korim, bet tuvāka 
man ir vokālā mūzika. Visgrūtāk ir 
rakstīt pūtēju orķestrim, jo orķestrī 
ir daudz instrumentu, katram ir sava 
melodija un jābūt kopskaņai. Šajā 
procesā mūsdienās palīdz mūzikas 
programmas – ir iespēja uzrakstīto 
noklausīties. Tagad veicu pasūtījumu 
Gulbenes kultūras centra teātrim, top 
mūzika izrādei „Kaķīša dzirnavas” 
pēc Kārļa Skalbes pasakas motīviem. 
Pasūtījuma mūzika nāk nedaudz 
grūtāk, bet savējā ātri – ar vēja spār-
niem. Jūtu, ka es šajā procesā esmu 
starpnieks, man tas vienkārši ir jāiz-
dara, bet visu regulē augstāki spēki.

Pašlaik enerģiju gūstu, strādā-
jot savās lauku mājās „Upmaļos” 
netālu no Liedes kalniem – tas ir 

gan fizisks darbs, gan relaksācija.

Kuri ir tavi skolotāji, ceļa rā-
dītāji un gaismotāji?

Ģimene. Vectēvs spēlēja vijoli, 
trompeti, muzicēja ballēs. Mamma 
spēlē akordeonu, un tieši viņa mani, 
tolaik piecus gadus vecu, aizveda 
uz mūzikas skolu. Man tur, jāatzīst, 
ne pārāk patika, labāk šķita sportot. 
Kad brālis (vienu gadu vecāks) devās 
uz Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas 
vidusskolu, ģimenē tika nolemts, ka 
arī es varētu mācīties turpat. Pēc tam 
gan pārgāju uz Rēzekni. Kļuvu pat-
stāvīgs un sāku savu dzīvi virzīt pats. 
Man padevās arī sports un māksla, 
savulaik trenējos cīņas sportā – pa 
druskai no visa, pat nezināju, kurā 
jomā labāk. Laikam jau pareizi, ka 
izvēlējos mūziku.

Kas tevi virzīja tieši uz skolo-
tāja misijas pildīšanu?

Varbūt tas bija neapzināti. Bērnī-
bā mums kaimiņos dzīvoja folkloras 
mūzikas skolotāja Mirdza Tetere – 
Jāņa Zābera skolotāja. Pārsvarā viņa 
mācīja kokles spēli, bet es kokļu an-
samblī spēlēju klarneti. Pie viņas ie-
pazinos ar mākslu un iemīlēju latvie-
šu tautas mūziku. Mana mamma arī 
bija mūzikas skolotāja Jaungulbenes 
bērnudārzā.

Pēc Jāņa Ivanova Rēzeknes Mū-
zikas vidusskolas absolvēšanas mani 
uzaicināja strādāt Gulbenes Mūzi-
kas skolā. Liela dzīves pieredze gūta, 
strādājot Sveķu internātpamatskolā, 
kur mācās bērni ar garīgās attīstības 
traucējumiem. Te es esmu iemācījies 
pacietību un iejūtību, katrā bērnā at-
rast kaut ko pozitīvu un īpašu. Mana 
ansambļa iestudētie koncerti un 
muzikālie priekšnesumi dod patiesu 
prieku. Sveķos strādājot, uzsāku stu-
dijas Rīgas Pedagoģijas un izglītības 
vadības augstskolas Madonas filiālē. 
Slodze bija pamatīga: mana specia-
litāte bija diriģēšana, bet mācījos arī 
pedagoģiju un studēju klarnetes spē-
les un tās pasniegšanas zinības.

Ko saviem skolēniem tu māci 
vēl papildus mūzikai, instrumen-
ta spēles tehnikai? 

Padarīt vienmēr uzsākto darbu 

līdz galam. Cenšos pozitīvi sadar-
boties ar skolēniem. Katrs bērns ir 
personība, es viņu cienu. Vienmēr 
uzklausu un – pats galvenais – ne-
šķiroju. Zinu – daudzi nebūs mū-
ziķi, bet ir labi, ka mācās, klausās 
mūziku, mācās plānot, rēķināties 
ar savu un citu laiku. Tādi skolēni 
ir izglītotāki, kļūst daudzpusīgāki.

Un kā audzini savas meitas?
Meitām ir pagrūti, ka tētis ir 

skolotājs. Abas pabeidza arī māks-
las skolu. Zinu, ka nebūs mūziķes 
(vienu vairāk interesē medicīna, 
otru – kulinārija), bet ir labi, ka 
viņām ir arī mūzikas skolas iz-
glītība un muzicēšanas pieredze. 
Meitenes spēlē arī manā pūtēju or-
ķestrī. Ar meitām daudz runājam, 
stāstām par mūsu dzīves pieredzi. 
Mācām būt pacietīgām, atklātām, 
iejūtīgām pret citiem cilvēkiem. Ja 
nepieciešams, norādām arī uz kļū-
dām vai nepareizu rīcību. Viņas 
mums ir cīnītājas, vienmēr aizstāv 
vājākos un cīnās pret netaisnību. 
Dzīvē jau tā ir, ka bērni ir vecāku 
spogulis. Dažreiz viņas man atgā-
dina sevi jaunībā. Es domāju, ka 
manas meitas dzīvē sasniegs vairāk 
nekā es, jo mēs, cik spēsim, viņas 
atbalstīsim.

Kā ģimene vērtē tavu darbu 
un aizņemtību?

Ģimenē mēs visi esam ļoti no-
slogoti darbā un dažādos blakus-
pienākumos. Meitas aktīvi iesaistās 
sabiedriskajā dzīvē. Kopā esam un 
mūsu atpūta sākas vēlu piektdienas 
vakarā. Cik varam, darām kopīgi. 
Ģimene man ir galvenā, bez viņām 
es nekas nebūtu. Arī māja tika at-
jaunota saviem spēkiem, lai būtu, 
kur nedēļas nogalē atpūsties.

Kad komponēju vai veidoju fo-
nogrammas, meitenēm ir jābūt ļoti 
pacietīgām, jo atsevišķas skaņas un 
melodijas tiek atkārtotas neskaitā-
mas reizes.

Kādas ir tavas tuvākās iece-
res?

Izskolot meitas. Pabeigt iesāk-
tos mūzikas projektus – „Mazo 
princi” un „Naktsvijoli”. 
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Man svarīgs ir radošais darbs, 
jo tas rada gandarījumu

skolotājs tuvplānā

   saniTa DāBOliŅaiK

FOTO: no J. Andževa personiskā arhīva
gulbenes kultūras centra pūtēju orķestra mēģinājumā.

Vizītkarte
Jolands Andževs
Sveķu internātpamatskolas 

mūzikas skolotājs, vokālā an-
sambļa „Baloži” vadītājs.

Gulbenes Mūzikas skolas un 
Cesvaines Mūzikas un mākslas 
skolas klarnetes un saksofona 
spēles skolotājs.

Gulbenes kultūras centra 
pūtēju orķestra diriģents.

Apbalvojumi:
Gulbenes novada gada bal-

va kultūrā nominācijā „Gada 
mūzikas koncerti, konkursi, 
projekti” par Gulbenes kul-
tūras centra pūtēju orķestra 
10 gadu jubilejas koncertu 
„Pirmie 10 soļi no piano līdz 
forte” (2012);

Gulbenes novada gada bal-
va kultūrā nominācijā „Gada 
mūzikas pedagogs, mūziķis” 
(2013);

Izglītības un zinātnes mi-
nistrijas atzinības raksts par 
nozīmīgu pedagoģiskā darba 
ieguldījumu mūzikas izglītības 
attīstībā (2014);

Latvijas Nacionālā kultūras 
centra pateicības raksts (2016).

Komponists, aranžētājs.
Ģimene: sieva Marika, mei-

tas – Elisa (18 g.) un Marisa 
(16 g.).

FOTO: no J. Andževa personiskā arhīva
„Ģimene man ir galvenā, bez viņām es nekas nebūtu,” saka Jo-
lands.
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J. Mediņa Rīgas 1. mūzikas 
skolas skolotāja

Adventes laiks ir pārdomu brī-
dis. Kā ieturēta pauze Ziemassvēt-
ku gaidās. Pēdējos gados gaidīša-
nas svētki ir stipri komercializēti, 
tālab rodas vēlme norobežoties no 
iepirkšanās kņadas un nodoties 
dzīves jēgas apcerei, dāvāt bezno-
sacījuma mīlestību, sirds siltumu 
un labestību, sniegt atbalstu tiem, 
kam tas visvairāk ir nepieciešams. 
To dēvē par labdarību.

Viens no labdarības projek-
tiem, kas notiek jau astoto gadu 
pēc kārtas, ir tradicionālais 
koncerts „Adventa gaismā”. To 
organizē Rīgas latviešu biedrī-
ba (RLB) kopā ar Jāzepa Mediņa 
Rīgas 1. mūzikas skolu. Pasā-
kuma idejas autors un koncerta 
mākslinieciskais vadītājs ir RLB 
domnieks diriģents Normunds 
Dreģis. Vairāku gadu laikā šajos 
muzikālajos notikumos ir pieda-
lījušies mūzikas skolu audzēkņi, 
augstskolu studenti, Latvijā pa-
zīstami profesionāli mūziķi, kā 
arī bērni un jaunieši ar īpašām 
vajadzībām. Pasākumu laikā ir 
notikušas mākslas darbu izsoles 
un rokdarbu izstādes.

2016. gada 18. decembrī RLB 
nama Baltajā zālē notika gads-
kārtējais labdarības koncerts 
„Adventa gaismā”, kas priecēja ar 
svētkiem atbilstīgu repertuāru 
un augstvērtīgu māksliniecis-
ko sniegumu. Koncertu ievadīja 
vitālais, gaišu noskaņu caur-
strāvotais Jozefa Haidna „Di-
vertisments D dur”, kam sekoja 
dziļi filosofiskais Pētera Vaska 
apcerējums „Musica serena”. Šīs 
nopietnās, kolorītās kompozīcijas 
ietvērums koncerta programmā 
uzskatāmi demonstrēja J. Mediņa 
Rīgas 1. mūzikas skolas kameror-
ķestra „Armonico” varējumu un 
profesionālo izaugsmi, kas kaldi-
nāta diriģenta N. Dreģa vadībā. 
Muzikālā piedzīvojuma turpinā-
jumā pārliecinoši izskanēja An-
tonio Vivaldi „Koncerts divām 
vijolēm” a moll no cikla „L’ estro 
armonico” (Op. 3, Nr. 8), kur so-
listu komplicētās partijas izpildīja 
12. klases audzēkņi Gunārs Mūr-
nieks un Arta Lipora. Klausītājus 
uzrunājošs bija Andra Baloža 
jaundarba „Par tiem, ko nezinām” 
pirmatskaņojums. Šā sacerējuma 
intonatīvi un emocionāli pievil-
cīgais mūzikas materiāls orķestra 
„Armonico” lieliskajā tandēmā ar 
11. klases audzēknes Emīlijas Ro-
zenšteinas izjusto, tehniski nevai-

nojamo čella solo saviļņoja, snie-
dzot patiesu muzikālu baudījumu. 
Koncerta noslēgumā dzirdējām 
Annas Veismanes kantāti „Baltā 
ziemas roze” (Aspazijas teksts). 
To pirmatskaņoja J. Mediņa Rīgas 
1. mūzikas skolas kolektīvi – mei-
teņu koris „Vivace” un kameror-
ķestris „Armonico”, kā arī solisti 
Lauma Malnace (mecosoprāns) 
un Ansis Bētiņš (tenors). Apjo-

mīgā vokāli instrumentālā darba 
interpretācija liecina par ievē-
rojamu profesionālo briedumu. 
Apbrīnas vērta ir mūzikas skolas 
audzēkņu spēja apgūt tik nopiet-
nas partitūras. Īpaši ir jāuzteic 
meiteņu kora „Vivace” sniegums, 
gana sarežģītos vokālos labirintus 
šķetinot. Tas nešaubīgi ir arī kora 
diriģenšu Andras Fenhanes un 
Alises Koknēvičas nopelns.

Koncerta izskaņā, atbildot uz 
klausītāju nerimstošajiem aplau-
siem, tika izpildīts Jutas Bērziņas 
gaumīgi aranžētais korālis „Klusa 
nakts, svēta nakts”. Sirsnīgā, rado-
šā gaisotne, kas vibrēja klausītāju 
pārpilnajā zālē, un dalībniekiem 
veltītās uzslavas liecināja par satu-
riski bagāta un muzikāli spilgta 
notikuma klātbūtni Latvijas kon-
certdzīvē. 

Labdarības koncerts „Adventa gaismā”
    aiVa BarKāneiK

FOTO: Aldis Jonikāns
Diriģents un koncerta mākslinieciskais vadītājs normunds Dreģis ar koncerta dalībniekiem.

6. janvārī Madonas bērnu un 
jauniešu centrs (BJC) krāšņi un 
sulīgi svinēja 50. jubileju, aplieci-
not šīs ārpusskolas interešu izglī-
tības iestādes jeb, kā tautā tā mīļi 
tiek dēvēta, Namiņa briedumu 
(Madonas domes priekšsēdētājs 
Andrejs Ceļapīters uzsvēra, ka tik 
ilga pastāvēšanas vēsture „norā-
da uz pilnvērtīgu saturu un to, ka 
tas ir vajadzīgs mūsu bērniem un 
jauniešiem”), jauneklīgumu (pasā-
kumu vadīja teātra studijas „Piln-
piens” jaunieši) un cerošanos (viesi 
pulcējās jaunākajā Madonas BJC 
struktūrvienībā – Madonas nova-
da multifunkcionālajā jaunatnes 
iniciatīvu centrā „KUBS”, kas tika 
atklāts 2012. gadā).

Vakara vadītāju teatrālo baleta 
etīžu rosināti, sapulcējušies taga-
dējie un bijušie darbinieki, domes 
pārstāvji un BJC sadarbības part-
neri svinīgi, draiski, atraktīvi un 
pieklusināti domās izdejoja cauri 
visiem pieciem gadu desmitiem un 
deviņām Madonas BJC mājvietām, 
kur darbojušies pulciņi un klubi, 
norisinājušies tik daudzi nozīmīgi 
pilsētas, novada (kādreiz rajona) un 
valsts mēroga pasākumi, strādājis 
tik kupls pedagogu pulks direktoru 
Veras Kurates (7 darba gadi), Lidi-

jas Grandānes (2 gadi), Veronikas 
Caunes (3 gadi), Leontinas Brenče-
vas (27 gadi) un Gunitas Kļaviņas 
(11 gadu) vadībā. Paldies tika teikts 
katram darbiniekam, tika pieminē-
ti arī aizsaulē aizgājušie. Valsts iz-
glītības satura centra Neformālās 
izglītības departamenta direktore 
Agra Bērziņa virknei pedagogu 
pasniedza atzinības rakstu, paka-
vējoties atmiņās par savu dalību 

Madonas BJC organizētā ierindas 
skatē 1972. gadā.

Namiņa pašreizējā direktore 
Gunita Kļaviņa uzsvēra, ka šī tik-
šanās ir Namiņa baltā galdauta 
svētki, kad atskatīties uz paveikto, 
pateikties un gūt enerģiju turp-
mākajam darbam. Laikraksta uz-
runāta, viņa pastāstīja par pēdējo 
10 gadu veikumu: „Esam turpinā-
juši Latvijas Skolu jaunatnes dzies-

mu un deju svētku tradīciju sagla-
bāšanu un koordinēšanu Madonas 
novadā, organizējot lielus novada, 
starpnovadu un arī Latvijas mēro-
ga pasākumus, piemēram, „Lat-
vju bērni danci veda” 2009. gadā, 
skolēnu koru sadziedāšanās svēt-
kus „Dziesmu diena” 2016. gada 
1. jūnijā, pieminot Latvijā pirmos 
bērnu dziedāšanas svētkus, kas 
notika pirms 150 gadiem Lazdo-

nas mācītājmuižā. Pēdējos Latvijas 
Skolu jaunatnes dziesmu svētkos 
(2015. gadā) augstākie sasniegu-
mi tika gūti teātra sporta turnīrā: 
1. vieta Latvijā 7.–9. klašu grupā – 
teātra studijai „IemīlēTS”, 1. vieta 
10.–12. klašu grupā – teātra studi-
jai „Pilnpiens”. Arī I Latvijas teātra 
olimpiādē (2013. gadā) 1. vietu 
ieguva Madonas BJC teātra studija 
„IemīlēTS”.

Ir piesaistīts ļoti daudz projektu 
līdzekļu ēku remontam, inventāra 
iegādei, mācībām, nometnēm un 
pasākumiem. Ir izveidotas divas 
Madonas BJC struktūrvienības: 
Madonas jauniešu iniciatīvu centrs 
„Burbulis” un Madonas novada 
multifunkcionālais jaunatnes ini-
ciatīvu centrs „KUBS”.

Pēdējo trīs gadu laikā, pateico-
ties projektu un pašvaldības finan-
sējumam, kā arī AS „SEB banka” 
ziedojumiem, esam attīstījuši teh-
niskās jaunrades pulciņus – trases 
automodelismu, lego robotiku un 
elektroniku. Notikumu tiešām ir 
daudz, un visi šķiet nozīmīgi.”

Jubilejas viesi Namiņam no sirds 
vēlēja pastāvēt un augt nākamos 
50 gadus, piesaistīt aizrautīgus un 
radošus pedagogus, jo, kā uzsvēra 
ilggadējā BJC vadītāja L. Brenčeva, 
bez viņiem direktora darbam nav 
jēgas. Lai izdodas! 

Madonas BJC – 50: briedums, 
jauneklīgums, cerošanās

   saniTa DāBOliŅaiK

FOTO: no Madonas BJC arhīva
Madonas bJc direktore gunita Kļaviņa (no labās) ar namiņa jauniešiem un pedagogiem jubilejas pasākumā.
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12. janvārī
RIIMC Kaņiera ielā 15 

plkst. 15.30–18.30 notiks kursi 
„Īsu literāru formu izmantošana 
runātprasmes attīstīšanai krievu 
valodas (svešvalodas) stundās” 
krievu valodas (svešvalodas) sko-
lotājiem.

18. janvārī
Dizaina tehnoloģiju institū-

tā Ķīpsalas ielā 6 (2. stāvā) Rīgā 
plkst. 15.00–18.00 notiks semi-
nārs „Mūsdienu tekstilijas un to 
attīstības tendences” mājturības 
un tehnoloģiju I skolotājiem. Se-
mināru organizē RIIMC.

20. janvārī
RIIMC Kaņiera ielā 15 

plkst. 9.00–15.00 notiks kursi 
„Speciālās zināšanas bērnu tie-
sību aizsardzības jomā izglītības 
iestādes tehniskajiem darbinie-
kiem” izglītības iestāžu tehniska-
jiem darbiniekiem.

21. janvārī
VISC Strūgu ielā 4 Rīgā 

plkst. 10.00 notiks profesionālās 
kompetences pilnveides kursu 
nodarbība folkloras skolotājiem.

23. janvārī
RIIMC Kaņiera ielā 15 

plkst. 15.00–18.00 notiks kursi 
„Speciālas zināšanas pedagogiem 
bērnu tiesību aizsardzības jomā” 
izglītības iestāžu pedagogiem.

24. janvārī
Latvijas Nacionālajā biblio-

tēkā (LNB) plkst. 16.00–20.00 
notiks Andras Neiburgas daiļra-
dei veltītās starpdisciplinārās zi-
nātniskās konferences semināru 
cikla nodarbības. Interesenti tiek 
aicināti pieteikties programmai 
līdz 18. janvārim, rakstot uz e-
pasta adresi neiburgas.konferen-
ce@gmail.com. Konferences mā-
jaslapa: lulfmi.lv/neiburgas-kon-
ference. Izglītības programma ir 
atvērta ikvienam interesentam, 
kas aktīvi seko laikmetīgās latvie-
šu literatūras procesiem un kul-
tūras aktualitātēm. Mediju kultū-
ras pētnieces Ilvas Skultes vadīta-
jā seminārā „Kritika un dusmas: 
Andras Neiburgas darbu kritikas 
diskurss no 20. gs. 80. gadiem līdz 
mūsdienām” tiks analizēti kriti-
kas raksti par A. Neiburgas dar-
biem. Mākslas zinātnieces Laines 
Kristbergas vadītais seminārs ve-
dinās atbildēt uz jautājumu „Kas 
kopīgs mākslai ar sociālajām zi-
nātnēm?”. Šajā nodarbībā dalīb-
nieki tiks iepazīstināti ar vizuālās 
antropoloģijas metodēm mākslas 
darbu analīzē, kā arī nozīmju vei-
došanā komunikācijas vizuālajās 
formās. Vēsturnieces Inetas Lip-
šas vadītais seminārs „„Kā milzis 
stāv brīvais strēlnieks”. Emocijas 
pagātnē: prieka reprezentāci-
jas brīvības komunikācijā pēc 
1917. gada februāra revolūcijas” 
sniegs izpratni par to, ko īsti no-
zīmē izmantot emociju vēstures 
pieeju pagātnes pētniecībā. LNB 
pastāvīgās ekspozīcijas „Grāmata 
Latvijā” kuratore Maija Uzula-
Petrovska izglītības programmas 
dalībniekiem piedāvās ekskursiju 
semināru „Grāmata kā muzeāls 

objekts: interpretācijas iespējas 
un problemātika”, kurā, izmanto-
jot LNB jaunās ekspozīcijas pie-
mēru, tiks aplūkots jautājums par 
grāmatas interpretācijas iespējām 
no muzeoloģiskā skatpunkta.

26. janvārī
VISC Strūgu ielā 4 Rīgā 

plkst. 10.30 notiks seminārs mū-
zikas skolotāju metodisko apvie-
nību vadītājiem.

27. janvārī
VISC Strūgu ielā 4 Rīgā 

plkst. 10.00 notiks programmas 
„Award” vadītāju resertifikācijas 
seminārs.

27. janvārī
Ludzā notiks praktiska konfe-

rence „Kā sasaistīt vides aizsar-
dzības iniciatīvas ar pētniecību 
un uzņēmējdarbību? Latgales 
novadu pieredze”. Projekta īs-
tenotāji: Rēzeknes Tehnoloģiju 
akadēmija un partneri – Rēzek-
nes novada pašvaldība, Ludzas 
pašvaldība, Līvānu pašvaldība, 
Madonas pašvaldība, biedrība 
„Latvijas inovatoru apvienība” 
un biedrība „Biomasas tehnolo-
ģiju centrs”.

26. janvārī
Līvānu 1. vidusskolas Laimiņas 

skolā plkst. 13.00 notiks Dienvid-
latgales bērnu un jauniešu folklo-
ras kopu rotaļnieku konkurss.

13. janvārī
1991. gada barikāžu muzeja iz-

stāžu zālē plkst. 14.00 tiks atklāta 
Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vi-
dusskolas audzēkņu darbu izstāde 
„Brīvība”.

Zaķusalā plkst. 18.00–21.00 – 
atceres ugunskurs.

16. janvārī
Pie Vecmīlgrāvja tilta plkst. 16.00 

notiks atceres pasākums.

20. janvārī
Doma laukumā plkst. 10.00 no-

tiks piemiņas ugunskura iedegšana.
Plkst. 11.00–17.00 apmeklētājiem 

būs atvērta 1991. gada barikāžu mu-
zeja ceļojošā izstāde muzeobusā.

Pie Brīvības pieminekļa un piemi-
ņas vietām Bastejkalnā plkst. 14.00 
notiks ziedu nolikšana.

Pie Saeimas nama plkst. 16.00 
tiks iedegts ugunskurs.

Rīgas Domā plkst. 18.00 no-
tiks koncerts „Uz jaunām debe-
sīm” barikāžu aizstāvju atcerei.

Plašāka informācija par ba-
rikāžu aizstāvju atceres pasāku-
miem: barikades.lv.

13. janvārī
Ojāra Vācieša muzejā O. Vā-

cieša ielā 19 plkst. 18.00 notiks 
Jāņa Akuratera 141. dzimšanas 

dienai veltīts pasākums „Rubī-
na lāses”. 1916. gada 24. decem-
brī (pēc jaunā stila – 1917. gada 
6. janvārī) J. Akuraters savā die-
nasgrāmatā ieraksta: „Ir svētku 
priekšvakars. Bet no svētkiem 
pašiem man gribētos bēgt prom. 
Kauja ir sākusies. Un pulksten 12 
naktī izbraucu kopā ar gleznotā-
jiem un rakstniekiem Skalbi un 
Virzu uz kara lauka. Nakti pava-
dīju Pūpes stacijā uz kailas grīdas 
blakus krievu strādniekiem.”

Šogad pieminējām Pirmā pa-
saules kara Ziemassvētku kauju 
simtgadi. Leģendārās kaujas no-
tika no 1917. gada 5. janvāra līdz 
11. janvārim (pēc vecā stila – no 
1916. gada 23. decembra līdz 
29. decembrim). Tās bija pirmās 
kaujas Pirmā pasaules kara laikā, 
kad Krievijas armijai izdevās pār-
raut vācu armijas nocietinājuma 
līnijas. Un, apliecinot savu varo-
nību, to izdarīja latviešu strēlnie-
ki. Šo notikumu aculiecinieki bija 
arī dzejnieki, kuri neilgi pirms 
Ziemassvētku kauju notikumiem 
bija brīvprātīgi pieteikušies latvie-
šu strēlnieku bataljonos, – J. Aku-
raters, Kārlis Skalbe un Edvarts 
Virza. Šiem rakstniekiem latviešu 
karavadoņi nelika doties uzbru-
kumā, lai ieņemtu vācu pozīcijas, 
viņu galvenais uzdevums bija kļūt 
par kara hronistiem, dažkārt iz-
pildot arī sanitāru, sargu, rakstve-
žu u. c. pienākumus.

J. Akuratera 141. dzimšanas 
dienas pasākumā „Rubīna lā-
ses” dzejnieku Eduarda Aivara 
un Edvīna Raupa un Latvijas 
Kara muzeja speciālista Mārti-
ņa Mitenberga lasījumā būs ie-
spēja iepazīt pirms 100 gadiem 
kara laukā notikušo, kas ir fik-
sēts J. Akuratera, K. Skalbes un 
E. Virzas piezīmēs. Pieredzēto 
Ziemassvētku kauju laikā J. Aku-
raters aprakstīja savā strēlnieku 
laika dienasgrāmatā, kas vēl līdz 
šim nav publicēta un glabājas 
Rakstniecības un mūzikas muze-
ja krājumā. K. Skalbe un E. Virza 
savas piezīmes publicēja laik-
rakstā „Jaunākās Ziņas” jau da-
žas dienas pēc notikumiem.

Līdzās rakstnieku kara lauka 
tēlojumiem izskanēs arī latvie-
šu kara dainas folkloras kopas 
„Budēļi” dalībnieka Andra Ērgļa 
dziedājumā.

14. janvārī
Rīgas mazajā teātrī Stabu 

ielā 18 plkst. 19.00 notiks zināt-
nisks šovs. Priekšnesumā „Īssa-
vienojums” ikviens varēs iepazīt 
noslēpumaino elektrības dabu. 
Kaut gan elektrība mūsu mājās 
darbina miljoniem dažādu ie-
rīču, pašu elektrību neredzam, 
toties priekšnesuma laikā būs 
iespējams ne tikai ieraudzīt da-
žādās elektrības izpausmes for-
mas, bet pat sajust to un uzzināt 
daudz vērtīga par elektrodrošī-
bu. Zinātniskais teātris „Labo-
ratorium.lv” ir dažādi interak-
tīvi zinātniskie priekšnesumi 
bērniem un vecākiem. Tie ne 
tikai aizrauj ar savu krāšņumu, 
bet arī izglīto nepiespiestā gai-
sotnē. Biļetes ir pieejamas www.
bilesuparadize.lv.

15. janvārī
Liepājā koncertzālē „Lielais 

dzintars” plkst. 15.00 notiks 
koru koncerts, svinot diriģenta 
Ludviga Leiša 100. jubileju. Kon-
certā piedalīsies Liepājas tautas 
mākslas un kultūras centra jauk-
tie kori „INTIS”, „Kursa”, „Laiks”, 
„Lauma”, „Līva” un sieviešu ko-
ris „Aija”, Liepājas Universitātes 
sieviešu koris „Atbalss”, Rīgas 
Tehniskās universitātes jauktais 
koris „Vivere”, Aizputes jauktais 
koris „Kurzeme”, Cīravas pa-
gasta jauktais koris, Kazdangas 
pagasta jauktais koris, Grobiņas 
jauktais koris „Vēl”, Vaiņodes 
jauktais koris, Durbes sieviešu 
koris „Durbe”, Nīcas sieviešu ko-
ris, Nīcas vīru koris, Pāvilostas 
sieviešu koris „Sīga”, Priekules 
sieviešu koris, Liepājas Valsts 
1. ģimnāzijas jauktais koris, Lie-
pājas bērnu un jauniešu centra 
jauktais koris „Reverberācija” 
un Liepājas pilsētas 2. mūzikas 
skolas koris.

19. un 23. janvārī
LU Humanitāro zinātņu fa-

kultātes zālē Visvalža ielā 4A 
plkst. 19.00 notiks Latvijas Uni-
versitātes (LU) Studentu teātra 
kustību izrāde „Melnraksts” (pēc 
Antona Čehova lugas „Trīs mā-
sas” motīviem). Režisore – Signe 
Nikolajeva.

Līdz 31. janvārim
LU Bibliotēkas Dabaszinātņu 

bibliotēkā (Jelgavas ielā 1) ir ska-
tāma izstāde „Dabaszinību mācī-
bu grāmatas laiku laikos”, kas ir 
veidota par godu asociētā profe-
sora Mihaila Gorska dabaszinību 
mācību grāmatu dāvinājumam 
LU Bibliotēkai. Profesors dabas-
zinību mācību grāmatu kolekciju 
sāka veidot 1977. gadā. Laika gaitā 
ir uzkrāti nozīmīgi dažādu auto-
ru darbi dabaszinātņu metodikā, 
piemēram, Johana Kundera senā-
kā Latvijā izdotā mācību grāmata 
„Dabas stāstu vadonis” (1886), 
kura arī ir apskatāma izstādē. Iz-
stāde ir unikāla, jo tās apmeklētāji 
var apskatīt, kādas mācību grā-
matas tika izdotas trīs nozīmīgos 
laika posmos: cariskajā Krievijā 
dažādās pilsētās (Rīgā, Maskavā, 
Odesā, Kijevā, Sanktpēterburgā; 
1879–1927), Latvijā (1901–1940) 
un latviešu valodā Maskavā bēgļu 
skolas laikā (1921).

Daugavpils Universitātes asociē-
tais profesors Iecavas vidusskolas 
ķīmijas skolotājs un ķīmijas didak-
tikas speciālists M. Gorskis ir dzi-
mis 1950. gadā Daugavpilī. Viņš ir 
nesis pasaulē visas Latvijas vārdu 
un izskolojis daudzus ļoti talantīgus 
ķīmiķus. 1999. gadā Lielbritānijas 
Starptautiskais biogrāfiju centrs 
M. Gorski nominēja par Pasaules 
tūkstošgades cilvēku (International 
Man of the Millennium).

Vēsturisko izdevumu kolekcija 
ir papildināta ar Rīgas skolu mu-
zeja seno skolu piederumu eks-
ponātiem – tintnīcām, liecībām, 
mikroskopiem un dažādiem citiem 
vēsturiskiem skolu piederumiem, 
ko kāds no izstādes apmeklētājiem 
varbūt atcerēsies arī no savām sko-
las gaitām.
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Kaspara BiKšes vadītie 6 h
audzināšanas kursi 

(jauno MK noteikumu 
Nr. 480 pedagogu aktualitāte) 

gan neklātienē vebinārā, 
gan klātienē.

Rīgas Lietuviešu vidusskolā, Prūšu ielā 42a, un citās 
izglītības iestādēs klātienes un vienlaikus neklātienes 
kursi vebinārā katru piektdienu. 
Audzināšanas kursi (tēmas skaties www.pedagogs.lv!).
18. janvāris: seminārs „Labvēlīgas psiholoģiskās vides 
veidošana izglītības iestādē” Liepājas pirmsskolas izglītības 
iestādē „Zīļuks” plkst. 12.00.

19. janvāris: seminārs „Izglītojamo uzvedība” (vebinārs) 
Olaines pirmsskolas izglītības iestādē „Ābelīte”.

15. februāris: seminārs Pļaviņu pirmsskolas izglītības iestāžu 
pedagogiem.

13. marts: seminārs „Izglītojamo uzvedība” Jelgavas BJC 
„Junda” plkst. 10.00.

16. marts: seminārs „Izglītojamo uzvedība” Smiltenes 
pirmskolu pedagogiem plkst. 10.00.

17. marts: „Izglītojamo uzvedība” Lubānas novada 
pedagogiem plkst. 10.00.

Sīkākas ziņas: tālr. 27583454, 
e-pasts kanceleja@pedagogs.lv

SeMInĀRI, KURSI, LeKcIJAS

IZStĀDeS, notIKUMI

1991. gADA bARIKĀžU 
AIZStĀVJU AtceReS 

PASĀKUMI RīgĀ

KonKURSI

KonfeRence
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Viss notiek īstajā laikā un vietā. 
Īsi pirms Ziemassvētkiem uz silti 
dzeltenas cietā iesējuma grāmatas 
vāka ieraudzīju Valda Celma vār-
du. Paņēmu rokās un tad izlasīju 
nosaukumu – „baltu dievestības 
pamati”. Arī lietuviski. Atvēru 
lappusi pa lappusei un priecājos 
par grāmatas eleganto dizainu. 
Apstājos pie satura rādītāja un sa-
pratu, ka šī grāmata man pašam 
būs vislabākā dāvana zem eglītes. 
Un tā tas arī bija. Visu brīvo lai-
ku starp ziemas saulgriežiem un 
jaunā gada pirmajām dienām ar 
prieku lasīju par Dievu, Pērkonu, 
Laimu, Māru, Velnu, Dieva dē-
liem, Saules meitu, Pasauli, Cil-
vēku. Zemi, Tautu, Valsti. Ceļu 
uz latviešu (baltu) dievestību. 
Sapratu, kādēļ par to ir jārunā, ko 
mums dod mūsu dievestība.

Lasot skaidru, jēgpilnu tekstu 
un dzīvojot vārdu, domu pasaulē 
kopā ar autoru, nonāku it kā pie 
savas – sen zināmas, bet līdz ga-

lam nenoformētas – patiesības par 
to, ka dainās ir izteikta mūsu ga-
rīgā satversme, tikumiskie ideāli, 
rīcība un attieksme. Dainu dieves-
tība ir pamatu pamats. Atļaušos 
citēt autora teikto priekšvārdā: 
„Latviskajā garīgajā satversmē 
balstītie dainu dievestības ētiskie 
ideāli, uzturēti dzīvesziņas tradī-
cijās, ir iznesuši latviešu tautu caur 
neskaitāmiem kritiskiem likteņa 
pagriezieniem.”

V. Celms šajā kontekstā ir iz-
vēlējies šādas dainu rindas:

„Bur man buri, skauž man 
skauģi,

Nevar mani izpostīt:
Dieviņš taisa dzelžu sētu
Apkārt manu māju vietu.”

Saprotams ir viss autora teik-
tais par Dievu (Dieviņu). Atce-
ros, ka mana Zemgales vecāmāte 
Dievu vienmēr sauca par Dievi-
ņu, arī mana aizsaulē aizgājusī 
memmīte. Es ar zīmuli viegli uz-
rakstīju NB (latīņu val. nota bene 
‘ievēro labi’) pie šādiem vārdiem: 
„Dievs ir viens un vienlaikus 
divi (vai četri) vienīgs: gan gars 
(gudrība, padoms), gan matēri-
ja – šī padoma izpausme (lapas, 
vārpas, visa pasaulīte). Dievs iz-
paužas arī kā četrvienība: četri 
pasaules pamatelementi (zeme, 
uguns, ūdens, gaiss), četras de-
bess puses (austrumi, rietumi, 
ziemeļi, dienvidi), četri vienīgs 
ir gēnu kodu izkārtojums, četras 
ir Mēness cikla fāzes u. c. Četri 
vienīgs ir pats Visums, ko veido 
trīs telpiskās un viena laika di-
mensija.” Kā ļoti svarīgu atzīmē-
ju autora domu par to, ka Dievā 

apvienojas visi pretstati – gaisma 
un tumsa, bet latviešiem tomēr 
Dievs ir visa gaišā un labā pār-
stāvētais.

Pārlēkšu tālāk. Sev atzīmēju 
teikto par Dvēseli – tā ir cilvēka 
mūžīgā (pārlaicīgā) daļa, kas nāk 
no Dieva. Vēl viena interesanta 
atziņa – Pērkons ir pirmā Die-
va izpausme šaipasaulē, dažkārt 
saukts arī par Dieva dēlu. Pērkons 
nodrošina kosmiskā laika tecēju-

ma nepārtrauktību… Visuma 
rotāciju, kas izteikta ar Pērkona 
krusta zīmi.

Laima. Dainās tā ir Dieva 
meita. Cilvēka likteņa lēmēja pēc 
Dieva iedibinātiem likumiem. 
Skujiņa ir kā Laimas iemītas pē-
diņas – tajās trāpot, cilvēka dzī-

ves gaita kļūst vieglāka – laimī-
gāka. Dalailama savās lekcijās un 
rakstu darbos ir teicis, ka cilvēka 
dzīves jēga uz šīs zemes ir būt lai-
mīgam.

Atkal atsauce uz autoru vārds 
vārdā (tik labi pateikts!): „Dainu 
dievestībā jeb dzīvesziņā cilvē-
ka tikumisko īpašību izkopšana 
balstās uz labestīgiem pamudinā-
jumiem, priekšzīmes un parauga 
rādīšanu un salīdzinājumiem. 
Dainas māca caur labo, nevis ar 
aizliegumiem un bailēm no soda. 
Visi tikumi ir savā starpā saistī-
ti ar sava pretstata pārvarēšanu. 
Jāšķir savējo un svešo tikumu 
iespaids… Zināšanas arī vēl nav 
gudrības, var daudz ko zināt, bet 
maz sajēgt.” Autors pareizi atzī-
mē, ka latvietis neraugās uz lik-
teni kā fatāli negrozāmu. Cilvēks 
pats ir sava mūža laimes kalējs un 
likteņa veidotājs.

Uguns. Tā ir tās mātes Māras 
ziņā. Nesen aizguvu atziņu par to, 
ka cilvēks ir vienīgā dzīvā būtne 
uz šīs zemes, kas pārvalda uguni, 
tāpēc ir tā lielā atbildība tās priek-
šā. Dainās Māra tiek saukta par 
Dievu Māru, mīļo Māru, dieviš-
ķo māti, caur kuru viss ir radies.

Velns – pirmatnējā haosa, ūde-
ņu, lejas, tumsas un veļu pasaules 
pārstāvis. Arī Dieva pretinieks. 
Velns slēpjas cilvēku dvēseles ne-
pilnībās, gaišo nodomu ēnā. Sim-
bolizē cilvēka muļķību, alkatību, 
egoismu, lepnību, nesātīgas bau-
das un postošas dziņas.

Tālāk nosaukšu tikai jēdzienus 
bez to skaidrojumiem, lai lasītāji 
varētu zināt, ko meklēt. Pasaules 
audums. Pasaules koks un tā zī-
mes. Aizsaule.

Cilvēks. Cilvēku veido dvē-
sele, augums un velis. Velis ir 
otrais augums, kas sastāv no 
daudz smalkākas vielas nekā pats 
augums. Velis ir pamanāms, cil-
vēkam mirstot. Daudzinājumi. 
Gadskārtas. Cilvēka mūža godi. 
Paštikums un ļaužu tikums. 
Zeme. Tauta. Valsts. „Es” un 
„mēs”. Deviņi un trejdeviņi. Tau-
tiskā akluma iemesls. Pēcvārdā 
parādīts ceļš uz latviešu (baltu) 
dievestību.

Grāmatas savdabība slēpjas arī 
tajā, ka viss teksts ir divās valo-
dās – latviešu un lietuviešu. Man, 
lasītājam, tas netraucē. Koncen-
trējies latviskā tekstā, laiku pa 
laikam lasīju dainu tulkojumus 
lietuviski. Tas bija interesanti.

Lasot redzēju to, ko es gribēju 
redzēt; dzirdēju to, ko es gribēju 
dzirdēt.

Grāmata ir tik bagātīga, ka 
katrs, kas to lasīs, redzēs un iz-
dzirdēs to, kas viņam ir vaja-
dzīgs.

Es vēl un vēl atgriezīšos latvie-
šu dievestībā, ko V. Celms piedā-
vā. Man tas palīdzēs šajā haosa 
un blefošanas laikā stingrāk stā-
vēt uz Latvijas zemes.

„Dod, Dieviņ, kalnā kāpt,
Ne no kalna lejiņā;
Dod, Dieviņ, otram dot,
Ne no otra mīļi lūgt.”

Paldies V. Celmam – autoram 
un māksliniekam! Paldies visiem, 
kas palīdzēja grāmatas tapšanā! 
Paldies izdevējam – izdevniecībai 
„Lauku avīze”, kas laida tautās šo 
grāmatu, un Jelgavas tipogrāfijai 
par drukas kvalitāti. 

„Baltu dievestības pamati” 

   anDris BērziŅšiK

Dainas māca 
caur labo, nevis 

ar aizliegumiem 
un bailēm no 
soda. Visi tikumi ir 
savā starpā saistīti 
ar sava pretstata 
pārvarēšanu. Jāšķir 
savējo un svešo 
tikumu iespaids… 
Zināšanas arī vēl nav 
gudrības, var daudz 
ko zināt, bet maz 
sajēgt.



Latviešu ceļš pie latviešiem

Grāmatu apgādā „Lietusdārzs” 
pagājušā gada beigās klajā nāca 
grāmata „Latviešus Sibīrijā mek-
lējot”, kurā publicēta Ingvara Leiša 
dienasgrāmata un Ulda Brieža fo-
togrāfijas par 1975. gadā veloekspe-
dīcijā „Rīga–Vladivostoka” redzēto, 
dzirdēto un piedzīvoto, meklējot 
latviešus Sibīrijā.

Lai dotos veloekspedīcijā pa-
domju laikā pa padomju zemi, ne-
bija kā šodien, kad sakravā mantas 
un ar stopiem ceļo pa visu Eiropu. 

Tolaik ieceres autoram – jaunajam 
padomju zinātniekam I. Leitim – 
vajadzēja izdomāt oficiālu un so-
līdu versiju par brauciena mērķi 
un idejai atrast sabiedroto partijas 
funkcionāru aprindās. Profesoram 
Saulvedim Cimmermanim tika ap-
solīts vākt etnogrāfiskos materiālus, 
savukārt LPSR Komunistiskās par-
tijas žurnāla „Zvaigzne” atbildīga-
jam sekretāram Gunāram Biezim, 
kurš gan savā dziļākajā būtībā bija 
nacionālists, – sūtīt fotoreportāžas 
un izejmateriālus, lai katrā „Zvaig-
znes” numurā varētu publicēt atvē-
rumu par braucienu.

Veloekspedīcija sākas Strēlnie-
ku laukumā, un to filmē gan tele-
vīzija, gan kinostudija. Ir sanācis 
pulks ar žurnālistiem un pavadī-
tājiem. Ceļotājus I. Leiti, U. Briedi 
un divus viņa draugus – Verneru 
Pīlēnu un Valtu Kaufmani, kas ce-
ļotājus pavada tikai līdz Maskavai, 
filmē Ansis Epners un Valdis Kro-
ģis, bet režisē G. Biezis. Pēc šādas 
ceremonijas ekspedīcijas dalībnie-
kiem ir skaidrs – mērķi nesasnie-
guši, viņi nedrīkst atgriezties.

Mērķi viņi sasniedz, bet, at-
griežoties mājās, nākas skaidroties 

ar čeku. U. Briedi minēt vairs ne-
drīkst, bet viņš turpina publicēt sa-
vas fotogrāfijas ar vectēva uzvārdu. 
Paskaidrojumi par ekspedīcijā darī-
to ir jāsniedz arī I. Leitim, un katrā 
nākamajā braucienā uz Sibīriju če-
kisti viņa gaitas rūpīgi kontrolē.

Ceļojuma dienasgrāmata ir uz-
rakstīta tik spilgti, ka lasītājs var 
iztēloties, kā brauciena dalībnieki 
meklē mitekļus, kur pārlaist nakti, 
cik kolorīta un reizē nožēlojama ir 
dzīve plašajā padomjzemē pagāju-
šā gadsimta 70. gadu vidū. Latviešu 
ciemos satiktie cilvēki atklāj latvie-
ša būtību: sievas darina rokdarbus, 
kopj puķu un sakņu dārzus, dzied, 
svin svētkus, godā Dievu un pie-
min aizgājējus, skolo bērnus, jā – 
un arī nodot viens otru…

Tekstu papildina meistarīgās 
U. Brieža fotogrāfijas ar dabas ai-
navām, cilvēku portretiem, sadzī-
ves ainām.

Velobraucējus virza misijas ap-
ziņa. Dziļos stagnācijas laikos, kad 
Staļina šausmu darbi vairs netiek 
veikti, toties tos nav ieteicams atce-
rēties, jaunie vīrieši dodas meklēt 
savējos. Savējo, latviešu, skaits reiz 
ir sniedzies līdz 200 000, un viņi 

tur ir nokļuvuši gan pirms 200 ga-
diem kā izsūtītie, gan 19. gadsimta 
beigās, zemi savām saimniecībām 
meklējot. Latvieši visur ir izveido-
juši plaukstošus ciemus un sētas, 
bet pēc staļiniskā genocīda par 
viņiem gandrīz nekas vairs nav 
zināms.

Šī ekspedīcija nav grūta tikai 
fiziski. Tas nav tikai sports, tās nav 
tikai jauneklīgas dēkas. Ceļotāji at-
rod latviešus – viņu atsevišķos lik-
teņus un kopējo vēsturi. Un tas ir 
smags atradums.

Tagad, kad katrs ir vismaz dzirdē-
jis Lejas Bulānas vai Arhangeles vār-
du, kad skolā stāsta par latviešu iznī-
cināšanu PSRS 1937.–1938. gadā un 
vārdu „gulags” cilvēki nebaidās skaļi 
izrunāt, šī dienasgrāmata ir īpaši ie-
darbīga. Tā noplēš apraduma plēvīti, 
ar ko normāla ikdienas dzīve pārklāj 
brūces tautas atmiņā.

„Dienasgrāmatai un fotogrāfi-
jām ir vēsturisku dokumentu svars. 
Tās apliecina apbrīnojamu spēju 
sekot savam aicinājumam, pildīt 
misiju, kas ir pašu itin kā nejauši 
atrasta, bet nozīmīga visai tautai. 
Un ir lieliski, ka šis milzīgais saturs 
atklājas spurainā, nenogludinātā 

tekstā, kādu nerakstītu ne profe-
sionāls vēsturnieks, ne rakstnieks. 
Ceļotāji sarunājas ar visdažādā-
kajiem cilvēkiem, ēd makaronus, 
dzer šņabi, lāpa velosipēdu riepas, 
sulīgi raksturo sādžas un to iemīt-
niekus… Šis dzīvīgais, gandrīz ne-
apstrādātais stāstījums vienā mir-
klī iegremdē laikos, kuros ir daudz 
baismu, netīrības un… smieklīgā. 
Kad grāmata galā, gribas atvieg-
loti uzelpot: tā, paldies Dievam, 
ir pagātne! Un tūlīt neviļus nākas 
saspringt: bet ja nu…” par grāmatu 
raksta Māra Cielēna.

Ir grūti ārzemniekam un arī lat-
vietim, kurš nav piedzīvojis padom-
ju laikus, izstāstīt, kā bija, kad nebi-
ja iespēju redzēt pasauli aiz dzelzs 
priekškara, atcerēties savas tautas 
vēsturi, galu galā – veikalā nopirkt 
kaut ko vairāk par sauso zupu un 
polšu… Šī grāmata ir kā laika ma-
šīna, kurā tiek aicināti iekāpt gan 
tie, kuri šo laiku paši ir piedzīvojuši, 
gan tie, kuri netic, ka tāds ir bijis.

Padomju sadzīves detaļas un lat-
viešu tautas liktenis, dabas vare-
nums un divu neprāšu vajadzība 
tikt līdz mērķim… Grāmatā – kā 
dzīvē. Viens pret vienu. 

   Daiga KļansKaiK


