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Vispārējās frāzes par jaunu
laikmetu un tā kardināli atšķirīga-
jām prasībām, ar kurām sadzīvot
nāksies šodienas skolēnam,
šķiet jau nodeldētas. Raugoties
no malas uz pārmaiņām skolu
darbā, ne uzreiz top skaidrs, kas

tad īsti ir tas mērķis, uz ko
Latvijas izglītības sistēma virzās,
un kā tas turpinās mainīt ikdienu
izglītības iestādēs. Šajā rakstā
neizklāstīsim tik daudz tehniskās
detaļas, kā iepazīstināsim, kas
jaunā mācību satura koncepcijā
ir vidējo izglītību ieguvuša jauna

cilvēka kvalitāšu vēlamais ap-
veids un kā šo mērķi iecerējušas
sasniegt vairākas vēsturiskā
Cēsu rajona skolas - mūspuses
pašvaldību atbalstītie izglītības
jomas tāllēcēji.

Izglītības iestāžu avangards

lai gan uz kompetencēm
balstītās izglītības princips pats
par sevi stāsta par mācību satura
gandrīz pilnīgu saplūšanu ar au-
dzināšanas procesu, tomēr skolas
darba attīstības plānu būvēšanā
ir samanāms, kurš no šiem stūr -
akmeņiem katram izglītības ie-
stādes vadītājam tuvākais.
Aizvien biežāk publiskajā telpā,
runājot ne tikai par nākotnes, bet
jau par šodienas cilvēkam vēla-
majām kvalitātēm, izskan līdera
jēdziens dažādos locījumos.
Protams, nav iespējams visiem
kļūt par līderiem burtiskā nozī-
mē, tomēr mūspusē ir vismaz di-
vas skolas, kurās līderim piemī-
tošās domāšanas stratēģijas ieau-
dzināšana izvēlēta kā pamats
jaunākās paaudzes izglītošanā.

Ar Cēsu novada pašvaldības
Izglītības pārvaldes izglītības sa-
tura un kvalitātes vadītājas
Ramonas Urtānes gādību CēSu
pilSētaS viduSSkola
šogad saņēmusi vietvaras finan-
siālu atbalstu starptautiski apro-
bētas programmas “Līderis ma-
nī” uzsākšanai. Jau  gada sākumā
“Druva” rakstīja par šīs program-
mas pamatnostādnēm - personī-
bas efektivitātes principiem un
arī “veiksmīgu cilvēku septiņiem
paradumiem”. R.Urtāne skaidro,
ka programma vērsta uz bērna un
jaunieša tieši personīgo izaug-
smi, piemetinot - Latvijas skolu
vidē tās izmantošana pagaidām
vēl ir retums. Vidusskolas direk-
tores vietniece un atbildīgā par
“Līderis manī” īstenošanu šajā
skolā Ineta Lāce-Sējāne “Druvai”
pastāstīja, ka patlaban turpinās
pedagogu mācības, bet audzēkņi
ar personības pilnveides princi-

piem sāks iepazīties jaunajā mā-
cību gadā. 

Nenoliedzami, šī mācību un at-
tieksmes koncepcija vairāk sais-
tās ar audzināšanas darbu, tātad
vistiešākajā veidā    metodikas
principus var izmantot klašu au-
dzinātāji, taču, uzsver I.Lāce-
Sējāne, par “Līderis manī” pado-
mu ieviešanu un apjomu tieši sa-
vā darbā katrs pedagogs pieņems
lēmumu pats. 

Kā visgrūtāko principu šajā
programmā skolotāja uzsver
“sākšanu ar sevi”. “Mēs kaut kā
esam pieraduši, ka mums jāpatīk
citiem, ka jāsacenšas, un tādēļ arī
nereti kādā brīdī noplīstam,” pār-
domās dalās I.Lāce-Sējāne, uz-
sverot, ka šajā programmā saska-
ta iespēju stiprināt jauniešu paš -
apziņu un motivāciju. Lai jaunais
cilvēks sāktu atpazīt tos mērķus,
kurus vēlas sasniegt pats, nevis
tos, kurus par vajadzīgiem uzska-
ta vecāki vai kāds cits. Arī meto-
dikas apguvē izvirzīta prioritāte
katram pedagogam pašam apgūt
darbu ar sevi un tikai tad vērtēt,
vai un kādā veidā šīs idejas ir pie-
mērotas konkrētai klasei vai pat
konkrētam audzēknim.

kā iepriekš esam stāstīju-
ši, Amatas novada drabešu
Jaunā pamatSkola pro-
grammu “Līderis manī” ieviesa
jau 2018.gadā, divos mācību ga-
dos personīgās efektivitātes prin-
cipi integrēti visos mācību
priekšmetos 1. līdz 5.klases sko-
lēniem. Jaunās pamatskolas di-
rektore Kristīne Paisuma atklāja,
ka no septembra plānots šajā pro-
grammā iekļaut arī piecus un se-
šus gadus vecos pirmsskolēnus.
Ar programmas rezultātiem -

skolēnu prasmi novērtēt situāci-
jas, izvirzīt mērķus un savu vietu
kādu notikumu kontekstā - iestā-
des vadītāja ir ļoti apmierināta.
Kā interesantu piemēru K.Pai -
suma min kādas ģimenes stāstīto
ārkārtējās situācijas sākumā, kad
vecākus pēkšņajās pārmaiņās
pārņēmis izmisums par darba
pienākumiem, bērnu pieskatīšanu
un sadzīviskiem sarežģījumiem.
Otrās klases bērns mierīgi pavai-
cājis: “Mammu, vai tas ir tavs ie-
tekmes loks?” Šī situācija nākusi
kā apliecinājums, ka bērni ir uz-
tvēruši pret pašu spēkiem saudzī-
gākas un vienlaikus efektīvākas
domāšanas stratēģiju, tās atslēgas
vārdus, jo nav lietderīgi tērēt sa-
vus resursus notikumiem, kurus
nevari ietekmēt. K.Paisuma arī
apstiprināja, ka jau izdodas īste-
not redzējumu par skolu kā
Drabešu kultūrizglītības centru,
kam svētību pirms pāris gadiem
deva pašvaldība. Skolas vidi aktī-
vi izmanto Amatu māja, un tur arī
šovasar notiek, piemēram, pasta-
lu gatavošanas meistarklases un
aušanas nodarbības. q

Rakstura veidošana

Jau pavasarī, stāstot par Valsts
izglītības satura centra īstenotā
projekta “Kompe tenču pieeja
mācību saturā” (Sko la 2030) vir-
zīto vidusskolu specializāciju,
“Druva” vēstīja par
līgatneS novada vi-
duSSkolaS ambiciozo
plānu radīt jaunu vidējās izglītī-
bas produktu, kas potenciāli spē-
tu piesaistīt pamatskolu beidzē-
jus arī no citiem novadiem. Pre -
tenciozais nosaukums Jauno lī-
deru skola ietver ideju par jau
vidusskolas gados ieliktu stipru
pamatu jaunieša nākotnes profe-
sijai vides pārmaiņu un viesmīlī-
bas pakalpojumu jomā. Šīs no-
vada skolas jauninājums gan pa-
gaidām attieksies tikai uz sep-
tembrī 10.klasi uzsākušajiem,
taču mācību pārplānošanas un
tajās iesaistīto cilvēku resursu
apjoms ir iespaidīgs. 

Vidusskolas direktore Saiva
Vītola “Druvai” pastāstīja, ka ie-
stādes kolektīvs jau ilgāku laiku
bijis pārdomās, kas ir tas jaunais
ceļš, kas būtu piemērots tieši vi-
ņu skolai. Pērn rudenī kādā tik-
šanās reizē S.Vītolai    pārdomas
par jēgpilnu šodienas vidējo iz-
glītību atklājis vietējais uzņē-
mējs un atpūtas kompleksa
“Zeit” saimnieks Marģers
Zeitmanis. Tas bijis ārējais sti-
muls īstajā brīdī, ik nedēļu tie-
koties ar pašvaldības vadību un
potenciālajiem sadarbības par-
tneriem, attīstīta koncepcija, kur
vidējās izglītības saturs sapludi-
nāts ar profesionālo pilnveidi.
Pēc absolvēšanas jaunietis gan
vēl nesaņems attiecīgās jomas
speciālista diplomu, taču apgūtie
kursi būs ņemami vērā    akadē-
miskajās vai jau profesionālajās
gaitās.
Tas nozīmē, ka ne tikai sagrupē-
tas apgūstamās disciplīnas un ie-
kļauti kādi jauni mācību priekš-
meti, bet katru semestri, lai mā-
cītos zināšanas pielietot,  saru-
nātas prakses vietas uzņēmumos
un laboratorijās, bet konkrētu
prasmju apgūšanai uzaicināti pa-
sniedzēji no Vidzemes
Augstskolas, biznesa augstsko-
las “Turība”, Latvijas

Universitātes un Latvijas Kultū -
ras koledžas.

Kā vienu piemēru S.Vītola
min - ne vienmēr aizdomāja-
mies, ka arī viesmīlības pakal-
pojumu sniedzējam  ir svarīga
uzstāšanās prasme. Lai slīpētu
šīs iemaņas, vidusskolēni strādās
režisoru vadībā un  izmēģinās
spēkus arī uz skatuves.
Sadarbības partneru lokā ir arī
Dabas aizsardzības pārvalde, at-
kritumu apsaimniekošanas uzņē-
mums “ZAAO”, “Ģi menes zob -
ārstniecība”, rehabili tācijas
centrs “Līgatne”, jau pieminētais
“Zeit”, kā arī Priekuļu pusē eso-
šais Vides risinājumu institūts.
Kā neformālā izglītība jaunajā
konceptā skolēniem tiks piedā-
vāta iespēja apgūt B kategorijas
autovadītāja apliecībai nepiecie-
šamās zināšanas. Līderu skolas
vīzija ietver arī regulāru dažādu
industriju speciālistu, līderu un
iedvesmotāju meistarklases un
vieslekcijas. Divas šādas autori-
tātes arī piekritušas kļūt par šo
audzēkņu tādiem kā krustvecā-
kiem. Vides un klimata virzienā
tas būs biologs, žurnālists un rai-
dījumu veidotājs Māris Olte, sa-
vukārt viesmīlības jomā - “Zeit”
izveidotā Tīklu parka vadītāja
Alise Koļesņikova.

Lai gan Jaunā līderu skola
jau izskanējusi medijos un iestā-
des komanda meklē dažnedažā-
dus kanālus tās iespēju izplatīša-
nai, pagaidām vairāk jūtama in-
terese, ne ģimeņu pārliecinoša
gatavība mesties jaunajā piedā-
vājumā. “Tā problēma diemžēl
pastāv - Līgatne nav gluži satik-
smes mezglā, un jauniešiem, kas
nedzīvo novadā, jāmeklē arī iz-
mitināšanas risinājumi,” norāda
S.Vītola, atzīstot, ka kopmītnes
šeit nav, skola var palīdzēt atrast
viesģimenes, taču jau ir vecāki,
kas interesējas par iespējām īrēt
mitekli bērnam uz mācību laiku.
Jautājumi par jauno piedāvāju-
mu bijuši arī no ģimenēm
Valmierā, Pierīgā, taču direktore
pieļauj, ka nedaudz arī attur
koncepcijas svaigums - vecā-
kiem    vē lnav iespējas pārlieci-
nāties, kas tas ir. Tādēļ    jo vai-
rāk apņēmīgi S.Vītola sola:
“Visu, ko esam apsolījuši jauna-
jiem vidusskolēniem,    arī no-
drošināsim neatkarīgi no tā, cik
daudz viņu būs!” Vēl vasaras vi-
dū pieteikumu skaits liek domāt,
ka abu novirzienu audzēkņi daļu
mācību tomēr pavadīs kā viena
klase. q

Pieredzes bagāža
jau skolā

Projektu finansē  Mediju
atbalsta fonds no Latvijas
valsts budžeta līdzekļiem. 
Par materiāla saturu atbild
SIA “Cēsu Druva”.

Lappusi sagatavojusi
Līga SaLnite

“skola 2030” redzējums par skolēnu:
Jaunietis gūst mūsdienīgas lietpratības izglītību un kļūst par

personību ar pašapziņu, kurš ciena un rūpējas par sevi un citiem;
lietpratēju izaugsmē, kam mācīties nemitīgi un ar aizrautību ir
kļuvis par ieradumu; atbildīgu sabiedrības dalībnieku, kurš iedziļi-
nās, līdzdarbojas un sadarbojas, un radošu darītāju, kurš ievieš
inovācijas.

Neizbēgamās tehnoloģijas
Savukārt Jaunpiebalgas no-

vada pašvaldība šogad novirzīju-
si krietnu devu budžeta līdzekļu
tieši tehnoloģisko iekārtu papil-
dināšanai vietējā izglītības iestā-
dē. JaunpiebalgaS vi-
duSSkolaS direktors Arnis
Ratiņš stāsta, ka nupat izveidota
jauna informātikas klase tieši sā-
kumskolas audzēkņiem, nomai-
nīti novecojušie datori pedago-
giem un iegādātas divas digitālās
iekārtas specializēto priekšmetu
pilnvērtīgākai apguvei. Direktora
vietnieks informācijas tehnoloģi-
ju jomā Jānis Šāvējs “Druvai”
paskaidroja - vēl norit iepirkuma
procedūras pēdējās formalitātes,
taču augustā plānots skolā uzstā-
dīt no datora vadāmo frēzi un

bioloģijas kabinets tiks aprīkots
ar interaktīvo ekrānu, kā arī bez-
vadu kameru, lai, piemēram, vei-
cot  neliela izmēra laboratorijas
darbu, būtu iespējams to filmēt
un uz ekrāna parādīt visiem au-
dzēkņiem. Ar programmatūru va-
dāmā frēze ļaušot pašam radīt di-
zainu un izgriezt noteiktas for-
mas no saplākšņa, organiskā stik-
la un vieglajiem metāliem.
J.Šāvējs gan atzīst, ka, viņaprāt,
šādas iekārtas nonākšana skolā ir
neizbēgams solis, jo darbs un tās
principu iepazīšana pat ir iestrā-
dāti jaunajā mācību saturā. Taču
viņš piemetina, ka tam ir vēl savi
papildu ieguvumi - skolēns pats
varēs izgatavot    figūras, piemē-
ram, ģeometrijas vai fizikas uz-
devumu risināšanai, kā arī vidus-

skolēni varētu izstrādāt dizainu
pirmsskolēnu rotaļnodarbību atri-
būtiem. Tuvākajā nākotnē vēl ie-
cerēts skolai sagādāt 3D printeri.

Šādi uzlabojumi kopumā pra-
sījuši ap 23 tūkstošiem eiro, pa-
stāstīja A.Ratiņš. Jāpiebilst, vi-
dusskola tiešām patlaban bauda
pašvaldības atbalstu. Papildu jau
šovasar skolas ēkā notiekošajai
apkures sistēmas renovācijai (ap
40 tūkstoši eiro) vietvara tik tik-
ko (pagājušajā nedēļā) piekritusi
segt arī    ceļu satiksmes noteiku-
mu teorijas pasniedzēja darba sa-
maksu un vēl brīvpusdienas vi-
dusskolēniem, kuriem vienīga-
jiem skolā līdz šim tās netika no-
drošinātas. q

Mācību satura ietvars “skola 2030”


