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Mazās skolas apvieno spēkus, lai strādātu mūsdienīgi

No 19. līdz 22. augus-

tam Brocēnu novada 

Smuku muižā vasaras nomet-

nē tikās 79 to skolu, pašvaldī-

bu un sabiedrisko organizāciju 

pārstāvji, kas īsteno Sorosa 

fonda–Latvija (SFL) iniciatīvas 

„Pārmaiņu iespēja skolām” ak-

tivitātes. Viņiem tā bija iespēja 

kopā ar ekspertiem stāstīt par 

paveikto: kā skola ar nelielu 

skolēnu skaitu var kļūt par vie-

tu, kurā mācās ne tikai bērni, 

bet arī viņu tēti, mammas, vec-

vecāki un jebkurš tuvākās ap-

kārtnes cilvēks, kā viens otru 

var iedvesmot, lai apgūtu jau-

nas prasmes, kas noder mazā 

biznesa uzsākšanai. Ieskatoties 

projekta atskaitēs, prezentāci-

jās, nav iespējams atrast divas 

līdzīgas aktivitātes, jo katrā vie-

tā ir atšķirīgi cilvēkresursi, va-

jadzības un iespējas un atbilsto-

ši tiek veidoti unikāli pasākumi, 

kas bagātina gan pedagogus, 

gan vietējos cilvēkus un paaug-

stina viņu pašapziņu. Visas šīs 

aktivitātes cilvēkus mudina kļūt 

par savas dzīves saimniekiem 

un izrauties no apburtā loka, 

kurā visu laiku esi atkarīgs no 

citu labvēlības. Pasākumus sa-

viem vienaudžiem un arī vecāka 

gadagājuma cilvēkiem organizē 

jaunieši, tādējādi visi kļūst par 

aktīviem dalībniekiem, nevis 

pasīviem vērotājiem.

Vasaras skolas dalībniekiem 

ir desmitiem ideju, kā skola – 

daudzfunkcionāls centrs – va-

rētu darboties ilgtermiņā. 

Redzot šo cilvēku apņēmību, 

rodas pārliecība, ka viņiem 

visiem kopā izdosies pārva-

rēt jebkurus šķēršļus, lai lauki 

neaizaugtu krūmiem, bet tur 

ziedētu puķes, nektāru vāktu 

bites, augtu dārzeņi, ienāktos 

augļi un 1. septembrī skolas 

durvis vērtu smaidīgi, veselīgi 

un dzīvespriecīgi bērni…

Foto: Andris Bērziņš

Vasaras skolā SFL iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” dalībnieki no dažādiem Latvijas novadiem dalījās savos pieredzes stāstos par paveikto un diskutēja par savu skolu kā 
daudzfunkcionālu centru ilgtspēju turpmākajos piecos gados.

Daiga Kļanska
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Iebraucot Dunavas pa-

matskolas pagalmā, vis-

pirms skatienu piesaista ziedošas 

un rūpīgi koptas puķu dobes un 

grozi, ābeļdārzs un sporta laukumi. 

Nākamais, ko pamanām, – skolas 

ēkai ir vairākas durvis, kas ved ne 

tikai uz skolu, bet arī uz pagasta 

bibliotēku, tradīciju zāli, sporta zāli 

un citām telpām. Verot vienas no 

astoņām durvīm, ienākam skolā, 

kurā sagaida un par savu darbu 

aizrautīgi stāsta skolas direktors 

Uģis Varslavāns un trīs skolotā-

jas – Astra Liopa, Vanda Knipste 

un Aina Vēvere.

Īsteno četras 

izglītības programmas

Dunava ir skaista un sakopta 

vieta gleznainās Daugavas krastos, 

tālu no Jēkabpils novada centra, 

un tur rudeņos un pavasaros ir 

dubļaini un pārplūduši ceļi, tādēļ 

plūdu laikā bērnus uz skolu ved 

ar laivām. Dunavā patlaban dzīvo 

tikai aptuveni 700 cilvēku, bet pa-

gājušajā mācību gadā skolojušies 

vien 35, tajā skaitā septiņi pirms-

skolas vecuma, bērni, strādājuši 

desmit skolotāji, no kuriem trīs ir 

kopīgi ar kaimiņskolu.

Kopš pagājušā mācību gada 

skolā īsteno arī pirmsskolas izglītī-

bas programmu: vecāki lūguši, vai 

nevarot paņemt skolā arī jaunākus 

bērnus, – redzot, ka pārējie aiz-

iet uz skolu, arī mazie gribot iet 

līdzi. Vai var iedomāties labāku (un 

gudrāku) lūgumu no bērna puses? 

Tagad rīta cēlienā skolā kopā ar 

pirmsskolas skolotāju A. Vēveri 

darbojas arī mazākie bērni. Skola 

līdzās vispārējās pamatizglītības 

programmai īsteno arī divas spe-

ciālās izglītības programmas sko-

lēniem ar mācību traucējumiem 

un skolēniem ar garīgās attīstības 

traucējumiem. „Mēs bijām spiesti 

atvērt šīs programmas, jo vecāki 

kategoriski atteicās vest bērnus 

uz internātskolu, kur viņi būtu 

projām no mājām veselu nedēļu. 

Citādi šie bērni paliktu pat bez pa-

matizglītības iegūšanas,” situāciju 

raksturo U. Varslavāns.

V. Knipste lepojas ar skolēnu 

sasniegumiem: katru gadu skolo-

tāji sagatavo skolēnus olimpiādēm, 

kur tiek gūti panākumi, piemēram, 

2004. gadā skola ieguvusi balvu 

„Mazā pūce”, ko piešķir par sko-

lēnu sasniegumiem mācību priekš-

metu olimpiādēs.

Pēdējās desmitgadēs samazinā-

jies arī Dunavas iedzīvotāju skaits: 

daļa aizbraukusi uz Jēkabpili, daļa – 

uz Rīgu, pa kādam – arī uz ārze-

mēm, jo Dunavā darbavietas ir 

tikai pamatskolā, pagasta pārvaldē, 

trijos veikalos, pasta nodaļā un 

dažās zemnieku saimniecībās. 

„Sākoties krīzei, apdraudēta bija 

arī skolas pastāvēšana. Ja pagastā 

nebūs skolas, nebūs arī pagasta, 

jo ģimenei ir svarīgi, ka viņi var 

tepat, tuvumā, skolot savus bēr-

nus. To saprata arī novada vadī-

ba un pagasta pārvaldnieks, tādēļ 

reģionālajai reformai paredzētos 

līdzekļus ieguldīja skolas logu un 

jumta nomaiņā.

A. Liopa stāsta, ka pirmajā SFL 

atbalstītajā projektā skola pārtapu-

si par daudzfunkcionālu izglītības, 

kultūras un sociālā atbalsta centru. 

Projekta laikā izremontēts pirmais 

stāvs, turklāt to darījuši paši Du-

navas cilvēki, vienlaikus apgūstot 

apmetēju, krāsotāju prasmes. Uz 

šīm telpām pārcelta bibliotēka. 

Pēc SFL projekta „Pārmaiņu ie-

spēja skolām” 1. kārtas dunavieši 

turpināja darbu, un nu arī 2. kārtā 

skolai izdevies sarīkot dažādas no-

darbības ikvienam pagasta iedzī-

votājam, kā arī iegādāties vairākas 

vērtīgas lietas, kas lieti noder ne 

tikai skolai, bet visiem pagasta ie-

dzīvotājiem, – šujmašīnu, gludekli, 

veļas mazgāšanas mašīnu, ledus-

skapi un pat vakuumiepakotāju, 

mēbeles. Pagasta cilvēki var atnest 

un izmazgāt drēbes, jo īpaši šo 

iespēju viņi izmanto ziemā. Pie-

prasīts ir šuvējas pakalpojums, jo 

mājās šujmašīna ir vien retajam: 

nu vairs nav jābrauc pie šuvējas 

uz Jēkabpili, tepat var iešūt atirušu 

rāvējslēdzēju, nošūt bikšu vai svār-

ku malu. Pašlaik skolas darbinieki 

eksperimentē ar dārzeņu, augļu 

un ogu vakuumiepakošanu un šo 

pakalpojumu piedāvās arī pagasta 

iedzīvotājiem. Ir arī augļu žāvē-

tājs – paši var gatavot sukādes.

Ar finansiālu hipotēku bankas 

atbalstu pie skolas paši uzbūvējuši 

lapenīti jeb zaļo klasi, kur rudeņos 

un pavasaros bērni mācās, zīmē. 

Līdzās iekārtota ugunskura vieta, 

nopirkts katls, kurā vārītās putras 

ar gardu muti apēd arī tie bērni, 

kuri putras mājās nav ēduši. Lape-

nīti un ugunskura vietu var izman-

tot jebkurš pagasta iedzīvotājs, tā 

ir pulcēšanās vieta arī sporta un 

pagasta svētkos. Skolas sporta 

zālē sporto gan skolēni, gan pieau-

gušie, tur notiek arī pagasta deju 

kolektīva mēģinājumi.

Mācās angļu valodu,

dārzkopību un 

konservēšanu 

Pieaugušos skolotāji aicina 

arī uz dažādiem izglītojošiem un 

praktiskiem pasākumiem – apgūt 

datorprasmes, angļu valodu, dārz-

kopību, konservēšanu. „Ja desmit 

cilvēki brīvprātīgi mācās angļu va-

lodu, tas taču ir ļoti labs rezultāts, 

vai ne?” vaicā A. Liopa. Ar sajūsmu 

viņa stāsta par kādas jaunas sievie-

tes prieku par milzīgajiem sīpoliem, 

kuri šovasar viņas dārzā izauguši no 

sēkliņām. Ja viņa nebūtu nākusi uz 

dārzkopības nodarbībām, viņa par 

šādu iespēju nebūtu uzzinājusi un 

nebūtu tos izaudzējusi. Cilvēkiem 

bijusi interese arī par konservēšanu, 

ievārījumu vārīšanu, sulu spiešanu, 

dārzeņu un augļu dekorāciju veido-

šanu. Ja kāds neticis uz nodarbību, 

interesējies, vai ir iespēja tikt pie 

receptēm, degustēt jau gatavos 

ziemas krājumus. 

Galvenais – izvilkt 

cilvēkus no mājām

Uz jautājumu, kā skolotājiem 

izdevies pārliecināt vietējos cilvē-

kus par nepieciešamību atnākt uz 

skolu, A. Liopa atbild, ka sākumā 

pagasta centrā izlikuši afišas par 

nodarbībām, bet būtu naivi cerēt, 

ka ar to bija diezgan. „Cilvēki ir 

jāuzrunā personīgi, jāpiezvana, jo 

tad viņiem ir neērti nenākt, vēlāk 

jau par nodarbībām var atgādināt 

ar īsziņām. Kāda gados vecāka 

kundze pēc pāris nodarbību ap-

meklējuma ar prieku stāstīja, ka 

nu viņa pabijusi Dunavas ļaudīs,” 

stāsta A. Liopa.

Skolotāja stāsta, kā tiek ap-

zinātas skolas vajadzības un ie-

spējas: visi kopā nolemj, ko vēl 

skolai vajadzētu, un tad raugās, 

vai šai vajadzībai projektā varēs 

gūt atbalstu. Kolēģi uzteic Astru, 

ka tieši viņa ir tā, kas kolektīvu ir 

aizrāvusi ar projektu idejām, tādēļ 

viņiem nekas cits neesot atlicis kā 

vien iesaistīties ideju pilnveidošanā 

un īstenošanā. Ko viņi paši ieguvu-

ši no daudzveidīgās darbošanās? 

Astra atbild, ka ir izdevies iegūt 

pieredzi un izprast, kā strādāt ar 

dažādiem projektiem, ievērot noteik-

tās prasības, veikt cenu aptauju, kārtot 

dokumentāciju, – skolotājiem tās visas 

ir jaunas prasmes. „Turklāt ir izdevies 

pārvarēt iekšējās šaubas un barjeras, 

piemēram, „ko nu es?”. Projekti ir 

iespēja skolotājiem profesionāli augt 

un apzināties, ka viņi spēj darīt arī 

ko vairāk, ne tikai tradicionāli mācīt 

bērnus,” lepojas A. Liopa.

Mazās skolas turēs 

iespējami ilgi

Jēkabpils novada projektu koor-

dinatore Gunta Dimitrijeva stāsta, 

ka Jēkabpils novada teritorija ir liela, 

taču iedzīvotāju blīvums – ļoti zems. 

Šomēnes komiteju sēdēs deputāti 

runājuši arī par skolām un pauduši 

pārliecību, ka tās ir jāsaglabā tur, kur 

tās atrodas patlaban, jo novada 

ceļu infrastruktūra ir slikta – ru-

denī, ziemā un pavasarī skolēnus 

aizvest uz lielākām skolām praktis-

ki ir ļoti grūti, tam nepieciešams 

arī daudz laika. G. Dimitrijeva at-

zīst, ka 2009. gadā, kad sākās krīze, 

skolotāji bijuši ļoti noraizējušies 

par savu nākotni, bet pirmais SFL 

projekts, kā arī Lauku atbalsta die-

nesta projekts sporta zāles un 

laukumu izveidei šiem cilvēkiem 

iedevis otro elpu. „Tagad viņiem ir 

ļoti laba infrastruktūra un idejas, kā 

dzīvot un darboties. Projektos viņi 

ir ieguvuši jaunas iespējas un kļu-

vuši konkurētspējīgāki, kas ir viņu 

stiprā puse. Man patīk, ka Dunavā 

cilvēki strādā kopā – tur ir ļoti laba 

pagasta pārvaldes un skolas sadar-

bība, direktors ir atvērts visam 

jaunajam. Protams, Astra ir viņu 

lielais ieguvums; pirmo projektu 

viņiem uzrakstīju es, vadīju to un 

braucu uz sanāksmēm, bet tagad 

viņi paši visu dara, vien kādreiz 

piezvana, lūdzot padomu,” uz-

sver G. Dimitrijeva.

Projekti Dunavas skolotājiem devuši iespēju profesionāli augt

Daiga Kļanska

Skolotāja Astra Liopa un skolas direktors Uģis Varslavāns demonstrē 
vakuumiepakošanas iekārtu, ko patlaban skolas darbinieki izmēģina, 
lai ziemai saglabātu svaigas ogas, augļus un dārzeņus.

   Aija Tūna: 
„Dunavas pamatskolu allaž minam par piemē-

ru: kā lieliski izmantot jau esošos resursus, pama-

zām tos papildināt, bet – pats galvenais – kā dzīvot 

ar cieņas pilnu attieksmi pret sevi, savu vietu un ap-

kārtējiem cilvēkiem. Dunavas skola kļuvusi par vietu, 

kas patiesi ir noderīga ikvienam apkaimes cilvēkam 

un kuras durvis ir atvērtas tad, kad nepieciešams. 

Līdz ar to samazinās raizes, ka mazā skola ir dārga – 

uzturēšanas izmaksas nav jādala tikai ar formālās 

izglītības programmās esošo skolēnu skaitu. Atbalsts 

nodarbinātībai, uzņēmējdarbības aizmetņi, rūpes 

par pirmsskolas vecuma bērnu pilnvērtīgu attīstību 

un daudz kas cits veido Dunavas skolas piedāvāju-

mu portfolio, sniedzot daudzveidīgas personiskās un 

profesionālās attīstības iespējas gan skolēniem, gan 

ikvienam apkaimes cilvēkam. Aktīvi strādājot un pa-

reizi komunicējot, arī mazā novada nomales skola ir 

pamanīta un novērtēta un tajā ir iespēja izpausties 

tādiem fantastiskiem cilvēkiem kā Astra Liopa un vi-

ņas domubiedri.”
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Jēkabpils novada projektu speciā-
liste Gunta Dimitrijeva uzteic du-
naviešus par prasmi kopīgi strādāt, 
lai ieguvējs būtu ikviens novada 
iedzīvotājs.

Man patīk, ka 
Dunavā cilvēki 

strādā kopā – tur 
ir ļoti laba pagasta 
pārvaldes un skolas 
sadarbība, direktors 
ir atvērts visam 
jauna jam.
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„Tā ir iespēja pašiem uz sevi 

paskatīties citām acīm, apzināties, 

ko paši varam izdarīt – ka varam 

mācīt ne tikai bērnus, bet arī 

visus pārējos. Varam izdarīt to, 

par ko iepriekš tikai sapņojām. 

Mazā lauku skola var uzdrīkstē-

ties kaut ko vairāk nopirkt, kaut 

kur aizbraukt,” tā par SFL pro-

jekta „Pārmaiņu iespēja skolām” 

atbalstu stāsta Briežuciema pa-

matskolas sākumskolas skolotāja 

Silvija Ločmele, piebilstot, ka iz-

veidojusies lieliska sasaiste: sko-

la – pagasta pārvalde – vietējās 

biedrības – zemnieki. SFL rīkotie 

semināri noderīgi arī personības 

pilnveidošanai, profesionalitātes, 

pašapziņas paaugstināšanai un 

sniedz redzējumu uz notiekošo 

no putna lidojuma.

Ierodas un rodas 

savi speciālisti

Kopš iesaistīšanās iniciatīvā 

„Pārmaiņu iespēja skolām” jau 

trīs gadus sarīkotas vasaras no-

metnes; vasarās, kad papildu fi-

nansējuma nav bijis, nometnes 

rīkotas pašu spēkiem, ar mini-

mālu pašvaldības atbalstu. Tajās 

piedalās dažādu vecumu bērni un 

jaunieši, kuri var apgūt daudzvei-

dīgas amata prasmes – aust, cept 

maizi, siet jāņusieru, iepazīt zāļu 

tējas. Šovasar septiņus līdz div-

padsmit gadus veci bērni atklā-

juši krāsu pasauli, dekupējot un 

apgleznojot gan sienas, gan ap-

ģērbu. Daudzkrāsu „Varavīksne” 

iezaigojusies arī tāpēc, ka skolai 

ir brīnišķīga nometņu vadītāja 

Inese Ozoliņa un brīvprātīgie – 

jaunieši, kas palīdz izgudrot inte-

resantus nometnes pasākumus.

Briežuciema projekta vadī-

tāja S. Ločmele stāsta, ka īpašs 

prieks esot par Pepijas Garze-

ķes vasaras skolu pirmsskolas 

un sākumskolas bērniem, jo di-

vas reizes nedēļā bērni kopā ar 

vecākiem gan vēroja, kā strādā 

pedagogs, gan paši iesaistījās 

dažādās radošās un attīstošās 

nodarbībās. Pulcējušies vidēji 

septiņi līdz divpadsmit bērni 

četru līdz desmit gadu vecumā.

„Pateicoties SFL materiālajam 

atbalstam, jau gadu skolā ir logo-

pēds, arī koriģējošā vingrošana. 

Tik mazai skolai kā mēs – tikai 

56 izglītojamie – logopēds pat 

nepienākas, bet ļoti daudziem 

bērniem ir vajadzīga speciālis-

ta palīdzība, tāpat ir problēmas 

ar stāju, izliektajiem mugurkau-

liem,” atzīst S. Ločmele.

Viņa stāsta, ka īsts atradums 

esot vietējā jauniete Sandra 

Pakalnīte, kura nesen uzsāku-

si tālmācības studijas Latvijas 

Biznesa koledžas kultūras me-

nedžera specialitātē, bet nolē-

musi apgūt arī koriģējošās vin-

grošanas prasmes, lai palīdzētu 

Briežuciema bērniem. „Kur vēl 

labāks risinājums, ja pašiem 

būs savs vietējais speciālists?!” 

priecīgi stāsta Silvija.

Nojūk robežas 

un vecumi

SFL projekts savā ziņā veici-

nājis pārnovadu sadraudzību, jo 

Briežuciema jaunieši nolēmuši 

rīkot kopīgu velobraucienu ar 

sportiskākajiem Baltinavas do-

mubiedriem.

„Mēs dzīvojam Balvu novadā, 

bet tikai apmēram piecu kilomet-

ru attālumā ir Baltinavas novads, 

tā ka tepat, kaimiņos, visu laiku 

dzīvojam. Sandra velobraucienu 

organizē no mūsu puses, bet no 

Baltinavas – viņu vidusskolas di-

rektors un ģeogrāfijas skolotājs 

Imants Slišāns,” skaidro S. Loč-

mele. Velobrauciens par godu 

Briežuciemam, Baltinavai un 

vietējiem Balkanu kalniem no-

saukts par „BBB”.

„Nesen ar mūsu senioriem 

krustu šķērsu izbraucām bijušo 

Balvu rajonu. Visiem ļoti pati-

ka,” stāsta Silvija un atgādina – 

arī tas lielā mērā ir SFL pro-

jekta nopelns, ka sarosījušies 

un iesaistās visi – mazi un lieli, 

veci un jauni. Aktīvi notiek pie-

augušo neformālā izglītošana, 

senioriem rīkoti datorkursi.

Skolas solā sēstas arī tēvi. 

Skolā izveidota kokapstrādes 

darbnīca, kurā amata prasmes 

mācās astoņi vīri – gan skolas 

bērnu tēvi, gan tie, kuru bērni 

pamatskolas gaitas jau beigu-

ši. „Ir jauki redzēt, kā viņi pie 

datora kopā ar skolotāju vis-

pirms gudro idejas, kā pēc tam 

apspriežas pie kafijas tases. Tas 

jau arī attaisno un iedzīvina 

mūsu virsprojekta „Briežucie-

ma pamatskolas kā daudzfunk-

cionāla resursu centra attīs-

tība” būtību,” atzīst pārmaiņu 

koordinatore.

Ar SFL materiālu atbalstu top 

arī mājaslapa jeb internetveikals 

vietējo amatnieku izstrādājumu 

pārdošanai un popularizēšanai, 

jo dažādu amata meistaru Brie-

žuciemā neesot mazums. Arī šī 

ideja tiek realizēta kopā ar Balti-

navas novadu.

Uz vaicājumu, kas ir galve-

nie ideju ģeneratori un darītāji, 

S. Ločmele atbild, ka simtpro-

centīgi iesaistās pamatskolas 

skolotāji. „Nav, kur likties, – 

visiem jādara, un visi labprāt 

arī darbojas,” smaidot stāsta 

projekta vadītāja.

Vēlos darīt vēl un vēl

„Gads paskrējis nemanot, 

jo viens notikums sekojis ot-

ram. Manuprāt, tieši sākoties 

SFL projektam, viss sāka strauji 

attīstīties, – pirms tam dzīve 

ritēja klusi, klusi. Tagad salīdzi-

nu un saprotu, ka projekts bijis 

atspēriena punkts, kas arī turp-

māk neļaus nīkt bezdarbībā, – 

būs iekšēja vēlēšanās darīt vēl 

un vēl,” stāsta S. Pakalnīte. Viņa 

atzīst, ka visas idejas nākot no 

S. Ločmeles, bet viņa palīdzot 

tās realizēt.

Sandra ar prieku atceras 

lasīšanas konkursu „Lasu, lasu 

grāmatiņu”, kurā 1.–5. klases 

bērni tika mudināti lasīt pasa-

kas, piedzīvojumu un spoku 

stāstus. Viena bērna rekords 

bija divdesmit piecas izlasītas 

grāmatas sešos mēnešos, bet 

kopā – vairāk nekā divsimt grā-

matu. „Bērniem šķita saisto-

ši, ka es, tikko pati no skolas 

sola (nevis skolotāji!), stāstu 

par izlasītajām grāmatām, ka 

kladē pierakstu, ko esmu izla-

sījusi. Kad kādam pajautāju, vai 

ir ko jaunu lasījis, tas sakautrē-

jies solīja: „Sandra, es noteikti 

izlasīšu…”” ar smaidu stāsta 

jauniete un piebilst, ka daudzas 

idejas jau neprasa nekādus lī-

dzekļus, tikai vēlmi darīt.

Kad no Balviem atbraukusi 

koriģējošās vingrošanas speciā-

liste, viņa iedvesmojusi domāt, kā 

turpmāk pašai apgūt šo prasmi, 

lai palīdzētu saviem cilvēkiem.

Atbildot uz jautājumu, kā-

pēc jaunieši nolēmuši doties 

velotūrē pa tuvāko apkārtni, 

Sandra atklāj, ka pašai ļoti patīk 

velosports. „Daudz jau Brie-

žuciemā neesam palikuši, bet 

kādus piecus līdz desmit jau-

niešus, manuprāt, izdosies sa-

saukt, lai apceļotu dzimto pusi 

kopā ar baltinaviešiem, jo no 

pašiem lielā mērā atkarīgs, cik 

piepildīta būs mūsu ikdiena,” 

secina S. Pakalnīte.

Mazā lauku skola notic sev un uzdrīkstas

Skolas solā sēstas arī tēvi. Skolā izveidota kokapstrādes darbnīca, kurā amata prasmes mācās astoņi vīri – 
gan skolas bērnu tēvi, gan tie, kuru bērni pamatskolas gaitas jau beiguši.

Ilze Brinkmane

Izveidojusies 
lieliska sasaiste: 

skola – pagasta 
pārvalde – vietējās 
biedrības – zemnieki.

Tas lielā 
mērā ir SFL 

projekta nopelns, 
ka sarosījušies 
un iesaistās visi – 
mazi un lieli, veci un 
jauni. Aktīvi notiek 
pieaugušo neformālā 
izglītošana, senioriem 
rīkoti datorkursi.

   Aija Tūna: 
„Šopavasar, kad Latvijā uzvirmoja kārtējā disku-

sija, cik patstāvīgas ir (var būt, jābūt?) mūsu skolas, 

burvīgu atbildi sniedza Silvija Ločmele no Briežucie-

ma, sakot, ka „patiesībā mūsdienu skolai ir ja ne ju-

ridiskas, tad vismaz morālas pašnoteikšanās tiesības 

un pat pienākums – uzkrājot prasmes un stiprinot 

vēlmi darīt visu, lai būtu, lai pastāvētu un lai šī pa-

stāvēšana būtu jēgpilna un kvalitatīva”. Briežuciema 

skolas kolektīvs iemācījies saskatīt iespējas, atrast 

domubiedrus, tad darbojas un gūst no tā prieku; nu, 

piemēram, kā šopavasar, sarīkojot tikšanos ar Balvu 

motoklubu. Silvija smaidot teic, ka tā ir kārtējā ma-

zas skolas priekšrocība – nepilnas stundas laikā ar 

superīgiem un ļoti stilīgiem močiem viens motoklubs 

var izvizināt visu skolu!

Jau 2010. gadā Silvija tika izvirzīta balvai „Latvi-

jas lepnums”, un ar katru gadu viņas darbība aizvien 

vairāk pārliecina, ka viņa ir savas kuplās ģimenes, 

Briežuciema, Balvu novada, mūsu pārmaiņu skolu un 

visas Latvijas lepnums. No Briežuciema var mācīties 

ikviena Latvijas skola, jo, strādājot ar šādu attiek-

smi, ikviena diena, vieta un visa Latvija tiešām kļūst 

jo dienas, jo labāka, un mūsu skolās var augt lepni, 

čakli un sirsnīgi cilvēki.”
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Skola - kopienas attīstības resurss4

Tieši pirms gada, iepriek-

šējā mācību gada sākumā, 

dzirdēju šādu izteikumu: „Skolas ir 

kā konfektes. Ja vien būtu bērni, 

kas tajās mācās…” Teiktais bija 

kopsavilkums par izglītības iestāžu 

gatavību jaunajam darba cēlienam 

un atspoguļo arī joprojām iesīk-

stējušos uzskatus par skolu. Taču, 

padomājot dziļāk, izrādās, ka Lat-

vijā vislielākās grūtības sagādā tieši 

tradicionālas vispārizglītojošās dienas 

skolas saglabāšana. Skolēnu skaits 

šādās skolās sarūk, vienlaikus 

daudzviet pieaug pieprasījums pēc 

vakarskolas, konsultāciju punkta, 

tālmācības vai citām mācību for-

mām; aizvien nopietnāka uzmanība 

tiek pievērsta bērna attīstības no-

drošināšanai pirmsskolas posmā, 

mūžizglītībai, tostarp profesionālo 

iemaņu veidošanai, kas cilvēkiem 

dažādā vecumā ļautu iekļauties vai 

atgriezties darba tirgū.

Ja noticam, ka skola nedarbo-

jas tikai no 1. septembra līdz no-

teiktam maija vai jūnija datumam, 

ja atļaujamies vaļību domāt, ka 

ne tikai sēdēšana klasē garan-

tē augstus mācību rezultātus, ja 

atceramies, ka cilvēki dzīvo un 

strādā ilgāk, un priecājamies, ka 

mācības atsāk, turpina, papildina 

utt. ikvienā vecumā, – iznāk, ka 

arī Latvijā, tāpat kā daudzviet pa-

saulē, pieprasījums pēc izglītības 

pakalpojuma pieaug un pedago-

giem un izglītības sistēmai kopu-

mā jāmainās, lai nepaliktu malā.

Pieredze liecina, ka gan paši iz-

glītības darbinieki, gan pašvaldības 

un sabiedrība kopumā pamazām 

paplašinājuši izpratni par skolas 

lomu vietējās sabiedrības ilgtspējī-

gas attīstības nodrošināšanā. Taču, 

iedzīvinot šo izpratni, nepiecieša-

ma efektīva komunikācija, cieša 

skolas un pašvaldības sadarbība un 

iziešana ārpus tradicionālajiem no-

zaru un darbības virzienu rāmjiem, 

lai dažādotu skolas kā fiziska un in-

telektuāla resursa funkcijas vietējā 

sabiedrībā.

Galvenais jautājums ir divpu-

sējs: vai pašvaldība saskata jaunās 

iespējas un atbalsta tās ne tikai 

morāli, bet arī pieņemot nepiecie-

šamos administratīvos un finanšu 

lēmumus un vai pedagogi un sko-

las vadība ir gatavi mainīt sava dar-

ba saturu, stilu un attieksmi.

Vai Latvijas 

pieredze ir pamanīta 

un tiks izmantota 

pašā Latvijā?

Tikko notikušās SFL iniciatīvas 

„Pārmaiņu iespēja skolām” vasaras 

skolas sarunās prieks par uzkrāto 

pieredzi un lepnums par paveikto 

mijās ar nedrošību par tālāko – vai 

Rīga, ministrija, valdība un Saeima 

zina un novērtē to, par ko mūs 

slavē viens ārzemju eksperts pēc 

otra. Latvijas mazās skolas kļūst 

par inovatīvu risinājumu labora-

torijām, apvienojot veselumā un 

vajadzībās balstītu vīziju, efektīvu 

resursu izmantošanu un vērtības, 

kuru centrā ir rūpes par iekļaujo-

šu un saliedētu sabiedrību. Taču 

ilglaicīga un fokusēta attīstība pa-

visam bez resursiem un politiskā 

atbalsta arī nav iespējama, tāpēc 

iniciatīvas dalībnieki kopā ar do-

mubiedriem spriež, kā konsolidēt 

balsis un sadarboties arī pēc ārējā 

atbalsta beigšanās.

Jautājums par inovatīvām iz-

glītības sistēmas sakārtošanas 

pieejām ir jautājums par attiek-

smi un vērtībām: vai esam par 

sadarbību vai sacensību, kurā 

vienmēr būs zaudētājs; vai esam 

par kvalitāti vai kvantitāti, pro-

cesu vai rezultātu. Ir jābūt ļoti 

drosmīgam, lai nostātos vājākā 

pusē, un ļoti stipram, lai padotu 

roku nepopulārajam vai nelaimē 

nonākušajam. Jābūt ļoti gudram, 

lai prastu nesacensties (ar to 

vai tajā jomā), kur sacensība nav 

pamatota (atceraties „dzīvnieku 

skolu”?), ļoti nobriedušam, lai 

atteiktos no negodīgas cīņas un 

nepieņemtu nepelnītu uzvaru. 

Vai pašu uzturētās rezultātu un 

reitingu tabulas atstāj vietu dzi-

ļāko vērtību izkopšanai, prasmei 

un drosmei par galveno atskai-

tes punktu izvēlēties sevi pašu: vai 

mana šodienas versija ir labāka par 

mani vakardien? Vai skola (izglītī-

bas sistēma) māca un mudina dalī-

ties ar zīmuļiem, smaidiem, zināša-

nām, laiku, uzmanību, skolotājiem 

utt. vai pieskata, lai ir katram savs, 

lai netiek špikots, lai nav lieku sa-

runu – un vispār – lai viss notiek 

ātri, viegli pārredzami un ērti, ek-

seļa tabuliņās saskaitāmi.

Atbildes uz šiem jautājumiem ir 

ne vien atbildes uz to, kā jāstrādā 

un cik maksā skola, bet arī atbilde 

uz to, kādu varam sagaidīt sabied-

rības nākotni.

Šis brīdis – vasaras skolas 

dalībniekiem atgādināja britu iz-

glītības eksperts Markus Orlov-

skis – ir tas, kas ir starp pagātni 

un mūsu nākamo galapunktu, un 

no šī brīža izvēlēm atkarīgs, kas 

notiks un kur nokļūsim. Vai mēs 

izmantojam to, ko zina, prot un 

spēj mūsu skolēni? Vai mudinām 

viņus mācīties no kļūdām? Vai 

paši esam gana drosmīgi, lai pie-

ļautu kļūdas, jautātu padomu un 

tad mācītos un ietu tālāk? Būsim 

brīvāki, atvērtāki, bet saglabāsim 

vērtības un veidosim sistēmas, 

kas palīdz, nevis ierobežo!

Mazās skolas Latvijā parādījušas 

sevi kā inovatīvas izglītības un mūž-

mācīšanās resursu visas kopienas 

attīstībai. Ja kaut kas nav iepriekš 

darīts, šajā jomā nevar būt eksper-

tu – arī tā ir viena no M. Orlovska 

izteiktajām atziņām. Mazās skolas 

veidojas par pieredzes krātuvēm. 

Atbalstot tās, palīdzot tām un mā-

coties no to pieredzes, ieguvēji va-

ram būt visi. Ja tā būs mūsu izvēle. 

Laimīgu jauno (mācību) gadu!

Skola vai mācīšanās? 

Aija Tūna, 
SFL iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja 
skolām” vadītāja
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Padomdevēja Ausma Pastore vasaras skolas dalībniekus vispirms aicināja uz baltas lapas uzrakstīt jau paveiktā darba atziņas un ieguvumus, 
tad lapu salocīt kā lidmašīnu un aizsūtīt kādam no kolēģiem. Katrs skaļi izlasīja kolēģa ieguvumus, tādējādi savstarpēji bagātinoties.

Vai protam tās salikt kopā 21. gadsimta kontekstā?

Britu izglītības eksperts Markus Orlovskis ar konkrētiem piemēriem 
demonstrēja, ka pedagogu uzdevums ir iedod bērniem spārnus – ne-
atkarīgi no tā, cik lielā pilsētā vai mazā ciematiņā viņi dzīvo.
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Pedagogi, domājot par savas skolas kā daudzfunkcionāla centra ilgt-
spēju, analizēja cilvēku vajadzības, pieejamos resursus un pārvaramos 
šķēršļus, lai varētu uzlabot vietējo ļaužu dzīves kvalitāti.


