
R
aksturojot Sorosa fon-

da–Latvija (SFL) inicia-

tīvu „Pārmaiņu iespēja skolām”, 

es piedāvāšu līdzību: melnā svītra, 

kurā kādreiz dzīvē gadās iekļūt, 

var pārtapt par skrejceļu, no 

kura pacelties jaunam, varenam 

lidojumam. Šķiet, tieši tā noticis 

ar virkni Latvijas skaitliski mazo 

pamatskolu, kuras pirms laika 

baidījās par savu pastāvēšanu, bet 

nu atrod aizvien vairāk veidu, kā 

gan pašvaldībai, gan vietējai sa-

biedrībai, gan pašas sev parādīt un 

pierādīt, ka skola ir daudz vairāk 

par vietu, kur norisinās mācību 

stundas. Nu mums ir pašiem savi, 

Latvijā radīti piemēri, ka mūsdie-

nīga skola ir fiziskie un intelektu-

ālie vietējās kopienas resursi un 

to pilnvērtīga izmantošana sniedz 

nozīmīgu ieguldījumu visu paau-

džu vietējo cilvēku labsajūtas un 

labklājības vairošanā.

Jāmaina izpratne 

par skolu un izglītību

Iniciatīva „Pārmaiņu iespēja 

skolām” aizsākās 2009. gadā, Lat-

vijai esot pašā zemākajā krīzes 

punktā, un kopš tā laika rosinā-

jusi apmēram 100 Latvijas skolu 

kopā ar pašvaldībām un apkārtē-

jās kopienas ļaudīm atrast jaunus 

spēkus, jaunus resursus un – pats 

svarīgākais – jaunas sadarbības 

formas, lai veidotu 21. gadsimtam 

atbilstošu skolu mūžizglītības, uz-

ņēmīguma, radošuma, pilsoniskās 

atbildības un savstarpējās solidari-

tātes ietvarā. Pārmaiņu skola aici-

na dzīvi atkal ieraudzīt kopumā, 

veselumā, kad izglītošanās, sociālā 

atbalsta, kultūras, sporta, veselī-

bas stiprināšanas, nodarbinātības 

sekmēšanas un citas iespējas pie-

ejamas vienuviet.

Iniciatīvas 2. kārtā galvenā 

uzmanība tiek pievērsta tam, lai 

palīdzētu pašvaldībām un skolām 

atrast kopīgu valodu un kopīgi 

veiktu darbības, kas 1) veicina ie-

dzīvotāju pilsonisko līdzdalību un 

iesaistīšanos kopienas attīstībā; 

2) veido stabilu partnerību starp 

pašvaldību, izglītības un kultūras 

iestādēm, uzņēmējiem, nevalstis-

kajām organizācijām un vietējām 

iniciatīvas grupām projekta dar-

bības ilgtspējas nodrošināšanai; 

3) atbalsta kvalitatīvas izglītības 

pieejamību pirmsskolas un skolas 

vecuma bērniem un jauniešiem 

Latvijas laukos; 4) izmantojot vie-

tējās kopienas resursus, sekmē 

inovatīvus mūžizglītības, nodarbi-

nātības un sociālos risinājumus sa-

skaņā ar iedzīvotāju vajadzībām.

Jā, patiesi: mazo skolu nākotnes 

jautājums ir jautājums par Latvijas 

sabiedrības izpratni – kas ir mūs-

dienīga skola. Tiek izaicināti cilvē-

ku apziņā spēcīgi iesakņojušies un 

bieži vien arī plašsaziņas līdzekļu 

uzturētie stereotipi, ka „skola 

ir skola” un tur jānodarbojas ti-

kai ar mācīšanu; ka „skolēni pēc 

stundām vēlas pēc iespējas ātrāk 

tikt prom no skolas”; ka „vecāki 

jau uz skolu nenāks” un citi. Pār-

maiņu skolu pieredze apstiprina, 

ka skola var kļūt par draudzīgu 

satikšanās vietu, kur kopā mācās 

un cits citu māca vecāki un bēr-

ni, dažādu paaudžu, interešu un 

pieredzes cilvēki, kur top apkārt-

nes labiekārtošanas projekti, tiek 

sperti pirmie soļi jauna biznesa 

uzsākšanā vai saņemta gluži prak-

tiska palīdzība.

Sākuma punkts – 

mainīt attieksmi 

pret mazo skolu

Sekmīgas darbības izejas 

punkts ir mainīt attieksmi pret 

mazo skolu, tostarp vienošanās 

skatīties uz skolu kā iestādi ar 

pakalpojumu grozu, ne tikai for-

mālās izglītības iestādi ar nelielu 

skolēnu skaitu. Skolas uzdevums 

izglītības programmu īstenošanā 

jāskata un atbilstoši arī finansē-

jums jārēķina, balstoties uz plašā-

ku vajadzību un funkciju izpratni, 

piemēram, iekļaujot bibliotēkas, 

pagarinātās dienas grupas, inte-

rešu izglītības, atbalsta personāla 

utt. pieejamību katram skolēnam. 

Ar šādu pieeju skola tiek uztverta 

kā vieta, kur apvienojas un – jo 

īpaši mazapdzīvotajās teritorijās – 

tiek koordinēta, un bērniem un 

jauniešiem nodrošināta izglītības, 

veselības aprūpes, sociālo un 

kultūras pakalpojumu pieejamī-

ba, vienlaikus rūpējoties arī par 

atbalstu ģimenēm un visai vietējai 

kopienai. Tas ļoti līdzinās pēdējos 

gados plaši pieminētajam Somijas 

modelim, kas summējas augstos 

izglītības rezultātos.

Lai šādu modeli ieviestu, jautā-

jumi jāskata un lēmumi jāpieņem 

no bērna attīstības veicināšanas 

viedokļa, tostarp nodrošinot 

atbalstu un daudzveidīgas attīs-

tības iespējas gan tiešajā mācību 

procesā, gan interešu izglītībā (ne 

vien mūzikas un mākslas, bet arī 

tehniskajos, dabaszinātņu, sporta 

u. c. pulciņos un nodarbībās) un 

dažādās darbnīcās, ko var vadīt 

pašu kopienas vai citi pieaicināti 

cilvēki. Tā notiek pāreja no bērnu 

mācīšanas rīta pusē un pieskatī-

šanas pēcpusdienās uz vispusīgas 

attīstības veicināšanu.

Skola - kopienas 
attīstības resurss

Laikraksta „Izglītība un Kultūra” Nr. 13 speciālizdevums sadarbībā ar Sorosa fonda–Latvija 
iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” 2. kārtu „Skola kā kopienas attīstības resurss”

2013. gada 15. augusts

Pārmaiņu skolas – skolas un dzīves sastapšanās vieta

Aija Tūna, 
SFL iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” vadītāja

Skolas uzdevums 
izglītības 

programmu 
īstenošanā jāskata 
un atbilstoši arī 
finansējums jārēķina, 
balstoties uz 
plašāku vajadzību un 
funkciju izpratni.

      Turpinā jums 4.lpp. >

Fo
to

: A
nd

ris
 B

ēr
ziņ

š



Skola - kopienas attīstības resurss2       Skola - kopienas attīstības resurss

„Brocēnu vidusskola ir maza 

lauku vidusskola, reizē – atvērta 

skola. Skola tāda ir varējusi kļūt 

ar SFL atbalstu, esam sakārtojuši 

novada izglītības pārvaldes darbu 

un veicinājuši paaudžu sadarbī-

bu,” stāsta projekta „Pārmaiņu 

iespēja skolām” vadītāja Bro-

cēnos Laura Miķelsone. Kopš 

2009. gada Brocēnos iedzīvina 

ideju „Mācīsimies dzīvot, izman-

tojot savas iespējas”, un pašlaik 

rit otrā kārta – „Mēs cits citam 

Brocēnos”. Viņasprāt, svarīgā-

kais ir tas, ka vietējie cilvēki viens 

otrā pamana potenciālos resur-

sus, kļuvuši atvērti un spēj viens 

otram ko dot. „Skola kļuvusi at-

vērta sabiedrībai, nodarbojas ar 

to, ko jau sen vajadzēja darīt, ra-

dusies izpratne, ka jāmācās visa 

mūža garumā,” atzīst Brocēnu 

vidusskolas vēstures skolotāja 

un metodiskās padomes vadītāja 

L. Miķelsone.

Viens otru bagātina

Lai kas vērtīgs notiktu, vajag 

aktīvus un ieinteresētus cilvēkus. 

Brocēnu novadā patlaban nojūk 

robežas ne tikai starp skolas, 

pirmsskolas izglītības iestādes, 

bibliotēkas un sociālo iestāžu 

funkcijām, bet arī starp dažā-

diem projektiem – tie, turpinot 

attīstīties, viens otru veiksmīgi 

papildina.

„Manuprāt, SFL ir devis ie-

dvesmu darīt, impulsu savstar-

pējai dažādu pašvaldības iestāžu 

sadarbībai, ir provocējis ideju 

rašanos. Vairs nav tik svarīgs ma-

teriālais aspekts, cik fonda cilvē-

ku morālais atbalsts un mudinā-

jums,” uzsver Brocēnu projekta 

direktore.

Vienas no lielā vezuma vilcē-

jām ir novada skolotājas, kuras 

organizē sabiedrības aktivitātes un 

pašas visu laiku mācās. Starp nova-

da skolām nevalda konkurence, 

bet tiek veidoti kopīgi projekti, 

teic L. Miķelsone un skaidro, ka 

skolotājas strādā ar dažādām 

paaudzēm. Dažkārt ar pieaugu-

šajiem esot pat grūtāk, taču tad 

palielinās pedagogu spēju robeža 

un paaugstinās kvalifikācija.

Visa sākums ir agra bērnība. 

Viena no pirmsskolas izglītības 

iestāžu darbinieku aktivitātēm 

ir pašu radītā „Bēbīšu skoliņa”. 

Daudzbērnu un trūcīgo ģime-

ņu vecākiem SFL projekts ļāvis 

to apmeklēt bez maksas, paš-

laik tiek meklēts pašvaldības at-

balsts, taču arī citiem vecākiem 

ir iespēja pirmās socializācijas 

prasmes mācīt saviem bērniem 

jau ar pusotra gada vecumu, ko-

pīgi darbojoties attīstošajās bēr-

nu nodarbībās. „Pie tējas galdiņa 

socializācija notiek arī mam-

mām un tētiem – ir iespēja pār-

runāt audzināšanas jautājumus 

un vienkārši parunāties par 

dzīvi. Ar SFL materiālo atbalstu 

projekta laikā reizi nedēļā uz 

lekcijām varējām uzaicināt lo-

gopēdu, fizioterapeitu, psiholo-

gu,” skaidro L. Miķelsone. Sep-

tembrī mazie bērnudārznieki 

ieradīsies skolā, lai jau nedaudz 

iepazītos ar skolas dzīvi.

Piemēram, neatsverama pa-

līdzība skolai un mazajiem bro-

cēniešiem ir bibliotēkas vadītājas 

Valdas Ozoliņas iniciatīva vasarā 

rīkot bērnu lasīšanas nometni. 

Jūnijā nometni organizēja Bro-

cēnu bibliotēka, jūlijā – skola, 

bet augustā mazos uz nometni 

„Sprīdītis” aicina pirmsskolas 

izglītības iestāde „Mūsmājas”. 

Bibliotēkā mazuļi noskaidroja, 

vai pirmklasniekiem vasarā jāla-

sa, skola pārvērtās par radošu 

laboratoriju sākumskolēniem, 

aicinot būt draudzīgiem un re-

dzīgiem. Savukārt pirmsskolnie-

ki divas nedēļas pētīs apkārtni, 

izzinās lietu un parādību būtību, 

sportos un eksperimentēs.

Par vienu no interesantā-

kajām aktivitātēm Laura atzīst 

mācību programmu pirmsskolas 

izglītības iestāžu auklītēm. „Bēr-

nudārzu auklītes bija patiesi sa-

jūsminātas, ka pirmo reizi kāds 

iedomājies arī par viņām, orga-

nizē speciālas mācības,” prieku 

neslēpj arī L. Miķelsone. Kursi ar 

aizkustinošu izlaidumu beidzās 

jau pavasarī, bet augustā, peda-

gogu konferences laikā, mācības 

notiks 21 pirmsskolas izglītības 

iestāžu auklītei.

Brocēnos jaunieši tiek mācīti, 

kā strādāt ar pieaugušajiem, lai 

viņiem, savukārt, mācītu pras-

mi rīkoties ar jaunākajām teh-

noloģijām. „Tas lieliski uzlabo 

attiecības, jo savstarpēji mācās 

iejūtību, pacietību. Skolēni peda-

gogiem skaidro, kā veidot filmas, 

kā izmantot viedtālruni, vecā-

kiem māca, kā lasīt elektronisko 

grāmatu u. tml.,” stāsta projekta 

direktore.

Lauž arī stereotipus

„Bieži vien par darbu pašval-

dības iestādēs izveidojies zināms 

stereotips, pat pieņēmums, ka 

tur jau tikai sēž un dzer kafiju, 

tādēļ Brocēnos pusotru mēnesi 

norisinājās pašvaldības iestāžu 

atvērto durvju dienas. Pēc saru-

nām ar pašvaldības speciālistiem 

daudzi saprata, cik liela nozīme 

ir pilsoniskajai līdzdalībai,” stāsta 

Laura.

Brocēnu novada sociālajā die-

nestā tika organizētas atvērto 

durvju aktivitātes pilsētas jaunajām 

ģimenēm, to mērķis – paplašināt 

ģimeņu informētību par iespējām 

un atbalstu, ko dienests sniedz 

jaunajiem vecākiem un bērniem 

līdz 18 gadu vecumam. 

Brocēnu vidusskolas atvēr-

to durvju pasākumos kopienas 

pensionāriem bija iespēja iz-

glītoties mūsdienu tehnoloģiju 

izmantošanā skolās: viņiem bija 

iespēja vienu mācību dienu pava-

dīt skolā skolēnu lomā; savukārt 

SIA „Brocēnu sporta centrs” 

tika laipni aicināti pirmsskolas 

vecuma bērni un viņu vecāki, lai 

uzzinātu, ar kādu sporta veidu 

nākotnē nodarboties.

Top vairākas filmas

Varbūt daudzi nenojauš, kura 

ir viena no efektīvākajām mācību 

metodēm. Izrādās – filmu veido-

šana. „Šajā procesā ir apkopotas 

visas prasmes, ko māca skolā, – 

pētniecība, faktu atlase, sintēze, 

domāšana, matemātika, fantāzi-

jas raisīšana, eksperimentēšana, 

pacietība. SFL piedāvā iespēju 

mācīties uzņemt filmas, tādējādi 

izbaudot, kā notiek darbošanās 

kinomākslā,” skaidro Brocēnu 

projekta direktore.

Brocēnu vidusskolas 11. kla-

ses skolniece Madara Miķelsone 

stāsta, ka projekta laikā radu-

sies iespēja apmeklēt kinoskolu. 

„Mēs, četri klasesbiedri, apvie-

nojāmies un trīs reizes mainī-

jām tēmu, līdz vienojāmies, ka 

veidosim filmu par Sarmi, kurš 

Brocēnu sporta skolā ieradies 

no Kuldīgas, lai kļūtu par hoke-

jistu,” ar filmas tapšanu un varo-

ni iepazīstina Madara. Viņa atklāj, 

ka sākumā bijis grūti, jo puisis iz-

rādījies ļoti kautrīgs. „Gājām pie 

viņa uz kopmītnēm, treniņiem, 

pat skatījāmies, kā viņš gatavo 

ēst, līdz viņš atraisījās, mūs pie-

ņēma un sāka runāt,” filmēšanas 

gaitu atceras jauniete. Lielākie 

padomdevēji, kā un ko darīt, 

kādā rakursā filmēt, montēt utt., 

esot režisori Ligita Lukstraupe 

un Dzintars Dreibergs.

Kāds ir iesaistījušos lielākais 

ieguvums? Madara uzskata, ka ie-

mācījusies būt pacietīga, attīstīju-

si komunikācijas spējas. „Sākumā 

nedomājām, ka būs nepieciešams 

tik liels darbs, bet bija to vērts. 

Esam apguvuši divas jaunas pro-

grammas, tā ka varēsim palīdzēt 

arī pedagogiem, veidojot mācību 

filmas,” stāsta brocēniete. 

Palīdz neaizmirst 

valodu

„Kad Brocēnu vidusskolas 

ārpusklases darba organizato-

re un latviešu valodas skolotāja 

Baiba Freidenfelde aizbrauca uz 

Angliju, viņa puspajokam teica, 

ka vajadzētu tur izveidot Brocē-

nu skolas filiāli. Joks pārvērties 

īstenībā – Izglītības un zinātnes 

ministrijā (IZM) licencēta mūsu 

pedagogu izstrādātā neklātie-

nes un tālmācības pamatizglītī-

bas programma,” stāsta idejas 

autore un īstenotāja, Brocēnu 

vidusskolas matemātikas skolo-

tāja un direktora vietniece Olita 

Ļitvinova. Kad uz ārvalstīm, pat 

nepabeiguši skolu, aizbraukuši 

10. un 11. klases skolēni, šķitis 

aktuāli izveidot programmas uz-

devumus vidusskolai. Tad ideja 

attīstījusies – vajag arī pamatsko-

lai ar 5. klasi, bet tagad secināts, 

ka būtiska ir arī jau 1. klases 

programma.

Atvērti cits citam Brocēnos un pasaulē
Ilze Brinkmane

Viena no pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieku aktivitātēm ir pašu radītā „Bēbīšu skoliņa”.
Daudzbērnu un trūcīgo ģimeņu vecākiem SFL projekts ļāvis to apmeklēt bez maksas.

   Aija Tūna: 
„Brocēnu vidusskola un nu jau arī Brocēnu no-

vads ir ilglaicīgi SFL sadarbības partneri. Ir apbrī-

nojama cilvēku spēja mācīties, sistematizēt, atrast 

darāmā jēgu un iesaistīt kopienas dzīvē aizvien jau-

nus cilvēkus – vai tā būtu kundze gados, kura nu 

aizrāvusies ar fotografēšanu, dokumentējot Brocēnu 

šodienu, vai jaunieši, kuri uzrunā vietējos ļaudis un 

sniedz otro elpu savu laiku nokalpojušām lietām, 

vai mazuļi, kuri „Bēbīšu skoliņā” var lieliski attīstīt 

savas spējas… Šādi strādājot, rodas arī jauni jau-

tājumi, piemēram: kāda īsti šodien ir skolotāja loma 

un efektīvākās darba formas, ja tālmācības skolēnu 

rezultāti centralizētajos eksāmenos gandrīz ir labāki 

nekā tiem, kuri katru dienu bijuši klasē; kā vieglu 

roku nesadalīt jauniešus teicamniekos un sarežģīta-

jos, ja izrādās, ka otrie, sirsnīgi uzrunāti, spēj apzinīgi 

paveikt ļoti daudz visas kopienas labā.” 
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Tirzas pamatskolas direkto-

re Svetlana Ziepniece stāsta, ka 

pārmaiņu process skolā sācies 

jau pirms 2009. gada, kad valstī 

sākās krīze un skolotājiem bū-

tiski samazināja algas. Viņi apzi-

nājušies, ka septiņu kilometru 

attālumā no Tirzas ir vēl trīs 

skolas. „Mums ātri kļuva skaidrs, 

ka ir jāmeklē iespējas būt atšķirī-

giem un piedāvāt tādas iespējas, 

kādu nav kaimiņskolās. Jau kopš 

2002. gada skola īsteno pirms-

skolas izglītības programmu, 

uzņemot skolā bērnus, sākot ar 

divu gadu vecumu. Pirmie divi 

gadi pagāja, eksperimentējot un 

gūstot pieredzi. Tagad, projekta 

„Pārmaiņu iespēja skolām” re-

zultātā, esam atvēruši pirmssko-

las diennakts grupu, lai vecāki 

varētu braukt strādāt uz kaimi-

ņu pagasta ražotni „Avoti”, kur 

darbs ir diennakts režīmā,” pie-

redzē dalās direktore.

Tirzas pamatskola ir būvēta 

1867. gadā, skolai nebija piemē-

rotas zāles, kur sportot, tādēļ 

2005. gadā viņi rīkojuši akciju – 

skrējienu, lai pierādītu, cik ļoti 

skolai nepieciešama sporta zāle. 

Tolaik šo ideju atbalstījuši arī pa-

gasta deputāti, un IZM piešķīrusi 

finansējumu sporta zāles būvnie-

cībai. 2007. gadā nolemts sko-

lā integrēt bērnus ar speciālām 

vajadzībām, tādēļ izstrādātas un 

licencētas speciālās izglītības pro-

grammas. „Sākām sniegt palīdzību 

bērniem ar valodas traucējumiem, 

jo skolā strādāja atbilstoša speciā-

liste. Patlaban mēs piedāvājam trīs 

speciālās izglītības programmas. 

Sākotnēji domājām, ka neuzņem-

sim bērnus ar garīgās attīstības 

traucējumiem, jo netālu ir inter-

nātskola, kurā tiek īstenota šāda 

programma. Taču mani emocio-

nāli aizkustināja kādas četru bērnu 

mammas stāsts. Viņa sēdēja manā 

kabinetā, raudāja un vaicāja: „Trīs 

mani bērni mācās jūsu skolā, kā 

lai es ceturto palaižu vienu tālu 

projām no mājām?” Nolēmām, ka 

strādāsim atbilstoši principam – 

ja skolā ierodas bērns, kuram ir 

kādas speciālas vajadzības, mūsu 

pedagogi darīs visu, lai viņš varētu 

mācīties tepat, savā dzimtajā vietā 

un skolā.

Nejutāmies kā uz 

citas planētas

Skolas direktore atceras, ka 

2008. gads skolā bijis emocionāla 

pacēluma laiks, pašvaldība bija ra-

dusi iespēju algot skolas psiholo-

gu, bet tad nāca krīze… „Skolo-

tāju kolektīvā valdīja diezgan liela 

depresija, šķita, ka viss beigsies, 

bet izrādījās, ka tas ir… mūsu 

sākums. Rakstot projekta „Pār-

maiņu iespēja skolām” 1. kārtas 

pieteikumu, mans mērķis bija iz-

raut skolotājus no nomāktības – 

lai viņiem būtu vēl kas darāms 

papildu bērnu mācīšanai. Laika 

gaitā radās arī citas idejas,” atzīst 

S. Ziepniece. Viņa gan uzsver, ka 

skola nekad nav norobežojusies 

no Tirzas sabiedriskās dzīves: 

mācījuši bērnus, bet nekad neju-

tušies dzīvojam uz citas planētas, 

jo skolotāji un skolas darbinieki 

darbojušies pašdarbības kolek-

tīvos, skolēni pirms svētkiem 

rotājuši tautas nama zāli un visi 

kopā svinējuši svētkus. „Ir jā-

meklē iespējas, kā izrauties no 

krīzes, no bezcerības. To var iz-

darīt, sanākot kopā un darot. Tā 

strādājot, mēs atradām… paši 

sevi. Skolotāju algas nav kļuvušas 

lielākas, bet mēs esam kļuvuši 

optimistiskāki, drosmīgāk ska-

tāmies pasaulē. Pirms iniciatīvas 

„Pārmaiņu iespēja skolām” mēs 

noteikti nebūtu uzdrīkstējušies 

pieteikties skolu partnerības 

projektā „Comenius”, jo lauku 

cilvēki ir diezgan kompleksaini 

(„Ko nu mēs?”). Taču mūsu pro-

jektu atbalstīja jau pirmajā reizē, 

pašlaik skolotāji brauc uz dažā-

dām valstīm, kur esam atraduši 

sadarbības partnerus,” atziņās 

dalās skolas direktore.

Riskē piedāvāt 

tālmācību programmu

Tirzas pamatskolas pedago-

giem ātri vien tapis skaidrs, ka 

skolēnu skaitu palielināt neizdo-

sies – šajā laikā arī citas skolas 

sāka piedāvāt pirmsskolas un 

speciālās izglītības programmas. 

„Pagājušajā gadā riskējām un 

sākām īstenot neklātienes tāl-

mācības programmu 7.–9. kla-

šu skolēniem, kuriem ir vairāk 

nekā 18 gadu un kuri nav iegu-

vuši pamatizglītību. Tā ir laba ie-

spēja iegūt izglītību arī ārzemēs 

dzīvojošajiem jauniešiem, un 

mēs ceram, ka mūsu piedāvā-

tās iespējas izmantos. Pieteicās 

pieci 20–40 gadus veci skolēni: 

sekmīgi mācījās trīs, bet divi mā-

cības pārtrauca. Vēl vairāk nekā 

desmit jauniešiem skola nodro-

šināja mācību procesu, atverot 

neklātienes punktu sadarbībā ar 

Gulbenes vakara (maiņu) vidus-

skolu, tādējādi skolotājiem ir pa-

pildu darbs un jaunieši ir atgrie-

zušies skolas solā. Lai informētu 

par mācību iespējām Tirzas pa-

matskolā, skolotāji jauniešus uz-

runājuši portālā „Draugiem.lv”, 

zvanījuši un pārliecinājuši atsākt 

mācības,” stāsta S. Ziepniece.

Māca arī pieaugušos

Tirzas pagasta cilvēki gud-

ri apvieno projektus, lai katru 

ideju varētu īstenot ar vislielāko 

atdevi. Vairākus gadus viņi ir sa-

darbojušies ar Nodarbinātības 

valsts aģentūru, mācot dator-

prasmes pieaugušajiem, sama-

zinot bezdarba risku. „Līdzīgu 

projektu varēja īstenot bied-

rības, tādēļ mēs kopā ar divām 

citām biedrībām īstenojām pro-

jektu bezdarba riska samazināša-

nai jauniešiem. Divi jaunieši, kuri 

tajā piedalījās, guva ne tikai vēr-

tīgu pieredzi, bet bija arī lielisks 

atbalsts skolotājiem: palīdzēja 

organizēt pasākumus, strādāja 

par skolotāju palīgiem, ar savu 

piemēru pārliecinot bērnus, ka 

skolā apgūto viņi varēs izmantot 

ikdienas dzīvē, un rādot, kā tas 

darāms. Jaunieši atzina, ka skolā 

ir apguvuši prasmi komunicēt ar 

dažādiem cilvēkiem. 

Tagad ir svarīgi jaunietim vis-

pirms iemācīt uzdrīkstēšanos 

atvērt durvis, ienākt un sasveici-

nāties, prast formulēt jautājumu, 

kā dēļ viņš nācis,” vērojumos da-

lās direktore.

Pamudināt vēlmi 

izpausties

S. Ziepniece atzīst, ka jau 

pirmajos projektos formulēju-

ši mērķi, ko turpina īstenot arī 

tagad, proti, veicināt iedzīvotā-

ju iniciatīvu, lai cilvēkiem būtu 

vēlme izpausties vienam vai 

kopā ar citiem. Galvenais ir da-

rīt, tādēļ tagad Tirzas pedago-

gi īsteno mazus, bet vietējiem 

cilvēkiem nozīmīgus projektus. 

Piemēram, vairāki vecāki, vec-

vecāki apvienojās, lai atjaunotu 

rotaļlaukuma ierīces, uzrakstī-

ja projektu un saņēma 50 latu 

atbalstu krāsu iegādei. Paši sa-

meklēja vecu laivu, restaurēja 

to, piesaistot jauniešus no no-

metnes radošajām darbnīcām, 

un rezultātā ir tapis skaists 

rotaļu laukums. Kāda projekta 

laikā divas meitenes mācījās lī-

derības skolā un īstenoja divus 

vērtīgus projektus, piemēram, 

„Es un mani kaimiņi”. Direk-

tore stāsta, ka grūtāk ir ar se-

nioriem, kuri nevar saņemties 

iziet no mājas. Bet, ja reiz viņi 

to nevar, – mēs brauksim pie 

viņiem! Trijās pagasta vietās 

notika pagalma svētki. Jaunieši 

sarunāja kādas privātmājas pa-

galmu, kurā varēja notikt svēt-

ki, izsūtīja ielūgumus, sagatavo-

ja koncertu, organizēja radošo 

darbnīcu, lai cilvēki varētu ie-

mācīties ko jaunu. Mēs vēl ilgi 

priecājāmies par kādas kundzes 

pēcsvētku atziņu: svētki bijusi 

iespēja parunāties ar kaimi-

ņiem, ar kuriem viņa nebija ru-

nājusi vairākus gadus. 

Īstenojot projektu „Lab-

darības skola”, Tirzas skolēni 

sadraudzējušies ar Valmieras 

skolēniem. Šajā projektā ra-

došās darbnīcas vadījuši nevis 

skolotāji, bet vecāki, uzņēmēji, 

brīvprātīgie. „Es nevaru sūdzē-

ties, ka cilvēki būtu neatsaucī-

gi. Jā, ir reizes, kad viņi atsaka, 

bet vienmēr piekodina, ko viņi 

varētu darīt nākamreiz. 

„Pārmaiņu iespēja skolām” rosinājusi 
Tirzas pedagogus… atrast sevi

Svetlana Ziepniece,
Tirzas pamatskolas direktore 

Tā kā seniorus ir grūtāk iesaistīt aktivitātēs, jaunieši nolēmuši doties ciemos pie viņiem. Trijās 
pagasta vietās, privātmāju pagalmos, notika svētki „Es un mani kaimiņi”. Ceriņkalnā pagalma 
svētkos piedalījās visu paaudžu kaimiņi.

Daiga Kļanska
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Skola - kopienas attīstības resurss4

Piemēram, uzņēmējs, kas 

sniedz autopārvadājumu pakal-

pojumus, vadīja gardumu darbnī-

cu, kurā mācīja… gatavot saldo. 

Bērni bija ļoti priecīgi un reizē 

pārsteigti, ka šis cilvēks nebai-

dās uzlikt priekšautu un gatavot 

ēdienu. Kopā ar viņu bērni iemā-

cījās mazgāt traukus. Tas viņiem 

bija ļoti labs paraugs,” lepojas 

direktore.

Skolā smaržo 

plātsmaize un aug

kartupeļi

Direktore stāsta, ka šo-

gad mācību gadu noslēguši ar 

sportisku pasākumu kopā ar 

Līgatnes vidusskolas draugiem. 

Kamēr bērni skrēja nakts tra-

sīti, mammas skolas mājturī-

bas kabinetā cepa rabarberu 

plātsmaizes. „Jā, mums sko-

lā bieži smaržo pēc gardiem 

ēdieniem, jo mājturības kabi-

netu ēdiena gatavošanai izman-

to arī internāta bērni,” atklāj 

direktore. Kopš 2009. gada 

skolai ir savs kartupeļu lauks 

0,4 hektāru platībā. Par to 

iedegušies vecāki, iespējams, 

atceroties savus skolas laikus. 

Pavasarī viņiem uzdāvināti sēk-

las kartupeļi, sastrādāta zeme 

un iestādīti kartupeļi, lai sep-

tembra sākumā varētu rīkot 

kartupeļu talku, uz kuru aici-

nāti arī vecāki. Taču nācis tikai 

retais – vecāki uzskatījuši, ka 

bērni paši var paveikt šo dar-

bu. Pirmajos gados bērni inte-

resējušies, kas būs, ja viņi uz 

talku neatnāks, bet tagad jau 

septembra sākumā par talkas 

laiku interesējas ne tikai sko-

lēni, bet arī absolventi. „Mēs 

nekad to neesam likuši darīt 

obligāti, un, protams, ir pa 

kādam, kas tajā dienā izvēlas 

neatnākt uz skolu, bet tie ir 

tikai daži skolēni. Paši audzē-

jot kartupeļus, finansiāli mēs 

varbūt neko neiegūstam, taču 

prasmēm, kuras apgūst bērni, 

ir cita vērtība – to nevar rēķi-

nāt tikai naudā. Draudzējamies 

ar bioloģiskās zemnieku saim-

niecības „Avotiņi” īpašnieci 

Ligitu Zvirbuli: mēs palīdzam 

viņai novākt burkānus un citus 

dārzeņus, viņa bērniem sarūpē 

svētkus,” veiksmes stāstos un 

idejās ar priekpilnām acīm da-

lās S. Ziepniece.

Panākumu atslēga – 

skolas vēlme un 

spēja pieņemt 

lēmumus un 

uzņemties atbildību

Mazo skolu attīstības sek-

mēšana cieši saistīta ar skolu 

autonomijas palielināšanu. Bū-

tībā skolas autonomija sākas, 

skolai mainot iekšējo kultūru 

un uzņemoties atbildību par 

sava darba procesa un rezul-

tātu kvalitāti gan individuāla 

skolotāja, gan visa skolas ko-

lektīva līmenī. Savā ziņā auto-

noma jau ir tā skola, kas meklē 

un atrod efektīvākos ceļus, kā 

sekmēt ikviena skolēna izaugs-

mi un mācību sasniegumus, kas 

saredz, kādas ir skolēnu ģime-

ņu un citu apkārtējās kopienas 

cilvēku vajadzības un atbilstoši 

arī organizē darbu, nevis atsau-

cas uz ierobežojošiem noteiku-

miem un iespēju trūkumu.

Darba gaitā uzkrāti pārlieci-

noši pierādījumi, ka tieši skola 

(izglītības iestāde) no konkrētas 

pašvaldības finanšu sloga un rūp-

ju avota var sekmīgi kļūt par re-

sursu un pakalpojumu sniegšanas 

vietu, par koordinētāju izglītotas, 

ekonomiski un sociāli aktīvas, 

iekļaujošas sabiedrības attīstībai 

un atbalstam, tāpēc nepiecie-

šams saglabāt Latvijas reģionu 

skolu tīklu, nodrošinot kvalita-

tīvas un daudzveidīgas, tostarp 

interešu un neformālās, izglītības 

pieejamību, īpaši pirmsskolas un 

pamatskolas posmā, un veidojot 

mūsdienīgas, decentralizētas iz-

glītības ieguves un nodarbinātī-

bas sekmēšanas risinājumu aps-

tākļus mūžizglītības ietvarā.

Veidojas kopienas 

skolas Latvijas modeļi

Vairāku valstu pieredze lieci-

na, ka jaunajos apstākļos skola 

veiksmīgi darbojas kā institūcija, 

kas ir pieejama skolēniem, viņu 

vecākiem un ģimenes locekļiem 

un plašākai sabiedrībai pirms, pēc 

mācību procesa (stundām) un tā 

laikā septiņas dienas nedēļā visa 

gada laikā. Kopienas skolu rakstu-

ro darbs kopīga mērķa sasniegša-

nā; atšķirīgs finansēšanas modelis; 

darbinieku darbības modeļu (dar-

ba pienākumu) izmaiņas; radoša 

un cieņas pilna sadarbība ar jau-

niešiem, ģimenēm, citiem kopie-

nas iedzīvotājiem. Skolas darbība 

var būt organizēta kā 1) vienas 

pieturas aģentūra (viss norisinās 

skolas telpās), 2) virtuāli integrēti 

pakalpojumi (ar vienotu koordi-

nācijas centru) vai 3) apvienotais 

modelis, kur daži pakalpojumi at-

rodas vienuviet, bet ar citiem ir 

virtuāla saikne.

Interesanti vērot, kā arī Lat-

vijā pamazām attīstās visu trīs 

darbības veidu modeļi, rādot 

virkni veiksmīgu piemēru, kad 

skola jau būtiski paplašinājusi 

savas funkcijas. Piemēram: ja 

skolēniem pēc stundām jāgaida 

autobuss, tiek organizētas jēg-

pilnas un aizraujošas nodarbības; 

ja apkārtējās ģimenēs ir mazuļi, 

bet bērnudārza nav, skola atver 

pirmsskolas izglītības grupas; ja 

bērniem gribas muzicēt vai ap-

gūt mākslas pamatus, bet līdz 

pilsētai tālu, turpat, skolā, tiek 

atvērta mūzikas vai mākslas 

skolas filiāle vai klase; ja sko-

lā ir labi iekārtots mājturības 

kabinets vai darbnīcas, tās var 

izmantot gan interešu nodarbī-

bām, gan gluži praktisku jautāju-

mu risināšanai – kāzu un jubileju 

mielastu gatavošanai, mēbeļu un 

velosipēdu remontēšanai, klei-

tas malas atšūšanai utt. – visam, 

kas cilvēkiem nepieciešams. Da-

torklašu izmantošana kopienas 

vajadzībām jau ir kļuvusi par 

klasiku.

Un tas vēl nav viss. Ja skola 

ir vieta, kurā apkārtējiem cil-

vēkiem ērti nokļūt un ir brīvas 

telpas, skolas ēkā var iemājot 

bibliotēka, vienas vai vairāku 

biedrību biroji vai tikšanās tel-

pas, biznesa inkubators, skolas 

internāts vai pirmsskolas dien-

nakts grupa, ja tāda nepiecieša-

ma, pagasta tūrisma informācijas 

centrs, naktsmītnes nogurušam 

ceļiniekam vai skolas viesim, pat 

vieta dušai un veļas mazgāša-

nai. Tā ir vajadzībās un realitātē 

balstīta rīcība, kas vērsta ārpus 

tradicionālā skolas piedāvāju-

ma un fantastiski iedarbojas uz 

kopienas saliedētību, skolas un 

ģimenes saišu spēcināšanu, tā-

dējādi samazinot agrīnas skolas 

pamešanas un mācīšanās moti-

vācijas problēmas.

Līdz ar to saturiski var runāt 

par trīs galvenajiem darbības 

virzieniem: atbalsts vispusīgai 

personības izglītošanai un at-

tīstībai ikvienā vecumā; atbalsts 

daudzveidīgu prasmju apgū-

šanai un pielietošanai, tostarp 

nodarbinātības sekmēšanai un 

saturīgai brīvā laika pavadīšanai; 

atbalsts iekļaujošas, saliedētas, 

pilsoniski un sociāli aktīvas sa-

biedrības spēcināšanai.

Paši savas

laimes kalēji

Skolas pārtapšana par vie-

tu, kas rada vēlēšanos nevis 

ātrāk pabeigt – klasi, skolu, 

mācīšanos, bet gan uzzināt, iz-

zināt, izprast un darboties visu 

mūžu, nav viena gada un pat 

ne vienas iniciatīvas spēkos. 

Tomēr nozīmīgs ir katrs solis, 

kas palīdz pedagogiem meklēt 

iekšējo atbrīvošanos, atmodu 

vai revolūciju, atbrīvojot sevi 

no dogmām, šaubām un bai-

lēm, paņemot no jebkuras teo-

rijas tikai tik un to, kas būtisks 

katra konkrētajiem skolēniem, 

situācijai (un katram pašam). 

Atbrīvošanās, atmoda un 

miermīlīga, dziedoša revolūci-

ja skolas un mācīšanās izprat-

nē ir nepieciešama arī mums, 

pārējiem, – ierēdņiem, lēmu-

mu pieņēmējiem, jebkurā jomā 

strādājošajiem, vecākiem, kat-

rā kopienā un visā šajā valstī 

dzīvojošajiem.

Pārmaiņu skolas rāda, kas 

notiek, kad nojauc barjeru starp 

stundām un dzīvi un garšaugu 

dobe pie skolas, sakoptais spor-

ta laukums, iztīrītā upe, pludma-

les svētki un daudz kas cits kļūst 

par mūsu, pašu vietējo cilvēku, 

darba rezultātu un lolojumu. 

Kad skolēni ar prieku mācās un 

māca citus. Kad skolā vakaros 

ilgi deg gaisma un 1. septembrī 

nav jāsaka tradicionālais „nu 

jums atsāksies mācības”, jo mā-

cīšanās notiek visu laiku.

Gerijs Markss, viens no cil-

vēkiem, kas uz pasauli raugās 

netradicionāli un iedvesmo mūs 

darīt tāpat, uzskata, ka „drosmei 

un personīgai atbildībai ir jāpār-

var bailes un sevis žēlošana un 

katram jāuzņemas stratēģiskā 

savas dzīves futurologa loma”. 

Pārmaiņu skolas mums palīdz 

ieraudzīt, kā būtu, ja būtu, – un 

izrādās, ka šī pieredze noder ik-

vienai skolai.

Kur uzzināt vairāk

Galvenais SFL iniciatīvas „Pār-

maiņu iespēja skolām” mērķis 

ir palīdzēt skolām meklēt savus 

risinājumus, nostiprināties un 

kļūt par iedvesmas avotu un at-

balstu ikvienai citai skolai, kas 

vēlēsies iet jauno ceļu. Par ini-

ciatīvas gaitā uzkrāto pieredzi 

visvairāk var uzzināt interneta 

vietnē www.parmainuskolas.lv, 

kur par savās skolās notiekošo 

stāsta paši projektu īstenotāji. 

Piedzīvotie veiksmes stāsti ap-

kopoti pieredzes krājumā, sa-

skaņā ar tiem izstrādāti ietei-

kumi skolām un pašvaldībām 

„Pašu skola pašu valdībā”, par 

tiem var uzzināt arī dokumen-

tālajā f ilmā „Otrais zvans”. 

Iegūtā pieredze ar aicinājumu 

izmantot topošos modeļus, 

īstenojot pārmaiņas izgl ītī-

bā valsts mērogā un veicinot 

starpnozaru sadarbību, jo īpa-

ši labklājības, sociālā atbalsta, 

reģionālās attīstības, kultūras 

un veselības jomā, piedāvāta 

arī IZM.

Pārmaiņu skolas – skolas un dzīves sastapšanās vieta

„Pārmaiņu iespēja skolām” rosinājusi 
Tirzas pedagogus… atrast sevi    Aija Tūna: 

„Tas, par ko stāsta Tirzas pamatskolas direkto-

re, nav stāsts par mazas lauku skolas izdzīvošanu 

krīzes apstākļos. Tas ir stāsts par mūsdienīgu skolu, 

kuras vadība un kolektīvs nevis dzīvo ar nolemtī-

bas izjūtu, izpildot kārtējos norādījumus, bet augstu 

profesionālismu apvieno ar pilsonisko atbildību un 

cilvēcisku iejūtību un veido savu ceļu, aktīvi anali-

zējot situāciju, domājot un pieņemot drosmīgus un 

radošus lēmumus. Šopavasar, kad Eiropas Padomes 

programmas „Pestalozzi” ietvaros Latvijā ieradās 

vairāk nekā desmit valstu izglītības darbinieki, vieso-

šanās Tirzas pamatskolā izvērtās par vienu no spilg-

tākajiem iespaidiem, jo viesi saskatīja mērķtiecīgu 

sistēmisku darbu un tā rezultātus. Savukārt skolas 

kolektīvam viesu uzņemšana bija iespēja pārdomāt 

pašu paveikto, salikt akcentus un labāk saskatīt, kas 

darāms turpmāk.”

> Turpinā jums no 1. lpp.

> Turpinā jums no 3. lpp.

Skola no 
konkrētas 

pašvaldības finanšu 
sloga un rūpju 
avota var sekmīgi 
kļūt par resursu 
un pakalpojumu 
sniegšanas vietu.

Speciālizdevuma publikācijas pilnā apjomā aicinām 
lasīt laikraksta „Izglītība un Kultūra" mājaslapā, kā arī 
interneta vietnē ww.parmainuskolas.lv


