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Ceļojums pa dabas taku: Ciemos pie kokiem

Pasākums “Mana mīļākā dzejoļu grāmata

Cirks: Karnevāla scenārijs

Laikraksta „Izglītība un Kultūra” elektroniskais pielikums par visu, kas svarīgs pirmskolā



Ceļojums pa dabas taku
Ciemos pie kokiem

SANITA APŠUSALA, JOLANTA APSĪTE,
Alūksnes PII „Sprīdītis”

Attīstības pakāpe/vecums: 6-7gadus veci bērni.

Aktivitāte: integrētā rotaļnodarbība ar dabas dominan-
ti, pakārtotie darbības veidi: aplicēšana, latviešu valoda, 
matemātika.

Attīstošais uzdevums: attīstīt prasmi orientēties tuvākajā 
apkārtnē, sekojot norādēm.

Izglītojošie uzdevumi:

• Pilnveidot bērnu zināšanas par kokiem dabas takā.

• Attīstīt prasmi sadarboties pāros, vienoties par uzde-
vuma izpildi.

• Vingrināt prasmi izprast norādes un piktogrammas 
darba grāmatiņā.

• Pilnveidot lasītprasmi, lasīt ar izpratni teksta uzdevu-
mu, izrēķināt un pierakstīt izteiksmi.

• Vingrināties saklausīt, diferencēt skaņas, izveidot un 
uzrakstīt vārdus.

• Iepazīstināt bērnus ar dekoratīvo vītolu un klūgu 
pielietošanu sporta spēlēs.

Nepieciešamie materiāli:

• katram pārim kartona paliktnis un grāmatiņa ar norā-
dēm, uzdevumiem,

• aplikācijas papīrs, šķēres, līmes zīmuļi, paliktņi, 

• parastie zīmuļi, krāsainie zīmuļi,

• burtu kartiņas,

• uzdevumu kartiņas ar teksta uzdevumiem saskaitīša-
nai, atņemšanai, divi plakātiņi ar ciparu jūkli no 1-20.

Nodarbības gaita:
1. Pie bērniem grupā atnāk rūķi: Riķis un Niķis spē-
lē spēli, kurā bērni sadalās pāros. Rūķi  aicina bērnus kopā 
ar viņiem doties laukumā, ciemoties pie kokiem. Pulcējas 
pie vītola, un rūķi uzdod mīklas par kokiem (skatīt ze-
māk). Izdala katram pārim  grāmatiņu, kurā ir piktogram-

mas-norādes (skatīt foto), pie kura koka jādodas, un kādi 
uzdevumi jāveic. Izskaidro uzdevumus, kas jādara. Atgā-
dina, ka ārpus vārtiņiem nav jāiet, visi koki atrodas dabas 
takā PII teritorijā. Kontrolpunkti grāmatiņā, pie kokiem 
plakāts ar uzdevumu.

LIEPA ‒ aplicē tējas krūzīti! Skolotāja rosina bērnus 
patstāvīgi uzzīmēt, izgriezt tasīti, apakštasīti un rūpīgi 
pielīmēt grāmatiņā pie liepas piktogrammas.
LAZDA ‒ lasi teksta uzdevumu, izrēķini, pieraksti 
izteiksmi! Skolotāja rosina lasīt uzdevumu un grāmatiņā 
pie lazdas piktogrammas uzrakstīt izteiksmi. Katram pā-
rim jāsacenšas skaitīt no 1-20 ciparu jūklī, kurš ātrāk.
OZOLS ‒ izveido no burtiem 3 vārdus saistībā ar ozolu, 
ieraksti grāmatiņā pie ozola piktogrammas!
ĀBELE ‒ atmini mīklu, ieraksti atminējumu!
BĒRZS ‒ uzzīmē putnu būri!
EGLE ‒ uzzīmē, kas aug eglē!

Papilduzdevums tiem, kuri atnāk ātrāk: mini krustvār-
du mīklu!
Pajautā, kāds vārds iznāca atminējumā. (Kastanis.) Katrs 
pāris izlozē ciparu kartiņu, iet pie kastaņa un saskaita, cik 
kastaņu kaudzītē pie attiecīgā cipara, ieraksta grāmatiņā 
pie vārda KASTANIS.

2. Kad visi pamatuzdevumus veikuši, īsumā pārrunā 
orientēšanās uzdevuma rezultātus, vai visi ir sapratuši un 
izpildījuši pareizi. Rūķi aicina pievērst uzmanību kokam, 
pie kura pulcējas. Vēro kāds stumbrs, kādi zari. Iepazīsti-
na, ka no zariem var pīt grozu parāda arī citas interesantas 
lietas. Rosina pašiem pīt grozu bumbiņas mešanas atrak-
cijai. (Iepriekš jau zemē saspraustas klūgas apaļā formā.) 
Stājas pa pāriem, met bumbiņu un grāmatiņā pieraksta 
rezultātu, iemesto bumbiņu skaitu.

3. Rotaļa „Paslēpies aiz koka!” (Katru reizi sauc 
kāda koka nosaukumu, kāds tajā vietā ir.) Vadītājs pagriež 
muguru, skaita līdz 10. Bērni slēpjas aiz koku stumbriem. 
Vadītājs sauc: „Uzmanību skatos!” Kuru redz, to nosauc, 
tas nāk pie vadītāja, pēdējais kļūst vadītājs.
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Mīklas par kokiem
• Spēks zem zemes, skaistums virs zemes. (koks)

• Spēka vīrs lokās un kustās, bet uz priekšu netiek. 
(koks)

• Vasaru kažokā, ziemu kreklā. (lapu koks)

• Māte vidū, bērni apkārt. (koks ar zariem)

• Pavasarī skaista, rudenī bagāta, ziemā nabaga. (ābele)

• Ir lielas un mazas, ir apaļas un stūrainas, vienkrāsai-
nas un daudzkrāsainas, bet nav bezkrāsainu. (koku  
lapas)

• Maza, maza sieviņa, zaļa micīte galvā. (ozola zīle)

• Mazs, mazs podiņš, garda barībiņa. (rieksts)

• Balta zoss, zaļi spārni. (bērzs)

VISI FOTO: no personīgā arhīva
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Pasākums
„Mana mīļākā

dzejoļu grāmata”
LAILA ĶIMENE,
Cēsu 4.pirmsskolas izglītības iestāde

 Mūsu bērnudārza dzīvē svarīgu lomu ieņem 
dzeja, jo mēs esam pārliecinājušies, ka dzejas lasī-
šana un runāšana daudz dod bērnu attīstībai – gan 
psihisko procesu attīstīšanā, gan sociālo prasmju 
nostiprināšanā, tā veido pašapziņu un prasmi 
uzstāties publikas priekšā, bagātina bērna iekšējo 
pasauli un vārdu krājumu.

Mērķis: rosināt interesi par dzeju

Iepriekšējais darbs: Katra grupa ir izvēlējusies vienu 
dzejoļu grāmatu. Mēneša laikā grupās šī grāmata 
apspēlēta atbilstoši vecumposmam – izpētīta grāma-
tas uzbūve, noskaidrots un iepazīts autors, izlasīti un 
apgūti dzejoļi, tie analizēti, ilustrēti un dramatizēti. 
Katra grupa sagatavojusi 3-5 minūšu prezentāciju par 
grāmatu.

Pasākuma norise: Visas grupas no (bērni vecumā 2 
līdz 7 gadiem) pulcējas zālē, līdzi ņemot savu mīļāko 
dzejoļu grāmatu. Zāles vidū apklāts galdiņš ar grāma-
tām uz tā. No galdiņa apakšas ik pa brīdim pastiep-
jas roka un ievelk pagaldē kādu grāmatu, pāc brīža 
noliek to atpakaļ. 
No galdapakšas izlien pele, izmisīgi pārlūko grāma-
tas: „Vai, manu dieniņ! Visas grāmatas esmu izlasīju-
si! Atkal jādomā, kur ņemt jaunas.” 
Skolotāja: „Varbūt, Tev, pelīt, noderētu mūsu mīļākās 
dzejoļu grāmatas. Mēs tās esam izlasījuši un varam 
tev ieteikt kā patiešām labas!”
Pele: „Jūs man varētu pastāstīt kaut ko par šīm grā-
matām un mēs tūlīt un šeit sarīkotu dzejoļu grāmatu 
izstādi.”
Pirmie par savu mīļāko grāmatu pastāstīs vismazākie 
– Zvirbuļu grupas bērni.

Anita Emse „Šņukurcūka”
Zvirbuļu grupa: „Mēs jums visiem šodien uzdosim 
mīklu dzejolī. Jūs klausieties uzmanīgi un mēģiniet 
mūsu mīklu atminēt.” 
Audzinātājas kopā ar bērniem runā dzejoli „Šņukur-
cūka”.
Kas tad īsti ir mūsu šņukurcūka? (Pārējo grupu bērni 
atmin, tiek izvikts putekļusūcējs.) Grāmatu „Šņukur-
cūka” Pele novieto uz īpašā izstādes galdiņa. 

Jānis Poruks „Tracis” 
Nu kārta Ābolīšu grupai. 
Reiz, pirms daudziem gadiem, dzīvoja dzejnieks, ko 
sauca Jānis Poruks. Kādu dienu viņš lūkojās pa logu 
un ieraudzīja savādu skatu – uz ceļa mājas priekšā 
satikās divi zvēriņi. Satikšanās beidzās ar traci, ko 
dzejnieks tūlīt pat aprakstīja dzejolī. 
Grupas skolotājas – zaķis un kaķis, kopā ar bērniem 
runā dzejoli „Tracis”.

Maija Laukmane „Karūsa ķemmē ūsas” 
Bet kas ir līdzi Lācēnu grupai?
Mēs esam atnākuši ar ķemmi un zivi, ko sauc karūsa. 
Tas tāpēc, ka mūsu mīļākā grāmata ir Maijas Lauk-
manes „Karūsa ķemmē ūsas”. Šajā grāmatā dzejniece 
sarakstījusi dzejoļus par... (bērni sauc par ko stāstīts 
dzejoļos). Bet mēs jums norunāsim dzejoli „Abi labi”. 
Es nevaru sagaidīt, kāda būs nākamā grāmata.

Uldis Auseklis „ Apaļš mēness, apaļš runcis”
Mēs, Puķuzirņu grupā, esam atklājuši Ulda Ausekļa 
grāmatu „Apaļš mēness, apaļš runcis”. 
Bērni, izmantojot tēlus un kustības, demonstrē dzejo-
ļus „Apaļš mēness” un „Sarkanās kājas”.
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Uldis Auseklis „Man ir runcis Francis”
„Mūsu mīļāko grāmatu arī sarakstījis Uldis Auseklis,” 
iesaucas Bitīšu grupa un rādot pašu zīmētās ilustrā-
cijas grāmatai „Man ir runcis Francis”, runā dzejoļus 
no šīs grāmatas.

Māra Cielēna „Bērzu ballīte”
Mūzikas skolotāja: „Man mīļākā ir grāmatiņa ar 
dzejnieka Raiņa dzejoļiem, tāpēc aicinu visus kopā 
nodziedāt dziesmu ar Raiņa vārdiem”.  Seko dziesma 
„Mīkla” (Raiņa vārdi).
Ķiparu grupai šobrīd vismīļākā ir grāmata „Bērzu 
ballīte” un mēs aicinām jūs visus iesaistīties dzejoļu 

skaitīšanā. Skolotāja izmantojot uzskati, mudina ru-
nāt līdzi dzejoli „Ķiršu skaitīšana” un „Miegalācis”. 

Margarita Stāraste „Nāc mežā ciemoties”
Mēs, Rūķu grupas bērni esam ieklausījušies latviešu 
tautasdziesmās par dzīvi mežā un esam grupā radī-
juši gandrīz īstu mežu, turklāt katrs tagad mākam 
vismaz vienu tautasdziesmu par meža iemītniekiem. 

Pasākuma noslēgumā visi aplūko kopīgi izveidoto 
grāmatu izstādi, bet Pele aicina bērnus piedalīties dze-
joļa sacerēšanā – bērniem jāpievieno dzejolim katras 
rindiņas pēdējais vārds tā, lai veidotos atskaņas.

VISI FOTO: no personīgā arhīva
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Cirks
karnevāla scenārijs

INDRA FRUNZA,
Alūksnes PII “Sprīdītis”

 Mūsu pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdī-
tis” zālē, bija ieradies cirks. Viss par to liecināja ‒ afiša, 
košu, krāsainu karodziņu virtenes, dažādi baloni pie 
griestiem, stilizēta, senlaicīgas cirka telts ieeja ar uz-
rakstu ”Cirks”, pērtiķēni, ziloņi, lāči un dažādas bum-
bas. 

 Katras grupas personāls un vecāki bija gādājuši 
par mazo mākslinieku tērpiem un maskām. Mūzikas un 
sporta skolotājas bija iestudējušas katras “trupas” priekš-
nesumu. Tā kā bērnu mūsu bērnudārzā ir ļoti daudz, tad 
skatītāju un mākslinieku ērtībai izrāde tika sadalīta divās 
daļās.

  

______Pirmajā daļā galvenie mākslinieki bija jaunākā ve-
cuma bērni. Skanot jautrai mūzikai, ieradās pieci draiski 
klauni, kas uzjautrināja un iedrošināja mazos mākslinie-
kus: dejotājus ar bumbām, spēkavīrus, dažādus dresētus 
“zvēriņus”. Bērnu priekšnesumu starplaikos klauni rādīja 
trikus, kas mazuļiem šķita īsti brīnumi un dažs labs tā 
arī visu vēroja ar pārsteigumā ieplestām actiņām. Klauni 
ļoti priecājās par bērnu centību un atbildību, rādot savus 
priekšnesumus. Klauni vienmēr ir ļoti skaļi un delverīgi, 
bet šajā pasākumā viņi centās būt nedaudz klusāki un 
rimtāki, lai nenobaidītu kādu “dresēto lācēnu, pērtiķēnu”, 
kurus attēloja mūsu bērnudārza mazākie audzēkņi. 

 Pasākuma otro daļu, tāpat kā pirmo, iesākām ar 
dziesmu “Cirks”. Atkal ieradās jautrie klauni, kas bērnu 
priekšnesumu starplaikos draiskojās no visas sirds. Šoreiz 
cirka arēnā dejoja lāči, ziloņi, savu veiklību demonstrēja 
vingrotāji ar bumbām, riņķiem, pat diviem riņķiem vien-
laicīgi, virves dejotājas, spēkavīri un lielākā čūsku dīdītāju 
grupa novadā. 

 Arī klauni rādīja, ko nu katrs prot ‒ cits de-
monstrēja savu spēku, veiklību, citam nepadevās nekas. 
Bērniem vēl nedēļu pēc pasākuma radās jautājumi par 
trikiem: kā tas var būt, ka no tukšas  melnas caurules un 
burvju cepures, pēc burvju vārdu nosaukšanas, var izvilkt 
ārā lentas, simts lakatus un vēl sarkanu ziedu, kā ūdens 
spēj palikt spainī, ja to apgriež ar otrādi? Vēl ziepju burbu-
ļi, triki ar maziem uzmācīgiem baloniņiem un mīksto 
pomponu zalves no balonu lielgabaliem. To visu mēs 
baudījām jautrākajā Pērtiķa gada karnevālā- cirkā. 

 Pačukstēsim jums noslēpumu, ka draiskie klauni 
šoreiz bija mūsu pirmsskolas izglītības iestādes mūzikas 
skolotājas Vita Vērdiņa, Linda Berkule, sporta skolotāja 
Dita Holla un 10. grupas skolotājas Indra Frunza un Gita 
Selga, bet cirka arēnas košo noformējumu gatavoja 10. 
grupas bērni. 
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Klauns

Tratatā, tratatā
Nu būs prieki „Sprīdītī”,
Cirka auto šurpu brauc
Auto taure bērnus sauc.

Auto ielas malā stāj
Skat, jau iekšā klauni māj!
Klaunus redzam šādus tādus
Trikus rādīs visvisādus!

Klauns

Turiet acis vaļā plati
No brīnumiem būs augšā mati (apgriežas un ar burvju nūjiņu bur uz durvju 
pusi).  Eks, peks, feks!

Klauns

Ieskrien 10. grupas bērni
Klauns skatās uz zāli -
Nu gan te daudz to kustoņu, kas tos visus kustoņus pirks? (Dziedātāji atbild – 
Cirks!)

!0. un 6. grupa dzied dziesmu „Cirks”.

Klauns

Mēs jums parādīsim,
Kā svin svētkus cirka arēnā!
Tūlīt es jums uzburšu dejojošus lāčus –
Eks, peks, feks!

3. grupas priekšnesums „Lāču deja”.

Klauni Joki ar bumbām, „smagā bumba”.

11. grupas bērnu prikšnesums „Dejotāji ar bumbām”.

Klauns
Bumbas viegli ceļ kā spalvas,
Kaut man būtu šitāds nags.

Klauni Cilā „svaru stieņus”.

     Karnevāla scenārijs
3., 4., 6.,9.,10.,11. grupai (vecāko grupu bērni)
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Klauns

Ko nu jūs, es tūlīt uzburšu
Eks, peks, feks!
Re, re  spēkavīri stalti nāk
Rokas kājas cilāt māk.
Vingrotājām vingrot tīk
Un nemaz tas neapnīk.

10. grupas priekšnesums „Spēkavīri un vingrotājas”.

Klauni Joki  ‒  burbuļi un ūdens.

Klauns

Dresētājam liela vara
Pliukš un plaukš – skan vica gara.
Cirkā viss dimdēt sāk,
Arēnā nu zvēri nāk!

4. grupas priekšnesums „Ziloņi”.

Klauni Joki ‒ melnā caurule un burvju cepure.

Klauns Tūlīt visus pārburšu (uz zāli),
Eks, peks, feks – pērtiķi!

9. gr. priekšnesums „Pērtiķēni”.

Klauns (Nāk ar grozu.) Kaut kas grozā baigi šņāc... Vai kāds māk tādu savaldīt?

6. gr. priekšnesums „Čūsku dīdītāji”.

Klauni Joki ar baloniem.

Klauns Tā, nu izrāde ir cauri,
Projām dodas visi klauni! Atā! 

Dodoties projām klaunu joki ar pomponiem un „lielgabaliem”.

Pasākumu sagatavoja Alūksnes pirmsskolas izglītības skolotājas Indra Frunza, Gita Selga, sadarbojoties ar 
mūzikas skolotājām Lindu Berkuli, Vitu Vērdiņu un sporta skolotāju Ditu Hollu.
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Turpinājums 4. lpp. 

FOTO: Andris Bērziņš
Tukuma novada izglītības pārvaldes vadītājs Normunds Rečs uzskata, ka, piemērojot biznesa modeli izglītībā, bērns izglītības iestādei un pašvaldībai būtībā ir kļuvis par 
ienākumu objektu – no mērķdotācijām un no starppašvaldību norēķiniem.

  ILZE BRINKMANEIK

„Izglītības un zinātnes mi-
nistrijai esam sagatavojuši savu 
redzējumu par skolu tīkla attīs-
tību un tā veidošanu un piln-
veidošanu kopš 2009.  gada, kad 
izveidoja Tukuma novadu. Pro-
cess ir nebeidzams un neapstājas, 

Valsts izglītības politikā 
vērojama liela pretruna

joprojām domājam, plānojam un 
lemjam par to, kā uzlabot situā-
ciju. Protams, sekojam tam, kas 
notiek valstī, un iespēju robežās 
mēģinām pielāgoties – ne bez sā-
pīgiem lēmumiem un izmaiņām, 
kad, piemēram, jāslēdz skolas,” 
stāsta Tukuma novada izglītības 
pārvaldes vadītājs Normunds 
Rečs.

Bērnu skaitam 
ir tendence augt

Pirms 10  gadiem, kad 
2009.  gadā valstī sākās ekono-
miskās lejupslīdes izpausmes un 
būtiski samazinājās mērķdotācija 
pedagogu darba samaksai, Tuku-
ma novadā tika slēgta Lestenes un 
Zentenes pamatskola, Jaunsātu 

pamatskolu pārveidoja par Pūres 
pamatskolas filiāli, kas darbojas 
joprojām. „Manuprāt, Jaunsātu 
filiāle ir labs piemērs, kā izdevies 
skolu laukos saglabāt. Joprojām 
tur ir sākumskolas klases, kurās 
mācās 41 skolēns, un darbojas arī 
bērnudārzs ar vairāk nekā 40 bēr-
niem,” norāda N. Rečs.

Izglītības pārvaldes vadītājs 

atgādina arī, ka 2010.  gadā Sē-
mes pamatskola reorganizēta 
par sākumskolu, un patlaban tā 
palīdz risināt Tukuma pilsētā ak-
tuālo rindas uz bērnudārza vie-
tām problēmu: Sēmē pirmskolā 
kopumā uzņemti 106  bērni, no 
kuriem aptuveni divas trešdaļas 

Lieldienas rītā ziedēj’ zaļa zālīte;
          Pats Dieviņš staigāja pa zaļu zālīti.

Latviešu tautasdziesma

Nosaukums Gads /EUR Pusgads /EUR
Skolas Vārds 49.00 28.00
Skolas Psiholoģija 28.00 20.00
Pirmsskolā 45.00 25.00
Izglītība un Kultūra 69.00 40.00
Aktuālās normatīvo aktu izmaiņas izglītības jomā 35.00 20.00
Vecākiem 29.00 18.00
Aktuālās ikdienas izglītības ziņas tavā e-pastā 19.00 15.00

Abonē 2020. gadam!

Informācija abonētājiem!
Ja abonētājs ir skola - 1 skolas abonements nodrošina individuālu pieeju 

žurnālu lasīšanai visiem skolas skolotājiem! 
Ikviens skolas pedagogs izmantojot savu individuālo paroli  var jebkurā laikā un vietā lasīt žurnālus un 

izdrukāt sev interesējošās rubrikas vai arī visu žurnāla numuru! Jebkuram skolotājam ir arī pieejams visu 
iepriekš izdoto žurnālu numuru arhīvs sākot no 2012. gada! 

Abonējot žurnālu komplektu nākamajam gadam jebkurš skolas skolotājs varēs izmantot arī apjomīgu 
metodisko materiālu datu bāzi (vairāk nekā 270 materiāli dažādos mācību priekšmetos), 

kas katru mēnesi tiek papildināta.

Jau esošie abonētāji (tie, kuri žurnālus abonējuši iepriekšējos gados) un abonēs nākamajā 
2020. gadā, turpina izmantot savas līdzšinējās paroles. Ja gadījumā parole tiek aizmirsta, 

to vienkārši var atjaunot ienākot www.skolasvards.lv.

Ja jums ir jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mums:
Redakcijas tālr.: 26002264 

Redakcijas e-pasts: redakcija@skolasvards.lv 
www.skolasvards.lv Vairāk informācijas 

www.skolasvards.lv



E-žurnāls SKOLAS VĀRDS ir
praktisks un ērts e-žurnāls izglī-
tības profesionāļiem.
Žurnāls iznāk divas reizes mē-
nesī e-formātā. Žurnāls veltīts
izglītības jautājumiem, kas sais-
toši gan skolu vadītājiem, gan
skolotājiem. Žurnālā var lasīt
analītiskus rakstus par aktuālām
izglītības problēmām, profesio-

nāļu pieredzi un komentārus, lēmumu skaidroju-
mus, skolu projektu pieredzi, skolotāju pieredzes 
materiālus,intervijas ar izciliem skolotājiem, skolu 
direktoriem, izglītības jomas speciālistiem, raks-
tus par mūžizglītību, tālākizglītību un iespējām 
profesionālajā pilnveidē, kā arī ārvalstu pieredzi. 
Redakcijas dāvana skolotājiem – katrā numurā 
publicējam metodiskos materiālus dažādos mācī-
bu priekšmetos, ko skolotāji var praktiski izmantot 
savā darbā.
Žurnāls iznāk divas reizes mēnesī no 2012. gada 
oktobra.

Ikvienam, kurš strādā pirms-
skolā! E-žurnālā PIRMSSKOLĀ 
katru mēnesi var lasīt par ak-
tuālo, kas saistīts ar izglītību 
līdz skolas gaitu sākšanai. 
Psihologu ieteikumi, dažādu 
rotaļnodarbību apraksti, te-
matisku pasākumu scenāriji, 
praktiska pirmsskolu piere-
dze, metodiskie materiāli!

Žurnāls iznāk no 2012. gada vienu reizi mēnesī 
elektroniskā formātā. 

E-žurnālā SKOLAS PSIHOLOĢIJA
mēs runājam par emocionālo
vidi un attiecībām skolā.
Par saskarsmi un komunikāciju
starp skolotājiem, skolēniem un
vecākiem.
Par bērnu uzvedību un skolotāja
darbu, sevis iepazīšanu, apzinā-
šanu un izprašanu.
Dažādās nozarēs strādājošie

psihologi, izaugsmes treneri, lektori un citi speciā-
listi atbild un skaidro aktuālus skolas emocionālās 
vides jautājumus.  
Žurnālā var iepazīties ar praktiski izmantojamām 
tehnikām un metodēm.
Žurnāls īpaši noderīgs skolu psihologiem un klašu 
audzinātājiem.
Žurnāls iznāk no 2015. gada elektroniskā formātā 
vienu reizi mēnesī.

IKMĒNEŠA E-IZDEVUMS PAR 
AKTUĀLĀM NORMATĪVO 
AKTU IZMAIŅĀM IZGLĪTĪBAS 
JOMĀ. Tiesību metodiskā 
materiāla galvenā mērķaudi-
torija ir vispārējās izglītības 
iestāžu (tostarp pirmsskolu) 
un profesionālo skolu vadī-
ba, sniedzot ikdienas darbu 
regulējošo normatīvo aktu 

aktuālo izmaiņu pārskatu par attiecīgajā mēnesī 
valstī oficiāli publicētajiem likumiem un Minis-
tru kabineta noteikumiem. Galvenās informā-
cijas jomas – izglītošana, bērnu tiesības, darba 
tiesiskās attiecības un drošība, lietvedība un 
iekšējā dokumentācija, datu aizsardzība, iestā-
des saimnieciskā darbība un publiskie iepirku-
mi, Eiropas Savienības fondu un citu projektu 
atbalsts, amatpersonu atbildība.
Izdevums par  aktuālām normatīvo aktu izmai-
ņām izglītības jomā iznāk vienu reizi mēnesī 
elektroniskā formātā.
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Turpinājums 4. lpp. 

FOTO: Andris Bērziņš
Tukuma novada izglītības pārvaldes vadītājs Normunds Rečs uzskata, ka, piemērojot biznesa modeli izglītībā, bērns izglītības iestādei un pašvaldībai būtībā ir kļuvis par 
ienākumu objektu – no mērķdotācijām un no starppašvaldību norēķiniem.

  ILZE BRINKMANEIK

„Izglītības un zinātnes mi-
nistrijai esam sagatavojuši savu 
redzējumu par skolu tīkla attīs-
tību un tā veidošanu un piln-
veidošanu kopš 2009.  gada, kad 
izveidoja Tukuma novadu. Pro-
cess ir nebeidzams un neapstājas, 

Valsts izglītības politikā 
vērojama liela pretruna

joprojām domājam, plānojam un 
lemjam par to, kā uzlabot situā-
ciju. Protams, sekojam tam, kas 
notiek valstī, un iespēju robežās 
mēģinām pielāgoties – ne bez sā-
pīgiem lēmumiem un izmaiņām, 
kad, piemēram, jāslēdz skolas,” 
stāsta Tukuma novada izglītības 
pārvaldes vadītājs Normunds 
Rečs.

Bērnu skaitam 
ir tendence augt

Pirms 10  gadiem, kad 
2009.  gadā valstī sākās ekono-
miskās lejupslīdes izpausmes un 
būtiski samazinājās mērķdotācija 
pedagogu darba samaksai, Tuku-
ma novadā tika slēgta Lestenes un 
Zentenes pamatskola, Jaunsātu 

pamatskolu pārveidoja par Pūres 
pamatskolas filiāli, kas darbojas 
joprojām. „Manuprāt, Jaunsātu 
filiāle ir labs piemērs, kā izdevies 
skolu laukos saglabāt. Joprojām 
tur ir sākumskolas klases, kurās 
mācās 41 skolēns, un darbojas arī 
bērnudārzs ar vairāk nekā 40 bēr-
niem,” norāda N. Rečs.

Izglītības pārvaldes vadītājs 

atgādina arī, ka 2010.  gadā Sē-
mes pamatskola reorganizēta 
par sākumskolu, un patlaban tā 
palīdz risināt Tukuma pilsētā ak-
tuālo rindas uz bērnudārza vie-
tām problēmu: Sēmē pirmskolā 
kopumā uzņemti 106  bērni, no 
kuriem aptuveni divas trešdaļas 

Lieldienas rītā ziedēj’ zaļa zālīte;
          Pats Dieviņš staigāja pa zaļu zālīti.

Latviešu tautasdziesma

Laikraksts IZGLĪTĪBA un 
KULTŪRA no 2019. gada 
augusta iznāk divas reizes 
mēnesī elektroniskā formā-
tā. Joprojām laikraksts ziņo 
par visu, kas svarīgs izglītībā, 
esot palīgs un atbalsts skolās 
strādājošajiem skolotājiem, 
vadībai un administrācijai. 
E-laikraksta tēmas ietver visas

izglītības pakāpes no pirmsskolas līdz augstā-
kajai izglītībai, kā arī interešu izglītību un kultūr-
izglītību. Katrā numurā tiek atspoguļoti gan 
aktuālie izglītības politikas jautājumi, gan arī 
skolu praktiskā pieredze, izglītības jomas disku-
sijas un jautājumi. 

E-žurnāls VECĀKIEM iznāk
divas reizes mēnesī un ir
paredzēts pirmsskolas un sā-
kumkolas bērnu vecākiem un
skolotājiem. Žurnāla mērķis ir
mudināt vecākus turpināt at-
bildīgi domāt par savu bērnu
fizisko un emocionālo veselī-
bu, psiholoģiju un skološanās
procesiem.

*** Izglītības e-izdevumi neiznāk jūnijā un jūlijā, izņemot izdevumu “Aktuālās normatīvo aktu izmaiņas izglītības jomā”, 
kas iznāk katru mēnesi bez pārtraukumiem.


