
Skolēnu kavējumi – slikts ieradums 
vai apstākļu sakritība?

Korespondente 
Ieva Liekmane

	 Skolēnu	kavējumi	ir	tēma,	kas	šobrīd	skolā	tiek	apspriesta	teju	

uz	 katra	 stūra.	 Lai	 skolēnus	motivētu	 apmeklēt	 visas	 stundas	 un	

neiegūtu	 e-klases	 žurnālā	 negatīvos	 ierakstus	 par	 savu	 uzvedību,	

skolā	 tiek	 pasniegta	 APU	 (Atbalsts	 pozitīvai	 uzvedībai)	 balva.	

Uzvarētāju	klasei	1.semestra	noslēgumā	bija	iespēja	izvēlēties	starp	

3	balvām:	10	balles	 jebkurā	priekšmetā,	1	brīva	diena	vai	 iespēja	

izlabot	vienu	vērtējumu	visos	mācību	priekšmetos.	Visai	kārdinošas	

balvas,	vai	ne?	Tomēr	vai	skolēnu	motivācija	nekavēt	un	nebastot	

tādēļ	palielinās?	Centos	rast	atbildi	uz	šo	jautājumu,	uzklausot	gan	

skolēna,	 gan	 skolotāja	 viedokli,	 tāpēc	 veicu	 interviju	 ar	 11.A	 kla-

ses	skolnieci	Aniju Ozoliņu	un	matemātikas	skolotāju	Normundu 

Zīvertu.

Šajā numurā lasiet:

-	 Skolēnu	kavējumi

-		 Ziemassvētku	balles	atskaņas

-	 Skolēnu	mācību	uzņēmumi	jeb	SMU

-	 Teicamnieku	apbalvošana

-		 Dažnedažādie	izvēles	priekšmeti

Tu bieži kavē stundu sākumus? Kā ir ar pirmdienu rītiem?

  Anija: Bieži	 ne.	Citreiz,	 ja	 ir	 biezs	

sniegs	 vai	 vakarā	 esmu	 vēlu	 iegājusi	

gulēt	 un	 no	 rīta	 aizgulējusies.	 Pirmdie-

nu	 rīti	 vispār	 ir	 katras	 jaunas	 nedēļas	

izaicinājums.	Brīvdienās	ir	pierasts	celties	

vēlāk,	tāpēc	reizēm	pirmdienās	sanāk	ma-

zliet	nokavēt	1.stundas	sākumu.

Tavuprāt, skolotājiem vajag rakstīt e-klases 

žurnālā negatīvos ierakstus, ja esi nokavējis? 

Cik bieži un vai visas skolotājas to dara?

 Anija:	 Domāju,	 ka	 nevajag.	 Pasaulē	 jau	 tā	

ir	 pārāk	 daudz	 negatīvisma.(smejas)	 Un	 visas	

skolotājas	arī	to	nedara.	Ir	tādas,	kas	konsekven-

ti	aizpilda	to	e-klases	ailīti,	bet	ir	arī	saprotošākas	

skolotājas,	 kas	 cilvēcīgi	 pieņem	 kavējuma	 ie-

meslu,	 piemēram,	 biezā	 sniega	 vai	 autobusa	

kavēšanās	dēļ.	Man	negatīvos	ierakstus	e-klasē	

piefiksē	 aptuveni	 pusi	 no	 visiem	 kavējumu	

gadījumiem.

Tu zini, kas ir APU balva? Vai jūsu klase cenšas, 

lai to iegūtu? Kuru no 3 balvām tu izvēlētos, ja 

jūsu klase uzvarētu šajā konkursā?

 Anija:	Zinu,	kas	 ir	APU	balva.	Manuprāt,	šī	

balva	ir	labs	stimuls	skolēniem	nekavēt	stundas,	

nebastot.	 1.semestrī	mūsu	 klase	 uzvarēja	 šajā	

konkursā,	 un	 mēs,	 visa	 klase,	 vienojāmies,	 ka	

izvēlēsimies	10	balles	vienā	mācību	priekšmetā.	

Es	 šo	 iespēju	 izvēlētos	 arī	 tad,	 ja	 uzvarētu	

2.semestrī,	 jo	 tas	 viens	 desmitnieks	 var	 izšķirt	

gada	vērtējumu.
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Citiem skolēniem ir nelāgs ieradums – ja aizguļos, tad 

neiešu uz 1.stundu vispār. Ko tu par to domā? 

 Anija:	Tas	ir	nepareizi,	un	es	tā	nedaru.	Uz	stundu	

aiziešu	pat	tad,	 ja	20	minūtes	būs	nokavētas.	Saņemšu	

negatīvo	 ierakstu	–	nu	nekas!	Vismaz	nebūšu	palaidusi	

garām	stundā	uzdoto.	Un	tiem,	kas	tā	dara,	vajadzētu	likt	

taisīt	pietupienus.

 

Vēl viens skolēnu niķis ir nenākt uz ieskaitēm kādā sev 

netīkamā mācību priekšmetā, jo domā, ka konsultācijā 

būs vieglāk to uzrakstīt. Kā tu domā, tā tiešām ir? Tu 

pati esi kādreiz tā darījusi?

 Anija: Nē,	 es	 labāk	 uzrakstu	 ieskaiti	 uzreiz,	 ne-

vis	 eju	 pēc	 tam	 uz	 kosultācijām.	 Labāk	 visi	 par	 vienu,	

nevis	pēc	 tam	 tu	 viens	pats.	Nav	 tā,	 ka	 konsultācijās	 ir	

vieglāk	uzrakstīt	ieskaiti.	Uz	konsultāciju	aizeju,	ja	ieskaiti	

esmu	uzrakstījusi	 ļoti	slikti	–	cenšos	izlabot.	Tad	vismaz	

zinu	savas	kļūdas.	Neesmu	arī	nekad	tā	darījusi,	jo	man	

vienkārši	 ir	 bail	 iet	 uz	 konsultācijām	 sev	 netīkamajos	

mācību	priekšmetos.	Vienreiz	šī	 iemesla	dēļ	pat	atstāju	

sev	vienā	mācību	priekšmetā	vieninieku.

Skolotājs Normunds Zīverts par skolēnu kavējumiem: 

Skolēni	 bieži	 kavē	 stundu	 sākumus.	 Visbiežāk	 attais-

nojumi	 ir	 par	 nokavētu	 autobusu	 un	 aizgulēšanos,	 bet	

ir	 arī	 tādi,	 kas	 vienkārši	 atvainojas	 par	 kavējumu	 un	

apsēžas	savā	vietā.	Diemžēl	neatceros	nevienu	smieklīgu	

kavējuma	iemeslu,	bet	tādi	noteikti	ir	bijuši.

	 Es	 vienmēr	 stundu	 sākuma	 kavējumus	 rakstu	 e-

klases	žurnālā,	 tas	 ir	mans	pienākums	 to	piefiksēt.	Ne-

rakstu	tikai	tad,	ja	skolēns	pirms	tam	man	ir	pieteicis,	ka	

nokavēs	vai	arī	tad,	ja	attaisnojums	ir,	piemēram,	saruna	

ar	skolotāju	par	zinātniski	pētniecisko	darbu.

	 Mana	attieksme	pret	APU	balvu	ir	pozitīva.	Domāju,	

ka	 tā	 skolēnus	 kaut	 minimāli,	 tomēr	 motivē.	 Kā	 tad	

lai	 citādāk	 to	 dara?	 Naudu	 skolēniem	 nevaram	 iedot,	

ceļojumu	 arī	 nevaram	 uzdāvināt,	 bet	 varam	 piesķirt	

brīvdienu	vai	ielikt	kādā	priekšmetā	10	balles.	

	 Par	 to,	 ka	 skolēni	 aizgulēšanās	 gadījumos	 nenāk	

vispār	uz	1.stundu	man	ir	dalītas	domas.	Tas	ir	atkarīgs	

no	tā,	cikos	skolēns	galu	galā	ir	pamodies.

Viņš	 gan,	 protams,	 saņems	 negatīvo	 ierakstu,	 tomēr	

zinās,	kas	stundā	ir	darīts,	pārrunāts,	uzzināts	no	jauna.	

Matemātikā	tas	ir	īpaši	svarīgi,	jo	pat	viena	izlaista	mācību	

stunda	var	atstāt	sekas	noslēguma	pārbaudes	darbā.	No	

otras	puses	–	nesen	bija	gadījums,	kad	izgāju	no	klases	5	

minūtes	pirms	stundas	beigām	un	pamanīju,	ka	uz	soliņa	

sēž	skolēns,	kam	šobrīd	būtu	jābūt	manā	stundā.	Skolēns	

atbildēja,	ka	nav	jēgas	traucēt	stundu	skolotājam	un	kla-

sesbiedriem,	lai	apsēstos	solā	un	tūlīt	arī	ietu	prom.	Šajā	

gadījumā	 arī	 es	 viņam	

piekrītu.

 

Esmu	 ievērojis,	 ka	

vairāki	skolēni	arī	manās	

stundās	nenāk	uz	ieskai-

ti,	bet	pēc	tam	darbu	rak-

sta	 konsultācijās.	 Tādi	

katrā	 klasē	 ir	 apmēram	

divi.	 Nedomāju,	 ka	

konsultācijā	 darbu	

uzrakstīt	 ir	 vieglāk,	 jo,	

ja	 kāds	 nav	 stundā	

uzrakstījis	 darbu,	 es	 to	

arī	 nepārrunāju,	 kamēr	

visi	 nav	 uzrakstījuši.	

Nekādas	 atlaides,	

vieglākus	uzdevumus	arī	nedodu.

Piemēram,	ja	nokavē	15	

minūtes	no	stundas,	uzska-

tu,	ka	skolēnam	ir	jānāk	uz	

1.stundu.
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Korespondente 
Anete	Lagzdiņa Ziemassvētku balles atskaņas

	 Skolā	visu	cauru	gadu	notiek	dažādi	pasākumi,	kurus	veido	Skolēnu	padome,	lai	skolas	ikdienu	padarītu	

interesantāku	un	neparastāku,	taču	Ziemassvētku	balle	ir	viena	no	gaidītākajiem	un	nozīmīgākajiem	sko-

las	dzīves	pasākumiem.	Tāpēc	nu	ir	iespēja	izvērtēt	2015.gada	balles	norisi,	zaudējumus	un	ieguvumus.		

Kā	zināms,	Ziemassvētku	balli	organizē	Skolēnu	padome,	un	šajā	mācību	gadā	padomes	priekšgalā	stāv	

Aksels Šķuburs,	kuram	šis	ir	pēdējais	gads	vidusskolā,	protams,	par	svarīgāku	pienākumu	kļuva	izaicinājums	balli	padarīt	

neaizmirstamu	arī	citu	skolēnu	acīs.	Bet	vai	iecerētās	idejas	un	plāni	izdevās?

Tavuprāt, kā noritēja 2015.gada Ziemassvētku balle?

Aksels: Radās	 daudz	 sarežģījumu,	 bet	 lielāko	 daļu	

izdevās	 veiksmīgi	 atrisināt.	 Cilvēki	 bija	 daudz	 aktīvāki,	

nekā	 bijām	 plānojuši,	 tāpēc	 droši	 varu	 teikt,	 ka	 balle	

noritēja	veiksmīgi.

Kādas bija atsauksmes?

Līdz	šim	brīdim	manas	ausis	ir	dzirdējušas	tikai	pozitīvas	

atsauksmes.	Pieņemu,	ka	bija	cilvēki,	kuriem	kaut	kas	ne-

patika,	bet	tādu	noteikti	nebija	daudz,	un,	protams,	tādi	

ir	vienmēr.	Visiem	nekad	neiztapsi!	

Salīdzinājumā ar citām Ziemassvētku ballēm, kā tu 

vērtētu 2015.gada balli?

Ar	 neierasto	 mūziķu	 izvēli	 vēlējāmies	 ienest	 jaunas	

vēsmas	DALP	5.vidusskolas	Ziemassvētku	balles	norisē,	

kas	 veiksmīgi	 arī	 sanāca.	 Arī	 ar	 apmeklētāju	 skaitu	

bijām	 ļoti	 apmierināti.	 Varu	 teikt,	 ka	 2015.	 gada	 balle	

Liepājā	 turpinās	celt	 jau	 tā	augsto	DALP	5.	 vidusskolas	

Ziemassvētku	balles	statusu.

Kā vērtē Skolēnu padomes darbību, gatavojoties šī gada 

ballei?

Bez	Skolēnu	padomes	balle	nemaz	nevarētu	notikt.	Tikai	

pateicoties	 atsaucīgajiem,	 radošajiem	 un	 uzticamajiem	

cilvēkiem,	varēja	tapt	skolas	gada	grandiozākā	balle.	Visi,	

kam	 lūdzu	 palīdzību,	 to	 arī	 sniedza,	 daudzi	 nāca	 klajā	

ar	 savām	 oriģinālajām	 idejām,	 kas	 ļoti	 noderēja	 balles	

tapšanas	procesā.

Runājot	 par	 izklaidēm,	 kas	 noritēja	 balles	 laikā,	 skolēni	

dalījās	 ar	 diviem	 pretrunīgiem	 viedokļiem,	 tāpēc	 tika	

apjautāti	 trīs	 skolēni,	 proti,	 absolvents,	 spēļu	organizators	

ballē	un	jaunākie	vidusskolas	pārstāvji,	lai	uzzinātu	kopējo	

viedokli.

Kāda bija cilvēku atsaucība, vadot spēles ballē?

Spēļu organizatore:	Patiesībā	šogad	spēles	Ziemassvētku	

ballē	 tika	 vadītas	 ļoti	 maz	 un	 gandrīz	 tikai	 pašā	 balles	

sākumā,	jo	šogad	publika	bija	noskaņojusies	uz	neatlaidīgu	

dejošanu.	 Kopā	 novadījām	 tikai	 divas	 spēles	 un	 arī	 tikai	

tāpēc,	lai	jaunieši	mazliet	iekustētos	pirms	dejošanas.	Izska-

not	uzaicinājumam	spēlēt	spēli,	gribētāju	piedalīties	nebija	

pārlieku	daudz,	tomēr,	kad	nepieciešamais	spēlētāju	skaits	

bija	 ieradies	 un	 noteikumi	 izklāstīti,	 spēles	 ritēja	 raiti	 un	

jaunieši	tika	‘’iekustināti’’	vakaram.

Jaunākie vidusskolas pārstāvji:	 Varētu	 vairāk	 spēļu,	

kur	jāpiedalās	pēc	iespējas	vairāk	cilvēkiem,	lai	pēc	iespējas	

mazāk	cilvēkiem	būtu	jāsēž	pie	galdiem.

Absolvente:	Varbūt	uz	visu	lielo	baru	varēja	vairāk	izklai-

des,	spēles,	lai	savā	starpā	visiem	veidotos	labāks	kontakts.

Vecākie vidusskolas pārstāvji:	Jāsaka	godīgi,	nebija	ne-

maz	 laika	pietiekoši,	 lai	spēlētu	spēles.	Atmosfēra	bija	 fan-

tastikas	un	jautra	tāpat.	Izbaudījām	pēdējo	vidusskolas	balli	

viens	ar	otru,	runājot	par	visdažādākajām	dzīves	un	skolas	

tēmām.
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Visvairāk ballē ieintriģēja jaunā puišu grupa. Kā tad īsti 

viņiem izdevās, un vai apmeklētāji bija apmierināti?

Ballē spēlēja jauna mūziķu grupa, kāpēc izvēlējāties 

tieši šo grupu, un vai attaisnojās liktās cerības?

Aksels: Patiesībā	grupa	atrada	mūs,	nevis	mēs	viņus.	

Ilgu	laiku	šaubījos,	vai	mūziķi	spēs	nodrošināt	mūziku	

tādā	pat	līmenī	kā	iepriekšējos	gadus,	taču	tagad	varu	

teikt,	ka	latiņa	ne	tikai	tika	noturēta,	bet	drīzāk	pat	pacel-

ta.

Vai apmierināja mūzika, paši mūziķi un to izpildījums?

Jaunākie vidusskolas pārstāvji: Mūziķi	bija	tiešām	ļoti	

labi,	kā	arī	izpildījums	bija	profesionāls.	

Absolvente: 2015.	gada	Ziemassvētku	ballē	mūzika	bija	

ļoti	laba.	Īpaši	patika	solista	repertuārs	un	tas,	ka	vispār	

ir	dzīvā	mūzika,	atšķirībā	no	parasta	„youtube	playlist”.

Vecākie vidusskolas pārstāvji:	Mūzika	bija	ideāla.	

Visas	populārākas	un	pat	vecās	latviešu	dziesmas,	pie	

kurām	var	kārtīgi	izdejoties,	līdzīgi	kā	zaļumballēs.	Pal-

dies	mūziķiem	par	to!

 Protams, kā tad Ziemassvētku balle bez karalienes 

un karaļa titula, kurus ieguva Justīne Janaite un Rūdolfs 

Reinis Ciukors, ar to arī viņus apsveicam!

Kā zināms, tu ieguvi karalienes balles titulu, kādas 

sajūtas tas tevī izraisīja?

Justīne: Man	tas	bija	ļoti	negaidīti,	un	biju	nedaudz	

pārsteigta	un	uztraukusies,	bet,	protams,	tas	manī	

izraisīja	prieku	un	arī	balles	vakaru	padarīja	mazliet	

īpašāku.	Jāsaka	liels,	liels	paldies	visiem,	kas	par	mani	

balsoja	un	padarīja	pēdējo	vidusskolas	Ziemssvētku	balli	

vēl	atmiņās	paliekošāku	un	īpašāku.

Ko tu varētu sacīt par balles karaļa titula ieguvēju? 

Justīne: To,	kurš	varētu	būt	balles	karalis,	arī	bija	grūti	

iedomāties,	balsojums	bija	ļoti	līdzīgs,	taču	beigās	titulu	

ieguva	Rūdolfs	Ciukors,	kurš	mācās	man	paralēlklasē,	

taču	man	bija	prieks,	jo	kopā	mācījāmies	jau	visu	pa-

matskolu	un	nebija	tāda	neērta	sajūta,	zināju	un	pazi-

nu	viņu	jau	iepriekš.	Viņš	pats	arī	bija	ļoti	pārsteigts	un	

tiešām	priecājās	par	iegūto	titulu.

Mūzika	bija	
piemeklēta	ļoti	
atbilstoša.
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Korespondente 
Diāna	Urbāne Sen aizmirsto lietu atdzīvināšana jeb 
AKA-G un HEK logos

Skolēnu	mācību	uzņēmums	ir	lieliska	iespēja,	kā	izmēģināt	

savas	 spējas	 uzņēmējdarbībā.	 Šogad	 necerēti	 labi	 veicies	

diviem	 11.B	 klases	 uzņēmumiem:	 AKA-G	 un	 	HEK logos.	

Abi	 uzņēmumi	 ir	 tikuši	 atzinīgi	 apbalvoti	 un	 par	 to	 ir	 ļoti	

gandarīti.

Aiga Bernāte 11B, AKA-G

Es	 skolēnu	 mācību	 uzņēmumu	 veidoju	 jau	 otro	 gadu.	

Pirmajā	gadā	tas	bija	vairāk	kā	izmēğinājums,	ne	centieni	

gūt	peļņu,	jo	vēlējos	gūt	pieredzi	un	saprašanu	par	SMU	

kopumā,	lai	šogad	varu	iegūtās	zināšanas	arī	attiecīgi	iz-

mantot.	 Kā	 arī	 vēlos	 dibināt	 savu	 uzņēmumu	nākotnē,	

tāpēc	uzskatu,	ka	jebkāda	pieredze	uzņēmējdarbībā	man	

varētu	noderēt.

Pastāsti, ko jūsu uzņēmums piedāvā un kā radās ideja 

produktam!

Mēs	piedāvājam	ikviena	vecuma	cilvēkam	atgriezt	vai	arī	

ieviest	 savā	 ikdienā	 sen	 aizmirstās	 galda	 spēles,	 tās	 ir,	

Desas,	Memory,	Kuği,	taču	tikai	uzlabotā	veidā.	Spēles	ir	

mini	versijā	un	ražotas	no	videi	draudzīgiem	materiāliem.	

Piedāvājam	arī	puzuru	izgatavošanas	komplektus,	kuros	

ir	iekļauts	viss,	lai	izveidotu	šo	latvisko	dekoru,	kas	starp	

citu,	kalpo	arī	kā	labs	mājas	sardziņš.	Kā	radās	šāda	ide-

ja?	Tā	kā	pārsvarā	tirdziņi	notiek	skolā,	tad	vajadzēja	tādu	

produktu,	lai	bērniem	būtu	par	to	interese.

Kā veicas ar produktu pārdošanu?

Ar	 produkta	 pārdošanu	 veicas	 ļoti	 labi.	 Teikšu	 godīgi,	

nebijām	 pat	 cerējušas,	 ka	 mūsu	 radītais	 produkts	 tik	

ļoti	 ieinteresēs	 citus.	Un	 dīvaini	 ir	 arī	 tas,	 ka	 lielāka	 in-

terese	 ir	 pieaugušajiem,	 ne	 bērniem.	 Cenšamies	 radīt	

tādu	 produktu,	 lai	 klien-

tiem	 nebūtu	 sūdzības,	

strādājam	 cītīgi	 un	 rūpīgi,	

kas	 arī	 ir	 atmaksājies,	 jo	

esam	ieguvušas	nomināciju		

“Kvalitatīvākais	 produkts”	

un	 pircēju	 simpātīju	 balvu	

reğionālajā	 SMU	 tirdziņā	

T/C	 “Ostmala”,	 kurš	arī	bija	

mūsu	pirmais	tirdziņš.

Kā	 arī	 mums	 bija	

sadarbība	 ar	 “Ideju	 bode”,	

piedalījāmies	 viņu	 rīkotajā	

Ziemassvētku	mākslas	 tirgū	

“Timbaka	 Taibaka”	 un	 POP	

UP	 Ziemassvētku	 tirdziņā	

T/N	“Kurzeme”.
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Annija Arone 11B, AKA-G

Cik ilgs laiks ir nepieciešams, lai uztaisītu jūsu produktu?

	 Mūsu	produktiem	ir	dažādas	sarežģītības	pakāpes.	

Dažiem	 pietiek	 ar	 vienu	 dienu,	 savukārt	 citiem	

nepieciešamas	divas	vai	pat	trīs	dienas,	lai	nožūtu	krāsa	

utt.	Viss,	protams,	atkarīgs	no	kvantitātes.

	 Ar	produkta	pārdošanu	mums	veicas	necerēti	 labi,	

nebijām	 plānojušas	 tik	 lielus	 apgrozījumus	 un	 klientu	

interesi.	 Ikviens	 klients,	 kas	 apstājas	 pie	 mūsu	 stenda,	

novērtē	preci	 un	bieži	 vien	 izsaka	 labus	 vārdus	par	 in-

teresanto	 ideju	 un	 pieeju.Esam	 piedalījušās	 vairākos	

tirdziņos,	 saņēmušas	 apbalvojumus,	 kā	 “Kvalitatīvākais	

produkts”,	 vairākas	 simpātiju	 balvas	 un	 arī	 nomināciju	

“Sociāli	atbildīgs	SMU”.

Kas jums sagādāja vislielākās grūtības?

	 Viena	no	pirmajām	grūtībām	bija	atrast	ideju,	tikt	pie	

tās.	Pašlaik	aktuālākā	problēma	ir	komandas	darbs.

	 Visnotaļ	mans	sirsnīgs	 ieteikums	 -	neveido	mācību	

uzņēmumu	kopā	ar	labiem	draugiem,	pēc	tam,	visticamāk,	

tādi	 vairs	nebūsiet.	Uzmanīgi	 izvērtējiet	 cilvēkus,	 ar	 ku-

riem	 vēlaties	 sastrādāties,	 lai	 procesa	 gaitā	 nepaliekat	

viens,	kā	man	to	rāda	citu	gadu	pieredze,	vai	arī	 rodas	

nespēja	saprasties	vienam	ar	otru.	Sākumā	šķiet,	ka	SMU	

veidošana	 ir	nieks,	bet	 tomēr	 tas	 ir	pietiekami	atbildīgs	

un	laikietilpīgs	process.

	 Nevajag	 būt	 nedrošam	 par	 savu	 ideju,	 ir	 jāiet	 un	

jādara,	tikai	tā	varēs	uzzināt,	vai	ideja	nostrādās	vai	ne!

Edgars Freimanis 11B, HEK logos

	 SMU	 izvēlējos	 veidot	 tādēļ,	 ka	 iepriekšējā	 mācību	

gadā	redzēju,	kā	to	dara	citi,	un	domāju,	kāpēc	gan	man	

nepamēģināt	pašam	ko	tādu	izveidot.

	 Mūsu	uzņēmums	piedāvā	 iegādāties	koka	atslēgas	

piekariņus,	uz	kuriem	ir	iededzināti	latviešu	rakstu	simbo-

li,	katram	simbolam	ir	sava	nozīme.	Vēl	mēs	piedāvājam	

iegādāties	koka	tauriņus,	kurus	daudzi	liek	pie	krekliem.	

Ideja	radās,	jo	gribējām	izveidot	nedaudz	citādākus	koka	

tauriņus,	nekā	ir	iespējams	iegādāties	citur,	un	mums	tas	

ideāli	sanāca.

	 Ar	produktu	pārdošanu	mums	veicas	diezgan	labi,	ik	

pa	laikam	parādās	pasūtījumi	no	sociālajiem	tīkliem,	kur	

esam	salikuši	mūsu	piedāvājumus.

Visnotaļ mans sirsnīgs ie-

teikums - neveido mācību 

uzņēmumu kopā ar la-

biem draugiem, pēc tam, 

visticamāk, tādi vairs 

nebūsiet.
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Kad mazliet pietrūkst līdz pilnībai
Koresprodente

Elīna	Okmane

Cilvēka	 zināšanas	 un	 inteliģence	 nav	

novērtējama	 skaitļos,	 taču	 teicamas	

atzīmes	 un	 lieliski	 sasniegumi	 mācību	

priekšmetu	olimpiādēs	paaugstina	skolēnu	pašapziņu,	snie-

dz	gandarījumu	vecākiem,	kā	arī	ceļ	skolas	reitingu.	Lai	arī	

skolas	sniegtās	izglītības	kvalitāti	neraksturo	tikai	olimpiāžu	

un	eksāmenu	vērtējumi,	tomēr	tos	savā	ziņā	var	uzskatīt	par	

katra	 skolēna	 un	 viņa	 pedagogu	 kopējo	 darba	 rezultātu,	

parādot,	 cik	 labi	audzēknis	 ir	apguvis	mācību	vielu	un	cik	

veiksmīgi	 skolotājam	 izdevies	 viņam	 to	 iemācīt.	 Internetā	

apkopotā	informācija	atklāja,	ka	mūsu	skola	var	lepoties	ar	

augstiem	sasniegumiem	centralizētos	eksāmenos,	zinātniski	

pētnieciskajos	 darbos	 un	 olimpiādēs,	 taču,	 kad	 semestra	

beigās	Liepājas	pilsētas	Domē	apbalvo	teicamniekus,	mūsu	

skolas	pārstāvju	ir	ļoti	maz.	Centos	noskaidrot,	kāpēc	izvei-

dojusies	šāda	situācija	un	kādi	ir	iespējamie	risinājumi.

Kāds ir jūsu viedoklis par teicamnieku apbalvošanu 

pilsētā katra mācību semestra beigās?

R.Ķemere:	 Skolā	 jāstrādā	 gan	 ar	 čakliem,	 gan	 ne	 tik	

čakliem,	ar	talantīgiem	un	ar	ne	tik	talantīgiem	bērniem,	

bet	 semestra	 beigās	 atzīmēt,	 kuru	 skolēnu	 sasniegumi	

ir	 teicami	 un	 kuri	 pacentušies	 vairāk,	 jo	 ir	 mērķtiecīgi	

un	darbīgi,	vērtējams	pozitīvi.	Tas	motivē	un	parāda,	ka	

skola	tiecas	veicināt		mācību	labo	kvalitāti,	ne	tikai	mācīt	

mācīšanas	dēļ.	Mācības	kā	process	ir	svarīgs	faktors,	bet	

vēl	svarīgāks	ir	rezultāts!	

D.Smāģe: Tikai	pozitīvs,	jo	es	domāju,	ka	par	ļoti	labi	un	

izcili	veiktu	darbu	ir	jāsaņem	apbalvojums.

V.More:	 Uzskatu,	 ka	 skolēni,	 kuri	 teicami	 mācās,	 ir	

jāstimulē,	bet	ne	tādā	veidā,	kā	tas	pašlaik	notiek	pilsētā.		

Šobrīd		ar	naudas	prēmiju	tiek	apbalvoti		pilsētas	9.-12.

klašu	skolēni,	kuriem	semestrī	visos	mācību	priekšmetos	

ir	vērtējums	9-10	balles.	Bet	cik	tas	ir	objektīvi?		Ir	skolēni,	

kuriem	 daba	 ir	 devusi	 talantu.	 Tātad	 balva	 par	 dabas	

doto?	Ir	skolas,	kur	diezgan	viegli	iegūt	labus	vērtējumus,	

pieliekot	nelielas	pūles.	Tātad	balva	par	skolas	prasībām?	

Ir	skolēni,	kuri	prot	no	skolotājiem	izlūgties	labas	atzīmes.	

Tātad	balva	par	izsišanas	spējām?

Man	 simpātiska	 šķita	 ideja,	 kura	 izskanēja	 pirms	 gada,	

bet	 tā	arī	palika	 idejas	 līmenī,	 -	pretendentiem	uz	nau-

das	balvu	vajadzētu	kārtot	testu	par	plašu	tematu	loku,	

tas	parādītu	patiesās	zināšanas.	Ikvienam	skolēnam	būtu	

jāsaņem	 pozitīvs	 novērtējums	 par	 sasniegto,	 bet	 būtu	

labi	(saprotu,	ka	utopiski),	ja	balva	nebūtu	svarīgākais	dzi-

nulis	labi	un	teicami	mācīties.

Kādēļ, jūsuprāt, mūsu skolas CE, olimpiāžu un zinātnisko 

lasījumu rezultāti ir augstāki nekā citu vidussko-

lu rezultāti, taču teicamnieku apbalvošanā Liepājas 

pilsētas domē mūsu skolas pārstāvji ir mazākumā? Kur 

meklējama atbilde?

R.Ķemere: Iespējams,	ka	mūsu	skolā	skolotāji	audzēkņus	

vērtē	 stingrāk...	 (?),	 tādēļ	 teicamnieku	 mazāk.	 Otrs	 va-

riants,	 ka	 arī	 skolēnos	 reizēm	 trūkst	 azarta	 (vārda	

labākajā	nozīmē)	un	viņi	ne	vienmēr	seko	 tiem	mācību	

priekšmetiem	pietiekami	acīgi,	kur	sagaidāms	vērtējums,	

kas	traucē	kļūt	par	teicamnieku.

D.Smāģe: Tāpēc,	ka	mūsu	skolā	CE	un	olimpiāžu	rezultāti	

atbilst	 skolēnu	 zināšanu	 vērtējumam	 semestrī.	 Tāpēc	

mūsu	skolēniem	arī	ir	visvairāk	MP	pateicību,	12.klasi	bei-

dzot.	Un	šiem	oficiālajiem	dokumentiem	ir	daudz	lielāka	

nozīme,	konkurējot	ar	citiem.

V.More: Mūsu	 skolas	 CE,	 olimpiāžu	 un	 zinātnisko	

lasījumu	rezultāti	ir	augstāki	nekā	daudzu	citu	vidusskolu	

rezultāti	jau	daudzus	gadus.	Neskatoties	uz	to,	ka	skolēni	

ir	ļoti	dažādi	un	katru	gadu	citi,	mums	ar	„melno”	ikdie-

nas	darbu	un	tradīcijām	ir	 izdevies	noturēt	 līmeni.	Tam	

neredzu	nevienu	citu	izskaidrojumu	kā	tikai	darbs,	darbs	

un	vēlreiz	darbs.	Darbs	ar	visiem,	ne	tikai	ar	spējīgajiem	

un	motivētajiem	skolēniem.	Kāpēc	mums	ir	maz	teicam-

nieku?	Par	šo	jautājumu	bieži	diskutējam	ar	skolotājiem.	

Prasības	par	stingru?	Esam	skopi	uz	atzīmēm?	Par	maz	

strādājam	ar	izcilniekiem	individuāli?	Vienas	atbildes	nav,	

bet	mēs	par	to	tiešām	domājam.	Mēs	saviem	skolēniem	

gribam	 vislabāko	 –	 vislabākās	 zināšanas,	 visplašāko	

piedāvājumu,	 vislabākās	 nākotnes	 iespējas.	 Varbūt	 do-

dam	 par	 daudz?	 Varbūt	 nevajag	 daudzās	 svešvalodas,	

SMU,	BP,		komercpriekšmetus,	padziļinātus	kursus	u.tml.?		

Bet	tad	mēs	nebūsim	tā	Draudzīgā	aicinājuma	Liepājas	

pilsētas	5.vidusskola,	kas	esam	–	nedaudz	konservatīva,	

bet	stabila,	ar	plašu	piedāvājumu.
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Kā tev pietrūka, lai semestra beigās iegūtu vērtējumus 

9 - 10? Vai skolotāji ir pretimnākoši?

Laura Ozoliņa (10.a): 

Pietrūka	 laika,	 jo	 ārpus	

skolas	man	arī	ir	treniņi	un	

citi	pasākumi,	tāpēc	nepa-

liek	 daudz	 laika	mācībām.	

Un	 arī	 motivācijas	 cens-

ties	 īpaši	 nebija,	 jo	 ir	 daži	

priekšmeti,	 kuros	 noteikti	

semestra	 beigās	 neiegūtu	 9.	 Manuprāt,	 jā,	 lielākā	 daļa	

skolotāju	ir	diezgan	pretimnākoši,	ir	iespējams	daudz	ko	

sarunāt.

Elvīra Liepiņa (12.a): Laikam 

motivācijas.	Neuzskatu,	ka	atzīme	 ir	

noteicošais.	Ja	neesmu	pelnījusi	9	un	

10	 visos	 priekšmetos,	 tad	 neesmu.	

Varbūt	 varēju	pacensties	 vairāk,	 īsti	

nezinu.	Lai	būtu	izcilnieks,	ir	jābūt	iz-

cilniekam	 pilnīgi	 visos	 priekšmetos,	

un	 tas	prasa	daudz	darba	un	 laika,	

kā	man	laikam	pietrūka.

Erīna Elizabete Reņģe (12.b):	Pietrūka	spēka,	un,	pro-

tams,	arī	laika	trūkums.	Iespējams,	arī	pietrūka	motivācijas,	

jo	tas	bija	tikai	pirmais	semestris.

Annija Arone (11.a):	 Nezinu,	 kā	 man	 pietrūka.	 Bija	

divi	 septiņnieki.	 Līdz	ar	 to	 šķita	neiespējami	uzlabot	uz	

deviņnieku.	Vainīgs	jau	droši	vien	bija	slinkums	un	nogu-

rums,	kas	rodas	mācību	semestra	beigās.

Kuri mācību priekšmeti tev prasa lielāku piepūli? 

Laura:	Ekonomika,	fizika	un	ķīmija.

Elvīra: Stundas	 apmeklēju	 regulāri,	 līdz	 ar	 to	 īpašu	

uzcītību	priekšmetiem	neveltu,	izņemot	krievu	valodā.	Tā	

šajā	ziņā	izceļas,	skolotāja	ir	ļoti	pretimnākoša	un	tēmas	

izskaidro	ļoti	labi,	bet	krievu	valodas	gramatika	man	ir	kā	

Ķīnas	ābece.

Erīna: Papildu	uzcītību	prasa	tie	mācību	priekšmeti,	ku-

ros	 ir	 stingrāka	 	 vērtēšana	 vai	 arī	 sarežģītākas	 tēmas.	

Piemēram,	 latviešu	 valoda	 (domraksti,	 izmēģinājuma	

eksāmeni),fizika.	Kulturoloģijas	pārspriedumi,	ģeogrāfija,	

dažreiz	arī	ekonomika	un	matemātika.	

Annija:	 Viennozīmīgi	 -	 ķīmija.	 Lielākoties	 es	 nesaprotu,	

ko	es	 īsti	nesaprotu.	Un	matemātika	arī	prasa	zināmas	

pūles.

Vai	 teicamnieku	 apbalvošana	 tevi	 motivē	 uzlabot	 savu	

vērtējumu?

Laura:	Jā,	mazliet,	taču	tas	nav	noteicošais.

Elvīra: Mācos	 sev,	 ne-

vis	 atzīmes	 dēļ,	 tāpēc	 šo	

apbalvošanu	 par	 lielu	

motivāciju	 neuzskatu,	 pro-

tams,	 būtu	 jauki,	 ja	 manām	

zināšanām	būtu	tāds	līmenis,	

ka	 tieku	 papildus	 novērtēta.	 Turklāt	 es	 nedomāju,	 ka	

šādam	apbalvojumam	būtu	 	 jākļūst	 	 par	motivāciju,	 lai	

mācītos.

Erīna:	 Ne	 gluži.	 Protams,	 ir	 patīkami	 apzināties,	 ka	 citi	

novērtē	 to,	 ka	esmu	centusies.	Bet	mani	 vairāk	motivē	

sevis	 izaicināšana	 (ja	 es	 to	 varēju	 pagājušajā	 gadā,	 tad	

kāpēc	gan	ne	šogad?)	un	apziņa,	ka	man	 labās	sekmes	

varētu	būt	kā	bonuss,	iestājoties	augstskolā.

Annija:	 Tā	 kā	 šajā	 skolā	 neesmu	

piedzīvojusi	 teicamnieku	

apbalvošanu	un	nezinu,	 kā	 tas	 ir,	

tad	 tas	 mani	 nemotivē.	 Varbūt,	

ja	 zinātu,	 kas	 tur	 notiek,	 būtu	

vēlme	 tiekties	 sasniegt	 labākus	

rezultātus,	bet	pašlaik	tā	nav.	Gal-

venais	 jau	 pašai	 būt	 apmierinātai	

ar	savām	sekmēm.

Draudzīgā aicinājuma skolu reitingā pēc skolēnu 

centralizēto eksāmenu rezultātiem 2014.gadā

Liepājas	Valsts	1.	ģimnāzija	-	29.vietā	

Draudzīgā	aicinājuma	Liepājas	5.vidusskola	52.vietā;	

J.Čakstes	Liepājas	10.vidusskola	-	68.vietā;

Liepājas	15.vidusskola	-	86.vietā;

Liepājas	Raiņa	6.vidusskola	-	93.vietā;

8.vidusskola	-	110.vietā;	

A.Puškina	2.vidusskola	-	123.vietā;

7.vidusskola		-	167.vietā;	

12.vidusskola	-	171.vietā.
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Izvēle, ko nenožēlotKorespondente 
Džeina	Romanova

Vidusskolas	laikā	jebkuram	skolniekam	ir	iespēja	papildus	mācīties	dažādas	valodas,	psiholoģiju	

un	vēl	dažnedažādus	 izvēles	priekšmetus.	Nevienam	tas	nav	noslēpums,	ka	tādā	gadījumā	ir	

jārēķinās	ar	vēl	garākām	un	noslogotākām	dienām.	Lai	uzzinātu,	vai	skolēni,	kuri	mācās	papildu	izvēles	priekšmetus,	priecājas	

par	unikālo	iespēju	mācīties	par	brīvu	valodas	vai	sūdzas	par	iztērēto	laiku,	es	izjautāju	divas	skolnieces-	Samantu Budrec-

ku,	kura	ir	tikai	šogad	uzsākusi	skolas	gaitas,	un	Aneti Lagzdiņu,	kas	šogad	skolu	pabeigs.	Kā	arī	izjautāju	franču	valodas	

skolotāju	Jolantu Atmatu,	lai	mums	sniegtu	informāciju	arī	no	skolotāju	skatpunkta.

Jautājumi skolniecēm:

1. Kādus priekšmetus esi izvēlējusies apgūt?

2.Vai tev šķiet, ka esi izdarījusi pareizo izvēli? Nav vēlmes 

pamest?

3. Vai pietiek laika izvēles priekšmetiem? Vai tie ir 

parocīgā laikā tev un klasesbiedriem?

4. Vai ir vēlme uzsākt vēl kāda priekšmeta apguvi?

Samanta:

	 1.	Esmu	izvēlējusies	divus	izvēles	priekšmetus	-	krie-

vu	valodu	un	psiholoģiju.

	 2.	 Dažkārt,	 protams,	 ir	 bijuši	 brīži,	 kad	 liekas,	 ka	

priekšmets	jāpamet,	jo	pati	neveltu	tam	pietiekami	dau-

dz	laika,	taču	tas	viss	ātri	pāriet,	un	esmu	pārliecināta,	ka	

esmu	izdarījusi	pareizo	izvēli.	

	 3.	 Gan	

psiholoģijas,	gan	krie-

vu	 valodas	 skolotājas	

ir	 ļoti	 atsaucīgas	 un	

pretī	 nākošas,	 tāpēc	

vajadzības	 gadījumos	

var	sarunāt	un	pārcelt	

stundas	uz	skolēniem	

ērtāku	laiku.

 4.	 Nē,	 tuvākajā	 laikā	

neplānoju	 izvēlēties	

vēl	 kādu	 papildu	

priekšmetu,	jo	uzska-

tu,	 ka	 nevarētu	 veltīt	

pietiekami	 daudz	

laika	un	enerģijas,	 lai	

pilnvērtīgi	mācītos	vēl	

kādu	mācību.

Anete:

	 1.	 Jā,	 esmu	 izvēlējusies	 papildu	 priekšmetus,	 ko	

mācīties,	 lai	 papildinātu	 savas	 zināšanas,	 kamēr	 tas	

ir	 iespējams,	 vēl	 jo	 vairāk,	 bez	 maksas.	 Mācos	 kā	 pa-

pildu	 priekšmetus	 krievu	 valodu,	 franču	 valodu	 un	

programmēšanas	pamatus,	taču	tas	nāca	komplektā	ar	

manu	izvēlētos	virzienu,	proti,	matemātikas,	ko	piedāvā	

mūsu	skola.

	 2.	Kā	vidusskolas	sākumā	 izvēlējos,	 tā	 joprojām	arī	

apgūstu	šos	priekšmetus,	ar	domu	nekad	nepadoties,	pat	

ja	tas	sagādā	grūtības,	un	grūtību	ir	daudz,	jo	īpaši	krievu	

valodā,	kur	gramatika	man	ir	īpaši	sarežģīta.	Runājot	par	

franču	valodu,	galva	sāk	sāpēt,	jo	valoda	ir	tik	nedzirdēta	

ikdienā,	ka	pilnīgi	viss,	ko	apgūstu,	man	ir	pilnīgi	jauns.

	 3.	Laika,	protams,	pietiek,	esmu	jau	pieradusi,	ka	citi	

klasesbiedri	 dodas	

ātrāk	 mājās	 pēc	

stundām	 nekā	 es.	

Vienīgais,	 kas	 man	

nepatīk	 izvēles	

priekšmetos,	 ir	

atrast	vietu	stundu	

grafikā,	 piemēram,	

krievu	valoda	dažreiz	notiek	starpbrīžos,	nemaz	neatstājot	

laiku,	lai	paēstu	pusdienas	visas	dienas	garumā.

	 4.	 Pagaidām	 man	 nav	 tādas	 vēlmes,	 ņemot	 vērā	

to,	 ka	 ir	 pēdējais	 gads	 vidusskolā,	 proti,	 gatavošanās	

eksāmeniem	 un	 cenšanās	 izcilas	 atzīmes	 iegūt	 vi-

sos	 mācību	 priekšmetos,	 lai	 atestāts	 būtu	 pietiekami	

labs,	 iestājoties	 augstskolā.	 Taču,	 kad	uzsākšu	mācības	

augstskolā,	 noteikti	 vēlēšos	 apgūt	 vēl	 spāņu	 valodu,	 jo	

viens	no	sapņiem	man	ir	aizceļot	uz	Spāniju.

Laika,	protams,	pietiek,	esmu	
jau	pieradusi,	ka	citi	klases-
biedri	dodas	ātrāk	mājās	pēc	

stundām	nekā	es.
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Jautājumi skolotājai Jolantai Atmatai:

 

1. Kā ir ar apmeklējumiem? Cik audzēkņu mācas franču 

valodu?

2.Vai, pēc Jūsu domām, stundas ir parocīgā laikā? Vai 

nav par vēlu? Vai neietekmē citas obligātās stundas?

3.Vai bieži skolēni pamet šo priekšmetu?

4. Kā Jūs domājat, kas būtu jāmaina, lai skolēni nepa-

mestu izvēles priekšmetus?

	 1.	Šobrīd	franču	valodu	mācās	17	vidusskolas	skolēni	

un	9	pamatskolas	skolēni.	Tā	kā	franču	valoda	ir	izvēles	

priekšmets,	tad	to	regulāri	apmeklē	un	aktīvi	mācās	tikai	

motivētākie	skolēni.	Tie	ir	cilvēki,	kuriem	patīk	franču	va-

loda	un	kultūra	un	kuru	nākotnes	plāni	dažkārt	 ir	ar	to	

saistīti.

	 2.	Jāsaka,	ka	franču	valodas	apguve	ir	izaicinājums	ne	

tikai	tāpēc,	ka	šī	valoda	ir	izsmalcināta,	precīza	un	samērā	

sarežģīta,	bet	arī	 tāpēc,	 ka	stundas	notiek	pēc	obligāto	

priekšmetu	 stundām	 vēlās	 pēcpusdienās	 (	 parasti	 9.-

10.	 stunda).	 Tas	 nav	 labākais	 laiks	 jaunas	 svešvalodas	

apgūšanai,	jo	šajā	laikā	skolēni	jau	ir	jūtami	noguruši	un	

vairs	nespēj	pietiekami	koncentrēties	un	aktīvi	iesaistīties	

mācību	procesā.	Daudziem	šajā	laikā	ir	arī	citas	aktivitātes	

(dejošana,	teātris,	treniņi	u.c.).

 

3.	 Parasti	 pirmās	 franču	 valodas	 stundas	 septembra	

sākumā,	kad	viss	vēl	ir	viegli	un	vienkārši,	ir	labi	apmeklētas,	

taču,	sākoties	grūtākai	mācību	vielai,	daļa	skolēnu	zaudē	

motivāciju.	Rezultātā	diezgan	daudz	skolēnu	atsakās	no	

tālākas	franču	valodas	mācīšanās,	par	ko	man	ir	patiesi	

žēl.	Diemžēl	gadās,	ka	skolēns,	kuram	radušās	grūtības	

franču	valodas	apguvē,	vairs	neapmeklē	stundas	un	arī	

nenāk	runāt	ar	mani	par	savām	grūtībām	priekšmetā.	Ar	

laiku	situācija	kļūst	tik	nopietna,	ka	atliek	vien	nopūsties	

un	uzrakstīt	iesniegumu	par	atteikšanos	no	priekšmeta,	

lai	 izvairītos	 no	 nesekmības.	 Tas	 noteikti	 nav	 labākais	

risinājums,	 un	man	 ļoti	 nepatīk	 parakstīt	 šos	 iesniegu-

mus.	Laika	gaitā	šie	skolēni	bieži	vien	izrādās	zaudētāji,	jo	

ārpus	skolas	franču	valodu	var	apgūt	tikai	par	maksu.

	 4.	 Manuprāt,	 šeit	 galvenais	 darbs	 skolēniem	

ir	 pašiem	 ar	 sevi,	 savu	 gribu,	 dažkārt	 nenovēršami	

uzbrūkošo	 slinkumu,	 svārstīgo	 motivāciju,	 prioritātēm	

un	vērtībām.	Vidusskolas	 laikā	papildus	obligātajai	pro-

grammai	skolēniem	tiek	piedāvāts	ļoti	daudz	interesan-

tu	 aktivitāšu,	 jaunu	 priekšmetu,	 zināšanu,	 un	 ir	 svarīgi	

prast	no	 tā	 visa	paņemt	sev	nozīmīgo.	 Ir	 saprotami,	 ka	

obligāto	 priekšmetu	 stundas	 sarakstā	 ir	 pirms	 izvēles	

priekšmetu	stundām,	tāpēc	ir	svarīgi	tikt	skaidrībā	ar	sa-

viem	mērķiem	un	prast	organizēt	savu	laiku.	 Ja	 ir	patie-

sa	vēlme	apgūt	franču	valodas	pamatus	(vai	jebkuru	citu	

izvēles	priekšmetu),	tad	tā	jau	ir	puse	no	panākumiem.

Manuprāt,	šeit	galvenais	darbs	

skolēniem	ir	pašiem	ar	sevi,	savu	

gribu,	 dažkārt	 nenovēršami	

uzbrūkošo	 slinkumu,	 svārstīgo	

motivāciju,	 prioritātēm	 un	

vērtībām.

                           


