6/

2021. gada 10. septembris

TURAM ROKU UZ PULSA: PAR AKTUĀLO SABIEDRĪBAI

Situāciju novadā kopumā vērtē kā labu
Pirms vairākiem gadiem tika uzsākta izglītības tīkla optimizācija
Madonas novada skolās. Tā rezultātā nācās slēgt vairākas Madonas
novadā esošās izglītības iestādes,
pamatojoties uz nepietiekamo
audzēkņu skaitu klasēs un līdz
ar to arī skolās kopumā. Kopš
vasaras vidus Madonas novadā ietilpst Cesvaines, Lubānas un Ērgļu
teritorijas. Kāda ir situācija jaunā
Madonas novada skolās, kā un vai
skolu tīkla sakārtošana ietekmēs
šo izglītības iestāžu turpmāko darbību? Uz sarunu aicināju Madonas
novada pašvaldības domes deputāti
un izglītības un jaunatnes lietu
komitejas priekšsēdētāju VALDU
KĻAVIŅU.
— Kāds ir jūsu viedoklis par
izglītības tīkla sakārtošanu Madonas novadā?
— Izglītības tīkls jāveido un ilgtermiņā jāplāno, pamatojoties uz
bērnu dzimstības rādītājiem kopējā
novada teritorijā. Jau šobrīd, plānojot
procesus, mēs diezgan skaidri varam
redzēt potenciālo audzēkņu skaitu
katrā izglītības iestādē tuvākajā laikā
un arī nākotnē pāris gadus uz priekšu.
Tīkls jāveido un jāplāno, sabalansējot
principu — izglītības iespējas maksimāli tuvu dzīvesvietai, ņemot vērā
to, lai skola spēj nodrošināt visu, kas
bērnam nepieciešams, un ņemot vērā
izglītojamo skaitu katrā teritorijā. Lielajās skolās iespējas un piedāvājums
ir plašāks, un tas it īpaši nozīmīgs
skolēniem vecākajās klašu grupās un
vidusskolas posmā. Ja runā par pamatskolām novadā, arī tās neatpaliek
no vidusskolām un ir labi aprīkotas
ar visu, kas nepieciešams veiksmīgam
darbam un rezultātam, kas nodrošina,
ka izglītojamais pēc pamatskolas beigšanas var turpināt veiksmīgi izglītoties
sev vēlamajā virzienā. Pamatskolu absolventiem novadā ir iespēja izglītību
turpināt gan vispārizglītojošajās vidusskolās, gan ģimnāzijā, kas nodrošina
padziļinātu priekšmetu apguvi, kas
varētu noderēt tālākā dzīves ceļa izvēlē, gan iespēja izglītoties Agrobiznesa
koledžā Barkavā, kur plašas iespējas
tīri praktiskām apgūstamajām lietām.
Līdztekus izglītojamo skaitam arvien
vairāk, ne tikai Madonas novadā, bet
valstī kopumā, aktuāls kļūst pedagogu
jautājums. Ir pilnīgi skaidrs, ka, neraugoties uz pašvaldības vēlmēm un
iespējām, būs jāņem vērā Izglītības un
zinātnes ministrijas pieņemtie lēmumi. Tas attiecas gan uz valsts apmaksātajām pedagogu algu likmēm, gan

— Šobrīd par to runāt pāragri,
bet pieļauju, ka kaut kādas izmaiņas
varētu būt. Tas būs domes kopīgs lēmums, ņemot vērā gan skolēnu skaita
izmaiņas, gan arī citus ar izglītības
iestādēm saistītos faktorus. Pavisam
drīz sāksies darbs pie jaunā budžeta,
kas arī nav mazsvarīgi. To, kāds tas
būs un kā to izdosies sabalansēt, lai
visas jomas, ne tikai izglītība, varētu
normāli funkcionēt, rādīs turpmākie
mēneši. Un lēmumi par to, tiks vai
netiks saglabāta kāda mācību iestāde,
tiks pieņemti nākamā gada sākumā.
Šobrīd izglītības iestāžu tīkls
novadā ir samērā blīvs. Ja arī kādas
izmaiņas būs, svarīgi rūpēties par to,
lai no jebkuras vietas būtu iespēja
nokļūt izglītības iestādē pēc iespējas
īsākā laikā. Tas tad būs galvenais uzdevums, kas jānodrošina pašvaldībai.
Līdzīgi tas notiek arī šobrīd, un, kaut
gan mācību gads jau sācies, paralēli
notiek darbs, lai skolēnu pārvadājumi
būtu pēc iespējas labāki, nepārklātos
maršruti un mācību process netiktu
traucēts.
— Vai ir apsvērta iespēja pamatskolās saglabāt vismaz pirmās
četras klases, ja pārējo klašu komplektus nav iespējams izveidot?
— Atbildot uz šo jautājumu,
izjūtas ir divējādas. No vienas puses,

esmu par izglītību pēc iespējas tuvāk
dzīvesvietai. Savulaik pašai, bērnus
uz skolu laižot, bija jārēķinās ar to, ka
jau pirms septiņiem no rīta bērnam ir
jāsēžas autobusā, un tas nozīmē, ka
jāceļas mazliet pēc sešiem. Tas ir tas,
kas runā par labu mācību iestādes tuvumam. No otras puses, īsti neatbalstu
apvienotās klases, tas ir īslaicīgs risinājums, ne norma, kas skolēnu pavada
visu mācību laiku. Tāpat uzskatu, ka
bērnam vēl bez mācībām ir vajadzīgs
klases kolektīvs, jo skolas gadi ir tikai
vienreiz mūžā un tos vajag izbaudīt
kopā ar vienaudžiem gan mācībās,
gan brīvajā laikā. Tas ir mans personīgais viedoklis no pieredzes, jo vairāk
nekā desmit gadu esmu strādājusi
arī skolā un ļoti labi atceros bērnu
noskaņojumu un emocijas klasēs,
kuras bija pilnas, un tajās, kurās katrā
vecuma grupā bija divi vai trīs bērni.
Nedomāju, ka bērns šajā situācijā bija
ieguvējs. Mana pārliecība ir tāda, ka
skolas ir domātas skolēniem, viņu
izglītošanai un to prasmju ieguvei, kas
viņus pavadīs visu mūžu.
Vai iespējams saglabāt vismaz
četras klases? Protams, var, ja ir bērni,
kas mācās. Domāju, ka, ja šāda situācija rastos un to atbalstītu konkrētā
pagasta pārvalde, dome arī šādu lēmumu atbalstītu. Te gan gribu piebilst,
ka iepriekšējā pieredze, pārveidojot
pamatskolas par sākumskolām, kurās
mācās bērni līdz 6. klasei, nav bijusi
veiksmīga un šādā modelī ilgtermiņā
noturēt bērnus konkrētā mācību iestādē nav izdevies.
— Kādas atsauksmes par skolu
tīkla optimizāciju ir snieguši izglītojamo vecāki, vai varat komentēt
vecāku nostāju, viedokli?
— Novada izglītības iestāžu dibinātājs ir pašvaldība. Līdz ar to, ja tiek
domāts kaut ko reorganizēt, mainīt,
optimizēt, par to tiek informēta gan
izglītības pārvalde, gan izglītības iestāde, gan izglītojamo vecāki. Pēc iepriekšējās pieredzes varu teikt, ka jebkurš
šāds lēmums nes līdzi emocijas, varbūt
arī asākas diskusijas. Bieži vien asākie
vārdi jādzird no sabiedrības daļas, kura
nav tieši saistīta ar iestādes darbību.
Ja runa par vecākiem, nostāja un
viedokļi ir dažādi, bet pamatā vecāku
nostāja ir pozitīva, saprotoša, un viņi
pieņem konkrēto situāciju. Vecāku
bažas pamatā ir par tīri ikdienišķām
lietām, kā, piemēram, nokļūšana
izglītības iestādē. Tas viss ir normāli
un saprotami. Viss ir risināms sarunu
ceļā, un labāko risinājumu var rast,
sadarbojoties abām pusēm. 

vecumā, un ir liela problēma atrast,
piemēram, fizikas vai informātikas
skolotājus.”
IZM komunikācijas nodaļā laikrakstam „Stars” skaidroja, ka lēmumu par kādas izglītības iestādes
reorganizāciju, informējot ministriju
un lūdzot saskaņot šādu lēmumu,
var pieņemt tikai vietējā pašvaldība.
Jānim Turlajam bija savs skaidrojums
par to, kādēļ tas visbiežāk notiek
kūtri, reorganizācijas vietā izvēloties
„vilkt” skolēnu skaita ziņā nenokomplektētas klases un skolas.
„Protams, ka politiķi grib būt
populāri, un kas var būt nepopulārāk
par skolu slēgšanu. Tādējādi diemžēl
netiek domāts ilgtermiņā.
Viens piemērs — 2016. gadā
Smiltenes pilsētā bija trīs skolas. Tika
pieņemts ļoti nepopulārs lēmums
izformēt visas trīs skolas. Tika atlaisti
visi skolotāji, uz konkursa pamata
sakomplektēta jauna skola Smiltenē.
Tagad tā ir viena no spēcīgākajām, ar
vienām no augstākajām pedagogu

algām Vidzemē. Un, ja šādām skolām
nebūtu jādotē vietas, kur reforma
nav veikta, jau tagad skolu sistēmas
budžetā būtu pietiekami daudz naudas, lai pilnas slodzes skolotājiem
palielinātu algu pusotrkārtīgi.
Tas ir tikai mīts — ja nebūs skolas,
tur viss izmirs. Izmiršana sākas tanī
brīdī, kad kādā vietā pazūd uzņēmēji
vai nodarbinātie reālajā ekonomikā.
Zemnieku saimniecības, kas ražo
produkciju tirgum un maksā vērā
ņemamus nodokļus, strādā aizvien
ražīgāk, uz mehanizācijas rēķina
darbu paveicot ar aizvien mazāku
skaitu algotu. darbinieku. Ir cilvēki,
kurus apmierina dzīvesveids laukos — ka nopelna sev iztikšanu,
bet par pārējo samaksā kāds —
nodokļu maksātājs. Bet lielāko daļu
iedzīvotāju tas neapmierina, tāpēc
jau cilvēki dodas uz tām vietām, kur
darbs ir un var nopelnīt. Visticamāk —
uz tuvāko pilsētu, lielpilsētu, sliktākajā gadījumā — uz ārzemēm.”
LAURA KOVTUNA

Valda Kļaviņa uzsver — šobrīd par izmaiņām skolu tīkla sakārtošanā ir pāragri runāt. Tas būs domes kopīgs
lēmums, ko ietekmēs vairāki faktori, piemēram, skolēnu skaits.
AGRA VECKALNIŅA foto

Pirmās četras klases skolās
saglabāt var, ja vien ir bērni,
kas mācās.
kopējo finansējumu izglītībai un valsts
politiku šajā nozarē kā tādā. Iepriekšējā laika posmā, ievērtējot šos visus
priekšnosacījumus, gan Madonas, gan
jaunpienākušajās Lubānas, Cesvaines
un Ērgļu teritorijās ir strādāts pēc
principa, ka izglītība konkrētajā vietā
ir prioritāte.
— Vai ir apsekota situācija jaunajā Madonas novadā, un kāda tā
ir šobrīd? Kā to vērtējat?
— Situāciju novadā kopumā
vērtēju kā labu. Skolas ir gatavas jaunajam mācību gadam. Neraugoties
uz pašreizējo sarežģīto situāciju, visas
iestādes strādā ar lielu entuziasmu un
prieku, ir gatavas jaunajam mācību
gadam, lai vai kādus izaicinājumus tas
nestu. Kā jau jebkurā vietā un dzīves
situācijās, ir lietas, ko gribētos uzlabot,
novērst, sakārtot.
Situācija līdzšinējā Madonas novada izglītības iestādēs zināma jau
no iepriekšējā perioda, un izmaiņas

ir tikai skolēnu skaita ziņā, tāpat infrastruktūras un materiāli tehniskās
bāzes uzlabojumos, kam katru gadu
tiek atvēlēti noteikti finanšu līdzekļi.
Savukārt, lai iepazītos ar situāciju
Lubānā, Cesvainē un Ērgļos, augusta
beigās un septembra sākumā kopā
ar izglītības nodaļas speciālistiem un
domes vadību apmeklējām vispārizglītojošās skolas, pirmsskolas izglītības
iestādes, mūzikas un mākslas skolas
šajās teritorijās. Jāatzīst, ka arī tur
jūtams, ka izglītības joma nav bijusi
atstāta novārtā un viss darīts atbilstoši
iespējām un vajadzībām. Katru no
jaunpienākušajiem novadiem iepazinām kā atšķirīgu ne tikai ēku un to
izvietojuma ziņā, bet arī izjūtot tur
īpašu lokālpatriotisma auru.
— Vai bijušajās Madonas novada teritorijās tiks saglabātas visas
līdzšinējās izglītības iestādes? Ja
ne, tad kādas izmaiņas paredzēts
ieviest un kad, kā tās izpaudīsies?

EKSPERTA VIEDOKLIS

Nepopulāri, bet pamatoti lēmumi
Ekonomģeogrāfs
JĀNIS
TURLAJS
kopā ar kolēģiem izdevniecībā „ Jāņa
sēta” veicis Izglītības un zinātnes ministrijas pasūtītu pētījumu par Latvijas skolu tīklu:
„Nevar būt tā, ka skola ir vienīgā darbavieta. Skola ir tikai pakalpojums,
ko nodrošina nodokļu maksātāji.
Nodokļu maksātāji — tie ir cilvēki, kas
strādā algotu darbu, uzņēmēji, kas
maksā nodokļus. Ja nav šo nodokļu,
nevar būt arī skola. Domāt, ka būs
tikai pašvaldību vai valsts iestādes un
tā būs tā mūsu ekonomika laukos —
tā ir īstermiņa domāšana. Jau tagad
ir virkne pašvaldību, kur vairāk nekā
puse iedzīvotāju strādā algotu darbu
publiskajā sektorā. Tas ir kā milzīgs
slogs nodokļu maksātājiem, jo kādam
par to jau ir jāmaksā.

Dažādās pašvaldībās pētījuma
ietvaros līdz pēdējam centam esam
izskaitījuši, cik izmaksā viens skolēns konkrētajā skolā gan no pašvaldības, gan valsts budžeta. Piemēram, vienā pašvaldībā sākumskola
tiek uzturēta 18 minūšu brauciena
attālumā no pilsētas centra, ar 14
skolēniem. Konkrētajā gadījumā
viena skolēna izmaksas ir 10 tūkstoši
eiro gadā. Pilsētas vidusskolā, kur
viss ir nokomplektēts, izmaksas ir
2400 eiro par skolēnu gadā. Tad
jautājums — vai esam tik bagāti,
ka varam maksāt par viena skolēna skološanu tik, cik neprasa pat
labākajās universitātēs? Vai tomēr,
reāli domājot, bērnus var sasēdināt
autobusā un aizvest uz tuvāko ciemu
vai pilsētu. Runas par milzīgajiem
attālumiem ir pārspīlētas; Pierīgā
daudziem tā ir ikdiena braukt 40
minūtes – stundu līdz specializētai
vidusskolai vai ģimnāzijai.
Sākumskolā, 1.—6. klašu posmā,
ja klasē savāc kaut vai 10 bērnu, ja

citas skolas ir tālu un pašvaldība var
to atļauties, tad vajag uzturēt. Skaidrs,
apzinoties, ka par to piemaksās citi.
Bet 7.—9. klašu posmā, ja nevar nokomplektēt vismaz vienu paralēlklasi,
pilsētu tuvumā nav pamatoti uzturēt
šādu skolu par visām varītēm. Tur
nevar būt arī nekāds izglītības līmenis. Šajā klašu posmā sākas specializētāki priekšmeti; fizikas vai ķīmijas
skolotājam nesanāk stundu skaits
un ir jābraukā pa nez cik skolām, lai
savāktu slodzi. Izņēmums varētu būt
salīdzinoši nomaļākās vietās, piemēram, Madonas reģionā — Varakļāni,
Lubāna, Ērgļi. Atkal apzinoties, ka par
šādas pamatskolas uzturēšanu kādam
būs jāpiemaksā tāpat. Pētījumā arī
tikām konstatējuši, ka skolās ar mazu
skolēnu skaitu lielākoties diemžēl
nespēj nodrošināt izglītības līmeni.
Protams, ir daži izņēmumi, kur ir vēl
entuziasti, cilvēki strādā par mazajām
aldziņām. Bet parasti — slodze ir
maza, pedagogam nekāda alga īsti nesanāk, tie ir pedagogi pirmspensijas
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Jebkuram jaunam sākumam vajadzīga adaptācija
IVETA ŠMUGĀ
Lai arī skolas ikdiena sākusies ar
skolēnu testēšanas problēmām,
visi ir priecīgi par atkalredzēšanos un mācībām klātienē.
Lubānas vidusskolu 2021./2022.
mācību gadā apmeklē 171 skolēns, kas, salīdzinot ar pagājušo
mācību gadu, ir tikai nedaudz
(par 7 skolēniem) vairāk. 1. klasē
mācības uzsāka 18 pirmklasnieki, tas ir vairāk nekā iepriekšējos
divos mācību gados.
Lai bērni atkal iejustos skolas
kolektīvā, ikdienā, klātienes mācībās, pagājušajā nedēļā Lubānas
vidusskolā notika adaptācija, kad
klases devās pārgājienos, spēlēja
spēles un rotaļas. Mācību stundas
tika uzsāktas tikai ar 6. septembri.
Lubānas vidusskolas direktore Iveta Peilāne atklāj, ka, jauno
mācību gadu uzsākot, Lubānas
vidusskolai pievienojās 9 bijušās
Meirānu Kalpaka pamatskolas bērni (pirms slēgšanas tur mācījās 23
skolēni un 9 pirmsskolas vecuma
bērni).
— Kāpēc būtu bijis jābūt lielākam skolēnu pieaugumam mūsu
skolā, jo bija plānots, ka mācīsies
180 skolēnu? Daži bērni aizgāja
prom no mūsu skolas, jo vecāki
mainīja dzīvesvietu, bija skolēni,
kas mainīja skolu. Tas jau ir dabisks
process, ka daži skolēni pienāk
klāt, daži — aiziet. Lubānas vidusskola varēja uzņemt tos Meirānu
skolēnus, ņemot vērā programmas,
kādas nodrošinām, jo Meirānu
Kalpaka pamatskolā bija speciālās
izglītības programma. Daļa sko-

Lubānas vidusskolas direktore Iveta Peilāne: — Šo mācību gadu
Lubānas vidusskola uzsāka kā Madonas novada skola. Tagad ir lielāks
novads, bet vai skolu uzturēšanai tiks atvēlēts vairāk naudas?
lēnu devās turpināt izglītību uz
Dzelzavas pamatskolu, vairāki izvēlējās Degumnieku pamatskolu u.
c. Tiem, kas uz mūsu skolu pārnāca
pēc Meirānu Kalpaka pamatskolas
slēgšanas, tagad noteikti ir agrāk
jāceļas, agrāk jādodas uz skolu,
un droši vien viņi arī vēlāk nokļūst
mājās, jo dzīvo Indrānu pagasta
Meirānos. Līdz ar to katru darbdie-

nu uz Meirāniem tiek nodrošināts
skolēnu pārvadājumu transports.
Vaicāta, vai Lubānas vidusskolā
darbu atrada kāds no Meirānu Kalpaka pamatskolas pedagogiem, Iveta
Peilāne saka: — Jau pagājušajā mācību gadā uz nepilnu slodzi strādāja
angļu valodas skolotāja Ilze Stiprā,
bet šajā mācību gadā viņa māca skolēnus jau uz pilnu slodzi. Diemžēl

mūsu skolai nebija vajadzības un
iespēju piedāvāt vairāk darbiņu. Cik
zinu, lielākā daļa Meirānu Kalpaka
pamatskolas skolotāju ir atraduši
kādus darbus, jo bija diezgan daudz
skolotāju, kuri strādāja amatu apvienošanas kārtībā.
Par skolu tīkla sakārtošanas
norisi Iveta Peilāne dalās pārdomās:
— Meirānu Kalpaka pamatskolā
skolēnu skaits bija kritiski mazs,
tāpēc arī tika pieņemts lēmums to
slēgt. Saprotams, slēgšana neizraisa
priecīgas izjūtas, jo meirānieši savā
mazajā skolā dzīvoja kā viena liela
ģimene. Varbūt tas, no vienas puses,
ir labi, jo mazās skolās katrs par katru zina un pret skolēniem ir vairāk
individuāla pieeja, pie katra bērna
izaugsmes var vairāk piedomāt un
piestrādāt, bet līdz ar to savstarpējā
konkurence ir krietni mazāka, kas
arī ir nepieciešama. Droši vien arī
visas citas iespējas mazajā skolā
nav tādas, kā tad, ja skola būtu
lielāka. Arī mēs šobrīd varam teikt,
ka arī mūsu skolā varbūt nav tādu
iespēju, kādas ir Madonas pilsētas
vidusskolā.
Protams, salīdzinot ar Meirānu
Kalpaka pamatskolu, esam liela
skola, bet, ja salīdzina ar Madonas
pilsētas vidusskolu, vairs neesam
liela skola. Arī Cesvaines un Ērgļu
vidusskolas ir nedaudz lielākas par
Lubānas vidusskolu.
Katras skolas uzturēšanai ir
nepieciešami līdzekļi. Lubānas
vidusskolai arī aktuāla ir skolas siltināšana, ko neesam varējuši paveikt,
un tas būs jāpaveic, iekļaujoties
Madonas novadā. Toties iepriekš
Lubānas novada pašvaldība Lubānas

vidusskolu visu laiku vairāk vai mazāk ir nodrošinājusi ar visu nepieciešamo. Kad augustā jaunizveidotā
novada vadība, izglītības pārvaldes
darbinieki apmeklēja skolas, viņi
Lubānas vidusskolu atzina par ļoti
labi uzturētu un mācību procesam
nodrošinātu. Varbūt mums nav
daudz informācijas tehnoloģiju,
taču visu laiku iegādājamies, atjauninām datoru tīklu. Pagājušajā gadā,
kad pandēmijas dēļ bijām spiesti
mācīties attālināti, no IZM saņēmām
15 portatīvos datorus, izdalījām skolēniem 20 planšetes, arī kameras.
Tiem, kam bija vajadzība, radām
risinājumu. Saprotams, varētu būt
atsevišķu priekšmetu kabineti labāk
nodrošināti, bet iespēju robežās
mācību procesu varam veikt pilnībā.
Esam pieteikušies konkursam par finansiālu atbalstu, lai labāk aprīkotu
fizikas kabinetu.
Ar Madonas novada izglītības
pārvaldi jau arī iepriekš bijusi laba
sadarbība, kad skaitījāmies Lubānas
novads. Visā, kas saistījās ar skolotāju metodisko darbu, mācību
priekšmetu olimpiādēm, sporta sacensībām, sadarbojāmies kādreizējā
Madonas rajona ietvaros.
Uz vaicājumu par to, vai, izveidojot lielāku novadu, izglītībai būs
vairāk naudas, Lubānas vidusskolas
direktore, kas ir arī Madonas novada
domes deputāte, atbild: — Būšu atklāta — tad, kad mēs savam Lubānas
novadam bijām divas skolas, novads
neko nežēloja, izglītībai tika atdoti
ļoti daudz līdzekļu, gandrīz puse
no novada budžeta. Dzīvosim, redzēsim, kā būs, jo Madonas novadā
tagad ir vairāk vidusskolu. 

Pēc ilga pārtraukuma —
bez 10. klases

Lauku skolās ir
plašas iespējas

Pagaidu grūtības,
kas jāpārvar

A. Eglīša Ļaudonas vidusskola Madonas novadā ir viena no
tām, kurā arī paredzēts īstenot ar ES fondu atbalstu vērienīgu energoefektivitātes paaugstināšanas projektu, ieguldot
vairāk nekā miljonu eiro. Taču jaunais mācību gads šajā
skolā ir sācies bez 10. klases. Daudzos ļaudoniešos tas raisījis satraukumu par skolas nākotni — vai tai savu statusu
izdosies saglabāt arī turpmāk un skolēniem, tāpat kā līdz
šim, būs iespēja iegūt vidējo izglītību tuvu savai dzīvesvietai.
— Mūsu skola joprojām saglabā vidusskolas statusu, jo vispārējās vidējās izglītības programma skolai akreditēta līdz 2026.
gadam un mācības turpina 11. un 12. klases skolēni. Šogad
mācības skolā uzsāka 151 skolēns, tai skaitā 9. klasē 17 skolēni,
pie tam mācību process norisinās klātienē. Tas vieš cerības, ka
nākamajā gadā mums izdosies nokomplektēt arī 10. klasi, —
vaicāts par skolas nākotni, uzsver skolas direktors Guntis Lazda.
Skaidrojot, kādēļ pēc ilgu gadu pārtraukuma nav 10. klases,
viņš atzīst, ka tam ir vairāki iemesli — skolēnu vidējais zināšanu
līmenis, ilgais attālināto mācību laiks, kas, iespējams, nozadzis
skolēniem vēlmi turpināt mācības vidusskolā, jo uzsākt mācības
10. klasē pieteicās tikai pieci skolēni no trīspadsmit 9. klases
absolventiem, līdz ar to ticis pieņemts lēmums, ka tas tomēr
klasei vidusskolas posmā ir par maz, un arī zināšanu līmenis
dažiem bijis ar jautājuma zīmi, kaut gan divi mācīties aizgājuši
uz Madonas pilsētas vidusskolu un, direktora ieskatā, varējuši
pat mēģināt iestāties Madonas Valsts ģimnāzijā.
Jāņem arī vērā, ka beidzamajos gados ļoti būtiski ir mainījies
gan vispārējais izglītības standarts, gan attiecīgi programmas un
palielinājušās prasības, ar kādu zināšanu līmeni ir jāuzsāk mācības vidusskolas posmā, lai, beidzot 12. klasi, sasniegtu pozitīvu
rezultātu. Turklāt jaunais mācību saturs vairs neļauj skolai pildīt
sociālo funkciju, bet nosaka turpināt mācības vidusskolā tikai
motivētiem skolēniem ar atbilstošu zināšanu līmeni, kuri vismaz
no 7. klases zina, ka viņi gatavojas turpināt mācības vidusskolā
un pēc tās beigšanas studēt augstskolā. Kā atzīmē skolas direktors, svarīgi, lai atbalstu šādai motivācijai un izvēlei skolēns, jau
uzsākot skolas gaitas, saņemtu ģimenē.
— Taču tas, ka mums šogad nav 10. klases, nebūt nenozīmē,
ka tās Ļaudonā vairs nebūs mūžu mūžos. Skolas administrācijai,
skolotājiem sadarbībā ar skolas padomi, vecākiem, Ļaudonas
pagasta pārvaldi jādomā, kā uzlabot situāciju, lai turpmāk
70%—80% 9. klases skolēnu izvēlētos turpināt mācības mūsu
vidusskolā. Un ja vēl šo skaitu caur sporta programmu izdotos
papildināt ar skolēniem no citām novada skolām, tad piesaistīt
10—12 skolēnus mācībām 10. klasē ir reāli, — akcentē Guntis
Lazda.
ŽEŅA KOZLOVA

Lauku skolu privilēģija noteikti ir mazais skolēnu skaits, līdz ar to arī individuālāka pieeja
katram skolēnam, kas, īpaši sākumskolas klasēs, ir ļoti nozīmīga. Gundega Broniča atzīst,
ka skolas izvēle, dēlam uzsākot 1. klasi, nāca
viegli un ne brīdi nav bijis šaubu, ka izdarīta
pareizā izvēle.
— Šogad dēls uzsāka mācības Praulienas pamatskolas 2. klasē. Ņemot vērā situāciju, kāda bija
aizvadītajā mācību gadā, jāsaka, ka gan man kā
mammai, gan dēlam otrais semestris bija sarežģīts,
bet pedagogi, skolas vadība un arī novada pašvaldība sniedza lielu atbalstu. Novērtēju mazas skolas
iespējas, kad ir individuālāka pieeja, skolotājas
savu darbu dara no visas sirds, paskaidrojot un
palīdzot. Ar skolas izvēli esmu ļoti apmierināta,
un arī dēlam patīk izvēlētā skola. Manā skatījumā, izglītības sistēma ir ļoti labā līmenī. Protams,
vienmēr vecāki varētu gribēt visu vairāk un labāk,
tomēr ir jāsaprot, ka, piemēram, trūkst pedagogu,
bet skolas veiksmīgi risina šīs problēmas. Novadā
tiek nodrošinātas brīvpusdienas, ir skolēnu autobusi, kas bērnus nogādā uz skolu un pēc tam
mājās. Vecākiem šādas nianses ir ļoti nozīmīgas,
paldies pašvaldībai, kas atbalsta sava novada skolēnus. Izglītība ir ļoti nopietna joma, un jāsaprot,
ka reizēm viss nenotiek, kā iecerēts, tomēr mūsu
bērniem tiek sniegts viss labākais viņu izaugsmei.
Attālinātais mācību process visiem bija sarežģīts,
bet tika rasti risinājumi, kā vadīt šo procesu. Šogad
mācības ir uzsāktas klātienē, ir arī kādas neērtības,
tomēr pedagogi dara visu, lai bērni gūtu zināšanas, apgūtu mācību procesu, tiktu nodrošināta
interešu izglītība.
Sekojot līdzi citām skolām, ziņām, ka atkal
plāno slēgt kādu mazāku lauku skolu, ir bažas
arī par Praulienas pamatskolu. Tomēr domāju, ka
šāds liktenis šo skolu nepiemeklēs. Šeit izglītība ir
augstā līmenī, arī skolēnu skaits ir pietiekams. Ar
rūgtumu domāju par tiem bērniem un vecākiem,
kuriem pēc skolu slēgšanas ir jāmēro tālāks ceļš
līdz izglītības iestādēm, jāiejūtas jaunajā vidē.
Piekrītu, ka skolēnu skaits sarūk lauku skolās, daudzi izvēlas pilsētas mācību iestādes, tomēr esmu
pārliecināta, ka plašas iespējas ir arī lauku skolās.
AGRITA NUSBAUMA-KOVAĻEVSKA

Pašlaik tuvojas noslēgumam skolu tīkla sakārtošana
Madonas pilsētā, kas ilga vairākus gadus. Madonas
Valsts ģimnāzija jau kopš 1. septembra mācības uzsākusi renovētajās telpās Skolas ielā. Arī Madonas
pilsētas vidusskolā, kas tika izveidota, reorganizējot
Madonas 1. un 2. vidusskolu, remontdarbi tuvojas
beigām.
Patlaban gan mācības norit divās plūsmās, kas ietekmē
arī mācību procesu, toties turpmāk skolēni varēs mācīties
modernās, ar jaunākajām tehnoloģijām aprīkotās, plašās
telpās. Kate Apine mācās Madonas pilsētas 11. klasē un
norāda, ka šobrīd mācīties ir sarežģītāk: — Manuprāt,
mācīties divās plūsmās noteikti ir grūtāk, nekā mācības
norisinājās pirms tam. Man stundas sākas dienas vidū un
beidzas vēlu vakarā, tas ietekmē pārējo mācību procesu,
tāpat ir apgrūtināta nokļūšana skolā, jo dzīvoju ārpus
pilsētas, līdz ar to man ir jāpielāgojas satiksmes autobusiem. Taču ļoti patīkami, ka skola un Madonas novada
pašvaldība bija atsaucīga un nodrošina autobusu, lai bērni
var nokļūt skolā un pēc tam mājās. Es domāju, ka būtu
bijis prātīgāk šobrīd, kamēr norit remontdarbi, mācīties
attālināti, jo nav pietiekami daudz klases telpu, lai mazo
un lielo klašu skolēni varētu mācīties vienā laikā. Tāpat
nevar precīzi zināt, cik ilgi mācības noritēs šādā formātā, jo
situācijas mēdz būt dažādas, remontdarbi dažādu apstākļu
dēļ mēdz ievilkties.
Iepriekšējais mācību gads jau bija pārbaudījums
visiem, kad lielākoties mācījāmies attālināti. Mācības attālināti man pašai norisinājās veiksmīgi, jo uzskatu — ja
skolēns ir tiešām ieinteresēts mācīties, pildīt, iesniegt laikā
uzdotos skolas uzdevumus un sekot līdzi mācību procesam, viss noritēs labi. Vienīgais mīnuss, mācoties attālināti,
ir tas, ka skolēns nevar pilnvērtīgi apgūt mācību vielu, jo
tās tomēr ir lielākoties pašvadītas mācības un nevar aizstāt
darbu klātienē. Manuprāt, izglītības sistēma mūsu novadā
ir augstā līmenī, skolām rūp bērni, iespēju robežās tiek
nodrošināts kvalitatīvs mācību process.
AGRITA NUSBAUMA-KOVAĻEVSKA
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