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Dienvidkurzemes vidus-
skolās valsts centralizēto 
eksāmenu rezultāti šogad 
caurmērā bijuši augstāki 
par vidējo vērtējumu valstī. 
Skolu direktori un mācību 
pārziņi uzsver gan pedagogu 
ieguldījumu attālināto mācī-
bu laikā, gan arī izceļ indivi-
duālo konsultāciju nozīmi. 
Mazliet pieklibojot matemā-
tika, bet labākie rezultāti uz-
rādīti Priekules vidusskolā.

Gudri bērni,  
prasmīgi pedagogi

Kopumā Diendvidkurzemes 
vidusskolās centralizētos eksā-
menus kārtoja 96 skolēni. Jāteic 
gan, ka izvēles eksāmeniem, kuri 
šogad nebija noteikti kā obligāti, 
klāt ķerties nolēma vien retais. 
Visvairāk eksāmenu kārtotāju 
bija Zentas Mauriņas Grobiņas 
novada vidusskolā, kur savas 
prasmes pārbaudīja 32 jaunie-
ši, kamēr Aizputes, Vaiņodes un 
Nīcas vidusskolās eksāmenus 
kārtoja katrā pa 17 skolēniem, 

bet Priekules vidusskolā, kurā 
uzrādīti labākie rezultāti, šogad 
bija 13 absolventi.

Latviešu valodas eksāmenā 
Priekules vidusskolas absolventi 
par teju 17% apsteiguši vidējos 
rādītājus valstī, pastāstīja skolas 
direktore Irina Tiesnese. Priekul-
nieki šajā pārbaudījumā uzrādī-
juši 68,2%, angļu valodā 74,1%, 
bet matemātikā 46,8%, kas ir par 
10,5% augstāks rādītājs nekā val-
stī vidēji. Līdzšinējā Priekules no-
vada Izglītības nodaļas vadītāja 
Agrita Purviņa uzskata, ka šogad 
vidusskolas 12. klase bijusi ļoti 
spēcīga. Starp skolēniem bijuši 
vairāki, kas piedalījušies valsts 
olimpiādēs, viena skolniece tiku-
si apbalvota ar valsts simtgades 
stipendiju un kopā ar vēl vienu 
klasesbiedreni saņēmusi Minis-
tru prezidenta atzinības rakstu. 
“Skolotāji arī ir ļoti lieli malači,” 
pedagogu ieguldījumu savukārt 
uzsvēra skolas direktore.

Arī Aizputes vidusskolas ab-
solventi šogad teju visos eksā-
menos apsteigušu valsts vidējos 

rādītājus. Latviešu valodas ek-
sāmenā sasniegti 57,2%, angļu 
valodā 76,2%, nedaudz atpalie-
kot vien matemātikā, kur uzrādīti 
33,1%, kamēr vidējais vērtējums 
valstī ir 36,3%.

Līdzšinējā Aizputes novada 
Izglītības nodaļas vadītāja Elita 
Malkova skaidroja, ka rezultāti 
gan ir mazliet zemāki nekā pērn, 
tomēr vērtējami kā labi. “Pamatā 
bērni attālināti ir mācījušies cītī-
gi. Visvairāk priecē angļu valoda, 
bet matemātikā šiem skolēniem 
bija zemāks vērtējums arī 9. kla-
ses eksāmenos. No marta gan-
drīz visu laiku varējām mācīties 
klātienē. Pedagogi papildus strā-
dāja ar skolēniem individuālās 
nodarbībās, tas bija labs palīgs,” 
speciāliste komentē.

Individuālās konsul-
tācijas palīdzēja

Vienīgā vidusskola Dienvid-
kurzemē, kurā tika kārtoti visi 
izvēles eksāmeni, bija Z. Mauri-
ņas Grobiņas novada vidusskola, 
norāda skolas direktora vietnie-

ce izglītības jomā Santa Karule. 
“Atbilstoši karjeras un augstsko-
las izvēlei jaunieši kārtoja to, kas 
viņiem nākotnē būs vajadzīgs. 
Lai gan attālinātajam mācību 
procesam ir sava negatīvā ie-
tekme, nevar apgalvot, ka tas 
ļoti spēcīgi ietekmējis eksāmenu 
rezultātus,” viņa saka. Latviešu 
valodas eksāmenu grobiņnieki 
nokārtojuši, par 13,7%, apstei-
dzot vidējos rādītājus Latvijas 
vidusskolās. Šajā eksāmenā 
sasniegti 64,9%, matemātikas 
eksāmenā 39,2%, bet angļu valo-
dā 69,7%, turklāt kāds Grobiņas 
novada vidusskolas audzēknis 
angļu valodā ieguvis pat 90% 
vērtējumu.

Vaiņodes vidusskolas direk-
tors Zigmunds Mickus laikraks-
tam atklāja, ka arī šīs skolas 
jaunākie absolventi eksāmenos 
ieguvuši augstāku vērtējumu par 
vidējo valstī. “Mazliet zemāki ir 
matemātikā, labi rezultāti ir an-
gļu valodā, arī latviešu valodā 
vērtējumi nav sliktāki kā gadu 
iepriekš,” viņš sacīja, piebilstot, ka 

izvēles eksāmenus vaiņodnieki 
šogad nav kārtojuši.

Iekļūšana drošo novadu sa-
rakstā, kas ļāva skolām atvērt 
durvis mācībām klātienē, par 
labu nākusi arī Nīcas vidussko-
lēniem. “Semestra pēdējā mēnesī 
skolēni klātienē varēja apmeklēt 
skolu, tas nostrādāja pozitīvi. Arī 
individuālās konsultācijas bija 
nozīmīgas, gatavojoties eksāme-
niem. Kad var tikties klātienē un 
izrunāt visas neskaidrības, sko-
lēnu motivācija uzreiz ir pavisam 
cita,” pastāstīja Nīcas vidussko-
las direktores vietniece mācību 
darbā Antra Šakale, uzsverot, ka 
īpaši viņu priecē labie rezultāti 
matemātikā, kuri Nīcā pārsniedz 
vidējos rādītājus valstī. “12. kla-
si audzināja tieši matemātikas 
skolotāja,” viņa atklāja vēl vienu 
faktoru, kas, iespējams, pozitīvi 
ietekmēja rezultātus. Nīcas vi-
dusskolas absolventi eksāmenos 
matemātikā sasnieguši 41,7%, 
latviešu valodas eksāmena vidē-
jie vērtējumi ir 59,6%, bet angļu 
valodā – 63,4%.w

Arī novada vidusskolās eksāmenu rezultāti neapbēdina
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SIA “Liepājas RAS” po-
ligonā “Ķīvītes” Grobiņas 
pagastā plānota sadzīves 
atkritumu apglabāšanas 
krātuves otrās kārtas izbū-
ve. Noslēgusies sabiedriskā 
apspriešana, un jāsagatavo 
ietekmes uz vidi ziņojums. 
“Plānojam paplašināt atkri-
tumu apglabāšanas šūnu. Ne 
tāpēc, ka šī ir galīgi pilna, 
bet domājam uz priekšu, lai 
nodrošinātu poligona ilg-
laicīgu darbību,” projekta 
sabiedriskās apspriešanas 
attālinātajā sanāksmē teica 
uzņēmuma valdes loceklis 
Normunds Niedols.

Plānota jaunas sadzīves at-
kritumu krātuves aptuveni 4,8 
ha platībā izveide, kas nepie-
ciešama sadzīves atkritumu 
apglabāšanas sabiedrisko pa-
kalpojumu nepārtrauktības no-
drošināšanai Liepājas atkritumu 
apsaimniekošanas reģionā. Jau-
najā krātuvē ietilps līdz 500 000 
t sadzīves atkritumu. Papildus 
būvēs kompostēšanas lauku-
mu viena hektāra platībā, tur 
uzglabās jau izkompostētos at-
kritumus, kuriem vairs nebūšot 
nepatīkamu smaku. Jāizbūvē arī 
ceļi un inženierkomunikācijas.

Plānotā darbība paredzēta 
četrās kārtās.

“Liepājas RAS” ne tikai ap-
saimnieko atkritumus, bet iegūst 
no tiem poligona gāzi, no tās 
savukārt ražo elektroenerģiju 
un siltumenerģiju. Uzņēmuma 

vides inženiere Liene Jākobsone 
uzsvēra: “Atkritumus cenšamies 

nevis vienkārši aprakt, bet iz-
mantot pēc iespējas lietderīgāk 
savā teritorijā poligona tehno-
loģisko vajadzību nodrošināša-
nai.” Paplašināšanās ietekme 
uz apkārtējiem biotopiem un 
aizsargājām dabas teritorijām 
nav paredzēta, jo darbības veiks 
tikai pašā poligonā.

Ietekmes uz vidi ziņojumu 
izstrādās eksperti. Tiks vēr-
tēti alternatīvi risinājumi, lai 
izvēlētos tādu, kurš radīs ma-

Jauna atkritumu krātuve bērniem un mazbērniem

zākās emisijas un atstās ma-
zāko ietekmi uz vidi un cilvēka 
veselību. Izstrādājot ziņojumu, 
izvērtēs iespējamo gaisa piesār-
ņojumu, smaku un notekūdeņu 
emisijas, transporta loģistiku, 
trokšņa izplatību, grunts un 
gruntsūdens kvalitātes stāvok-
li, ietekmi uz ainavu, avāriju 
riskus un sociāli ekonomiskos 
faktorus.

Kā jaunas krātuves izbūve 
saskan ar Eiropas Savienības 

ieceri līdz 2030. gadam sama-
zināt poligonos noglabājamo 
atkritumu apjomu līdz 10 pro-
centiem? “Noglabājamo atkri-
tumu apjoms ir jāsamazina, to 
arī katru gadu darām un cenša-
mies darīt vairāk,” skaidroja L. 
Jākobsone. “Tomēr jāsaprot, ka 
atkritumu poligons 2000. gadā, 
kad to veidoja, tika paredzēts 
divdesmit gadu darbībai. Drīz 
tie būs pagājuši, un saprotam, 
ka krātuve sasniedz zināmu aug-
stumu, kādā tehnikai jau kļūst 
grūti pārvietoties. Protams, pa-
lielinoties atkritumu pārstrādes 
iespējai, noglabājamā daļa sa-
mazināsies, līdz ar to mēs ceram, 
ka jaunizveidotā krātuve kalpos 
ne tikai nākamajiem 20, bet arī 
30 un 40 gadiem.”

No nepilnus 40 ha lielās 
poligona platības pašlaik ap-
būvēti ir aptuveni 27 ha. Paš-
reizējā krātuve aizņem nedaudz 
vairāk par 5 ha. “Esam būvējuši 
secīgi soli pa solim, taupījuši 
investīcijas. Nebūtu bijis prā-
tīgi uzreiz izbūvēt 20 vai 30 
ha lielu poligonu un aizpildīt,” 
teica N. Niedols. “Pašlaik pil-
dās viens stūrītis. Nākamos 4 
ha vēl plānots sadalīt četrās 
daļās. Redzēs, kā mums izdo-
sies samazināt apglabājamo 
atkritumu daudzumu, taču 
iedzīvotājiem var būt mierīgs 
prāts, jo paplašināšanās nodro-
šinās mūsu bērnu un mazbērnu 
vajadzības.” Protams, tas būs 
komplekss jautājums, saistīts 
ar to, kā attīstīsies reģions un 
demogrāfiskā situācija.w
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Atkritumu krātuve jau ir diezgan aizpildīta, un tuvāko gadu laikā tās maksimālā ietil-
pības kapacitāte būs sasniegta. “Nelielo daudzumu, ko nākotnē poligoni drīkstēs apglabāt, 
arī kaut kur būs jāliek,” jaunas krātuves nepieciešamību skaidro SIA “Liepājas RAS” vides 
inženiere Liene Jākobsone.

Rakstiskus priekšlikumus par 
poligona paplašināšanu var 
iesniegt Vides pārraudzības 
valsts birojā (Rūpniecības ielā 
23, Rīgā, LV-1045, tālrunis: 
67321173, fakss: 67321049, 
e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv,  
līdz 11. jūlijam.

UZZIŅAI


