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EKSPERTE DIENAS 
TĒMA

Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.

Un bērni arī to mācās – taupīt 
lietas, nebojāt, nesalauzt, neno-
mētāt, jo zina vērtību. Lieki neko 
nepērkam, esam minimālisti, bet 
nepērkam pašas zemākās kvali-
tātes vai tikai lietotu apģērbu. Tas 
attiecas arī uz mācību līdzek-
ļiem,” teic tētis Mārtiņš. Vai jau 
ir sagādājuši mācību līdzekļus 
savām atvasēm? “Jā, protams. 
Mēs nekad pēdējo brīdi negai-
dām. Tiklīdz saņemam sarakstus, 
tā dodamies nopirkt vajadzīgo. 
Tad ir sajūta kā Ziemassvētkos!” 
smejas mamma. “Ja vecākiem 
prioritāte ir ģimene un bērni, 
tad atradīs veidus, kā nodrošināt 
kvalitatīvu skolas dzīvi.”

Gādāt ar atbildību  
un taupīt

“Mums skolā ir tā, ka maija 
pēdējā dienā katram tiek iedots 
mācību līdzekļu saraksts, kur ir 

uzskaitīts, kas nepieciešams, kas 
jāpērk, kas nav. Katrs skolotājs 
uzraksta, kas viņu mācāmajā 
priekšmetā nepieciešams, – iz-
pētām mācību programmas, lai 
saraksts jau laikus gatavs. Man 
kā mammai šogad maz izmaksā 
meitas mācību līdzekļu sagāde, 
jo daudzas lietas saglabājušās. 
Biezās klades turpinās arī nā-
kamgad. Krāsas, otas arī saglabā-
jušās, nav jāpērk. Pagājušo gadu 
sapirkāmies par daudz burtnīcu, 
tās arī atkrīt. Parasti drēbes ir 
tas klupšanas akmens,” pastās-
ta Krotes Kronvalda Ata pamat-
skolas skolotāja Baiba Rosvalde 
un vienlaikus arī topošās 7. kla-
ses skolnieces Lauras mamma. 
“Katrai skolai jau ir savas pra-
sības,” viņa piebilst. Vai visiem 
skolēniem vecāki spēj sagādāt 
vajadzīgo, pedagoģe atbild, ka 
var. “Neko jau pārcilvēcīgu un 

dārgu neliek pirkt. Ja ir kaut kas 
nopietnāks jāgādā, tad skola pati 
domā. Klades, burtnīcas, raks-
tāmpiederumus – tādus parasti 
vecāki nopērk bez problēmām 
gan lieliem, gan maziem, jo bieži 
ir atlaides, gatavojoties skolai.” 

“Visdārgākie, manuprāt, ir 
pirmklasnieki, jo 1. klasē gādā-
jamais saraksts ir garš. Lielākās 
klasēs daudz kas saglabājies no 
iepriekšējiem gadiem. Man Lau-
ra pat somu jau trīs gadus nav 
pirkusi, jo 2020. gadā bija mājās 
jāmācās, tad nākamajā arī vairāk 
pa mājām bija, tikai pagājušajā 
gadā normāli uz skolu gāja, bet 
soma nenonēsājās. Es gan teicu, 
ka šogad jānopērk jauna, un ne 
jau tāpēc, ka vecā būtu saplīsusi, 
bet gan tāpēc, ka tā jau viņai ir 
no 4. klases – liela, rozā. Pusau-
džiem jau tomēr citas intereses.  
Lineāli, otas, krāsas – tie visi jau 
cik gadus, neizlieto tik ļoti, tāpēc 
jau šogad mums sanāk lētāk,” 
pastāsta B. Rosvalde. “Daudz ir 
atkarīgs no ģimenes, no bērna, kā 
saglabā mantas. Zinu vienu puisi, 
kam mammai bija nepārtraukti 
jāpērk lineāli, zīmuļi, jo mūžam 
pazaudēja, salauza.” Pedagoģe 
arī piebilst, ka ir skolas, kurās 
no vecākiem tiek prasīts vairāk, 
un arī daudz kas ir atkarīgs no 
vecāku domām un ieguldījuma 
savā bērnā. “Ar Lauru nolēmām 
viņai sagādāt pašai savu datoru, 
jo kovids diktēja noteikumus. Jo, 
attālināti strādājot, mēs abas da-
lījām vienu datoru,” viņa piezīmē. 

Atbalstam  
jau piesakās

No 1. augusta līdz 30. septem-
brim skolēnu vecāki no daudzbēr-
nu, trūcīgajām un citām Liepājas 
pašvaldības noteikto kategoriju 
ģimenēm var pieteikties Sociālajā 
dienestā svētku pabalsta saņem-
šanai pašvaldības akcijā “Skolas 
soma”. Katrs skolas vecuma bērns 
no minētajām ģimenēm varēs 
saņemt 20 eiro mācību līdzekļu 
iegādei. Savukārt visi pirmklas-
nieki, uzsākot skolas gaitas, pēc 
1. septembra saņems pirmklas-
nieka pabalstu 30 eiro apmērā, 
iesniedzot pieteikumu skolā vai 
Sociālajā dienestā. 

“Cilvēki sāka interesēties jau 
jūlija pēdējā nedēļā, kad varētu 
sākt pieteikties pabalstam akcijā 
“Skolas soma”,” saka Liepājas Soci-
ālā dienesta pārstāve Baiba Juhno. 
“Taču dienestā nav bijuši signāli, 
ka kādam būtu grūtības sagādāt 
un sagatavot bērnus skolai,” viņa 
piezīmē. B. Juhno norāda, ka Lie-
pājā arvien vairāk pieaug daudz-
bērnu ģimenes, kurās ir trīs un 
vairāk bērnu. Dienestā arī saņem-
ti jautājumi par skolas pabalsta 
apmēriem – vai tas nav maz? “Tas 

Daina Dziļuma, 
“Centra Dardedze” psiholoģe

Līdz ar mācību gada sākša-
nos ikdienas ritms mainās mums 
visiem – gan bērniem skolas ve-
cumā, gan arī viņu vecākiem. 
Skola prasa no bērna daudz lie-
lāku emocionālo un intelektuālo 
piepūli, un arī no vecāku puses 
bērniem būs ļoti nepieciešams 
papildu atbalsts ieiešanai atpakaļ 
“sliedēs”. Minēšu dažas lietas, ko 
vecākiem ir vērts pārdomāt pirms 
jaunā mācību cēliena. 

Ļoti ieteicams jau vasaras 
pēdējā mēneša laikā pamazām 
tuvināt bērna dienas režīmu 
gaidāmajam skolas laika dienas 
ritmam, atbilstoši pielāgojot 
celšanās un gulētiešanas laikus. 
Īpaši par pietiekamu atpūtu jāpie-
domā pirmklasnieku vecākiem, 
jo dārziņā daļa bērnu vēl gulēja 
diendusu. Prieks par vecākiem, 
kuri aktīvi domā par to, kādas 
intereses bērnos attīstīt un kādos 
pulciņos vest, tomēr atcerēsimies 
– ne vienmēr vairāk ir labāk. Sva-
rīgi ņemt vērā, vai bērnam šobrīd 
jau nav par daudz jaunā, kas viņu 
pašu interesē un aizrauj, kā arī 
kādas prasmes viņam derētu at-
tīstīt. Tāpat arī brīvajā laikā ārpus 
skolas ir vēlams sabalansēt bēr-
na aktivitātes – aktīvam bērnam 
nepieciešams mierīgāks laika brī-
dis, un mierīgākam bērnam sava 
aktivitātes deva. Jāpiebilst, ka ir 

vērts jau no mācību gada sākuma 
pārrunāt arī ģimenes ekrānierī-
ču lietošanas noteikumus un pie 
tiem pieturēties.

Jebkura vecuma bērnam 
ikdienā rodas daudz dažādu ie-
spaidu, jaunu pavērsienu mācībās 
un savstarpējās attiecībās. Lai 
vecāks zinātu, kam bērns šobrīd 
iet cauri un nepieciešamības 
gadījumā varētu sniegt savu at-
balstu, ir ārkārtīgi svarīgi veidot 
un saglabāt labu saikni ar atvasi, 
ikdienā paredzot konkrētu laiku 
kopīgām sarunām. Ļoti labi, ja 
varam veidot to kā ieradumu jau 
no pirmās klases, bet nekad nav 
par vēlu sākt!

Iespējams, mūsu bērnībā sko-
la asociējās ar sarkanas krāsas 
pildspalvu, kas “izķēra” mūsu 
darbos visas mazākās kļūdiņas. 
Protams, pamanīt un labot savas 
kļūdas ir svarīgi, bet stabilus un 
drošus pamatus sava bērna perso-
nības veidošanā mēs varam ielikt 
tad, ja savu uzmanību koncentrē-
jam uz to, kas bērnam izdodas, ko 
viņš ir paveicis vai centies paveikt. 
Ja akcentējam konkrētu labo (un 
arī “normālo”!) rīcību, bērns jutī-
sies spējīgāks un gribēs saņemt šo 
pozitīvo uzmanību arī turpmāk. 
Tas ir ļoti svarīgi ne vien maza-
jiem bērniem, bet arī pusaudžiem, 
kuri gan to var neizrādīt. 

Protams, īpaša uzmanība un 
atbalsts jāvelta bērniem, kuri šo-
gad uzsāks skolas gaitas. Ir vērts 
paturēt prātā – tas, ka bērnam 
tagad ir 7 gadi un viņu turpmāk 
sauksim par skolēnu, vēl nenozī-
mē, ka viņā kā uz burvju mājie-
nu radušās visas nepieciešamās 
prasmes, ko prasa skola. Viņš vēl 
labu laiku tikai mācīsies, ko no-
zīmē būt skolēnam, – ir pilnīgi 
normāli, ka pirmklasnieks vēl tik 
labi neprot plānot laiku, sakār-
tot, pieskatīt savas mantas vai 
regulēt emocijas, tāpēc vecāka 
iedrošinājums bērnam būs ļoti 
nepieciešams.w

Skola tuvojas, jāpiepilda  mugursoma

varbūt nav daudz, bet tas ir tik 
daudz, cik pašvaldība var palīdzēt 
ģimenēm,” uzsver dienesta speciā-
liste, norādot, ka, protams, nebija 
plānota tik augsta inflācija, kas sa-
dārdzina visas izmaksas, bet pa-
balsta apmēru nevar tā vienkārši 
pacelt, jārīkojas budžeta rāmjos.  
Uzsākot jauno mācību gadu, Dien-
vidkurzemes novadā trūcīgo un 
maznodrošināto mājsaimniecību 
ģimeņu 1.–4. klases skolēniem 
pienākas vienreizējs pabalsts 
mācību līdzekļu iegādei – no 
20 līdz 25 eiro, pastāsta Sociālā 
dienesta vadītāja Elīna Pirtnie-
ce-Niķele. Visiem pirmklasnie-
kiem novada pašvaldība dāvinās 
sporta somiņas un ūdens pudeles, 
viņa piebilst.w

Ieiešana atpakaļ “sliedēs”

Liepājā 
l Pirmsskolas izglītības 

ie stādēs jauno mācību 
gadu uzsāks 3559 au-
dzēkņi;

l vispārizglītojošās skolās 
– 8006 audzēkņi (no tiem 
694 pirmklasnieki).

Dati 10.08.

Dienvidkurzemē
l Skolās – 3302 audzēkņi 

(no tiem 365 pirmklas-
nieki).

Dati 22.08.

SKAITĻI

Cik tērēs viena bērna sagatavošanai skolā?
l Vairums vecāku paredz ieguldīt 101 – 200 eiro, bet piektā 

daļa vecāku plāno iekļauties 51 – 100 eiro robežās.

l Lielajās pilsētās dzīvojošie norāda zemākus tēriņus un teju 
puse plāno iekļauties summās līdz 100 eiro par katru bērnu. 

l Vairāk nekā puse aptaujāto vecāku apliecina, ka bērnu 
sagatavošana jaunajam mācību gadam būtiski ietekmē 
ģimenes budžetu.

l Ap 70% vecāku jaunajam mācību gadam nepieciešamo 
cenšas iegādāties laikus, izmantojot vasaras vai citas 
izpārdošanas.

l Vecāku pirkumu sarakstos no skolai nepieciešamajām 
precēm visbiežāk atrodas kancelejas preces, tām seko 
apģērbi un apavi.

l Šogad ir palielinājies to vecāku skaits, kuru pirkumu sa-
rakstos ir elektroniskās ierīces, piemēram, telefoni, datori, 
planšetdatori.

l Teju 70% spriež, ka bērniem nekas aizgūts no vecākiem 
brāļiem, māsām vai radiniekiem netiks un preces skolai 
nāksies iegādāties no jauna.

Avots: tirdzniecības centra “Rīga Plaza” aptauja

UZZIŅAI

Saraksti mēdz atšķirties pa klasēm – viss atkarīgs no skolas 
prasībām un lēmumiem, mācību programmas specifikas un 
vecāku rocības. 
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