
 Astra 
Ziemele – vada 
zvanu ansambli: 

– Kad biju 
bērns, šis datums 
man saistījās ar 
diezgan lielām 

mokām. Visi tramdīja un kaut 
ko gribēja: vecāki, skolotāji. Tas 
nebija viegli. Kad pati kļuvu par 
skolotāju, 1. septembris bija… 
nu tā. No vienas puses, svētki, 
no otras – sākas nopietns darba 
cēliens.   

Gaļina Parņu-
ka – pensijā: 

– Atceros, ka 
man vienmēr ļoti 
gribējās skolotājai 
aiznest gladiolas, 
bet mamma deva 

asteres vai citas puķes no dārza. 
Es labi mācījos, nebija problēmu ar 
skolotājiem, draugiem un mācī-
ties. Skolu atceros ar prieku. Tāpat 
priecājos, ka bērnībā mani draugi, 
ar kuriem spēlējos, bija kā krievi, tā 
latvieši un visi draudzējāmies.

Gita 
Meire – biroja 
administratore: 

– Kādu vienu 
1. septembri 
neatceros, bet 
atmiņā joprojām 

tas, ka vēl gāju bērnudārzā un 
man bija liels prieks par to, ka 
esmu jau liela un varēšu iet uz 
skolu 1. klasē. Tā laba tradīcija, 
ka izlaiduma klases jaunieši 
pašus mazākos ved pie rokas uz 
svinīgo sarīkojumu. 

Mārcis 
Vīriņš – strādā:   

– Sākumā 
Grobiņā gāju 
nulles klasītē 
un tad 1. klasē. 
Atmiņā, ka 

biju sabijies, kad vajadzēja sākt 
mācīties skolā. Vēlāk, kad paaugos, 
vienmēr šķita, ka vasaras brīvlaiks 
pagājis pārāk ātri, un par 1. 
septembra tuvošanos nemaz 
nepriecājos. Skatos uz saviem 
bērniem, un viņiem tieši tāpat.

Larisa 
Mozgiriene – 
mājsaimniece: 

– Dzīvoju 
un skolā gāju 
Moldāvijā, un 
mums, visiem 

skolēniem, septembrī bija jādodas 
uz saimniecībām palīdzēt novākt 
ražu. Strādājām arī vīnogu laukos. 
Tas bija jautri. Tāpat patika pēc 
vasaras satikt skolas biedrus. Man 
patika iet uz skolu. 
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l LIGITA KUPČUS-APĒNA
l LIENE KUPIČA

Aptuveni 8000 skolēnu šo-
dien uzsāk mācības Liepājas 
vispārizglītojošajās skolās, to 
vidū ir gandrīz 700 pirmklas-
nieku. Arī Dienvidkurzemes 
novadā skolas piepilda priecī-
gas čalas un balsis. Šo atkalsa-
tikšanos gaidot, izglītības ies-
tādes domājušas, lai audzēkņu 
atgriešanās vietā, kur būtībā 
tiek pavadīta lielākā daļa no 
viņu ikdienas, būtu patīkama 
un radītu prieku, vēlmi kāpt 
zinību kalnā. Par izmaiņām 
šajā mācību gadā “Kurzemes 
Vārdam” ieskicē dažas no iz-
glītības iestādēm, tai skaitā 
atklājot kopējo noskaņojumu 
un risināmos jautājumus.

Garderobē 
ierīko strūklaku

Augustā skolās tradicionāli 
notiek Liepājas pilsētas Izglītī-
bas pārvaldes organizētās vizī-
tes, kurās vērtē, cik tās ir gata-
vas jaunajam darba cēlienam, 
kas vasaras mēnešos izglītības 
iestādēs mainījies, tāpat tiek pār-
runāti sasniegumi, dažādi prob-
lēmjautājumi, kam nepieciešams 
risinājums. Ar skolu pieņemša-
nas komisiju galvenokārt tikās 
izglītības iestāžu direktori. “Mēs 
vienmēr esam priecīgi izrādīt un 
pastāstīt par skolu,” saka Drau-
dzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 
5. vidusskolas direktore Inta Kor-
ņējeva. “Novedu visus uz skolēnu 
atpūtas telpu, kura pandēmijas 
laikā ir izremontēta, tur mēs ie-
liksim novusa galdu, galda tenisu 
un vēl dažādas spēles jēgpilnai 
laika pavadīšanai. Ģērbtuvēs 
mums ir ierīkota strūklaka, lai 
skolēniem, ienākot skolā, būtu 
prieks. Sporta zālē ceram ierīkot 
trenažieru zāli – gan skolēniem, 
gan darbiniekiem,” daļu no jau-
numiem uzskaita I. Korņējeva. 
Jaunajā mācību gadā 5. vidus-
skolā būs četras 1. klases, gaitas 
uzsāks kopskaitā 120 mazākie 

skolēni, savukārt 10. klases ir trīs, 
ko veido 89 skolēni, 64 procenti 
no tiem ir pašu 9. klašu beidzēji, 
kas mācības izvēlējušies turpināt. 
Salīdzinot ar iepriekšējo mācību 
gadu, audzēkņu skaits ir pieaudzis 
par 30 skolēniem. 

Skolu pieņemšanas šonedēļ 
noslēdzās, un Izglītības pārvaldes 
vadītājas vietniece Inga Ekuze 
teic, ka runāts par dažādiem 
jautājumiem – materiāli tehnis-
kajiem resursiem, personālresur-
siem, pedagoģisko procesu utt. 
“Katrā skolā šie jautājumi ir ar 
citu akcentu, kas izceļami vairāk,” 
viņa norādīja. Izglītības iestādēs 
vasara ierasti aizvadīta, veicot 
dažādus remontdarbus iespēju 
un finansējuma robežās, pārmai-
ņas nesušas arī projekti, kuros 
skolas iesaistījušās. Tā, piemē-
ram, Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā, 
turpinot projektu "Matemātika 
200", kur ikdienas matemātikas 
stundās aktīvi un mērķtiecīgi 
tiek izmantots digitālais mācību 
saturs ar atbilstošu tehnoloģisko 
nodrošinājumu, šajā mācību 
gadā plānots turpināt iesākto 
digitālo transformāciju un aprīkot 
četras mācību klases, kurās ar 
tehnoloģiju un e-mācību vides 
izmantošanu tiks veicināta jaunā 
izglītības satura apguve.  

Skolotāji nogurst
Runājot par pedagogu no-

drošinājumu, I. Ekuze sacīja: 
“Neviena no izglītības iestādēm 
mums konkrēti nenorādīja, cik 
skolotāju trūkst, jo izlīdzas ar 
saviem resursiem vai citu skolu 
pedagogiem, vai vienas klases 
nodošanu kādam konkrētam 
skolotājam, kurš māca konkrētu 
mācību priekšmetu.” 

“Kurzemes Vārdam” I. Korņē-
jeva pastāstīja, ka pelnītā atpūtā 
aizvadītajā mācību gadā devās 
seši kolēģi. “Skolotāju kolektīvs 
visā Latvijā noveco, un, ņemot 
vērā pārmaiņas, kas ne vienmēr 
tiek ieviestas gludi, tai skaitā jau-
no mācību materiālu trūkumu, 
skolotāji nogurst un pie pirmās 

izdevības, ja vien tas iespējams, 
pārtrauc darba attiecības.” I. Kor-
ņējeva salīdzina – tā kā, pārejot 
uz kompetencēs balstīto izglītību, 
daudzos mācību priekšmetos 
joprojām nav mācību materiālu, 
pedagogiem nākas katru dienu 
izgudrot divriteni no jauna, un 
tas pārmaiņu ieviešanā ir liels 
klupšanas akmens. “Tas paņem 
ļoti daudz laika, un zināmā mērā, 
manuprāt, tas arī padara vēl lie-
lāku atšķirību starp skolām, jo 
skolotājs dara pēc labākās sirds-
apziņas, tā, kā to saprot, – ar savu 
izglītību, savu pieredzi.”

Tikai ar sarunām, pārvilinā-
šanu, slodžu pārdali bijis iespē-
jams brīvās vakances kolektīvā 
aizpildīt. “Skola ir specifiska vieta 
un prasa specifiskas zināšanas, 

rakstura īpašības. Līdz ar to ne 
visi spēj strādāt šajā profesijā,” 
viņa zina teikt. Lielākās rūpes sa-
gādāja latviešu valodas skolotāja 
uz pusslodzi atrašana vidusskolā, 
taču to izdevies atrisināt, piesais-
tot pedagogu no ārpuses.

Ukraiņi  
turpinās mācības

Mācības vispārizglītojošās 
skolās uzsāks arī vairāk nekā 
50 bērni no Ukrainas, ap 40 – 
bērnudārzos, informē I. Ekuze, 
piebilstot, ka dati ir mainīgi. 
Visvairāk ukraiņu ir 3. pamat-
skolā, Liedaga vidusskolā un 
1. ģimnāzijā. “Kopējais skaits ir 
mazāks, salīdzinot ar pagājušo 
mācību gadu, jo vasaras periodā 
liels skaits devās atpakaļ uz 

Ukrainu, daļa ir atgriezusies, daļa 
palika.” Viņu pilnīga integrēšana 
mācību procesā šogad ir plāno-
ta ar izglītošanu tikai latviešu 
valodā, ko apliecina arī I. Eku-
ze. “Šie bērni iekļausies latviešu 
vidē, mācīsies latviešu valodā kā 
pirmsskolā, tā skolā. Skolās, kā 
zināms, ir individuālie atbalsta 
plāni ar valsts piešķirto finansē-
jumu, tāpat ir projekti, kas ir kā 
atbalsts mācībās.” 

Liepājas 5. vidusskolā būs 
11 audzēkņi no Ukrainas, ir 
bērni, kas turpinās mācības no 
iepriekšējā mācību gada, taču 
ir nākuši klāt arī jauni. “Esam 
atvērti ukraiņiem,” apliecina I. 
Korņējeva, “ar visiem, kas pa-
gājušajā mācību gadā šeit bija, 
pieredze ir pozitīva. 

Lai, ienākot skolā,  būtu prieks
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