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IZGLĪTĪBA

Nepieciešamais radošums 

Dzīve atveda uz skolu 
Šovasar augustā Nītaures 

Mūzikas un mākslas 
pamatskolas, bērnudārza 
direktores pienākumus sāka 
pildīt Kamēlija Straume. 
Iepriekš viņa guvusi pieredzi, 
strādājot gan pirmskolā un 
pamatizglītības skolās, gan 
augstskolā, bet, kā pati atzīst, 
ar mūziku un mākslu saistīta 
kopš agras bērnības. 

“Būtu pārspīlēti teikt, ka 
gribēju kļūt par direktori, 
drīzāk - dzīve mani atveda 
uz Nītaures skolu. Un es 
sapratu, ka šī ir brīnišķīga 
vieta izglītojošam, izzinošam, 
radošam darbam,” stāsta 
Kamēlija un turpina: “Viss sākās 
ar to, ka Amatas apvienības 
pārvaldes vadītāja Elita Eglīte 
mani iepazīstināja ar Nītauri 
un keramiķi, Nītaures skolas 
direktora vietnieci, Mariku 
Busoti-Uzuliņu. Vasaras 
brīvlaikā rīkojām bērniem 
radošās dienas, iedvesmojot, 
iedrošinot viņus izpaust sevi 
mūzikā, mākslā, dejā. Tad es 
kļuvu par skolnieci pie Marikas, 
apgūstot keramiku, iestājos 
Nītaures korī, un sekoja 
nākamais solis – izaicinājums 
kļūt par skolas direktori.” 

Nītaures pamatskolā 
papildu vispārizglītojošajai 
programmai bērni apgūst 
arī vizuāli plastisko mākslu: 
gleznošanu, keramiku, 
zīmēšanu, datorgrafiku. 
Savukārt kora klasē mācās 

dziedāšanu, izpratni par kora 
dziesmu un arī diriģēšanas 
pamatus. Šo programmu 
vada pieredzējušais vokālais 
pedagogs Aivars Krancmanis. 
Apgūt muzicēšanu un mākslu 
uz Nītauri brauc arī bērni 

no Zaubes un Skujenes 
pagastiem. Skolā bērniem 
ierīkota harmonijas telpa, kurā 
atpūtai var paspēlēt dažādus 
mūzikas instrumentus, palasīt, 
pakrāsot. Bērni paši ar rokas 
zvanu iezvana un izzvana 

stundas. Stundu starplaikos 
katru mēnesi kāda no klasēm 
ir mūzikas dīdžeji, kuri atskaņo 
dažādu stilu mūziku. 

Jaunā direktore uzsver, ka 
pirmais nosacījums veiksmīgai 
skolas attīstībai ir vide, kurā 
bērni jūtas labi, un interesants 
mācīšanās process. 

“Skola atrodas ainaviskā 
vietā, tai vienā pusē ir skaists 
parks, kas ir liela zaļā klase, bet 
otrā pusē, kalna galā, estrāde 
kā dabas koncertzāle. Viņa arī 
norāda, ka skolā ir noturīgs 
pieredzējušu pedagogu 
kolektīvs, lepni piebilstot: 
“Mums ir visu priekšmetu 
skolotāji un labas iespējas 
strādāt tā, lai vecāki gribētu 
vest savus bērnus pie mums.” 

Nītaures pamatskola 
un bērnudārzs ir Nītaures 
sirds. Skolā ir 43 audzēkņi, 
bērnudārzā - 34, taču tā ir 
svarīga ne vien Nītaures, 
bet arī Skujenes un Zaubes 
ģimenēm, tāpēc direktore 
akcentē novada pašvaldības 
saprotošo attieksmi un 
gatavību atbalstīt skolas 
pastāvēšanu un izaugsmi. 

Attēlā: Nītaures Mūzikas un mākslas pamatskolas un bērnudārza pedagogu kolektīvs 1. 
septembrī. Priekšplānā (no labās) jaunā direktore Kamēlija Straume. 

NĪTAURES
pagasts

DRABEŠU 
pagasts

LĪGATNES 
pagasts

PRIEKUĻU 
pagasts

Jaunajā mācību gadā Cēsu 
novada Priekuļos bērnu dienas 
centrs “Zīļuks” ik darba dienu ir 
atvērts bērniem, viņu vecākiem 
un citiem interesentiem. 

Bērnu dienas centram vasarā 
apritēja 16 gadi, te ir mierīga 
darba un rotaļu atmosfēra, 
atsaucīgas skolotājas, kuras 
mīļi sagaida katru bērniņu. 
Dienas centrā ir attīstību 
veicinošas rotaļlietas un galda 
spēles, kas atbilst bērnu 
vecumposmiem. Bērniem 
tiek piedāvāta iespēja iesoļot 
zīmēšanas un krāsošanas 
pasaulē. Savukārt skolniekiem 
piedāvājam dažādas radošas 
nodarbes – papīra locīšanas 
(origami), veidošanas un 
līmēšanas darbiņus. Bērniem 
ir iespēja iepazīties ar pasaku 
varoņiem grāmatās un nokļūt 
interesanto galda spēļu 

valstībā. 
“Zīļuks” gaida bērnus no 

viena gada vecuma. Šī ir 
lieliska iespēja radināt mazuli 
pie sabiedrības, pirms viņš tiek 
ievests bērnudārza kolektīvā. 
Skolēniem šī ir vieta, kur 
pavadīt savu brīvo laiku pēc 
stundām. “Zīļuks” ir piemērota 
brīvā laika pavadīšanas 
vieta skolēniem līdz 13 gadu 
vecumam. Bērniem tiek 
piedāvātas dažādas spēles 
un organizētas radošās 
pēcpusdienas. 

Par pirmsskolas vecuma 
bērniem vecākiem noteikts 
līdzfinansējums centra 
darbības uzturēšanā - 1 
EUR par vienu apmeklējuma 
dienu līdz četrām stundām. 
Skolēniem centra apmeklējums 
ir bez maksas. 

“Zīļuks” sparīgi 
sāk mācību gadu 

Līgatnes Mūzikas un 
mākslas skolā pēdējos gados 
ievērojami palielinājies 
audzēkņu skaits. Šī gada 
septembrī mācības sākuši 
116 bērni. Ierastajās telpās 
Mākslas ielā 2 jau krietnu 
laiku bija pašauri, tāpēc, 
sākot ar šo mācību gadu, 
novada pašvaldība rada 
iespēju skolai piešķirt papildus 
mācību telpas Nītaures ielā 
6. Šeit izveidotajās klasēs 
notiek grupu un individuālās 
nodarbības mūzikas izglītības 
programmās. 

Kā stāsta skolas jaunā 
direktore Līga Ruciņa: “Lai 
izpildītu Ministru Kabineta 
noteiktās prasības par 
minimālo platību viena 
izglītojamā vietai, skolai bija 
nepieciešamas lielākas telpas. 
Tagad esam iekārtojušies 
pilnībā aprīkotās telpās, sākuši 
mācības un priecājamies, ka 
blakus ir kultūras nama lielā 
zāle, ko būs ērti izmantot 
lielākiem pasākumiem. Paldies 
visiem, kas palīdzēja risināt šo 
jautājumu!” 

Jaunie Līgatnes talanti 
Mūzikas un mākslas skolā 
apgūst instrumentu spēli, 
dziedāšanu, mākslas pamatus 
13 izglītības programmās. 
Populārākā ir klavieru klase, 
bet grūtāk ieinteresēt jauno 
paaudzi apgūt pūšamos 
instrumentus. Septembrī 
darbu Līgatnē sākuši seši jauni 
pedagogi, un direktore atzīst, 
ka ir ļoti pateicīga mūzikas 

profesionāļiem, kuri nereti 
mēro tālu ceļu, lai strādātu 
skolā.  

Līga Ruciņa uzsver, ka 
audzēkņu profesionālā ievirze 
ir būtiska skolas misija, jo 
valstī mūziķu, mūzikas un arī 
mākslas pedagogu trūkst. 
“Domāju, mūsu pedagogu 
kolektīva aizrautība ir labs 
piemērs un pamudinājums 
bērniem apgūt šo radošo 
profesiju,” akcentē direktore. 
Kā jau esam informējuši, 
vadīt skolas kolektīvu viņa 
sāka šovasar, un iestādes 
turpmākajā attīstībā Līga 
iezīmē trīs būtiskus virzienus: 
“Iepriekšējais direktors 
Kaspars Gulbis sāka ļoti labu 
tradīciju, kolektīvo muzicēšanu. 
Divas reizes gadā aranžējam 
izvēlētos skaņdarbus un 
gatavojam priekšnesumu 
skolas apvienotajam orķestrim 
un korim. Tradīciju noteikti 
jāsaglabā, jo audzēkņiem tā ir 
vērtīga uzstāšanās pieredze 

un pamudinājums pilnveidot 
savas prasmes. Otrs virziens 
ir patriotisma kopšana. Esmu 
Zemessardzē un uzskatu, ka 
nacionālā identitāte, stāja ir 
ļoti svarīgi jautājumi, īpaši 
šajā nemierīgajā laikā. Esam 
jau sākuši gatavoties valsts 
svētkiem, un 14. novembrī 
aicinu visus uz mūsu 
audzēkņu koncertu un izstādi 
Augšlīgatnes kultūras namā. 
Skanēs latviešu komponistu 
skaņdarbi, bet mākslas izstāde 
būs veltīta Vilhelma Purvīša 
daiļradei. 

Trešais virziens ir sadarbība 
ar citu mūzikas un mākslas 
skolu kolektīviem, gan Latvijā, 
gan kaimiņvalstīs – Lietuvā 
un Igaunijā. Audzēkņiem 
šādi kontakti dod gan labu 
profesionālo stimulu, gan 
jaunu atziņu prieku. Gan 
jau būs vēl kādas attīstības 
ieceres – jo ilgāk strādāju, jo 
vairāk ideju rodas!” 

Septembra vidū Ieriķu 
bibliotēkā sadarbībā ar Amatas 
pamatskolu Dzejas dienās 
skolēni iepazinās ar dzejnieka 
Jāzepas Osmaņa daiļradi. 

Pasākumā bija ieradusies 
bibliotēkas gudrākā lasī-
tāja Pūce, kas bija īpaši 
sagatavojusies un kopā ar 
bērniem runāja Osmaņa 
dzejoļus. 

Amatas pamatskolas 1.-4. 
klases skolnieki arī bija labi 
sagatavojušies. Visi priekš-
nesumi bija īpaši sagatavoti, 
katram dzejolim bija piemeklēti 
dažādi izteiks-mes veidi – 
runa, tērps, izpildījums. 

Pasākuma laikā bija 
apskatāma bibliotekāru 
sagatavota neliela Jāzepa 
Osmaņa grāmatu izstāde. 

Iepazīst dzejnieka 
daiļradi 


