
 
 
 
 
 
 

Intervija ar skolas mācību pārzini Baibu Liepiņlausku 

Dārta. Kādēļ Jūs gribējāt kļūt par mācību pārzini? Vai tas 
bija piedāvājums? 
Baiba. Jā, tas bija piedāvājums no direktora puses. Man ļoti 
patīk strādāt ar dokumentiem, dažādiem likumiem un 
skaitļiem. Ja jāsaka godīgi - vairāk, nekā vadīt mācību 
stundas. Es gribēju šo amatu un esmu ļoti apmierināta. Ik 
dienu ar lielu prieku nāku uz darbu! 
Dārta. Vai jums nelikās, ka tas būs grūti, jo tomēr mācību 
pārzinei jāzina ļoti daudz? 
Baiba. Nē nelikās, jo skolā strādāju jau 13 gadus. Visu šo 
gadu laikā esmu piedzīvojusi dažādas reformas,  vairākas 
izmaiņas izglītības saturā, inovāciju ieviešanas utt. Esmu ar 
visu pakāpeniski iepazinusies un pārzinu reglamentējošos 
dokumentus. Mani tiešām nebiedē apjoms, kas jāzina. 
Dārta. Ko tieši dara mācību pārzine? 
Baiba. Mācību pārzine jeb, precīzāk,  direktora vietniece 
mācību darbā, sastāda stundu sarakstu, dažādus pulciņu, 
nodarbību grafikus. Pārzine skatās, lai skolotāji apmeklētu 
dažādus kursus, izglītotos, apgūtu jaunas iemaņas, lai 
kvalitatīvi vada mācību stundas, lai būtu visi mācību 

materiāli. Direktora vietniece kārto ļoti daudzas mapes ar 
dokumentiem, raksta atskaites utt. Ir ļoti, ļoti daudz 
pienākumu, bet galvenais tomēr ir -  kontrolēt mācību 
procesu skolā, cik kvalitatīvi un labi tas notiek. 
Dārta. Šis ir pirmais mācību gads, kad jūs esat mācību 
pārzine. Vai ir viegli uzņemties tādu atbildību? 
Baiba. Jā, šis ir pirmais mācību gads! Sāku strādāt 1.augustā 
un nu jau gandrīz 5 mēnešus esmu šajā amatā. Atbildību 
uzņemties nav viegli, jo tā tiešām ir ļoti liela. Mums nesen 
bija Izglītības kvalitātes valsts dienesta pārbaude, un, līdz ar 
to, bija daudz darba - jāpārbauda vai viss atbilst 
normatīvajiem aktiem un noteikumiem. Atbildība ir liela, bet 
tā kā šis darbs man patīk, tad visu izdaru ar prieku. 
Dārta. Vai šajā mācību gadā, sākot ar 1.septembri, ir bijušas 
reizes, kad skolēniem vajag iet uz pārrunām ar mācību 
pārzini? 
Baiba. Jā, diemžēl, ir bijuši daži skolēnu savstarpējie 
konfliktiņi, uzvedības problēmas, problēmas ar skolotājiem 
mācību stundu laikos. Ir nācies iesaistīt arī direktoru, sociālo 
pedagogu un vecākus. Mūsdienās bērni ir strauji, enerģiski 
un emocijām pārpildīti, tādēļ bieži par rīcības sekām domā 
tikai tad, kad kaut ko izdara nepareizi. Ir bijušas pāris 
“saplūkšanās”, kas šogad raksturīgas tieši mazāko klašu 
skolēniem. Protams jāpiemin, ka visi konflikti, gan pavisam 
mazi, gan arī lielāki, vienmēr tiek ievēroti un risināti, 
iesaistot nepieciešamo atbalsta personālu, klašu audzinātājus, 
direktoru un, vajadzības gadījumā, arī vecākus. No 
konfliktiem pavisam izvairīties ir praktiski neiespējami, bet 
mūsu mērķis ir censties skolu padarīt par drošu vidi ikvienam 
skolēnam.  
Dārta. Kas ir visgrūtākais šajā darbā? 
Baiba. Varētu teikt, ka pats grūtākais ir sarunas ar 
pieaugušajiem - gan skolotājiem, gan vecākiem. Skolotājiem 
es esmu tā kā viņu skolotāja. Mans pienākums ir uzraudzīt, 
vai viņiem viss izdodas, vai visu saprot, vai izdara uzdotos 
darbiņus, utt. Skolotājiem, papildus mācību procesam, 
regulāri ir jāaizpilda ļoti daudz dokumentu, nu gluži tāpat kā 
skolēniem - jāpilda mājas darbi. Visiem zināms, ka 
skolēniem nepatīk pildīt mājas darbus un ticiet man, arī 
skolotāji nemīl rakstīt daudz dokumentus! Mans uzdevums ir 
motivēt skolotājus izdarīt darbus pēc labākās sirdsapziņas tā, 
lai skolas dokumentācija būtu kārtībā, viņi paši būtu 
apmierināti un gandarīti par paveikto. 
Dārta. Vai vēlaties no mācību pārzines amata pāriet atkal uz 
skolotājas amatu? 
Baiba. Nē, noteikti nē! Es neteikšu, ka man nepatika būt 
skolotājai, jo man tas izdevās diezgan labi. Vismaz man tā 
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šķita!  Tomēr sapratu, ka vēlos strādāt nedaudz citā 
“virzienā”. Vispār, ticiet man, strādāt skolā ar  bērniem, 
nebūt nav vieglākais darbs. Mēģināt viņus izglītot pēc 
vislabākās sirdsapziņas un noteiktajiem valsts standartiem ir 
liels izaicinājums, it sevišķi, ja viņiem pašiem nav īpaši lielas 
motivācijas mācīties! Manuprāt, skolotāja darbs vispār ir 
viens no sarežģītākajiem. Lai to veiktu ir nepieciešams 
milzīgs iekšējais spēks, miers, gudrība un neizsīkstoša 
enerģija. Ar dokumentiem strādāt ir patīkamāk, tie “neizsūc” 
enerģiju, nerunā pretī un ar tiem varu strādāt savā, mierīgajā 
tempā.  
Dārta. Vai skolā ir bijuši kādi neplānoti izdevumi? 
Baiba. Nu cik atceros, īpaši ievērojami nē. Dažreiz salūzt 
autobuss, ledusskapis, kāds dators, bet, par laimi pēdējos 
gados mūs nav piemeklējuši katastrofāli apstākļi un milzīgi 
neplānoti izdevumi. Atceros, kad pati mācījos 9.klasē, 
manuprāt 2003.gada martā, skolā izcēlās ugunsgrēks. Tas gan 
prasīja ievērojamus, neplānotus materiālos līdzekļus, 
darbaspēka resursus un bija jāpagarina pavasara brīvlaiks, lai 
veiktu nepieciešamos remontdarbus. 
Dārta. No kā jūs visvairāk baidāties šajā amatā? 
Baiba. Es baidos no brīžiem, kad  skolotāji sāk slimot un 
netiek uz mācību stundām. Tad citiem skolotājiem ir liela 
pārslodze, jāstrādā ar divām klasēm reizē. Ir ļoti grūti, kad 
pietrūkst kāds skolotājs. Tādēļ ļoti gribu novēlēt, lai 
Birzgales pamatskola pastāv vēl ilgi, ilgi un tajā būtu gan 
forši skolēni, gan arī laimīgi, nepārguruši skolotāji! 
Dārta. Paldies par interviju un jūsu atvēlēto laiku! 

Intervēja Dārta  
 
 

Svētki Ledus pilī 
2022.gada 22.decembrī Birzgales pamatskolas skolēni 
tautas namā svinēja krāšņus, skanīgus un sirsnīgus 
“Svētki ledus pilī”. Visu klašu kolektīvi bija pacentušies 
un sagatavojuši interesantus, radošus un muzikālus 
priekšnesumus. Savu varējumu rādija arī skolas 
pašdarbības kolektīvi “Sapnis” un “Sapnītis”. Ikviens 
skolēns un pedagogs bija piedomājuši pie kostīmiem un 
kopīgi radīja fantastisku Ziemassvētku sajūtu. 
Pirmklasnieki dejoja mazo rūķu deju, otrā klase skaisti 
dziedāja Piparkūku dziesmiņu un teatralizēja Bermundu 
divstūra dziesmu Sniega pika. Trešā klase ir skolā 
visatsperīgākie un viņi šoreiz dejoja Rūķu deju un rādija 
šovu. Ceturtā klase visus pārsteidza ar Karbunkuli, kurš 
izrādījās, ka ir milzīgs tārps. 5.klases skolēni sagatavoja 
muzikālu izrādi “Reiz mežā dzima eglīte”, neizpalika ne 
eglīte, ne cirvis un pat ne skaistās kamanas. 6.klasei arī 
bija mūzikls, viņi gan dejoja, gan runāja, gan skanēja 
mūzika izrādē “Vecīša cimdiņš”. Pats cimdiņš bija 
vareni liels. Sen skolas pasākumos nebija redzēts balets. 
Septītklasnieki parūpējās, lai mēs redzētu fragmentu no 
baleta “Gulbju ezers”. 8.klases audzinātāja nolasīja 
divas mūsdienīgas pasakas “Sarkanķobīte un vilks” un 
“Rācenis”, audzēkņi pasakas atveidoja mīma tehnikā (ar 
žestiem un kustībām attēloja notiekošo). Vislielākais 
pārsteigums bija mazā pelīte, kura palīdzēja izraut 
rāceni! 9.klases skolēni vadīja pasākumu, un lai 
iepriecinātu Sniega karalieni, kuru atveidoja Laine, arī 

paši mēģināja dziedāt, uzaicinot dziedāt arī sniega 
karalieni. Publika tā arī nesaprata, lai viņi paši dziedāja, 
vai skanēja fonogramma. 

Milzīgs PALDIES visiem skolēniem, vecākiem, 
pedagogiem un pasākuma organizatoriem! Lai skaistā 
tradīcija turpinās un arī 2023.gada decembrī kopīgi 
ieskandinām Ziemassvētku laiku! 

 



 



Svinam Latvijas dzimšanas dienu 

Latvijas Republikas proklamēšanas diena ir Latvijas valsts pasludināšanas diena, kas ik gadu tiek atzīmēta 18. 
novembrī. Šī diena tiek svinēta par godu faktam, ka 1918. gada 18. novembrī Latvijas Tautas padome proklamēja Latvijas 

Republiku, padarot to par neatkarīgu valsti. Šī diena ir valsts oficiālā brīvdiena, kad, svinot Latvijas dzimšanas dienu, visā 

valstī, visas dienas garumā norisinās dažādi kultūras pasākumi, piemēram, koncerti, balles, izrādes, izstādes, lekcijas, 

radošās darbnīcas, kā arī citu veidu sarīkojumi. Visus šos pasākumus pavada vēsturiskās informācijas fons, neizmērojams 
emocionālais saviļņojums par savulaik iegūto valsts neatkarību, īpašs patriotisma uzplūds, lepnums par savu nacionalitāti, 

kā arī latviešu nacionālā un tradicionālā tematika un simbolika.  

Rīgā valsts svētku svinības tradicionāli ietver ziedu nolikšanu pie Brīvības pieminekļa, piedaloties Latvijas valsts 
prezidentam un citām valsts augstākajām amatpersonām, svinīgu Nacionālo bruņoto spēku parādi 11. novembra 

krastmalā, lāpu gājienu pilsētā. 

Mēs mūsu skolā Latvijas dzimšanas dienu svinējām 17.novembrī. Visa skola sapulcējās aktu zālē. Mazu 

koncertu sākumā sniedza kori “Sapnītis” un “Sapnis”, tad 1.klases bērni noskaitīja dzejoļus un skaisti deklamēja 

skolas konkursa uzvarētāji. Pēc tam skolēnus un darbiniekus uzrunāja direktors un mācību pārzine, matemātikas 

skolotāja sveica visus ar  diplomiem par piedalīšanos konkursā “Ķengurs”. Pēc svinīgā pasākuma visas klases 

devās uz savām klasēm un ēda kūku, ko izdalīja un sagrieza mācību pārzine.  

18.novembrī mūsu skolas skolēni piedalījās Latvijas dzimšanas dienas svinībās visā Birzgales pagastā. 

Lielais koris kopā ar Ķeguma skolēniem sniedza koncertu. Mums ļoti patika Nikolaja Puzikova uzstāšanās.  

Halianna 

Stāstnieku konkurss 

"Teci, teci valodiņa" Lielvārdē 
 

23.novembrī Birzgales pamatskolas 2. un 

3.klases skolēni Markuss Budrevičs un 

Madara Kokina piedalījās stāstnieku 

konkursā "Teci, teci, valodiņa" Lielvārdē. 

Abi konkursa dalībnieki ieguva "Lielā 

stāstnieka" nosaukumu un 2.pakāpes 

diplomus. Prieks par mūsu mazajiem 

stāstniekiem! 

 

Stāstnieku konkurss "Teci, 

teci valodiņa" mūsu skolā 

Š.g. 14.novembrī Birzgales pamatskolas 

mazajā zālē norisinājās jauno stāstnieku 

konkurss “Teci, teci, valodiņa!” Tēma: 

“Meistars un darbs”. Konkursā piedalījās 

labākie stāstnieki no sākumskolas 2. un 3. 

klases. Skolēniem bija jāsagatavo un 

jāiemācās no galvas latviešu tautas 

pasaka vai jāsagatavo stāstījums par kādu 

interesantu notikumu no savas vai vecāku 

dzīves. Uz nākamo kārtu Lielvārdē tika 

izvirzīti divi stāstnieki: Markuss 

Budrevičs, 2.klase un Madara Kokina, 

3.klase. 

 



 

 

 

Vairāk foto skaties:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klase Diagnosticējošais darbs Datums 

 3. 
Latviešu valoda 20.-24. februāris 

Matemātika 6.-10.marts 

6. 

Dabaszinības 20.-24.februāris 

Latviešu valoda 27.februāris-3.marts 

Matemātika 6.-10.marts 

9. Starpdisciplinārais diagnosticējošais darbs 24.-28.aprīlis 
 

"Pantocirks" organizētā cirka triku 

meistarklese 

28.novembrī Birzgales pamatskolas 1.-
9.klašu skolēniem bija iespēja iejusties cirka 

skolas nodarbībā, kurā skolēni varēja 

iemācīties žonglēt, griezt šķīvīšus, izmēģināt 
savas spējas staigājot uz garām kājām, attīstīt 

balansu uz līdzsvara pedāļiem, pārbaudīt 

lokanību u.c. Ar sajūsmu, interesi, neatlaidību 
un smiekliem, skolēni darbojās piedāvātajā 

nodarbībā, kurā apguva dažādus cirka skolas 

pamatus. “Interesanti bija gan žonglēt, gan 

griezt šķīvīti un staigāt uz garajām kājām. 
Noteikti vēlētos to pamēģināt vēlreiz!” 

apgalvo 3.klases skolēni. 

 

 

Mājas un skolas skaistumam 

3.klases radošā dizaina un 

tehnoloģiju stunda 

 

Dizaina stundās 3.klases skolēni 
no dabas materiāliem izveidoja 

svečturīti. Darbs prasīja lielu 

pacietību, jo bija sākumā 
jāizveido kompozīcija ar noteiktu 

mērķi. Kad kompozīcija bija 

gatava, tā bija jā pielīmē ar karsto 

līmi. Skolēni bija ļoti radoši un ar 
lielisku izdomu! Pārliecinieties 

paši! 

 

 
1. un 3.klases skolēni apmēklē z/s 

"Dobelnieki" briežu dārzu 

1. un 3. klašu skolēni 14.decembrī devās 

mācību ekskursijā uz Briežu dārzu, lai 

iepazītos ar briežu ēdienkarti un 

ziemošanas paradumiem. Bērniem bija 

iespēja pabarot dzīvniekus un 

noklausīties interesantu stāstījumu, ko 

dara briedīši ziemā. 

Staltbriedis ir augēdājs. Galvenā barība 

vasarā un rudenī ir 

lakstaugi: graudzāles, augļi un sēklas, ko

ku jaunie dzinumi, lapas, bet ziemā 

sīkkrūmi - mētras, koku zariņi un miza, 

brūklenāji, mellenāji, skuju oku dzinumi. 

Reģistrētas apmēram 226 barības augu 

sugas, no tām 146 zālaugu, 51 kokaugu, 

8 ķērpju, 6 mētru, 3 paparžu un 

2 sēņu sugas. Staltbriedis vasarā 

diennaktī patērē 9—30 kg, ziemā 1,5—6 

kg barības. 
 

 

 

https://www.birzgalespamats

kola.lv/par-skolu/daliba-

pasakumos 

2022./2023. mācību gadā, noslēdzoties jaunā mācību satura ieviešanai, 9. un 12.klasēm gaidāmi jaunas formas valsts pārbaudes darbi. 

9.klases noslēgumā skolēniem jākārto centralizētie eksāmeni latviešu valodā, svešvalodā un matemātikā. Savukārt, lai pabeigtu vidusskolu, 

ir jānokārto trīs eksāmeni vismaz optimālajā mācību satura apguves līmenī, un divi - augstākajā līmenī.  Valsts pārbaudes darbu kārtošanai 
jāpiesakās līdz 15. decembrim. Lai eksāmeni būtu nokārtoti, gan 9., gan 12. klases skolēniem jāuzrāda vismaz 10% snieguma rezultāts. 

Sertifikātus, sākot ar šo mācību gadu, skolēni varēs saņemt elektroniskā formā. 

 

Eksāmens Datums 

Angļu valoda 24.-26.maijs 

Latviešu valoda 29.maijs; 29.-30.maijs;  

Matemātika 6.jūnijs 
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