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Liene BRIEDE, Elga DRELINGA, Jolanta SAVVINA

VAI MŪSU AUDZĒKŅI BŪS PIEPRASĪTI DARBA TIRGŪ?

Tikai citu labā dzīvota dzīve ir dzīvošanas vērta.

/Alberts Einšteins/

Jau vairāk nekā pusgadsimtu Latgales Industriālajā tehnikumā tiek sagatavoti speciālisti 
Latvijas tautsaimniecībai. Pēdējos desmit gadus tehnikums darbojas kā Profesionālās izglītī-
bas kompetences centrs. Tiek pētīta, apkopota un popularizēta pedagogu kolektīva pieredze 
darbā ar topošajiem speciālistiem. 

Tehnikumā tika veikts pētījums par personisko ilgtspēju un ilgtspējīgu nodarbinātību. 
Zinātniskās literatūras izpēte parādīja, ka ilgtspējīgu nodarbinātību palīdz nodrošināt dar-
binieku godīgums, atbildība, iejūtība, sabiedriskums, zinātkāre (de Jong et. al., 2019). MK 
noteikumos Nr. 480 „Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, 
materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība” (2016) godīgums, tais-
nīgums, gudrība, atbildība ir norādīti kā nozīmīgi tikumi. Arī darba devēji intervijā uzsver, 
ka “… jauniešiem nepieciešamas pamatzināšanas un prasmes izvēlētajā profesijā, bet pats 
galvenais, jābūt labai attieksmei pret darbu, tādus speciālistus gaidām mūsu komandā…”

Tāpēc pētījumā mēģinājām rast atbildi uz jautājumiem: Kādas vērtības un attieksmes no-
saka to, ka mūsu audzēkņi būs pieprasīti darba tirgū? Kādas personības dimensijas ir attīs-
tītas vidējās profesionālās izglītības iestādes audzēkņiem? Vai audzēkņu personības iezīmes 
mainās izglītības ieguves laikā? Kāda pieeja mācību audzināšanas darbam varētu sekmēt 
personības vērtību sistēmas veidošanos?

Pētījumā piedalījās 152 jaunieši, kuri mācās Daugavpils būvniecības tehnikumā (82 (53,6%) 
jaunietes un 70 (46,4%) jaunieši. Pētījuma izlasē tika pārstāvēti 1.-4. kursu jaunieši, kas ļāva 
analizēt personības attīstības izmaiņas izglītības procesa gaitā. Intervijās par mācību pro-
cesu profesionālās izglītības iestādē un topošā speciālista raksturojumu piedalījās skolotāji 
(n=8), viens audzēknis un viens darba devējs. 

1.-2. kursa audzēkņi, domājot par savām labākajām īpašībām, anketās visbiežāk minēja 
labsirdību un laipnību, kas noteikti palīdz veidot pozitīvas savstarpējās attiecības gan ik-
dienā, gan arī darba vietā. Jautrība kā labākā personīgā īpašība dominēja galvenokārt pirmo 
kursu audzēkņu atbildēs, tomēr pozitīva attieksme pret dzīvi ir būtiska visos vecumposmos. 
Var pieņemt, ka audzēkņu minētās personīgās īpašības – izpalīdzīgums un godīgums varētu 
tikt pozitīvi novērtētas arī no darba devēju puses. Jaunāko kursu audzēkņi atbildēja, ka bieži 
netur doto solījumu un arī viņu godīgums ir saistīts ar katru konkrēto situāciju. Vecāko kursu 
audzēkņi atbildēja, ka tur doto solījumu un atzina godīguma nepieciešamību visās dzīves si-
tuācijās. Profesijas apguves laikā veidojas un nostiprinās īpašības, kas nepieciešamas darba 
tirgū. Varētu teikt, ka mācību audzināšanas process veicina personisko ilgtspēju un ilgtspē-
jīgu nodarbinātību.
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Kāda ir pedagogu pieredze jauniešu personiskās ilgtspējas un ilgtspējīgas nodarbinātī-
bas veicināšanā? Tehnikumā jaunieši apgūst profesiju Būvniecības, Siltuma, gāzes un ūdens 
tehnoloģiju, Metālapstrādes un mašīnzinību, Arhitektūras un dizaina, Ēdināšanas pakalpoju-
mu un Lauksaimniecības nodaļā. Tehnikumā ir labiekārtota, estētiski noformēta vide. Inte-
resenti var iesaistīties sporta un kultūras aktivitātēs, darboties Pašpārvaldē. Tomēr pamatu 
pamats ir mācību audzināšanas darbs kompetentu pedagogu vadībā.

Vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogiem darbs tehnikumā ir nopietns izaicinā-
jums, jo jāpārzina ne tikai savs mācību priekšmets, bet jāiemācās saskatīt saistību ar profe-
sionālo kvalifikāciju, kuru jaunieši apgūst. Prasme parādīt apgūstamo zināšanu nozīmi izvē-
lētajā profesijā, motivē jauniešus iesaistīties vispārizglītojošo mācību priekšmetu apguvē. 
Fizikas skolotājs intervijā detalizēti iezīmē sava mācību priekšmeta saikni ar profesiju: “…
šobrīd strādāju pie jautājuma, kas ir aktuāls visā Latvijā: kompetenču pieeja mācību priekš-
metu pasniegšanā. Ja runa ir par to, kas fizikā jāiemācās, es domāju, ka tas viss, kas mums 
apkārt, tā ir dabas resursu izmantošana, darba drošības ievērošana un fizikas likumu pielie-
tošana ikdienā, darbā, konkrēti apgūstamajā specialitātē. Meistars ir kārtīgs meistars, ja viņš 
visu dara ātri, precīzi. To, protams, var izdarīt, ja apgūst darba rīku izmantošanas tehniku. 
Darba rīki ir ar mērvienībām, iedaļām. Šos mērinstrumentus vajag prast novērtēt cik viņi ir 
labi, vai var ar viņiem strādāt. Darba rīki ir arī tādi, kuri darbojas ar elektrisko strāvu, šeit 
pamatā ir jāievēro darba drošība, kas saistīta ar fizikas likumsakarību ievērošanu. Flīzēša-
na tiek veikta gan vertikālās, gan horizontālās virsmās, gan flīzēšana ēkās, gan ārpusē, kur 
jāņem vērā atmosfēras iedarbība. Šeit no fizikas viedokļa svarīgi ir tas, ka jāievēro tempera-
tūras izmaiņas, kuru rezultātā ar vielām notiek deformācija, mainās lineārie un arī tilpuma 
izmēri. Tāpēc mācot fiziku vispārizglītojošajā kursā vienmēr tiek izmantoti piemēri, kas var 
noderēt nākamajam speciālistam”. Dabaszinību skolotājs piebilst: “… dabaszinības tāpat kā 
jebkurš cits mācību priekšmets trenē smadzenes. Tāpat kā muskuļus, arī smadzenes var tre-
nēt. Ja nu gadījumā jaunais cilvēks, jaunais speciālists, kaut kad nākotnē kļūs par ministru 
prezidentu, viņam tās iemaņas, tās trenētās smadzenes ļoti noderēs…”.

Nozīmīga ir jauno speciālistu prasme izmantot valodu zināšanas savā ikdienā. Latviešu 
valodas un literatūras skolotājas atgādina: “…latviešu valodas kompetenci vērtē ne tikai sko-
lotājs, bet arī visa sabiedrība, tie ir apkārtējie cilvēki, sadarbības partneri, ģimene, kā arī 
pats jaunais speciālists. Viņš mācās izteikt savu viedokli, skaidri formulēt piedāvājumu, risi-
nājumu, īstenošanas gaitu. Mācās uzrakstīt lietišķos dokumentus: iesniegumu, tāmi, veidot 
CV un motivācijas vēstuli, gatavoties pirmajai darba intervijai.” Piebilst: “…tehnikumā mēs 
visi esam latviešu valodas skolotāji. Manuprāt, mūsu audzēkņiem jāatceras, ka valoda ir 
viņu vizītkarte. Latviešu valodas un literatūras stundās audzēkņi var bagātināt savu vārdu 
krājumu, iemācīties dažādus komunikācijas trikus, kuri viņiem būs vajadzīgi, runājot ar dar-
ba devējiem, pasūtītājiem”. Nozīmīgu vietu mūsu ikdienā ieņem arī svešvalodu zināšanas, 
jāprot komunicēt, atrast nepieciešamo informāciju, iepazīties ar instrukciju. Angļu valodas 
skolotāja domā, ka “… mūsdienās svešvalodu zināšanas ir ne tikai izglītības un intelektuālās 
attīstības rādītājs, bet arī dzīves nepieciešamība, tā ir iespēja komunicēt ar klientiem, panākt 
vēlamo rezultātu…”

Profesionālās izglītības skolotāji augstu novērtē iespēju mācībās apgūtās zināšanas un 
prasmes nostiprināt, papildināt praksē: “…Daugavpils būvniecības tehnikumā uzmanība tiek 
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pievērsta audzēkņu prakses vietu izvēlei. No vienas puses prakses vieta nodrošina profesijas 
sekmīgu apguvi, no otras puses izvēlētā prakses vieta nodrošina audzēkņu praksi sociāli 
nozīmīgā objektā…” 

Turpinājumā papildina, ka “…labākā iespēja, kā uzlabot savas prasmes ir piedalīšanās 
starptautiskajos un valsts mēroga konkursos. Svarīgs ir pats gatavošanās process. Runājot 
par profesionālās meistarības konkursiem, varu piebilst, ka tieši tas sacensību gars, kurš ir 
sacensībās, dod motivāciju mācīties, uzlabot iepriekšējos rezultātus, protams, uzzināt kaut 
ko jaunu. Viena no svarīgām lietām ir redzēt, kā strādā citi cilvēki, no citām valstīm, dalīties 
pieredzē…” Tehnikumā tiek domāts arī par profesionālās izglītības skolotāju atlasi: “…vēl pā-
ris gadus atpakaļ es pats biju konkursu dalībnieks, tai skaitā nominācijā “Flīzēšana”. Ieguvis 
labas zināšanas un prasmes šajā jomā, tagad labprāt dalos ar saviem izglītojamajiem, lab-
prāt gatavoju viņus profesionālās meistarības konkursiem…”

Visas tehnikumā apgūstamās, programmā ietvertās zināšanas un prasmes būs noderīgas 
darba dzīvē. Mūžizglītības moduļa “Iniciatīva un uzņēmējdarbība” skolotāja uzskata, ka “… 
jaunieši, kuri mācās mūsu tehnikumā apgūst zināšanas un prasmes, lai spētu piedāvāt savus 
pakalpojumus būvniecības segmentā. Ļoti svarīgi viņiem zināt, kā organizēt savu uzņēmēj-
darbību, atpazīt savu klientu un raksturot to. Kā arī reklamēt savu pakalpojumu un nodro-
šināt kvalitāti ilgtermiņā…” Uz jautājumu: kāpēc jaunajiem speciālistiem būtu nepieciešams 
sports, sporta organizatora atbilde ir sekojoša: “…katram sevi cienošam cilvēkam, personai 
jābūt spēcīgai, mentāli attīstītai, gudrai, iznesīgai. Tieši to sports dod, tieši tādam jābūt jau-
najam speciālistam…”

Kādas ir pašu jauniešu atziņas? Pētījuma rezultātus apstiprina arī atziņas no audzēkņa, 
topošā Apdares darbu tehniķa intervijas: “…daudzi mani grupas biedri stādās Latvijas uzņē-
mumos. Es pēc absolvēšanas plānoju doties uz ārzemēm, jo tur ir iespēja pelnīt naudu, attīs-
tīt sevi un pilnveidoties kā meistaram. Lai to realizētu, es mācījos angļu valodu, pilnveidoju 
savas profesionālās zināšanas, skatījos pieejamās vakances un pētīju, ko man vajadzētu vēl 
iemācīties, lai tajās varētu iekļauties. Šobrīd es atrodos praksē, uzņēmumā RemPro, te mēs 
veicam remontu, mums ir iespēja nostiprināt un papildināt tehnikumā apgūtās zināšanas 
un prasmes: špaktelēšanu, krāsošanu, u.c. Pavasarī es kopā ar citiem tehnikuma jauniešiem 
ERASMUS+ programmas ietvaros Vācijā divas nedēļas apguvu jaunas būvniecības tehnoloģi-
jas. Uzņēmumā veicām darbu ar ģipškartonu un montējām grīdas. Tehnikumā gūtās zināša-
nas būs ļoti noderīgas, tās ļaus justies pārliecinātākam par sevi, bet es uzskatu, ka katram 
speciālistam noteikti ir nepieciešams pilnveidoties, pašam meklēt kaut kādu jaunu informā-
ciju, tehnoloģijas, lai vienmēr būtu konkurētspējīgs”.

Sarunās ar skolotājiem, darba devējiem un izglītojamajiem izkristalizējās, ka Daugavpils 
būvniecības tehnikumā īstenotais mācību audzināšanas process veicina audzēkņu personī-
bas attīstību un palielina iespējas ilgtspējīgai nodarbinātībai nākotnē. Mācību procesā pe-
dagogi izmanto integrētu pieeju profesionālo un vispārizglītojošo mācību priekšmetu satura 
apguvē. Tādā veidā tiek veicināta izpratne par izglītības programmas kopveselumu. Iespēja 
piedalīties konkursos norūda un veicina vēlmi trenēt profesionālās iemaņas, veidot kompe-
tences, mācīties visas dzīves garumā. Mācību audzināšanas procesā jaunieši tiek gatavoti ne 
tikai centralizēto un kvalifikācijas eksāmenu nokārtošanai, bet arī dzīves eksāmeniem, kas 
jākārto ikdienā, lai kļūtu par veiksmīgu cilvēku.
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Prakse veido audzēkņu priekšstatu par izvēlēto profesiju, dod iespēju novērtēt savus spē-
kus, zināšanas un prasmes, sniedz refleksiju. Darba pieredze uzņēmumā veicina sadarbības 
kompetences veidošanos, prasmi strādāt komandā, nostiprina izpratni par atbildību darba 
vietā, disciplinētību, centību, godīgu rīcību un precizitāti.

Mācību process kopumā virzīts uz to, lai jaunietis kļūtu par domājošu, aktīvu, pašpārlie-
cinātu sabiedrības locekli, kuram ir nopietna attieksme pret sevi, savu darbu, savstarpējām 
attiecībām. Cilvēku, kurš vienmēr gaidīts darba kolektīvā, ir atbalsts savai ģimenei, paraugs 
bērniem.

Ar pētījumu var iepazīties:

Briede, L., & Drelinga, E. (2020). Personal Sustainability and Sustainable Employability: Perspective of Vocatio-
nal Education Students. Journal of Teacher Education for Sustainability, 22(2), 40-48.

 https://sciendo.com/pdf/10.2478/jtes-2020-0015 



10

Elga DRELINGA

INTEGRĒTĀ PIEEJA PROFESIONĀLAJĀ IZGLĪTĪBĀ – 
IZAICINĀJUMS UN NEPIECIEŠAMĪBA

Ja manā rīcībā būtu tikai 1 stunda, lai glābtu pasauli, es tērētu 55 minūtes,  
lai definētu problēmu un 5 minūtes, lai atrastu risinājumu. 

 /Alberts Einšteins/

Mūsdienās darba devēji arvien biežāk sagaida no saviem darbiniekiem nevis specifiskas 
un šauras prasmes, bet vispārīgas prasmes, kas ļauj indivīdam veiksmīgi pielāgoties mainīgā 
darba tirgus prasībām un īstenot ilgtspējīgas nodarbinātības ideju. Tāpēc tehnikuma dar-
binieku komandas mērķis ir nodrošināt izglītību, kas audzēkņiem sniedz iespējas kļūt par 
profesionāļiem ar darbam un dzīvei nepieciešamām kompetencēm. 

Jaunieši uz tehnikumu atnāk ar atšķirīgām mācīšanās un dzīves pieredzēm: daļai izglītoja-
mo ir zema motivācija, nepilnīga pamatskolas izglītības programmas apguve, kā arī izteiktas 
negatīvas personības iezīmes 1. Vidējās profesionālās izglītības izvēli, bieži, nosaka finansiā-
lie apsvērumi: 1) iespēja saņemt stipendiju; 2) iegūt profesiju un tūlīt uzsākt darbu. 

Jāatzīmē arī, ka profesionālā izglītība ir izglītība ar nākotni. Pēc statistikas datiem 2020./2021. 
mācību gadā profesionālo pamata un vidējo izglītību apguva 27,7 tūkstoši audzēkņu, kas ir par 
3,6 % vairāk nekā pirms gada. Būvniecību un civilo celtniecību izvēlējās 24,4 % no uzņemta-
jiem jauniešiem. Šie dati liecina, ka būvniecības nozarē strādājošie izglītību iegūst profesio-
nāli tehniskajās izglītības iestādēs. Par 0,3 procentpunktiem pieaug izglītojamo skaits vecumā 
no 30 gadiem (11,5 %), tātad tiek īstenota mūžizglītība, dodot iespēju atrast savu vietu dzīvē, 
būt noderīgam 2. Būvniecības nozare ir Latvijas tautsaimniecības pamats.

 Latvijas Būvniecības nozares attīstības stratēģijas līdzautors Gints Miķelsons 3 atzīmē, ka 
“….būvniecības nozarei un Ekonomikas ministrijai ir jāstrādā pie nozares konkurētspējas at-
tīstības jaunā līmenī, sekmējot speciālistu kompetences, pakalpojumu kvalitātes, e-procesu 
un būvniecības procesu pilnveidi, kā arī nozares reputācijas celšanu…” To iespējams sasniegt 
pilnveidojot jauniešu profesionālo kompetenci, spēju pielietot apgūtās zināšanas ar mācību 
un darba pieredzi. Kā to izdarīt? Vai jaunietis, kurš atnāk uz tehnikumu, spēs iegūt kvalifi-
kāciju nokārtojot centralizētos eksāmenus un kvalifikācijas eksāmenu, kļūs par darbinieku, 
kādu sagaida darba devējs? Vai spēs nokārtot dzīves eksāmenus, kļūs par labu cilvēku? Šī 
mērķa sasniegšanai ir nepieciešama motivējoša mācību vide, kompetenta, sadarboties spē-

1 IZM pētījums (2019).”Tālākās izglītības izvēles process: priekšstati, informācija, ietekmētāji” ( skatīts 6.12.2021.) 
http://petijumi.mk.gov.lv/sites/default/files/title_file/060120_IZM_petijums_par_IZM_merkauditoriju_moti-
vejos_un_barjerfaktoriem_informacijas_uztvere.pdf 
2 Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati1 (skatīts 19.10.2021.) https://www.csp.gov.lv/lv 
3 Latvijas Būvniecības nozares attīstības stratēģija 2017.-2024.gadam https://www.em.gov.lv/lv/media/1243/
download 
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jīga darbinieku komanda, jauniešiem interesantas mācību programmas, kas var dot pamatu 
visai dzīvei. Viena no iespējām ir integrēta mācību procesa organizēšana.

Ja skolotāju kolektīvā tiek uzsākta saruna par integrēto pieeju mācībām profesionālās iz-
glītības iestādē, bieži vien jāsaskaras ar pretestību un skepsi. Daudzi uzskata, ka tā ir mācību 
pieeja, kas paredzēta pirmskolas vai sākumskolas bērniem. Vēstures izpēte parāda, ka pro-
fesionālās izglītības iestādēs šī pieeja tika izmantota jau pirms simts gadiem. Personība, kā 
apgalvo Prets, to apzinoties vai neapzinoties, visu mūžu cenšas sasniegt iegūto zināšanu pil-
nīgu integrāciju, bet tas nav sasniedzams, jo mūžs ir pārāk īss, lai visu šajā pasaulē saprastu 4.

Integrētās pieejas pirmssākumi meklējami 19.gadsimta beigās un 20.gadsimta sākumā. 
Tiek saistīti ar pedagoga, psihologa un filozofa Djūija un viņa sekotāja Kilpatrika vārdu. Kā 
tika organizēts mācību process? Izglītojamie apvienojās grupās, lai laika periodā īstenotu 
konkrētu, praktisku uzdevumu, piemēram, uzšūtu kleitu. Skolās atteicās no mācību priekš-
metu pieejas, sistemātiskas mācīšanās skolotāja vadībā. Noslēguma nodarbībā tika izvērtēts 
darbs kopumā, bet netika pievērsta uzmanība individuālajam ieguldījumam, nepieciešama-
jām akadēmiskajām zināšanām, kuras tika apgūtas īstenojot projektu. Skolotāju pieredzes 
trūkums alternatīva mācību procesa organizēšanā, veicināja strauju akadēmisko zināšanu 
pazemināšanos. Līdz ar to, daudzviet, arī PSRS šāda pieeja tika aizliegta. Integrētās pieejas 
dažādas modifikācijas tika un tiek izmantotas un pilnveidotas, racionāli līdzsvarojot teo-
rētisko zināšanu izmantošanu un to lietojumu reālu problēmu risināšanā dažās Holandes, 
ASV, Lielbritānijas, Beļģijas, Izraēlas, Somijas, Vācijas, Itālijas, Brazīlijas, Nīderlandes un citu 
valstu skolās. 

Izmantojot pasaulē uzkrāto pieredzi, iespējams veidot mācību procesu tā, lai jaunieši 
aktīvā darbībā un sadarbībā mērķtiecīgi apgūtu viņu interesēm un vajadzībām atbilstošas 
zināšanas un prasmes, saistītu tās ar reālo dzīvi un pieredzi. Mācību satura integrēšanas 
pamats ir satura vienību izveide. Satura vienību izstrādi var sākt no atsevišķiem mācību 
priekšmetiem līdz par visu mācību priekšmetu apvienošanai. Būtiski, lai jaunieši: 1) savas zi-
nāšanas dažādās jomās integrē ar ikdienas domām un darbībām, ar pasaules uzskatu, kom-
petence tiek konstruēta risinot nozīmīgas problēmas un sadarbojoties; 2) jaunas zināšanas 
atklāj un piesaista jau esošajām zināšanām atkarībā no tā, kā tās parādās, mācībās vienlīdz 
svarīgs gan process, gan rezultāts; 3) rod secinājumus, kas kļūst par pamatu individuālo vēr-
tību attīstībai un attieksmei pret dzīvi un pasauli, viens vesels vienmēr ir vairāk nekā vesels 
salikts no daļām.

Šie svarīgie jautājumi apvienoja vienā darba grupā profesionālās izglītības un vispārē-
jās vidējās izglītības skolotājus. Sadarbība tika organizēta kā savstarpēji saskaņota darbī-
ba izvirzītā mērķa sasniegšanai. Dažādu jomu skolotāji apvienojās, lai atbalstītu viens otru, 
dalītos savā pieredzē, palīdzētu pārvarēt grūtības un veidotu pozitīvu un cieņpilnu darba 
gaisotni. Šajā sadarbībā tika plānots gūt kopīgu labumu: izveidot kopīgu redzējumu par to, 
kādam vajadzētu būt topošajam flīzētājam. Darba grupa atzina, ka sadarbība starp metodis-
kajām komisijām ir fragmentāra. Arī ārējie vērtētāji atzīmē, ka izglītības iestādēs “…joprojām 
salīdzinoši nepietiekami notiek pedagogu sadarbība izglītības programmu īstenošanā, jo 
pedagogu sadarbība lielākajā daļā izglītības iestāžu tiek nodrošināta mācību jomās vai me-

4 Prets, D. (2001). Izglītības programmu pilnveide. R.Zvaigzne ABC.
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todiskajās komisijās. Faktiski tas nozīmē, ka izglītības iestāžu rīcībā nav pietiekama redzē-
juma par nepieciešamajām pārmaiņām izglītības programmu īstenošanā, bet ir fragmentēts 
redzējums pa mācību priekšmetu jomām” 5. Ja ir izveidota pedagogu sadarbības komanda, 
tad jānoskaidro katra pedagoga un visas pedagogu komandas stiprās un vājās puses. Kāds 
ir mūsu darbības mērķis? Kādu integrētās pieejas modeli esam gatavi veidot? Kāpēc tieši šis 
modelis ir piemērots mūsu izglītības iestādei? Kāds ir skolotāju redzējums par jaunieti, to-
pošo flīzētāju? Kompetenci varētu veicināt mācību modelis, kurā tiek izvirzīts sasniedzamais 
rezultāts, izveidotas vai atsauktas atmiņā stratēģijas, īstenotas mācības, sniegts atbalsts 
jauniešiem un veikta rezultātu analīze (skat.1.att.).

1.attēls. Kompetenci veicinošs mācību process 

 Tāpēc tika runāts par mācīšanas un mācīšanās metodēm, kuras 1) rada vienotu izglītības 
iestādes vidi, kur ir iespēja attīstīt izglītojamajiem un pedagogiem domāšanas spējas un 
jūtīgumu; 2) ļauj mācīties nesteidzoties, iedziļināties, domāt, veidot jēgpilnu mācīšanās pie-
redzi; 3) ļauj praktiski pielietot apgūtās teorijas; 4) dod iespēju izmantot izglītojamā pieredzi, 
konstruēt jaunas zināšanas un prasmes uz jau izveidotā pamata; 5) ļauj variēt individuālo 
un grupu darbu; 6) ļauj veidot kontekstuālas zināšanas. Visu iepriekšminēto būtu iespējams 
integrētās mācību pieejas modelī, bet kādu modeli varētu izvēlēties darba grupa?

 Lai rastu atbildi uz šo jautājumu, apskatīsim dažādus integrētās pieejas modeļus (skat.2.
att.), kuri tika aprakstīti IZM VISC pasūtītajā pētījumā “Integrēta mācīšana mūsdienu humā-
nās pedagoģijas skatījumā, tās saturs un metodiskais nodrošinājums” 1998.gadā 6.

5 IKVD (2021).Vispārējās un profesionālās izglītības kvalitātes izvērtējums https://www.izm.gov.lv/lv/me-
dia/13734/download (skatīts 20.10.2021.)
6 Salīte I., Pipere A., Grišne O. (1998). Integrēta mācīšana mūsdienu humānās pedagoģijas skatījumā, tās saturs 
un metodiskais nodrošinājums. Daugavpils, DPU
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2.attēls. Modeļu daudzveidība integrētajās mācībās

 

Atsevišķu mācību priekšmetu pieejā tiek īstenota iekšēja satura integrācija un tā ir tradi-
cionālā pieeja. Tiek integrētas dažādas apgūstamās prasmes, piemēram, valodas apguvē tiek 
savstarpēji integrētas lasīšanas, rakstīšanas, klausīšanas prasmes.

Pieeja ir pierasta un tiek izmantota, jo pielāgotas mācību grāmatas, programmas, mācību 
plāni, pārbaudes darbi rezultāta noteikšanai. Tāpēc skolotāji bieži izvēlas šo pieeju. Mācību 
darbs tiek pakārtots atsevišķa moduļa vai mācību priekšmeta ietvaros apgūstamajām zinā-
šanām un prasmēm, netiek parādīta mācību priekšmetu savstarpējā saistība. Šāda satura 
sadalīšana un apguves forma neatspoguļo dzīves realitāti.

Paralēlo mācību priekšmetu pieejā mācību priekšmetu saturs nemainās, tas tiek sakār-
tots noteiktā secībā un sadalīts pamatproblēmās. Ja vairākos mācību priekšmetos ir jāapgūst 
kāds jautājums, tad, pārkārtojot vielas apguves laiku, var panākt, ka vienā un tajā paša laikā 
jautājums tiek izskatīts vairākos mācību priekšmetos. Tiek paredzēts, ka izglītojamie saskatīs 
netiešas saites starp priekšmetiem. Pieeja nav sarežģīta, skolotājiem nav jāmaina mācību 
plāna uzbūve, izņemot vienu - laiku, kad tiek mācīts saturs. Iegūstam laiku padziļinātai prob-
lēmas izpētei. Tomēr pieeja neļauj realizēt apzinātu, dziļu satura integrāciju. Šādu pieeju bieži 
izmanto tehnikuma skolotāji veidojot integrētas mācību stundas vēsturē un ekonomikā, lat-
viešu valodā un vēsturē, ekonomikā un svešvalodā. Projekta Skola2030 ietvaros izstrādātajās 
vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu paraugprogrammās tiek piedāvāta radniecīgu 
tēmu vienlaicīga apguve dažādos mācību priekšmetos. Piemēram, fizikā I un matemātikā I 
paralēli jāapgūst tēma vektori, tas varētu padziļināt audzēkņu izpratni par tēmu. 

Multidisciplinārā pieejā saistītās disciplīnas var būt procesuāli savienotas kādā tēmā vai 
kursā, lai izpētītu jautājumu padziļināti. Pieeja nodrošina satura apguvi un nostiprināšanu 
nestandarta situācijās. Vienā mācību priekšmetā apgūstamās prasmes papildina otrā mācī-
bu priekšmetā apgūstamās prasmes, vienā priekšmetā iegūtās zināšanas tiek atklātas otrā 
priekšmetā, bet jau no cita skatu punkta, jaunieši mācās domāt plašāk, līdz ar to attīsta 
domāšanas elastību. Šāda modeļa īstenošanai skolotāji speciāli jāsagatavo vai jāveido sa-
darbības komanda, kur viena mācību priekšmeta pasniegšanai apvienojas vairāki skolotāji. 
Multidisciplināri tika izveidots mūžizglītības modulis “Sabiedrības un cilvēka drošība”. Mēr-
ķa sasniegšanai tur tiek apvienoti astoņi mācību priekšmeti: veselības mācība, darba aizsar-
dzība, pirmā palīdzība, vides aizsardzība, ugunsdrošība, elektrodrošība, civilā aizsardzība, 
drošības koncepts un droša uzvedība.



14

Starppriekšmetu pieejā mācību plānā tiek piedāvātas tēmas, kas apvieno vairāku mācību 
priekšmetu, mūžizglītības moduļu skolotāju zināšanas un prasmes viena profesionālās iz-
glītības moduļa satura apguvē. Starppriekšmetu pieeja ir dažādu mācību priekšmetu satura 
integrācija, kas izglītojamajiem rada plašu izpratni par reālās pasaules un dzīves situācijām 
un problēmām, kuras tiek risinātas, šķērsojot formālas robežas starp atsevišķiem mācību 
priekšmetiem un apvienojot ne tikai mācību saturu, bet arī teorijas, metodiku un perspektī-
vas no diviem vai vairākām priekšmetiem 7. Šādas pieejas pamatā ir iepriekšējās zināšanas 
un prasmes, kuras tiek pilnveidotas caur mācīšanos darot, radot, eksperimentējot, pētot, 
risinot problēmas utt. Pedagogi kopīgi plāno sasniedzamo rezultātu 8.

Mācību moduļa izvēle. Sadarbības komanda integrētā modeļa veidošanai izvēlējās kvali-
fikācijas Apdares darbu tehniķis mācību moduli Flīzēšana. Paredzot, ka interese par praktis-
ku darbību, motivēs apgūt vispārējās izglītības mācību priekšmetus un vispārizglītojamajos 
mācību priekšmetos apgūtās zināšanas un prasmes palīdzēs kļūt par labāku flīzētāju.

Moduļa izpēte, kopsakarību meklēšana. Katrs skolotājs iepazinās moduļa saturu un atzī-
mēja to, ko arī viņš māca savā mācību priekšmetā (skat.1.tab.). Valodu skolotāji saskatīja, ka 
mācoties atpazīt un raksturot flīzes pēc to klasifikācijas, standartiem un kvalitātes, jauniešiem 
jāapgūst prasme lasīt instrukciju un pamācību, atrast nepieciešamo informāciju. Fizikas un 
matemātikas skolotāji atzina, ka jauniešiem arī viņu vadītajās stundās jāmēra, jāveic aprēķini, 
lai noteiktu laukumu, izejmateriālu patēriņu. Savukārt sporta, mūžizglītības moduļu un dabas-
zinību skolotāji uzsvēra, ka izvēlētajā modulī jauniešiem nepieciešamas zināšanas un prasmes, 
kuras apgūtas viņu vadītajās mācību stundās, sekmē drošību darba vidē, izturību strādājot.

1. tabula. Sagatavo flīzes līmēšanai 9 

7 Oganisjana, K. (2015). Starpdisciplinārās mācības uzņēmības un uzņēmējspējas veicināšanai. /Interdiscipli-
nary Teaching and Learning for Promoting Entrepreneurship. University of Latvia, 206 p., ISBN 978-9934-527-
40-1. Full monogtraph (skatīts 01.12.2021.) http://sf.viaa.gov.lv/library/files/original/K_Oganisjanas_monografi-
ja_2015_ASEM.pdf 
8 Oganisjana, K. & Ozola, G. (2020). Izglītības kvalitātes vērtēšanā izmantotie jēdzieni (skatīts 01.12.2021.) fi-
le:///C:/Users/User/Desktop/izglitibas-kvalitates-jedzienu-glosarija-projekts_22.04.2021.pdf 
9 MIP “Apdares darbu tehniķis” moduļa “Flīzēšana” apraksts (skatīts 06.12.2021). https://registri.visc.gov.lv/pro-
fizglitiba/dokumenti/programmas/paraugi/buv_apd_darbu_buvtehn.pdf
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Papildinājums sava mācību priekšmeta saturam. Vispārizglītojošo mācību priekšmetu 
skolotāji izpētot moduli konstatēja, ka saturā ir atrodamas tēmas, kas cieši saistītas ar viņu 
mācāmajiem priekšmetiem. Veidoja uzdevumus savām mācību stundām, kas saistās ar mo-
duli Flīzēšana. Tādējādi palielinot jauniešu interesi, motivāciju.

Ieteikumi moduļa skolotājam. Vispārizglītojošo mācību priekšmetu skolotāji, izpētot mo-
duli, konstatēja arī profesionālās izglītības skolotājiem, noderīgas būtu atgādnes un meto-
diskā palīdzība saistīta ar vispārizglītojošo saturu. Tāpēc tika veidotas atgādnes jauniešiem 
un ieteikumi atsevišķu sadaļu mācīšanas metodikā.

Plāna izveide, plāna īstenošana. Izstrādātie uzdevumi, atgādnes tika izmantotas visa mā-
cību gada laikā, ja radās tāda nepieciešamība vai iespēja.

Refleksija, nākamās komandas izveide. Kā jauniešus motivēt sevis pilnveidošanai, lai pat-
stāvīgi risinātu problēmas vai iesaistītu to risināšanā citus? Kā jaunās zināšanas, prasmes, 
iemaņas maina jauniešu personīgu darbību, pieredzi, attieksmes kontekstā ar dabas un sa-
biedrības procesiem? Vai vienā mācību priekšmetā apgūstamās prasmes papildina otrā mā-
cību priekšmetā apgūstamās prasmes? Vai vienā mācību priekšmetā apgūstamās prasmes 
tiek atklātas otrā priekšmetā, bet jau no cita skatu punkta?

Pilnīgi integrēta pieeja tiek īstenota praktiskajās mācībās vai Apdares darbu tehniķa prak-
ses laikā. Topošais speciālists saņem uzdevumu, kura veikšanai ir jāizmanto visas iepriekš 
apgūtās zināšanas un prasmes, dzīves un mācīšanās pieredze. Noder 1) domāšanas pras-
mes: dedukcija un indukcija, vispārināšana un konkretizēšana, analīze un sintēze, problēmu 
paredzēšana u.c.; 2) kontekstu atklāšanas prasmes: tēmas izvēle, plānošana, iepriekšējās 
pieredzes atkārtošana, darbs ar informācijas avotiem, darbības plāna precizēšana, plāna 
īstenošana, rezultātu prezentācija, analīze, izvērtējums; 3) attieksmi raksturojošas prasmes: 
pašanalīze, pašregulācija, pašdisciplīna, tolerance, spēja strādāt un dzīvot sadarbojoties lie-
lā daudzveidībā, empātija, identificēšanās, rūpju, cieņas, mīlestības prasmes, konfliktu risi-
nāšana, nākotnes vīzijas apzināta radīšana.

KOPSAVILKUMS

Visas apskatītās integrētās pieejas tiek izmantotas atsevišķos mācību procesa posmos. 
Darba grupa var izvēlēties atbilstošāko, to kura palīdz risināt tā brīža mācību problēmas. 
Katra pieeja ir saistīta ar dažādiem izaicinājumiem. Skolotājiem grūtības sagādā sadarbības 
trūkums, zināšanu trūkums, laika trūkums, pieredzes trūkums plānošanā.

Tomēr katra pieeja ļauj pārvarēt problēmas un sasniegt konkrētu mērķi. Palīdz veidot: 
1) reālās dzīves kontekstu; 2) vienotu, nevis fragmentētu izpratni; 3) mazinātu satura dublē-
šanu; 4) iespēju apgūto prasmju pielietošanai dažādās dzīves jomās.
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Edgars ĻEHOVS, Tatjana BALAŠOVA

PEDAGOGU SADARBĪBA MODULĀRĀS IZGLĪTĪBAS 
PROGRAMMAS „APDARES DARBU TEHNIĶIS” MODUĻA 

„FLĪZĒŠANA” ĪSTENOŠANĀ

Esmu pārliecināts, ka apmēram puse no tā, kas atšķir veiksmīgos 
uzņēmējus no neveiksmīgajiem, ir tīra neatlaidība. 

 /Stīvs Džobss/

Pedagogu sadarbība nav iespējama bez mācāmā moduļa mērķa, uzdevuma un satura izprat-
nes. Moduļa „Flīzēšana” mērķis ir Sekmēt izglītojamo spējas patstāvīgi sagatavot virsmas un flī-
zes darbam un veikt virsmu flīzēšanu. Moduļa uzdevums ir attīstīt izglītojamo prasmes:

 • sagatavot virsmas flīzēšanai; 
• izveidot hidroizolāciju zem flīzējamām virsmām; 
• plānot flīžu klājumu; 
• sagatavot flīzes līmēšanai; 
• flīzēt sienas, grīdas un sarežģītus mezglus; 
• aizpildīt flīzējuma šuves; 
• pārbaudīt izpildīto flīzēšanas darbu kvalitāti.

 Pirms sākt apgūt šo moduli, izglītojamajiem jau ir jāapgūst divi Modulārās profesionā-
lās izglītības programmas B daļas moduļi „Apmešana” un „Sausā apmetuma izveidošana” 1. 
Tātad izglītojamie ir apguvuši prasmes un iemaņas dažādu virsmu līdzināšanā ar būvjavām, 
darbā ar ģipškartonu, kā arī sienu, starpsienu un griestu montāžā. Savukārt moduļa no-
slēgumā izglītojamie kārto pārbaudījumu, kurā, pirmkārt, veic praktisku darba uzdevumu: 
sagatavo virsmu un flīzes darbam, izveido hidroizolāciju, plāno flīžu klājumu, flīzē sienas 
vai grīdas, aizpilda flīzējuma šuves, un, otrkārt, sagatavo veidlapā veiktā darba uzdevuma 
pašvērtējumu un pamatojumu.

Moduļa „Flīzēšana” saturs ir uzskatāmi parādīts 1. tabulā. Izpētot tabulu, var secināt, ka 
Moduļa uzdevumi ir cieši saistīti ar Moduļa saturā iekļautajām tēmām. Lielākais stundu 
skaits tiek atvēlēts temata „Flīzēt sienas un grīdas” apguvei.

Modulis “Flīzēšana” sākas ar tēmu “Darba vietas un virsmu sagatavošana flīzēšanai”. Tēmu 
uzsākam, protams, pielietojot tradicionālo metodi: izglītojamie klausās un ieraksta svarīgāko 
informāciju par sagatavošanas posmiem (darba organizācija, virsmu sagatavošanas tehno-
loģijas, izmantojamie instrumenti u.c.). Apgūstot šo tēmu, ir svarīgi tās saturu sasaistīt ar 
darba drošību un aizsardzību: izglītojamajiem ir jāizprot flīzēšanas darbu veikšanas bīsta-
mības faktori, kas var apdraudēt gan vienas personas, gan visa darba kolektīva veselību un 

1 Moduļu karte

https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/programmas/modularas/buv_007.pdf
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labklājību. Būvniecības darbu izpildes procesā ir iespējams gūt traumas ne tikai praktisko 
mācību laikā, bet arī reālajā būvobjektā, un bieži vien tas ir saistīts ar darba tehnoloģijas 
neievērošanu, piemēram, darbs bez individuālajiem aizsarglīdzekļiem vai ar bojātu elektro-
instrumentu. Būvlaukuma teritorijā bieži gadās, ka netiek ievērotas elektrodrošības prasī-
bas, piemēram, pagarinātājs ir izritināts mitrā vietā: peļķē vai dubļos. Lai izglītojamie labāk 
apgūtu šo tēmu, ir jāsadarbojas divu moduļu skolotājiem: „Flīzēšana” un „Sabiedrības un 
cilvēka drošība”. Kā zināšanu pārbaudes darba uzdevumus var izmantot dažādu situāciju 
modelēšanu vai tabulu aizpildīšanu. Piemēram, varbūt šāds uzdevums: Aprakstiet betona 

2. tabula. Pārbaudes darba uzdevums

1. tabula. Moduļa „Flīzēšana” saturs
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grīdas sagatavošanas tehnoloģisko procesu pirms flīzēšanas darbu veikšanas un tam nepie-
ciešamos instrumentus, palīgierīces un inventāru! (2.tabula).

Šāda veida uzdevumi nav inovatīvi, bet ir ļoti elastīgi. Uzdevuma nosacījumus var mainīt, 
piemēram, tehnoloģiskās secības vietā vajag uzskaitīt riska faktorus darba vietā un to mazi-
nāšanas iespējas vai uzskaitīt individuālās aizsardzības līdzekļus un aprakstīt to pielietoju-
mu, kas jau būs saistīts ar darba vidi un darba vietas organizāciju. Gan darba instrumentus, 
gan individuālās aizsardzības līdzekļus var mācīt arī svešvalodā, un tā jau būs sadarbība ar 
vispārējās izglītības skolotājiem.

Nākamā Moduļa „Flīzēšana” tēma ir “Virsmu horizontālās, vertikālās plaknes pārbaude un 
novērtēšana pirms flīzēšanas”. Tā kā moduļa “Flīzēšana” īstenošana tiek uzsākta pēc moduļu 
“Apmešana” un “Sausā apmetuma ierīkošana”, daudzas lietas, kas ir saistītas ar pamatņu 
veidiem, to pārbaudes iespējām un sagatavošanas procesiem, izglītojamajiem jau ir zinā-
mas. Tātad šeit jau ir svarīga sadarbība starp profesionālo priekšmetu pedagogiem. 

Analizējot visu Moduļa „Flīzēšana” saturu, var secināt, ka tajā ir daudz saskares punktu 
gan ar vispārējās izglītības priekšmetiem, gan ar mūžizglītības moduļiem. Flīzēšanas darbos 
ir svarīgs katrs faktors: kāda flīžu līme tiek izmantota, kāds ir flīžu veids un izmērs, pielietoja-
mā būvķīmija, virsmu veids un to sagatavošana flīzēšanas darbiem, pamatnes tipi (1. attēls) 
utt. Pamatnes tipus ir svarīgi ņemt vērā gan Flīzēšanas, gan Apmešanas darbu veikšanas 
procesā. Flīzētājs sastāda tehnoloģisko karti flīzēšanas darbu veikšanai atbilstoši noteiktā 
uzdevuma vai telpas prasībām. Un nav nekādas atšķirības, vai tā tiek sastādīta, atrodoties 
mācību kabinetā vai būvobjektā, plānojot, piemēram, sanitārā mezgla remontu. 

1. attēls. Pamatnes tipi 2

2 Prezentācija “Flīžu un plākšņu ieklāšanas tehnoloģija” 5. un 14.lpp, SIA Sakret, Rūdolfs Klintsons
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Dažādi uzskates materiāli, kas papildina skolotāja stāstīto un pilnveido mācību procesu, 
ļauj izglītojamajiem pilnvērtīgāk uztvert informāciju, attīsta vizuālo atmiņu, kas palīdz iegau-
mēt sarežģītu tehnisko informāciju (2. un 3. attēls).

2. attēls. Pamatnes pārbaude pirms fl īzēšanas darbiem2

3. attēls. Pamatnes uzsūkšanas spējas noteikšana 3

3 Metodiskā izstrādne “Flīzēšanas un grīdu ieklāšanas tehnoloģija. Dekoratīvā fl īzēšana” 9.lpp.,Jelgavas Amat-
niecības vidusskola, Dace Ragovska.
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Visas pamatnes pārbaudes metodes ir cieši saistītas ar mācību priekšmetu „Fizika”, kas 
sniedz fundamentālās zināšanas par dabas procesiem, un tās ir nepieciešamas visiem Būv-
niecības jomā strādājošajiem. Sadarbībā ar Fizikas skolotāju ir viegli izskaidrot gan dažā-
du virsmu uzsūktspēju, gan veikt dažādu virsmu pārbaudi, kas tiešā veidā ietekmē virsmas 
nestspēju – cik biezas vai cik smagas ir fl īzes, vai kādu citu materiālu var pielīmēt pie tās 
sienas vai grīdas. Savukārt virsmas izklaudzināšana palīdz noteikt virsmas atslāņošanos, bet 
pamatnes mitruma pārbaude saistīta ar mitruma kondensēšanos jeb iztvaikošanās proce-
siem, kas var ietekmēt grīdas segumus, piemēram, koka vai kokskaidu plāksnes grīdas.

Turpinot apskatīt Moduļa „Flīzēšana” saturu, nākamās 4 tēmas: 

 • Flīžu klasifi kācija, standarti, kvalitātes prasības fl īžu izvēlē un lietošanā;
• Flīžu līmju klasifi kācija un izvēle atkarībā no pamatnes un fl īžu veida;
• Flīžu klājuma plānošana;
• Materiālu daudzuma aprēķināšana, grūti izskaidrot, ja skolotājs tikai rāda attēlus.

Apgūstot šīs tēmas, izglītojamajiem ir pašiem jāatrod atbildes uz jautājumiem, kādas tad 
ir tās fl īžu klasifi kācijas, standarti utt. Liela loma ir tieši patstāvīgajam darbam, jo tehnisko 
informāciju vieglāk iegaumēt to pierakstot, sistematizējot un vairākkārt atkārtojot. Kā zinā-
šanu pārbaudes uzdevumu var izmantot fl īžu klājuma plānošanas uzdevumus, fl īžu marķē-
jumu un standartu aprakstus, kā arī aprēķinu uzdevumus. 

Flīzēšanas darbu rezultātu ietekmē arī dažādi fl īžu izklājuma plānojumi (4. attēls).

4. attēls. Flīžu izklājuma plānojumi 4

4 Videomateriāls - #YouTube , Алексей Земсков, Как сделать раскладку плитки своими руками!

https://www.youtube.com/watch?v=U6vunPg3OGw
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Katram plānojumam ir tehnoloģisks skaidrojums un estētisks pamatojums. Augšā ir at-
tēlota fl īzēšana no virsmas centra, vidū tiek ņemts vērā virsmas un fl īzes centrs, bet apakšā 
fl īzēt sāk no virsmas stūra. Katrs pats var secināt, kurš no plānojumiem izskatīsies labāk 
un kurš samazinās vai palielinās izmantojamo materiālu patēriņu. Plānojumu var ietekmēt 
revīzijas lūka, kas atrodas sienā un kuras uzdevums ir nodrošināt ērtu piekļuvi, piemēram, 
ūdens skaitītājiem vai ūdens komunikācijām. Sarežģījumus var sagādāt arī nišas, kolonnas, 
pilastras un citi dekoratīvie elementi. Kāpēc apdares darbu izpildītājiem patīk lielas sanitā-
rās telpas? Atbilde ir ļoti vienkārša: ir iespēja „paspēlēties” ar izmēriem, lai nebūtu nepiecie-
šams piegriezt fl īzes. Pateicoties iegūtām zināšanām, meistars spēs:

 • ekonomēt savu darba laiku, izmantojot to lietderīgāk;
• mazināt uzdevuma izpildes sarežģītību, izvairoties no fl īžu piegriešanas;
• dažreiz ir arī iespēja ekonomēt materiālus (ja remontdarbi notiek bez noteikta pro-
jekta un noteiktām prasībām).

Visas šīs 4 tēmas nav iespējams apgūt bez matemātikas un rasēšanas zināšanām, kā arī ir 
nepieciešama sadarbība ar interjera dizaina skolotāju. Visos uzdevumos, kur ir jāveic aprē-
ķini, nevar iztikt bez matemātikas.

5. attēls. Aprēķinu uzdevums

5. attēlā ir dots uzdevums, kurā ir rasējums ar telpas plānojumu jeb vannas istabas ele-
mentu izvietojumu, un izglītojamajiem ir jāaprēķina sienu, grīdas un durvju laukums, kā arī 
nepieciešamā materiāla daudzums. 6. attēlā ir uzdevums, kurā ir doti fl īžu līmju marķējumi 
un izglītojamajiem atbilstoši tiem ir jāuzraksta līmes sastāvs un īpašības.

Moduļa „Flīzēšana” tēmu „Flīzēt sienas un grīdas”, „Flīzējuma šuvju aizpildīšana”, „Kvali-
tātes pārbaude pēc fl īzēšanas darbiem” lielāko daļu apgūst praktiskajās mācībās. Izglītoja-
mais apraksta darba tehnoloģisko secību, veic aprēķinu, izstrādā fl īžu klājuma plānojumu un 
tikai tad var doties veikt fl īzēšanas darbus darbnīcā.
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Pateicoties tam, izglītojamais vēl pirms praktiskās nodarbības saprot, kas viņam ir jādara, 
tas ļauj izvairīties no jautājumiem, saistītiem ar darba izpildes procesiem, un pievērst lielā-
ku uzmanību kvalitātes novērtēšanai. Praktiskajās mācībās paveiktais darbs tiek vērtēts pēc 
vienotiem kritērijiem (7. attēls).

Profesionālās meistarības konkurss “Skills Latvia” notiek katru gadu. Konkursa mērķis ir 
atlasīt labākos izglītojamos konkrētajās nominācijās, piemēram, Flīzēšana, Sausā būve un 

5 Buklets “Knauf K-Line fl īžu līmes un Knauf Flīzēšanas sistēma”, 4.lpp., SIA Knauf.

6. attēls. Flīžu līmes 5

7. attēls. Uzdevums praktiskajās mācībās
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Dekoratīvā krāsošana un tapsēšana. Pēc konkursa „Skills Latvia” norises, konkursanti var 
piedalīties atlases konkursos par iespēju pārstāvēt Latvijas komandu starptautiskajos jau-
no profesionāļu meistarības konkursos. Dalība tik vērienīgā meistarības konkursā ir iespēja 
pierādīt savu prasmju izcilību Eiropas līmenī un apliecināt Latvijas profesionālās izglītības 
starptautisko konkurētspēju, kā arī popularizēt Profesionālo izglītību visas pasaules mērogā.

8. attēls. Profesionālās izglītības meistarības konkursa „Skills Latvia 2019.” 
nominācijas „Flīzēšana” uzdevumi

Lai izpildītu Profesionālās izglītības meistarības konkursa „Skills Latvia 2019.” nomināci-
jas „Flīzēšana” uzdevumus (8. attēls) nepietiek tikai Mācību kursam atvēlētā stundu skaita. 
Visas iegūtās zināšanas un prasmes ir jāpilnveido, ir vairāk jātrenējas, lai attīstītu precizitāti, 
prasmi plānot un organizēt savu darbu, lai iekļautos atvēlētajā laikā.

9. attēls. Konkursā „Skills Latvija 2019.” Daugavpils būvniecības tehnikuma izglītojamā 
veiktā uzdevuma rezultāts 

Iemaņas un prasmes, kuras tiek iegūtas gan sagatavošanās posmā, gan profesionālās 
meistarības konkursa norises laikā, palīdz turpmākajā profesijas apguvē un pilnveidē.
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Normunds BULIS, Tatjana BALAŠOVA

INŽENIERKOMUNIKĀCIJU TEHNIĶA PEDAGOGU  
IETEIKUMI TOPOŠAJIEM FLĪZĒTĀJIEM

Atgriezeniskā saite ir informācija, kuras mērķis ir mazināt plaisu starp to,  
kā ir tagad un to, kā ir jābūt vai kā varētu būt. 

 /Džons Hetijs/

Būvniecībā ir daudz dažādu specialitāšu: flīzētājs, apdares darbu tehniķis, inženierkomu-
nikāciju tehniķis utt. Un visiem ir jāsadarbojas, lai būvobjektā sasniegtu labāko rezultātu. 
Flīzētājs un inženierkomunikāciju tehniķis ir cieši saistīti darba procesā un atkarīgi viens no 
otra, piemēram, veicot darbus vannas istabā vai virtuvē. Ir zināms fakts, ka kopīga atbildība 
ir bezatbildība, bet arī viens kareivis karu nevar uzvarēt. Katram ir jābūt atbildīgam par sava 
darba rezultātu. Nav labi celt neslavu tam, kurš pirms tevis ir kaut ko uztaisījis, kā tev šķiet 
nepareizi, ir kopīgi jārisina problēmas un tad visu iesaistīto speciālistu paveiktais darbs būs 
izcils. Lai būvobjektā nebūtu strīdu, topošie būvnieki ir jāaudzina. Katrs no viņiem atnāk uz 
tehnikumu no dažādām ģimenēm, ar atšķirīgiem uzskatiem, vērtībām, savu zināšanu līmeni. 
Strādāt ar viņiem nav viegli, ir nepieciešama īpaša pieeja un izpratne par to, kā parādīt ceļu, 
kas jauniešus aizvedīs līdz viņu dzīves mērķim. Terminu un svešvārdu skaidrojošajā vārdnīcā 
atrodam šādu vārda audzināšana skaidrojumu „šaurā izpratnē – pieauguša cilvēka darbība, 
kuras nolūks ir bērna (jaunieša) attīstības vadīšana vēlamā virzienā, gādājot, rūpējoties par 
viņu, mācot, izglītojot, izkopjot dzīvei vajadzīgās praktiskās iemaņas, iesaistot konkrētās sa-
biedriskās dzīves situācijās, veidojot viņam iekšējās izaugsmes nosacījumus” 1. Audzināšana 
ir daļa no izglītības procesa un tā ir vienota ar mācību procesu. Profesionālajā izglītībā ir 
jāaudzina speciālisti, kuri spēs atrast kompromisus un risināt sarežģītas situācijas. Jaunajos 
Profesiju standartos ir noteiktas Profesionālās darbības pamatuzdevumu un pienākumu iz-
pildei nepieciešamās prasmes un attieksmes, VISPĀRĒJĀS zināšanas un kompetences, kurās 
viens no uzdevumiem ir „Sadarboties, ievērojot pozitīvas saskarsmes principus” ar kompe-
tenci „Spēja efektīvi sadarboties komandā, veicot profesionālos darba pienākumus” 2. 

Būvobjektā darbi ir pakārtoti noteiktai kārtībai: vispirms demontāžas darbi, tad inženierko-

1 Letonika.lv https://www.letonika.lv/groups/default.aspx?r=1107&q=tas&id=2060941&g=1
2 Apdares darbu strādnieka profesijas standarts https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standar-
ti/2017/PS-039.pdf

1. shēma. Darbi būvobjektā
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munikāciju, tad daudzi citi darbi, tad flīzētāja darbi un atkal inženierkomunikāciju darbi. Labi, 
ja visu darbu veicēji ir pazīstami un jau ne pirmo reizi sadarbosies būvobjektā. Bet var gadīties, 
ka viņi redz viens otru pirmo reizi un tad var rasties sarežģītas situācijas, kuras var sagādāt 
pasūtītājam lielus papildizdevumus. Tikai kompromisi spēs kaut ko izlabot, piemēram, ja in-
ženierkomunikāciju tehniķis pēc flīzētāja ieteikuma atsakās pārbīdīt kādu cauruļvadu. Tādas 
situācijas ir iespējamas tikai reālajā darba vidē un tieši tās veido to pieredzi, bez kuras saga-
tavot kvalificētu speciālistu nav iespējams. Mūsu tehnikums sagatavo visus 1.shēmā redzamo 
profesiju speciālistus un mēs plānojam veidot kopīgas prakses visām šīm kvalifikācijām, lai īs-
tenotu reālajai dzīvei pietuvinātu mācību procesu. Ir svarīgi, lai mūsu audzēkņi apgūtu prasmi 
atrisināt problēmas ar mazākiem tēriņiem un jo biežāk viņi nokļūs tādās „sliktās” situācijās, jo 
vairāk “punu” viņi būs uzsituši mācību procesā, jo vieglāk viņiem būs reālās dzīves būvobjektā. 

1.attēls. Darbs ar lāzera līmeņrādi 3

2. shēma. Sadarbība būvobjektā

2.shēmā ir attēlota ideālā situācija būvobjektā, kad visi iesaistītie speciālisti ir labi pazīstami, 
viņi atbalsta viens otru, sadarbojoties veic savus darbus, un tad tiek panākts labs rezultāts.

Visi darbi būvobjektā ir pakārtoti būvprojektam un gadās, ka kaut kas rasējumā neatbilst 
reālajai situācijai, piemēram, pirms sanitārtehnisko iekārtu montāžas ar neapbruņotu aci 
nevar redzēt, ka virsma nav līdzena vai attālums starp iekārtām ir mazāks utt. Un gala rezul-
tāts ir visu iesaistīto speciālistu kopīgs darbs, slikts vai labs, bet KOPĪGI sasniegts rezultāts!

3 https://givewhereyoulivehamptons.org/other/lazernye-niveliry-kakoj-vybrat.html
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Jebkuram darbam ir nepieciešami piemēroti darbarīki, kuri atvieglo darba procesu. Bet 
visiem būvniekiem ir jāprot veikt darbus arī tad, kad būvobjektā nav iespējams lietot lāze-
ra līmeņrādi vai ir nepieciešams ātri noteikt kāda priekšmeta iedobes dziļumu, iekšējo vai 
ārējo diametru, bet elektroniskajam bīdmēram baterija beidzās, ir jāzina Pitagora likums, lai 
varētu pārliecināties, ka siena ir taisna. Instruments var pievilt, bet labas zināšanas pat, ja 
vēl nav pieredzes, var atvieglot darba procesu.

Galvenās mērvienības nosaka Starptautiskā mērīšanas sistēma (SI) mērījumu sistēma, 
piemēram, garumu mēra metros (m), bet laiku – sekundēs (s) u.c. No šīm pamatvienībām 
tiek atvasinātas visas citas mērvienības, piemēram, garuma vienības:

 • milimetrs (1 mm = 0.001 m; 1 m = 1000 mm), 
• centimetrs (1 cm = 0.01 m; 1 m = 100 cm), 
• decimetrs (1 dm = 0.1 m; 1 m = 10 dm). 

SI tiek izmantota visās pasaules valstīs, tomēr tas nenozīmē, ka nepastāv arī citas mērī-
šanas sistēmas.

Apgūstot maza lieluma mērvienību pielietojumu būvniecībā, kā piemēru var paņemt datu 
apjoma mērīšanu, kas izglītojamajiem ir saprotama, jo viņi labi orientējas nepieciešamā mo-

2.attēls. Pitagora teorēma 4

3.attēls. Mērvienības

4 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%9F%D0%
B8%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0
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bilo datu apjoma noteikšanā. Izglītojamie saprot, ka Megabaits, Terabaits u.tml. arī daudz 
kur tiek izmantoti: garuma mērīšanā, siltuma mērīšanā utt. Šīs zināšanas ir nepieciešamas 
visiem būvniecības profesiju pārstāvjiem.

Tikai pēc tam jau sākam runāt par spiediena mērīšanu. Paskāls (simbols: Pa) ir ļoti maza 
mērīšanas vienība un tādēļ tiek izmantotas nesistemātiskās vienības:

 • 0,1 MPa = 100 000 Pa = 1 bārs ≈ 1 atm ≈ 10 metri no ūdens stabiņa augstuma ≈ 760 mm
  no Hg stabiņa augstuma.
• 0,1 MPa = 100 kPa = 100 000 Pa 

Tas nav viegli, bet šī tēma ir jāapgūst ne tikai topošiem inženierkomunikāciju tehniķiem, 
bet arī citiem būvniecības nozares speciālistiem.

Arī tēma par dažādu materiālu īpašībām un to termisko izplešanos ir vienādi svarīga gan 
inženierkomunikāciju tehniķiem, gan fl īzētājiem. Ir dažādas tabulas, kas palīdz šīs tēmas 
apguvē, skat. 1. tabulu.

Pēc šīs tabulas var izskaidrot, kāpēc tiek izmantots dzelzsbetons: tērauds un betons izple-
šas vienādi. Visi būvnieki zina, ka māja ir “dzīva”, tā nepārtraukti kustas.

Materiālu īpašības arī ietekmē stiprinājumu izvietojumu. Gadās, ka ir jādemontē cauruļ-
vada stiprinājums vai tas ir jānomaina pret citu. Tas ir jāsaskaņo ar inženierkomunikāciju 
speciālistu, jo, piemēram, vara cauruļu korozija var veidoties nepareizās cauruļvadu stipri-
nāšanas dēļ. Dažādos apstākļos katrs svešķermenis uz metāla cauruļu virsmas var radīt aps-
tākļus ķīmiskai (elektroķīmiskai) korozijai. Lai gan vara caurules ir noturīgas pret koroziju, 
taču arī tās irst.

1. tabula. 10 m garas caurules (stieņa) pagarināšanās, ja temperatūra mainās par 10°C 5

5 A.Packevičus, S.Šalna”Santehniķa rokasgrāmata”Vilnius, Supernamai, 2018., 59.lpp.
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Savukārt, galvenais plastmasas cauruļu trūkums ir ļoti liels termiskās izplešanās koefi -
cients (pagarinājums) un nepietiekama izturība pret aukstumu.

4.attēls. Katrs svešķermenis uz caurules virsmas rada apstākļus 
elektroķīmiskajai korozijai apstākļus

Zināšanas par materiālu īpašībām palīdz izprast, kāpēc būvniecības darbi ir jāveic no-
teiktajā gaisa temperatūrā. Arī ūdens tilpumam ir liela nozīme inženierkomunikāciju darbos. 
Viszemākais ūdens tilpums ir 4°C (skat. 6.attēls)

Ūdens 0°C temperatūrā maina savu fi zisko stāvokli, pārtop ledū. Ledus tilpums ir par 
10-11% lielāks nekā ūdens, tāpēc caurules tiek saplēstas (dažreiz polimēru caurules iztur 

5.attēls. Lielākā daļa plastmasas cauruļu nav izturīgas pret triecieniem aukstumā 6

6 https://www.jelgavastehnikums.lv/macibu-materiali-mma/esf-macibu-materiali-l, Santehnikas tehnoloģiju 
apmācību līdzeklis, 3.nodaļa, 9.lpp.
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spiedienu, bet tiek būtiski samazināta to ilgmūžība un caurules ir jāmaina). Cauruļvadu ga-
dījumā avārijas sekas ir jūtamas tikai pēc ledus izkušanas. Ūdenim ir ļoti dažādas īpašības:

 • sasildot ūdeni līdz 100°C tā tilpums var palielināties apmēram par 5%,  
• sasildot ūdeni vairāk nekā 100°C tā tilpums var palielināties pat 1000 un vairāk rei 
 zes (tvaiks!!!), 
• sasildot ūdeni līdz 50°C, tas var iztvaikot, 
• sasildot ūdeni līdz 150°C, tas var neiztvaikot.

Tas ir jāzina visiem būvniekiem, kuri veic būvdarbus vannas istabā vai virtuvē. Un tikai 
visi kopā, sadarbībā, var novērst problēmas, piemēram, inženierkomunikāciju tehniķis var 
regulēt pat betona blīvumu. Pirms veikt sanitārtehnisko ierīču pieslēgumu, flīzētājam ir jā-
atstāj flīzē sprauga cauruļvada izvadvietā (tam ir dažāda diametra urbju komplekts caurumu 
veidošanai flīzēs). 

6.attēls. Ūdens tilpums 7

7 https://www.yaklass.by/p/fizika/8-klass/teplovye-iavleniia-6784/vidy-teploperedachi-konvektciia-izluche-
nie-6785/re-2d23ff5f-0aa3-494b-9fb0-62ea4cc9adc2
8 https://www.lv.weber/flizesana-kopa-ar-weber

7.attēls. Flīzēšana cauruļvada izvadvietā 8
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Sanitārās ierīces cilvēkiem ar kustību traucējumiem jāpielāgo, izvērtējot telpas īpatnī-
bas. Ieklājot siltās grīdas, ir nepieciešama īpašā fl īzētāju un inženierkomunikāciju tehniķu 
sadarbība. Ļoti daudz kas ir atkarīgs no temperatūras regulēšanas iespējām, jo tās var būt 
dažādas. Īpaši precīza temperatūras regulēšana ir svarīga bezšuvju fl īzēšanas metodei (tikai 
neliels laukums ar visu pārējo tehnoloģiju un rekomendāciju ievērošanu (šādam variantam 
garantijas nedos ne fl īzētājs, ne inženierkomunikāciju tehniķis).

Flīžu šuves nedrīkst aizpildīt ar cietiem materiāliem (uz epoksīda sveķu bāzes un tml.), 
tikai ar elastīgiem materiāliem, jo siltās grīdas arī kustas un ne tikai uz augšu, arī uz sāniem.

8.attēls. Siltās grīdas betonēšana9

Kļūdas rodas ne tikai šuvju deformācijas, bet arī nepareizās silto grīdu kolektora ieregulē-
šanas dēļ. Un to izskaidros tieši inženierkomunikāciju tehniķis. Tikai sadarbojoties vairākiem 
speciālistiem, tiks panākts kvalitatīvs rezultāts.

9.attēls. Deformācijas 10

9 https://www.jelgavastehnikums.lv/macibu-materiali-mma/esf-macibu-materiali-l, Santehnikas tehnoloģiju 
apmācību līdzeklis, 11.nodaļa, 10.lpp
10 https://pikabu.ru/story/v_tts_s_gromkim_treskom_lopalas_plitka_6374295
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Pēteris KALVĀNS

FIZIKAS SKOLOTĀJA IETEIKUMI TOPOŠAJIEM FLĪZĒTĀJIEM

Daba mums rāda tikai lauvas asti. Bet es nešaubos, ka tā pieder tieši lauvai, 
lai gan tā nevar uzreiz sevi atklāt sava lielā izmēra dēļ.

/Alberts Einšteins/

Lai kļūtu par labu profesionāli – fl īzētāju, viss jādara pareizi un precīzi. Flīzētājam jāprot 
pareizi un precīzi mērīt un veikt aprēķinus. To var iemācīties fi zikas stundu tēmā “Fizikālo 
lielumu mērījumi”. Moduļa “Flīzēšana” aprakstā ir teikts, ka jaunietis kursa noslēgumā “…no-
mēra un sagriež fl īzes atbilstoši vajadzīgajiem izmēriem, apstrādā griezto fl īžu malas…” Kurā 
no mācību priekšmetiem tiek apgūtas mērīšanas prasmes? Protams, fi zikā!

MĒRĪŠANA

Mērīt nozīmē salīdzināt mērāmo lielumu ar zināmu mērvienību (etalonu). Lai veiktu mērī-
jumus, jāzina: 1. Kādu fi zikālo lielumu mēra; 2. Kādu mērierīci lieto; 3. Kādās mērvienībās ar 
doto ierīci var izmērīt; 4. Cik liels ir ierīces mērapjoms; 5. Cik ir vienas iedaļas vērtība.

Piemēram, lai raksturotu naglas izmērus: jānosaka fi zikāls lielums – garums; izmanto mē-
rierīci – lineālu (skat 1.att.); uz lineāla parasti ir atliktas garuma mērvienības – milimetri 
un centimetri; lineāla apjoms ir tik liels, cik liela ir lineāla vislielākā vērtība, piemēram, ja 
lineāls ir 15 cm garš, tad tā mērapjoms ir 15 cm; lineāla iedaļas vērtība ir 1 mm; attēlā dotās 
naglas garums ir aptuveni 25 mm.

1.attēls. Naglas mērīšana

2.attēls. Ampērmetrs
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Attēlā (skat.2.att.) doto ierīci sauc par ampērmetru. Kā var noteikt iedaļas vērtību? Rīko-
jamies saskaņā ar instrukciju: 1) izvēlamies divas blakusesošas skaidri saredzamas lielās ie-
daļas, piemēram, 20 un 40; 2) saskaitām sīkās iedaļas (ne svītriņas) starp 20 un 40. Iegūstam 
četras iedaļas; 3) Izpildām darbības (40-20)/10=20/(10 ) = 2(A); 4) Secinām, ka dotās mērierī-
ces iedaļas vērtība ir 2 A.

Mācību stundās tiek nostiprināta mērvienību pārveidošanas prasme.

Mērīšana ir process, kad kvantitatīvi salīdzina divus vienādas dabas lielumus, no kuriem 
viens ir mērāmais objekts, bet otrs ir izvēlētā mēra vienība — mērvienība. Ar mērīšanu nosa-
ka fi zikāla lielumu skaitlisko vērtību, un to veic ar mērinstrumentu palīdzību, bet tajā pašā 
laikā mērījumu var veikt vienkārši skaitot, nosakot doto objektu skaitu. 

Mērīšana var tikt organizēta tieši (skat. 3 att.) un netieši (skat. 4.att.).

3.attēls. Tiešā mērīšana 4.attēls. Netiešā mērīšana
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ŠĶIDRUMU TILPUMA NOTEIKŠANA. MĒRVIENĪBU PĀRVEIDOJUMI

Profesionālis prot novērtēt apkārtējās vides apstākļu ietekmi uz fl īzētām virsmām mai-
noties temperatūrai un gaisa mitrumam. To var iemācīties fi zikas stundu tēmā «Siltums un 
siltuma procesi». 

Šķidruma tilpuma noteikšanai izmanto speciālus mērtraukus, mērcilindrus - caurspīdīgus 
cilindra veida traukus ar iedaļām. Šķidrumu ielej mērtraukā un uz tā korpusa nolasa tilpumu. 
Lai mērījumu nolasītu precīzi, jāskatās pareizā leņķī (skat.5.att.). Lai noteiktu attēlā redzamā 
šķidruma tilpumu, ir jānosaka iedaļas vērtība. Iedaļas vērtība ir (100-50)/5 = 10 (ml). Šķidru-
ma tilpums 50+4 ·10 =50 + 40 = 90 (ml).

Mērtrauki var būt ar dažādu mērapjomu. Mācību procesā parasti izmanto mērtraukus, 
kuru mērapjoms ir mazāks par litru un tilpumu mēra mililitros (ml). Mililitrs nav SI vienība, 
tādēļ jāzina to saistība ar decimālajām vienībām (skat. 6.att.).

TERMISKĀ IZPLEŠANĀS

Cietvielas, tāpat kā šķidrumi sasilstot izplešas un mainās to tilpuma un lineārie izmēri - 
garums, platums, biezums. Ķermeņa izmēru maiņu, ko rada šī ķermeņa temperatūras maiņa, 
sauc par termisko izplešanos. Sildot šķidrumu, tā daļiņas sāk kustēties ātrāk un savstarpēji 
“grūstīdamās” aizņem lielāku telpu. Šo īpašību izmanto šķidruma (spirta, dzīvsudraba) termo-
metru izgatavošanai. Šķidruma izplešanās ir niecīga, taču lielu ūdens masu gadījumā sekas 
var būt katastrofālas. Ja Zemeslodes vidējā gada temperatūra pieaugs par dažiem grādiem, 

5.attēls. Tilpuma noteikšana

6.attēls. Mērvienību savstarpējā saistība
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ūdens līmenis okeānos un jūrās celsies par metriem. Šķidruma izplešanos temperatūras ie-
tekmē raksturo tilpuma termiskā izplešanās. Lai to noteiktu svarīgi zināt termiskās izplešanās 
koeficientu. Termiskais izplešanās koeficients rāda, par kādu daļu no sākotnējā garuma, pla-
tuma vai tilpuma atšķiras ķermeņa izmērs, tā temperatūrai paaugstinoties par 1 grādu.

Šķidrumos to izsaka pēc formulas:

V = V0 (1+ β∆T), kur

 V – vielas tilpums izplešanās beigās (m3) 
V0 - vielas sākotnējais tilpums (m3) 
β – tilpuma termiskās izplešanās koeficients, K -1 
∆T – temperatūras izmaiņa, K.

Cietvielas izplešanās ir ļoti niecīga. Ar aci to nevar novērot. Tās novērošanai izmanto spe-
ciālas ierīces, piemēram, sviru. Ja vadi vai caurules ir ļoti garas, tad pagarinājums ir tik jū-
tams, ka izsauc vadu, sliežu un cauruļu deformēšanos.

Cietu vielu izplešanos temperatūras ietekmē raksturo lineārā termiskā izplešanās. To iz-
saka pēc formulas:

l =l0 (1 + α∆T), kur

 l – ķermeņa garums t oC temperatūrā, m 
l0 - ķermeņa garums t0 oC temperatūrā, m 
α – lineārās termiskās izplešanās koeficients, K -1 
∆T- temperatūras izmaiņa, K

CIETU ĶERMEŅU TERMISKĀ IZPLEŠANĀS. SKOLAS ĶIEĢEĻU SIENAS DEFORMĀCIJA

4.uzdevums. Skolas ķieģeļu sienas garums ir 100 m. Vasarā siena sasilst līdz 30 °C, bet zie-
mā atdziest līdz -20 °C. Ķieģeļu lineārās termiskās izplešanās koeficients ir 6∙10-6 K-1. Par cik 
cm atšķiras skolas sienas garums vasarā un ziemā?

Risinājuma soļi
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Jautājums: Par cik cm atšķiras skolas sienas garums vasarā un ziemā?

Atbilde: Skolas sienas garums vasarā un ziemā atšķiras par 3 cm.

5. uzdevums. Divi stieņi novietoti starp divām sienām tā, kā redzams zemāk attēlā. Viens 
stienis, kura garums l0, 1=800mm, ir veidots no cinka un tā lineārais izplešanās koefi cients 
α1=320⋅10−7, bet otras stienis, kura garums l0,2=700mm, ir veidots no sudraba un tā lineārais 
izplešanās koefi cients α2=200⋅10−7. Kādā attālumā Δx jāatrodas tuvākajiem stieņa galiem, lai 
paaugstinot temperatūru par 325 K, stieņu gali saskartos?

Risinājuma soļi

Pieaugot temperatūrai, no cietvielas veidotie stieņi izplešas. Ja stieņu galiem jāsaskaras, 
tad pie dotā temperatūras pieaugumu, abiem stieņiem garumiem kopumā jāpieaug par lie-
lumu, kas vienāds ar sākotnējo attālumu starp stieņu galiem.

Atbilde: Stieņu galiem jāatrodas attālumā Δx=12,9mm.

Flīzētājs ir ne tikai tas, kurš klāj fl īzes, bet arī tas, kuram ir instrumenti: perforators, leņķa 
slīpmašīna, urbis, līmeņrādis un citas ierīces, piemēram: ķemmes ar dažāda izmēra zobiem, 
vainagi caurumu griešanai krāniem un kontaktligzdām, līmeņrāži un špakteļlāpstiņas. Lai 
rīkotos ar rokas instrumentiem un dažādām elektroierīcēm ir jāzina to uzbūve un jāievēro 
darba drošības noteikumi. Šīs zināšanas var iegūt fi zikas stundās. Strādājot jāievēro darba 
drošības, ugunsdrošības un sanitārās prasības.

7.attēls. Uzdevuma ilustrācija
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Elga DRELINGA, Nadežda SOLOVJOVA

PRAKTISKĀ MATEMĀTIKA FLĪZĒTĀJIEM

Nav tā, ka es būtu ļoti gudrs, vienkārši ilgāk meklēju problēmai risinājumu.

/Alberts Einšteins/

Sākumskolas un pirmsskolas matemātika bērniem ir mīļākais mācību priekšmets. Viņi 
prot risināt dzīves problēmas izmantojot savas zināšanas, prasmes un pieredzi. Kaut kurā 
brīdī matemātika attālinās no reālās dzīves, tās apjoms palielinās, mācīšanās temps paātri-
nās… un nu tas vairs nav mīļākais mācību priekšmets, jo kā var mīlēt to, ko īsti nesaprot. Tā-
pēc viens no tehnikuma matemātikas skolotāju izaicinājumiem ir mazināt bailes un nepatiku 
pret matemātiku. Parādīt tās praktisko pielietojumu.

Noteikumos par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglī-
tības programmu paraugiem ir definēts integrēts caurviju prasmju un matemātikas mācību 
jomas sasniedzamais rezultāts: “Skolēns izprot matemātiku kā zināšanu un prasmju sistē-
misku kopumu, kas ļauj kvantitatīvi aprakstīt un izzināt apkārtējo pasauli, lieto apgūtos al-
goritmus, matemātisko modelēšanu un citus matemātikai raksturīgus paņēmienus dažādos 
kontekstos, spriež induktīvi un deduktīvi, izmanto tehnoloģiju priekšrocības, veidojot risi-
nājumus un skaidrojot savu darbību un rezultātu, raksturo savai izaugsmei un turpmākajai 
darbībai nozīmīgo iegūtajā matemātikas darbības pieredzē” 1. Grūti spriest vai kompetenču 
pieeja ļaus mācīties lēnāk, jēgpilnāk, veiksmīgāk. Tomēr gribētos ticēt, ka tā notiks.

Šobrīd, lai motivētu mācīties matemātiku, tiek izmantotas dažādas iespējas, pieejas un 
“viltības”. Iepazīstoties ar moduļa “Flīzēšana” saturu, tika konstatēts, ka jauniešiem ar mate-
mātiskiem paņēmieniem jāprot: 1) plānot flīžu izklājumu atbilstoši izvēlētajam rakstam, virs-
mas konfigurācijas un deformācijas šuvēm; 2) piegriezt flīzes atbilstoši dotajiem izmēriem 
un zīmējumam; 3) aprēķināt materiālu daudzumu sienu un grīdu flīzēšanai.

Tātad, no vienas puses, integrējot atsevišķas flīzētājiem nepieciešamās uzdevumu risi-
nāšanas prasmes saturā, var tikt parādīts matemātikas praktiskais pielietojums. No otras 
puses, palīdzot profesionālās izglītības skolotājam izvēlēties atbilstošākās metodes un pa-
ņēmienus darba uzdevumu risināšanā, var tikt panākta matemātikā apgūto zināšanu un 
prasmju nostiprināšana un atklāšana no cita skatu punkta. Matemātikas skolotāja uzde-
vums: 1) plānot un īstenot Matemātikas I satura apguvi integrējot praktiskus uzdevumus; 2) 
sagatavot atgādnes jauniešiem, kuras varētu palīdzēt sekmīgāk risināt uzdevumus flīzēšanā; 
3) piedāvāt konsultācijas profesionālās izglītības skolotājiem par matemātikas uzdevumu 
risinātmācīšanas metodēm un paņēmieniem; 4) matemātikas mācību stundas sākumā pie-
dāvāt galvas rēķinus un iztēles vingrinājumus saistītus ar apgūstamo kvalifikāciju.

1 MK noteikumi Nr. 416, (2019). Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās 
izglītības programmu paraugiem
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 1. PRAKTISKU UZDEVUMU INTEGRĒŠANA MĀCĪBU PRIEKŠMETA  
MATEMĀTIKA SATURA APGUVĒ

Uzdevums: 1) atrast internetā/ būvmateriālu veikalā informāciju par dažādu ražotāju elas-
tīgo flīžu līmi; 2) apkopot informāciju tabulā; 3) noskaidrot svītru koda nozīmi; 4) atlasīt sa-
līdzināmus un nesalīdzināmus lielumus; 5) grafiski attēlot laukuma un flīžu līmes patēriņa 
saistību, kā arī laukuma un izmaksu saistību. 

Tabulā tiek apkopota, piemēram, informāciju no viena internetveikala par Sakret, Knauf 
un Kiilto PRO ražotajām flīžu līmēm (skat.1.tab.).

Kādi lielumi ir salīdzināmi, kādi nav salīdzināmi? Vai cena par vienu maisu ir salīdzināma? 
Droši vien, ka nav, jo maisu masa ir atšķirīga. Salīdzināma varētu būt informācija par patēri-
ņu, jo patēriņš visos gadījumos tiek aprēķināts, ja izmantota 6 × 6 mm robotā ķelle.

Visas līmes, saskaņā ar aprakstu, ir sala izturīgas. Sakret FKe un Kiilto PRO FIX līmju aprak-
stā norādīts, ka tās piemērotas apsildāmām grīdām un ir mitrumizturīgas. Savukārt, Knauf 
K2 aprakstā norādīts, ka tā ir slodzes izturīga. Izvēloties līmi jāpievērš uzmanība produkta 
aprakstam, lai varētu izvēlēties pašu piemērotāko. Jānorāda, ka strādājot internetveikalā, at-

1.tabula. Informācija par dažādu ražotāju elastīgo flīžu līmi
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bildīgi ir jāveic preces apraksts, lai klients izvēlētos savām vajadzībām atbilstošo produktu. 
Līmju raksturojošo īpašību analīzi var veikt izmantojot Venna diagrammu (skat.1.att.)

Noskaidrojam svītru kodā paslēpto informāciju: pirmie divi vai trīs cipari - prefikss norāda 
uz to valsti, kurā uzņēmums saņēmis GS1 uzņēmuma numuru un tiesības marķēt produktu ar 
svītrkodu. Sakret un Knauf līme tiek ražota Latvijā. Ražošanā tiek izmantotas Latvijā pieeja-
mās izejvielas. Mazāk enerģijas jāpatērē par piegādi, tāpēc cena arī varētu būt zemāka, izvēle 
zaļāka. Kiilto PRO tiek ražots Krievijā. Nākamie cipari parāda, ka Sakret un Knauf ražošana 
notiek pēc Vācijā izsniegtās licences, bet Kiilto PRO – pēc Somijā izsniegtās licences. Tālākā 
informācija raksturo pašu produktu: norāda preces nosaukumu, tās īpašības, izmērus, masu 
un pēdējais cipars ir izveidots kā pārbaude tam, vai kods ir pareizs. 

Kā iespējams sniegt informāciju par funkciju (skat.2.att.)?

1.attēls. Venna diagramma līmju salīdzināšanai

2.attēls. Veidi, kā var sniegt informāciju par funkciju
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Attēlojam grafiski līmes patēriņa pieaugumu saistībā ar flīzējamā laukuma palielināšanos 
(skat. 3.att.).

Ja ar Kiilto PRO ir noflīzēti 3 kvadrātmetri sienas, vēl ir 11 kg līmes, kuras pietikt varētu vēl 
apmēram 3,6 kvadrātmetriem sienas. Ja ar Sakret ir noflīzēti 3 kvadrātmetri sienas, tad vēl ir 
17,8 kg līmes, kuras varētu pietikt vēl 7,4 kvadrātmetriem.

Grafikā parādām izmaksu saistību ar laukumu (skat. 4.att.).

3.attēls. Flīžu līmes patēriņš saustībā ar laukumu

4.attēls. Flīžu līmes patēriņš saustībā ar laukumu
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  kur c ir cena (€) par maisu, m – maisa masa (kg), p- aprakstā norādītais līmes 
patēriņš uz kvadrātmetru (kg/m2 ), x -kvadrātmetru skaits.

Grafi kā ir attēlota sakarība. Kāda? 
/Funkcija/

Analizēsim dotās funkcijas. 

Pirmkārt, kāds ir šīs funkcijas veids? 
/Tā ir lineāra/ 

Kas ir * funkcijas grafi ks? 
/Taisne/

 Kāda ir šī funkcija: augoša vai dilstoša? 
/Augoša/ Kāpēc? /Jo cenas, palielinoties argumentam – neatkarīgajam mainīgajam – lau-
kumam, aug/

Kāds ir šīs funkcijas defi nīcijas apgabals? 
/No nulles, ieskatot, līdz bezgalībai – D(f)=[0;+ ∞)/

Kāds ir vērtību apgabals? 
/E(f)=[0;+ ∞)/

 Kāda ir lineārās funkcijas vispārīgā formula? 
/ y=ax+b vai y=kx+b/ 

Ko raksturo koefi cients a/k? 
/Taisnes virzienu/ 

Kāds taisnes virziena koefi cients būs dotajiem grafi kiem?
/Pozitīvs/ 

Kāda izskatītos funkcija, ja šis koefi cients būtu negatīvs? Ko norāda koefi cients b? Kurā 
vietā funkcija krusto Oy asi? Kurā vietā šī funkcija krusto - ordinātu? Abscisa – Ox, ordinā-
ta – Oy. Punktā (0;0) 

2. ATGĀDŅU JAUNIEŠIEM SAGATAVOŠANA SEKMĪGĀKAI UZDEVUMU RISINĀŠANAI FLIZĒŠANĀ

Pārskatījām sasniedzamos rezultātus sākumskolā, pamatskolā un konstatējām, ka dažas 
gudrības, kas ir nepieciešamas topošajam fl īzētājam, jaunieši apguvuši jau 3., 4. klasē. Pie-
mēram, garuma mērvienību pārveidojumi, laukuma mērvienību pārveidojumi vai laukumu 
formulas. Atgādinām, ka centi – nozīmē simts, lai noskaidrotu, cik centimetru ir metrā, metrs 
jāreizina ar simts. Mili- nozīmē tūkstots, tāpēc, lai noskaidrotu milimetru skaitu metrā rei-
zinām ar tūkstoti (skat. 2.tab.). Līdzīgi tiek pārveidots kvadrātmetrs kvadrātcentimetros vai 
kvadrātmilimetros (skat. 3.tab.).

  kur c ir cena (€) par maisu, m – maisa masa (kg), p- aprakstā norādītais līmes 

2.tabula. Lineāru mērvienību pārveidojumi
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Flīzētājam jāsaskaras ar trapecveidīgām, trijstūrveidīgām sienām. Apaļiem logiem, tāpēc 
būtu jābūt pieejamām dažādu laukumu aprēķināšanas formulām ne tikai matemātikas kabi-
netā, bet arī darbnīcā (skat.5.att.).

3.tabula. Kvadrāt mērvienību pārveidojumi

  3.PIEDĀVĀT KONSULTĀCIJAS PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJIEM  
PAR MATEMĀTIKAS UZDEVUMU RISINĀTMĀCĪŠANAS METODĒM UN PAŅĒMIENIEM

Uzdevums: Telpas flīzēšana 

Aprēķini: cik flīžu iepakojumi nepieciešami, lai noflīzētu telpas sienas? Ja zināms, ka vie-
nā iepakojumā ir 20 flīzes; telpas garums 5,6m, platums 3,2m, augstums 2,5m; loga garums 
1,42m, augstums 1,30m; durvju garums 0,90m, augstums 2,10m; flīzes garums 200 mm, pla-
tums 250mm. 

Uzdevuma risinājumu balstīsim uz Poljas Problēmas/ uzdevuma risināšanas modeli 
(skat.6.att.).

5.attēls. Atgādne izglītojamajiem
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6.attēls. Problēmas/ uzdevuma risināšanas modelis 2

2 Polya, G. (2004). How to solve it: A new aspect of mathematical method (No. 246). Princeton university press
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Saproti problēmu 

Lai izprastu uzdevumu, jauniešiem jāatbild uz jautājumiem: Vai tu varētu atrisināt šo uz-
devumu? Vai saprotama ir ikviena frāze, vārds, teikums? Vai esi šo uzdevumu iepriekš re-
dzējis? Vai arī šo pašu uzdevumu esat skatījuši nedaudz citādā formā? Vai zini kādu ar to 
saistītu uzdevumu? Vai tu varētu uzdevumu citādi pārveidot? Ja nevari atrisināt piedāvāto 
uzdevumu, tad mēģini atrisināt kādu ar to saistītu uzdevumu vai atrod pierakstos līdzīgu. Vai 
vari formulēt uzdevumu saviem vārdiem? Kas ir jāaprēķina? 

Sagrupējam dotos lielumus tabulā (skat.4.tab.).

Vizualizējam, veidojam skici, izvietojam izmērus skicē (skat.7.att.). Turpinām jautāt: Vai 
pietiek informācijas/ datu, lai atrisinātu uzdevumu? Vai nav liekas informācijas/ datu?

4.tabula. Sagrupēti dotie lielumi

Izstrādā plānu

Vienkāršojam uzdevumu, sadalām pa soļiem. Katrā solī tiek izskatīta un atrisināta uzde-
vuma daļa. Iegūtos rezultātus jāizmanto nākamajos soļos (skat.8.att.). 

7.attēls. Izmēru izvietošana skicē
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Īsteno plānu 

1. SOLIS. Aprēķināsim telpas sienu laukumu, tā it kā tur nebūtu ne durvju ne logu! Lai to 
izdarītu, kādi lielumi ir jāizmanto? Vai visi nepieciešamie dati ir pieejami? Kādu formulu ir 
jāizmanto?

Telpas izmēri: garums 5,6 m; platums 3,2 m; augstums 2,5 m. 

   , kur a – telpas platums, b – telpas garums, h – sienas augstums.

Ss.=(2×5,6 m+2×3,2 m)×2,5 m=44 m2

Atrisinājumu pasvītrojam, lai nepazūd aprēķinos. Pārbaudām rezultātu, vai tas ir reāls (nav 
pārāk mazs vai pārāk liels)! Izstāsti, kā šādu rezultātu ieguvi! Kas jāaprēķina nākamajā solī?

2. SOLIS. Aprēķināsim loga laukumu. Lai to izdarītu, kādi lielumi ir jāizmanto? Vai visi ne-
pieciešamie dati ir pieejami? Kādu formulu ir jāizmanto?

Logu izmēri: garums 1,42 m, augstums 1,30 m.

  kur a – loga platums, b – loga garums.

Sl.=1,42 m*1,30 m=1,846 m2 

Kā tu to izdarīji? Kas tagad jāaprēķina?

8.attēls. Uzdevuma risināšanas soļi
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3. SOLIS. Aprēķināsim durvju laukumu! Esi pacietīgs un uzmanīgs! Lai to izdarītu, kādi lie-
lumi ir jāizmanto? Vai visi nepieciešamie dati ir pieejami? Kādu formulu ir jāizmanto?

Durvju izmēri: garums 0,90 m; augstums 2,10 m.

   , kur a - durvju platums, b – durvju augstums.

Sd.=0,90 m*2,10 m=1,89 m2

Kā tu to izdarīji? Vai rezultāts ir ticams (nedaudz mazāks par divi)? Kas tagad jāaprēķina?

4. SOLIS. Aprēķināsim flīzējamās sienas laukumu! Kā to izdarīji? No kopīgā sienu laukuma 

atņēmi durvju un logu laukumus! Vai izvēlējies pareizos lielumus? Kas tagad jāaprēķina?

   , kur Ss. - sienu laukums, Sl. - loga laukums, Sd. - durvju laukums.

S = 44m2–1,846 m2– 1,89 m2=40,264m2

Kā to izdarīji? No kopīgā sienu laukuma atņēmi durvju un logu laukumus! Vai izvēlējies 
pareizos lielumus? Kas tagad jāaprēķina?

5. SOLIS. Kāds ir flīzes laukums? 

Flīzes izmēri: garums 200mm; platums 250mm.

   , kur a – flīzes platums, b – flīzes augstums.

Sf.=200 mm×250 mm=50000mm2

Kādās mērvienībās ir dota flīze? Kā pāriet uz kvadrātmetriem?

Sf.=50000mm2×0,000001 =0,05 m2

Kas tagad jāaprēķina?

6. SOLIS. Cik flīžu vajag? 

  , kur S – flīzējamās sienas laukums, Sf. – flīzes laukums.

nf.=(40,264)/(0,05)=805,28 Nepieciešamas 806 flīzes 

Kā tu to aprēķināji? Kas tagad jāaprēķina?

7. SOLIS. Aprēķinam, cik iepakojumi nepieciešami! Kā to izdarīt, kāds ir rezultāts? Vai uz-
devums ir atrisināts?

   , kur nf. – nepieciešamais flīžu skaits.

nf. i.=806/20=40,3 Nepieciešami 40 iepakojumi un vēl 6 flīzes.

Veicot risinājuma plānu, pārbaudi katru soli. Vai var skaidri redzēt, ka solis ir pareizs? Vai 
izmantoji visus datus? Vai izmantoji visus nosacījumus? Vai esi ņēmis vērā visus būtiskos 
jautājumus, kas saistīti ar šo uzdevumu?
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Atskaties

8.SOLIS. Kāda bija risināšanas gaita? Ko protam, kam jāpievērš uzmanība? Kādas formulas 
izmantojām? Vērtēšanas kritēriji jāapspriež un saskaņo ar profesionālās izglītības skolotāju.

Īstenojot risinājuma plānu, pārbaudi katru soli. Vai var skaidri redzēt, ka solis ir pareizs? 
Vai izmantoji visus datus? Vai izmantoji visus nosacījumus? Vai esi ņēmis vērā visus būtiskos 
jautājumus, kas saistīti ar šo uzdevumu?

Pārbaudi iegūto risinājumu, rezultātu, ticamību!

Izdomā:

  līdzīgu situāciju, lai varam aprēķināt nepieciešamo flīžu iepakojumu daudzumu; 
analoģisku uzdevumu;  
vienkāršāku uzdevumu;  
vispārīgāku uzdevumu;  
sarežģītāku uzdevumu. 

Vai tu vari izmantot šo paņēmienu, lai risinātu kādu citu problēmu? Vai uzdevumu var 
atrisināt citādi? 

5.tabula. Vērtēšanas kritēriji
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4. MATEMĀTIKAS MĀCĪBU STUNDAS SĀKUMĀ PIEDĀVĀT GALVAS RĒĶINUS UN IZTĒLES 
VINGRINĀJUMUS SAISTĪTUS AR APGŪSTAMO KVALIFIKĀCIJU

Tesselation (parketa klāšana) ir matemātikas nozare, kas pēta laukuma noklāšanu ar vie-
nāda vai atšķirīga izmēra flīzēm. Katram, kurš vēlas noklāt laukumu, nākas lietot kādu no 
transformācijām vai to kombinācijām. Rezultātā rodas grafiskā mozaīka. Iespējams veidot 
klājumu bez spraugām izmantojot vienādus vienādmalu trijstūrus, regulārus sešstūrus vai 
taisnstūrus. Šāda veida klājumus izmantoja jau senajā Pompejā (skat 9.att.). 

Klājumu veidošanā var izmantot vairākas dažāda izmēra un formas figūras. Tādā veidā tika 
veidots restaurētās Bauskas pils grīdas flīžu klājums (skat 10.att.). 

Parketa uzdevumi noder topošo speciālistu iztēles veidošanai. Sarežģītākus uzdevumus 
iztēles veidošanai varam atrast Latvijas Universitātes Aivara Liepas Neklātienes matemātikas 
skolas Jauno matemātiķu konkursa uzdevumu arhīvā: https://www.nms.lu.lv/arhivs-un-ma-
terali/uzdevumu-arhivs/. Vienkāršākus uzdevumus varam atrast: https://www.kengurs.lv/lv/
uzdevumu-arhivs 

Bet ja nu klients vēlas īpaši oriģinālu flīžu klājumu, tad var rīkoties kā parādīts instrukcijā 
(skat. 11.att.).

9.attēls. Flīzes Pompejā 10.attēls. Bauskas pils zāle

1.

4.

2.

5.

3.

6.

1. Paņem kvadrātu

2. Sadala to četrās daļās

3. Sanumurē

4. Sagriež

5. Salīmē

6. Veido flīžu klājumu

11.attēls. Instrukcija oriģināla flīžu klājuma veidošanai.
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Uzdevumi iztēles veicināšanai un sadarbībai

Iztēles un sadarbības veicināšanai jauniešiem var piedāvāt sadarbības uzdevumus. Gru-
pas (grupā 5-7 audzēkņi) uzdevums: izveidot sešus vienādus kvadrātus. Katram grupas dalīb-
niekam uzdevuma vadītājs iedod dažas fi gūras no komplekta (skat.12.att.). Samērā ātri tiek 
salikti pieci kvadrāti, grupas dalībniekiem pašiem jāsaprot, ka jāsajauc iegūtās fi gūras, lai 
būtu iespējams salikt visus sešus kvadrātus. Uzdevums palīdz mācīties: 1)atteikties no ne-
pareizās risināšanas gaitas, lai tiktu sasniegts rezultāts; 2) piekāpties kopīgā darba veikšanas 
procesā; 3) iztēloties un pielietot matemātiskās zināšanas problēmu risināšanā. 

Galvas rēķini

Lievenis ir pārklāts ar taisnstūrveida fl īzēm, kā parādīts zīmējumā (skat.13.att.). Visas fl īzes 
ir vienādas, to platums ir 5 cm. Audzēkņiem jāizdomā visu, ko var aprēķināt.3  

Piedāvātās iespējas var tikt apkopotas zirneklī (skat.14.att.).

12.attēls. Figūru komplekts 
sadarbības uzdevumam

13.attēls. Lieveņa skice

3 Uzdevums tika ņemts no starptautiskā matemātikas konkursa «Ķengurs» uzdevumu arhīva. Tas tika adaptēti 
atbilstoši kursu mērķim. Uzdevumu pieejami https://www.kengurs.lv/lv/uzdevumu-arhivs

14.attēls. Noskaidrojam, ko var aprēķināt, sanumurējam risināšanas secību
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Kā noteikt flīzes garumu? Vai uzdevuma tekstā ir pietiekami daudz informācijas, vai nepie-
ciešamā informācija ir atrodama attēlā?

l=5 cm×4=20 cm

Aprēķini lieveņa platumu un  garumu!

l1=20 cm×2=5 cm×8=5 cm×4+20 cm=40 cm

l2=5 cm×4+20 cm×2=5 cm×8+20 cm=60 cm

Pievērst uzmanību tam, ka risinājuma gaita var būt atšķirīga, bet rezultāts – pareizs!

Aprēķini flīzes un lieveņa laukumus!

Sf.=5 cm×20 cm=100 cm2

Sg.=40 cm×60 cm=2400 cm2

Izmantojot iegūtos skaitļus, aprēķini flīžu daudzumu!

Aprēķini lieveņa perimetru! Kādam praktiskam nolūkam varētu izmantot šo rezultātu?

P=2(40 cm+60 cm)=200cm=2cm

 

KOPSAVILKUMS

Ja matemātikas skolotājs plāno un īsteno Matemātikas I satura apguvi integrējot prak-
tiskus uzdevumus, matemātikas mācību stundas sākumā piedāvā galvas rēķinus un iztēles 
vingrinājumus saistītus ar apgūstamo kvalifikāciju varētu paaugstināties audzēkņu izpratne 
par matemātikas pielietojamību un motivācija to apgūt. 

 Sagatavot atgādnes jauniešiem, kuras palīdz sekmīgāk risināt uzdevumus flīzēšanā un 
piedāvāt konsultācijas profesionālās izglītības skolotājiem par matemātikas uzdevumu risi-
nāšanas metodēm un paņēmieniem var panākt, ka profesionālajos mācību priekšmetos au-
dzēkņi veiksmīgāk apgūst izvēlēto specialitāti un matemātikas likumsakarības apgūst citā- 
praktiskā veidā.
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Jolanta SAVVINA, Nataļja LEONČUKA, Olita RAGELE

FLĪZES UN FLĪZĒŠANA VĒSTURISKAJĀ  
UN KULTŪRAS SKATĪJUMĀ

Vēsturē katrs kultūras uzplaukums vienā vai otrā veidā 
 bija saistīts ar pievilcību pagātnē. 

/Heinrihs Neuhauss/

Izglītojot jaunos speciālistus Būvniecības nozarē, profesionālās izglītības mācību iestā-
des īsteno izglītības programmas, kuru saturā, atbilstoši izglītības programmas veidam, ir 
iekļauti vispārizglītojošo mācību jomu priekšmeti, profesionālie, mūžizglītības un izvēles 
kursu moduļi 1.

Izskatīsim, kā var pielietot integrēto pieeju satura apguvei profesionālo kompetenču mo-
dulim “Flīzēšana” un mūžizglītības kompetenču modulim “Valodas, kultūras izpratne un iz-
pausmes” tēmai “Kultūra un mākslas formu daudzveidība”, kuras sasniedzamais rezultāts ir:       
spēj: skaidrot kultūras un mākslas izpausmes veidus; 

zina: mākslas veidus un moderno tehnoloģiju nozīmi kultūrā; 

izprot: kultūras un mākslas formu daudzveidību, to vietu un nozīmi sabiedrības veidoša-
nā, attīstībā, sadzīves un kultūras organizācijā” 2.

Lai motivētu izglītojamos apgūt mūžizglītības moduļa tēmas, ir būtiski piedāvāt saturu, 
kas būtu saistošs topošajiem apdares darbu tehniķiem, veicinot izglītojamo dziļāku izpratni 
par kultūras un mākslas formu daudzveidību, meklējot atbildes uz jautājumiem:

• Kad pirmoreiz tika izgatavota flīze? 
• Kur tā tika izgatavota? 
• Kā to izgatavoja?
• Kāda tā izskatījās?
• Kur to izmantoja?
• Kādas tehnoloģijas pielietoja flīžu ieklāšanai?

Tālāk apskatīsim tēmas “Flīzes un flīzēšana vēsturiskajā un kultūras skatījumā”.

Tēmas apguves mērķis: Veicināt izpratni par flīžu kā kultūras un mākslas veida attīstību, 
izgatavošanas tehnoloģijām, to pielietojumu no seniem laikiem līdz mūsdienām.

1 Profesionālās izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu izstrādes un noformēšanas kārtība 
https://www.visc.gov.lv/lv/media/2188/download

2 Modulis “Valodas, kultūras izpratne un izpausmes” (1.līmenis) www.visc.gov.lv/lv/media/1750/download
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Sasniedzamais rezultāts: 

•    Zina, kā tika izgatavotas un kur pielietotas flīzes no seniem laikiem līdz mūsdienām;
•    Ir izveidojusies prasme atšķirt dažādu periodu un stilu flīzes;
•    Ir izveidojusies izpratne par flīžu vēsturi kā dažādu valstu kultūrvēsturisko mantojumu.

Izskatīsim flīžu vēstures attīstības galvenos pieturpunktus:

◊ Seno Austrumu zemju valstis: Ēģipte, Mezopotāmija 4. – 3.g.t.p.m.ē.;
◊ Antīkais periods: Senā Roma;
◊ Viduslaiku periods;
◊ Osmaņu impērijas periods 16. – 17.gs.;
◊ Portugāles flīžu māksla “Azulejo”; 
◊ Delftas flīzes 17. - 18.gs.; 
◊ Flīzes 19. - 20.gs.;
◊ Flīzes Latvijā.

Lai gan notiek diskusijas par keramikas flīžu izcelsmi, tomēr populārākajā versijā teikts, ka 
flīžu pirmie paraugi tika atrasti 4.g.t.p.m.ē. Ēģiptē un 3.g.t.p.m.ē. Mezopotāmijā.

1.attēls Džosera piramīdas iekštelpas 
darinātas ar glazētām flīzēm. 2650.g.p.m.ē. 

(Senā Ēģipte) 3

2.attēls Ištaras dievietes pils vārtu  
torņi Babilonijā 575. g. p.m.ē. dekorēti  

ar glazētiem ķieģeļiem 4

Grezni dekorētie Ištaras dievietes pils ieejas vārti darināti no glazētiem ķieģeļiem, kas pār-
klāti ar zilu un zaļu terakotu, pie kam uz ķieģeļiem ciļņa tehnikā bija attēloti lauvas, vērši, 
pūķi — dievu simboli. Aiz Ištaras vārtiem atradās viens no septiņiem pasaules brīnumiem: 
Semiramīdas gaisa dārzi.

Flīžu vēsturi Senajā Romā var uzskatīt par vēstures attīstības otro posmu. Keramikas ma-
teriālu izmantošana ir ietekmējusi to, kā flīzes gadsimtiem ilgi tiek izmantotas visā pasaulē. 
Senajā Romā iekštelpu grīdu un sienu apstrādē izmantoja mozaīkas tehniku. No smalkiem 

3 Word history enciclopedia https://www.worldhistory.org/image/738/aurochs-from-ishtar-gate/
4 Ištaras dievietes pils vārtu torņi Babilonijā 575. g. p.m.ē. dekorēti ar glazētiem ķieģeļiem.  
https://www.worldhistory.org/image/738/aurochs-from-ishtar-gate/
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mozaīkas gabaliņiem tika darinātas kompozīcijas ar ģeometriskiem rakstiem, dzīvnieku 
atveidiem un sižetiskām kompozīcijām, kas saistītas ar Romas vēsturi. Flīžu izmantošanai 
mākslā un arhitektūrā Senajā Romā bija gan praktiski, gan estētiski mērķi.

Bizantijā īpašu popularitāti ieguva mozaīkas tehnika, kuras piemērus varēja redzēt sakrālās 
celtnēs, pilīs un sabiedriskajās ēkās. Flīzes mozaīkas tehnikā ar gleznotām ainām sakrālās 
celtnēs bija īpaši populāras un kļuva par sava veida “Bībeli”, ko var lasīt analfabēti.

3.attēls Senās Romas mozaīka 5 

8. – 13.gs. – keramikas flīžu zelta laikmets. Arābu kalifāta laikā Islāma mākslas tradīcija no-
teica izvairīšanos no figurāliem tēliem, priekšroka tika dota arabeskām - ornamentiem, kas 
apvieno ritmiski sakārtotus augu un kaligrāfijas elementus.

Persija (senā Irāna) tiek uzskatīta par mūsdienu keramikas flīžu dzimteni. Šeit tika atklāta 

5 Word history enciclopedia https://www.worldhistory.org/article/498/roman-mosaics/

6 Romas un Bizantijas mozaīka https://www.pinterest.com/pin/651685008570161540/

4.attēls Bizantijas mozaīkas 6
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māla divkāršā apdedzināšanas metode zemas temperatūras režīmā, kas ļāva uz flīžu virsmas 
pakāpeniski klāt krāsu slāņus. Krāsotas glazētas keramikas flīzes rotāja piļu iekštelpas. Flīzes 
tika klātas uz mošeju, tempļu sienām, grīdām un kupoliem.

Persija (senā Irāna) tiek uzskatīta par mūsdienu keramikas flīžu dzimteni. Šeit tika atklāta 
māla divkāršā apdedzināšanas metode zemas temperatūras režīmā, kas ļāva uz flīžu virsmas 
pakāpeniski klāt krāsu slāņus. Krāsotas glazētas keramikas flīzes rotāja piļu iekštelpas. Flīzes 
tika klātas uz mošeju, tempļu sienām, grīdām un kupoliem.

5.attēls Keramikas flīzes (Spānija, 13. gs.) 7

Persiešu keramikas noslēpumi tika rūpīgi aizsargāti, tie tika nodoti mutiski no tēva dēlam 
keramikas dinastijās, tie nebija zināmi ārpus senās Irānas līdz pat m.ē. 8.gs. Vēlāk flīžu izga-
tavošanas tehnoloģijas izplatījās Eiropā, īpaši bagātajā Spānijas karaļvalstī, kur katoļu baz-
nīcai bija monopols uz flīžu ražošanas noslēpumiem.

7 A GROUP OF ARISTA POTTERY TILES, TOLEDO, SPAIN https://www.pinterest.com/pin/445997169355314207/

8 История возникновения керамической плитки: от стен Вавилона до Нью-Йоркского метро  
https://design-mate.ru/read/an-experience/history-of-ceramic-tiles

6.attēls Persiešu Timurīdu dinastijas flīzes 14. – 16.gs. 8
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Eiropā keramikas flīžu tehnoloģija nonāca viduslaikos. 8. gs. Spānija mauru un berberu 
sagūstīta, piedzīvoja spēcīgu arābu kultūras ietekmi, kas atspoguļojās tās mākslā un amat-
niecībā. Spāņi eksperimentēja ar flīžu sastāvu kā arī apdedzināšanas tehnoloģiju, veicināja 
apgleznojuma dziļāku iekļūšanu flīzes tekstūrā. Spānija izveidojās keramikas flīžu veids -ma-
jolika, kas tika nosaukts Spānijas salas Maljorkas vārdā, caur kuru mauru keramiķu darbi tika 
nogādāti Itālijā. 11. un 14. gs. keramikas tehnoloģija no Austrumu zemēm ienāca Spānijā un 
kļuva pazīstama viduslaiku Eiropā. Slavenas ir spāņu-mauru zelta fajansa flīzes, un iespaidī-
gākie keramikas izmantošanas piemēri Alhambras pilī Granadā un Lielajā mošejā Kordobā, 
kas ir viena no lielākajām mošejām pasaulē, 856 kolonnas, kas veidotas no marmora, granī-
ta, jašmas un oniksa.

Osmaņu impērijas laikā slavenas kļuva keramikas flīzes no Turcijas pilsētas Iznikas. Iznikas 
flīzēm bija īpašs spīdums, pateicoties kvarca slāņiem un sarkanajai nokrāsai. Flīžu motīvos 
stilizēti augi, ģeometriskas formas vai Korāna fragmenti ar arābu kaligrāfiju. Iznikas flīzes 
tika plaši izmantotas mošeju iekštelpām, tās palīdzēja rezonēt skaņu lūgšanu laikā.

7.attēls Spāņu majolika 9

8.attēls Iznikas flīzes 10

9 История возникновения керамической плитки: от стен Вавилона до Нью-Йоркского метро  
https://design-mate.ru/read/an-experience/history-of-ceramic-tiles
10 Iznik pottery https://en.wikipedia.org/wiki/Iznik_pottery
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«Azulejo» apgleznota keramikas flīze, ieņem īpašu vietu Portugāles kultūrā un mākslā. Flī-
žu «azulejo» vēsture aizsākas 8. gs., kad arābi iekaroja Pireneju pussalu, atveda uz Eiropu 
glazētas flīzes no Austrumu zemēm. Flīze 14X14 cm, mitrumizturīga, klāta ar spīdīgu glazūru 
un apdedzināta. Azulejo Portugālē var redzēt uz ēku fasādēm, interjeros, sabiedriskajās un 
dzīvojamās ēkās, sakrālajās celtnēs. Ar flīzēm tiek dekorētas kāpnes, strūklakas, veikalu iz-
kārtnes, metro stacijas. Flīzes «azulejo» ir viens no portugāļu simboliem.

Par vienu no nozīmīgākajiem Eiropas keramikas flīžu ražošanas centriem kļuva Holande. 
Eiropas tirgū nonāca augstas kvalitātes balti-zilais ķīniešu porcelāns, kuru holandiešu kera-
mikas ražotāji mēģināja kopēt. Tas veicināja zili - balto grafisko glazēto flīžu ražošanu, kuras 
izmantoja ēdamistabu, virtuves, kamīnu un krāšņu apstrādē. Holandiešu flīzes tika eksportē-
tas daudzās valstīs. Izveidojās vairāki flīžu izgatavošanas centri: Delfta, Utrehta, Roterdama.

9.attēls Azulejo flīzes Faro pilsētā (Portugāle) Foto J.Savvina, 2022.

10.attēls Delftas flīzes 11

11 Delft tiles: their history and how to decorate with them  
https://www.houseandgarden.co.uk/gallery/delft-tiles
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18. -19. gadsimts tiek uzskatīts par rūpniecības revolūcijas posmu, tai skaitā arī flīžu ražoša-
nā. Lielbritānijā, tika ieviesta masveida mehanizēta keramikas flīžu ražošana, kas ievērojami 
samazināja to vērtību un padarīja tās pieejamas visiem iedzīvotāju slāņiem. 19. gadsimta 
beigās un 20. gadsimta sākumā tika atklātas vairākas flīžu darināšanas rūpnīcas. Spāņi atklā-
ja rūpnīcas Latīņamerikā, francūži -  Ziemeļāfrikā, Vjetnamā, Indonēzijā u.c.

19. -20. gadsimtā keramikas flīzes sāk “iekarot” jaunas telpas - dzīvokļos tās parādās virtuvē 
un labierīcību telpās. 20. gs. sākumā Ņujorkas metro būvnieki pirmo reizi izmantoja flīzes, lai 
dekorētu metro staciju zāles. 

Latvijā pirmās flīzes parādījās Latvijas pilīs: Bauskas, Rundāles, Gārsenes pilī. Tās tika ievestas 
no Eiropas manufaktūrām.

11.attēls Enkaustiskā cementa flīžu prese no Francijas ap 1900. gadu 12

1.  Formēšanas rāmis un rullītis māla veltnēšanai
2.  Izveltnēta māla plāksne un formēšanas paliktnis
3.  Nazis pareizā izmēra piegriešanai
4.  Pirmoreiz apdedzināta flīze
5.  Flīze ar uzklātu alvas glazūru
6.  Linu maisiņš ar ogļu putekļiem
7.  Šablons un flīze ar iepunktēto sižetu
8.  Speciāla ota zīmējuma precizēšanai
9.  Precizēts zīmējums
10.  Flīze ar gleznojumu
11.  Flīze pēc apdedzināšanas

12.attēls Flīžu veidošanas rīki13

12 Secoin encaustic cement tile with the tradition from 1910 https://vietnamtile.com/thong-tin/History-since-1910.html
13 Utrehtas flīzes Rundāles pilī https://rundale.net/muzejs/krajums/prieksmetu-stasti/utrehtas-flizes-rundales-pili/
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Brocēnu flīžu fabrika

1938. gadā Latvija darbu uzsāka Brocēnu cementa rūpnīca, bet kopš 1972. gada rūpnīca ra-
žoja keramikas flīzes.

Šobrīd keramikas flīzes joprojām ir ļoti populāras to estētiskās vērtības un izturības dēļ. No 
tehniskā viedokļa tas ir universāls, higiēnisks un izturīgs materiāls, tā dzīves cikls ir vairāk 
nekā 50 gadi. Keramikas flīzes ir galvenais dizaina rīks sabiedriskās telpās un privātmājās un 
to attīstības turpinās.

Izglītojamo zināšanu pārbaudes piemērs par tēmu “Flīžu vēstures attīstības galvenie posmi”

1.uzdevums. Izvēlies pareizo atbildi!

13.attēls Brocēnu fabrikas flīzes 14

14 Brocēnu flīzes https://atverskapi.delfi.lv/lv/forums/tema/81382
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Kopsavilkums un ieteikumi integrētai stundai:

• lai izstrādātu efektīvu integrētu mācību stundu, pedagogiem jāiepazīstas ar MIP  un 
vispārizglītojošo priekšmetu saturu, jāveicina pedagogu sadarbība;

• stundas saturam, uzdevumiem jābalstās uz apgūstamo zināšanu un prasmju pielietoju-
mu dzīvē, uz apgūstamās profesijas specifiku.

• skolotājam plānojot stundu ir nozīmīgi 3 jautājumi: 

• kas ir tas, ko vēlamies sasniegt?
• kā varu panākt, lai izglītojamie to iemācās?
• kā zināšu, ka izglītojamie rezultātu sasnieguši?

• sadarbībai ir jābalstās uz katra pedagoga mācību priekšmeta/moduļa jēgpilna integrē-
ta satura izstrādi, kas balstīts uz jaunā profesionāļa redzes loka paplašināšanu. 
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Valentīna SIŅAKOVA

FLĪZES INTERJERĀ. MŪSDIENU DIZAINA TENDENCES  
UN MĀKSLINIECISKIE RISINĀJUMI FLĪZĒTĀJAM

Skaistākais, ko mēs varam piedzīvot, ir nezināmais.  
Tā ir emocija, kas ir patiesas mākslas un īstas zinātnes pamatā. 

/Alberts Einšteins/

Mūsdienās aktuāla ir mācību priekšmetu integrācija, prasmju un zināšanu paplašināta 
apguve, kuras rezultātā veidojas darbā un dzīvē nepieciešamās kompetences. Katram amat-
niekam jābūt kaut nedaudz māksliniekam, lai sekmīgi paveiktu klienta pasūtījumu. 

Lai Flīzētājs būtu pēc iespējas konkurētspējīgāks savā profesijā, viņam ir jāzina ne tikai 
flīžu izgatavošanas tehnoloģijas, kvalitātes kritēriji un klasifikācija, bet arī jāizprot flīžu klā-
juma plānošanas estētiskie jautājumi. 

Tātad, pirms izpētīt tēmas moduļa ietvaros, varam uzdot dažus jautājumus, lai saprastu, 
kādu profesionāli mēs vēlētos sagatavot darba tirgum. Tātad mums ir jāsaprot:

Kādam ir jābūt mūsdienu speciālistam?

Kāpēc flīzētājam ir jāzina flīžu vēsturi?

Kādam nolūkam ir jāzina flīžu mūsdienu dizaina un tehnoloģiju tendences?

Lai saņemtu atbildes, sāksim tad ar to, ka noskaidrosim: kāpēc mūsdienās flīzes kļūst par 
populāru apdares materiālu, kas ieņem nozīmīgu vietu interjerā? Tās var pielietot jebkurā 
telpā – sākot ar vannas istabu, beidzot ar viesistabu. Viss ir atkarīgs no piedāvātā dizaina un 
flīžu kvalitātes. Faktori, kāpēc flīzes ir kļuvušas tik plaši izmantojamas ir dažādi, piemēram, 
ugunsdrošība, ekoloģiskums, ilgtspēja, viegli kopjams materiāls un plaša dizaina izvēle. Bet 
ir saprotams, ka flīžu pielietojumam ir divas nozīmes: 1) funkcionālā un 2) estētiskā. Flīžu 
funkcionālo pielietojumu kā arī estētisko izskatu ietekmē dažādi faktori, piemēram, kvali-
tātes standarti, jeb tehniskie rādītāji, flīžu izmērs, to krāsa un forma, un, protams, dažādi 
izejmateriāli. 

FLĪŽU IEDALĪJUMS PĒC IZEJMATERIĀLA UN IZGATAVOŠANAS VEIDA

Atkarībā no izejmateriāla un izgatavošanas tehnoloģijām izšķir – keramikas, akmens ma-
sas, cementa un mozaīkas flīzes. Flīzētājam ir jāzina šos flīžu veidus, lai kvalitatīvi varētu 
ieklāt atbilstošo materiālu, gan arī, lai sniegtu profesionālu konsultāciju savam klientam 
iesakot atbilstošo flīzes veidu konkrētai telpai. 
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Sāksim ar KERAMIKAS flīzēm. Tāpat kā citus keramiskos izstrādājumus (traukus, izlietnes 
u.c.) tās izgatavo no baltā vai sarkanā māla, kam pievienotas kvarca smiltis un citi dabīgie 
materiāli. Izšķir trīs veidu keramiskās flīzes:

Vienreiz apdedzinātās flīzes: piemērotas dažādu interjeru grīdu un sienu apdarei, jāatzī-
mē, ka tām ir nosacīti ierobežots dizaina diapazons. Divreiz apdedzinātās flīzes piemērotas 
tikai interjera sienu apdarei, jo divreizējās apdedzināšanas rezultātā flīze kļūst trauslāka, 
tāpēc mazāk triecienizturīga. Tām ir plašas dizaina iespējas, jo divreizējā apdedzināšana dod 
iespēju radīt daudzveidīgus krāsu, rakstu un faktūru risinājumus. Dekoratīvās ķieģeļflīzes, 
apdares ķieģeļi piemēroti dažādu virsmu flīzēšanai interjeros un ārtelpās, t.sk. pakāpieniem, 
bruģa klājumiem un jumta segumam. Tām ir ļoti blīva flīzes struktūra, bet nosacīti ierobežots 
dizaina diapazons.

AKMENS MASAS flīzes. Runājot par akmens masas flīzēm, tad šeit arī ir trīs veidi: 

• vienreiz apdedzinātās flīzes;

• divreiz apdedzinātās flīzes;

• dekoratīvās ķieģeļflīzes, 

• apdares ķieģeļi.

• pilnā akmens masa;

• divreiz presētā akmens masa;

• glazētā akmens masa

1 Brocēnu flīzes https://atverskapi.delfi.lv/lv/forums/tema/81382

1.attēls. Keramikas flīzes 1
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Pilnā akmens masas flīzes ir piemērotas grīdām ar pastiprinātu noslodzi vai specifiskām 
darba telpām. Tām ir augsta virsmas nodilumizturība. Visas flīzes biezumā ir vienāds krāsas 
tonis, tāpēc sabojāta, ieskrāpēta flīzes virsma ir mazāk pamanāma. Divreiz presētā akmens 
masas flīzes ir piemērotas vizuāli estētiskiem interjeriem ar lielu noslodzi. Tām ir laba no-
dilumizturība, plašas dizaina iespējas un vizuālā daudzveidība. Savukārt, glazētā akmens 
masas flīzes ir piemērotas vizuāli estētiskiem interjeriem ar vidēju noslodzi, tām ir daudz-
veidīgas dizaina iespējas. Kā trūkumu var atzīmēt, ka nepareizas ekspluatācijas gadījumā ir 
iespējams neatgriezeniski sabojāt virsmas glazūru. Akmens masas flīzes var izmantot gan 
sienu un grīdu flīzēšanai dažādos interjeros, gan ārtelpu un ēku fasāžu apdarei.

CEMENTA flīzes. Tās tiek izgatavotas no cementa, pievienojot smiltis un organiskus krāso-
tājus. Flīzes izmanto grīdu un sienu ieklāšanai iekšējās un ārējās telpās. Šādas flīzes ir īpaši 
pieprasītas vēsturisko māju un objektu renovācijā. Cementa flīžu priekšrocības ir tas, ka ie-
spējami dažādi krāsu un rakstu salikumi, arī individuāli zīmējumi atbilstoši projektam. Viegli 
savienojas kopā ar citiem apdares materiāliem un nebaidās no temperatūras svārstībām. 
Tās ir ekoloģiski tīras, kas ir būtisks faktors mūsdienās. 

2.attēls. Dabīgā akmens flīzes 2

3.attēls. Cementa flīzes 3

2 https://atverskapi.delfi.lv/lv/forums/tema/81382
3 https://www.pamats.lv/produkcija/cementa-flizes/
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4.attēls. Terrazzo flīzes 4

5.attēls. Mozaikas flīzes 5

TERAZZO flīzes. Teraco ir kopš Viduslaikiem zināms dekoratīvs grīdu un sienu apdares ma-
teriāls, kas šodien kļuvis īpaši populārs gan privātā, gan sabiedriskā interjera noformējumā.  
Flīzes tiek izgatavotas uz krāsainās cementa bāzes, pievienojot tām dažādu krāsu un izmēru 
dabīga marmora drumslas. Terazzo flīžu priekšrocības: virsmas augsta nodilumizturība, tās 
var izmantot tirdzniecības centros, stacijās, ražošanas telpās un daudzos citos industriālajos 
objektos. Flīzes nebaidās no temperatūras svārstībām,  ekoloģiski tīras. Tām ir neparasts 
vizuālais efekts.

MOZAĪKA. Izšķir stikla, keramikas un akmens mozaīku – funkcionāli un estētiski atšķirīgus 
apdares materiālus. Ar mozaīku iespējams noklāt slīpas, liektas vai lauztas virsmas, vei-
dojot noapaļotas formas. Mozaīkas tiek būvētas no maziem, dažādu materiālu gabaliņiem, 
kā stikls, keramika un marmors. Tā ir sena dekoratīvās mākslas tehnika, ko pielietoja vēl 
senajā Grieķijā, Indijā, Ēģiptē un Ķīnā. Patlaban mozaīkas ar vien biežāk izmanto, lai deko-
rētu mājokli. Pateicoties jaunajām tehnoloģijām, mozaīkas flīzes apvieno sevī divas svarīgas 
īpašības- praktiskumu un greznību. Tās sniedz iespēju veidot oriģinālus un mākslinieciskus 
dizaina noformējumus.

4 http://lv.stonetoplink.com/terrazzo/terrazzo-tile.html
5 https://euroflizes.lv/lv/mozaikas-flizes
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FLĪZES DZĪVOJAMĀM UN SABIEDRISKAJĀM TELPĀM

Piedāvājot aprīkot grīdu un sienu virsmu dzīvojamā telpā, vēlams pievērst uzmanību vai-
rākiem materiāla funkcionālajiem parametriem. Pretējā gadījumā jārēķinās ar neparedzēti 
ātri sabojātu flīzes virsmu. jāpievērš uzmanība materiāla nodilumizturībai telpās ar lielu 
noslodzi. Vannas istabās būtisks ir grīdas flīžu pretslīdes faktors, kuru telpās ar tiešu ūdens 
klātbūtni klasificē pēc 3 parametriem: 

A: flīzējamās virsmas slīpums nepārsniedz 12º (saunas, baseinu ģērbtuves);

B: flīzējamās virsmas slīpums līdz 18º (celiņi un kāpnes ap / pie baseina);

C: flīzējamās virsmas slīpums līdz 24º (celiņi un kāpnes tieši pie ūdens).

Aprīkojot grīdas un sienas virsmu sabiedriskajās un darba telpās, īpaša uzmanība jāpie-
vērš gan materiāla nodiluma un lieces izturībai, gan paaugstinātai noturībai pret mehāniski 
ķīmiskām ietekmēm.

Tomēr viena no būtiskākajām prasībām sabiedriskās un darba telpās ir drošība, tāpēc 
īpaši aktuāla ir flīžu pretslīde.

Kvalitātes standartu un flīžu klasifikācijas pārzināšana, kā arī produkta piemērošana kat-
ram konkrētam gadījumam ir flīzētāja  kompetences rādītājs. Ik katrs no mums ir saskāries ar 
flīzētāja pakalpojumiem, un katrs ir  vēlējies, lai meistars ir profesionālis savā jomā, lai prot 
ne tikai kvalitatīvi ieklāt flīzes telpā, bet arī sniegt padomu to noformēšanā. 

FLĪŽU DIZAINA UN STILA TENDENCES 

Šobrīd visas dizaina un tehnoloģiju tendences flīžu izgatavošanā nosaka Itālija. Šeit tiek 
veidotas jaunas flīžu kolekcijas, piesaistīti populāri dizaineri un arhitekti. Tāpat kā mākslas 
pasaulē, flīžu dizainā pārstāvēti dažādi stili.  Pēdējos gados nemainīgi aktuāla ir eklektika 
jeb dažādu stilu sajaukums vienā interjera dizainā. Viens no ilgmūžīgākajiem un populārā-
kajiem apdares materiāliem ir dabīgais akmens. Līdz ar to marmora tekstūra ir pieprasīta 
keramikas un akmens flīžu dizainā.  

6 http://m.lv.skeloceramic.com/big-size/big-format-tiles.html

6.attēls. Lielformāta flīzes 6
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Šobrīd visaktuālākās flīzes telpu apdarē ir lielformāta flīzes. Lielformāta flīzēm ir vairākas 
svarīgas priekšrocības: moderns, mūsdienīgs izskats; var izmantot gan sienām, gan grīdām; 
minimāls flīžu daudzums aptver lielu platību; minimāli atgriezumi un minimāls šuvju dau-
dzums; papildus neprasa dekorus, jo pati pa sevi lieliski izskatās; ir piemērotas arī mazām 
telpām, vizuāli padarot to platību lielāku.

Krāsu izvēle flīžu sortimentā ir daudzveidīga, pieejamas silto un vēso toņu gammas. Lat-
vijā aktuāla ir baltā un pelēkā krāsa, jo tā saskan ar citiem toņiem un kalpo kā lielisks, uni-
versāls fons. Flīzes koka rakstā rada “māju sajūtu”. Aktuāla ir grafīta nokrāsas flīžu dizainā, 
reljefs flīzēs.

Sniedzot topošajiem flīzētājiem visu nepieciešamo informāciju, varam gatavot viņus ra-
došiem izaicinājumiem.  Mūsdienu speciālistiem ir jābūt zinošiem un prasmīgiem kā arī ino-
vatīviem. Ņemot vērā arī to, ka šobrīd ir aktuāla BIM programmēšana, kurā visi speciālisti var 
vienlaicīgi sadarboties veidojot vienu projektu, varam mudināt topošos flīzētājus piedāvāt 
idejas, kā viņi ieklās flīzes konkrētajā telpā. Flīzētājiem  ir jāzina, kādam nolūkam tiek izman-
tota katra veida flīzes. Zinot jaunākās tendences un nezūdošas gudrības, flīzētājs spēs sniegt 
padomu, ieteikumu savam klientam, iemantos laba speciālista slavu, būs pieprasīts darba 
tirgū. 
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Tatjana CVEKA, Jeļena TROFIMOVA, Svetlana BURLAKOVA

BŪVNIECĪBAS RASĒJUMU NOLASĪŠANAS 
KOMPETENCE FLĪZĒTĀJIEM

Ieklausīšanās ir labākais veids, kā atklāt kaut ko interesantu. 

/Paulu Koelju/

Būvniecības nozares prioritāte ir iesaistīt būvniecības procesos labi izglītotu, ar labām 
profesionālām iemaņām speciālistu. Profesionālās izglītības iestādes uzdevums ir sagatavot 
apdares darbu tehniķi, kurš spēs plānot, organizēt un uzraudzīt apdares darbu strādnieku 
posma darbu un izpildīt apdares darbus visa veida būvēs atbilstoši projekta, būvnormatīvu, 
standartu un kvalitātes prasībām. 1

Runājot par efektīvu mācību plānošanu, mēs varēsim pielietot deviņu mācību notikumu 
modeli, amerikāņu izglītības pētnieka Roberta Gaņjē (Robert Mills Gagné) modeli: 2

• lai ikviens izglītojamais sasniegtu stundas rezultātu un iemācītos; 

• lai apgūtu mācību moduļa materiālu un attīstu savas fl īzētāja kompetences, protu lāsīt 
būvniecības rasējumus, patstāvīgi izplānot veicamā darba operācijas darba vietu un 
izvēlēties piemērotas tehnoloģijas, būvmateriālus, instrumentus un palīgaprīkojumu.

1 https://registri.visc.gov.lv/profi zglitiba/dokumenti/programmas/modularas/buv_007.pdf 
2 https://skola2030.lv/index.php/lv/jaunumi/blogs/devini-macibu-notikumi-efektivai-stundai 

1.attēls. Ganje modelis. Skola 2030
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3 Būvniecības likums.https://likumi.lv/ta/id/258572-buvniecibas-likums

2.attēls. Flīzētājā ikdienas uzdevums. Izkopējums no projekta

3.attēls. Būvdarbi un būvniecības veidi. Terminu izskaidrojums

Būvniecības likuma 1. panta 2. punkts definē3 :
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Lai nodrošinātu būvniecības kvalitāti, īpaša uzmanība ir jāpievērš arhitektoniskās, inže-
niertehniskās kvalitātes un vides pieejamības principu ievērošanai.

4 2018.gada 28 augusta Ministru kabineta noteikumi Nr. 545 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-
18 “Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana” https://likumi.lv/ta/id/301303-noteikumi-par-latvi-
jas-buvnormativu-lbn-202-18-buvniecibas-ieceres-dokumentacijas-noformesana

Jebkurš projekts vispirms tiek izstrādāts, kā rasējums, kā skice,  izmantojot tradicionālo 
pieeju (veidots kā papīra rasējums) vai datorprogrammā un tikai pēc tam nodots tālāk būv-
niecībā realizēšanai. 

Atbilstoši Būvniecības likuma prasībām būvprojekts ietver šādas daļas 4

Vispārīgā daļa: būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli; ze-
mes gabala inženierģeoloģiskās izpētes materiāli; paskaidrojuma raksts ar būves tehniska-
jiem rādītājiem un norādi par būves galveno lietošanas veidu (funkciju) atbilstoši Būvju kla-
sifikācijai, kā arī ar vides pieejamības risinājumiem;

Arhitektūras daļa: teritorijas sadaļa; arhitektūras sadaļa, tai skaitā būves telpu grupu lie-
tošanas veida eksplikācija, kuru pievieno konkrētā stāva plānam; iekārtas izvietojums (sa-
biedrisko ēku projektiem);

Inženierrisinājumu daļa: būvkonstrukcijas; ūdensapgāde un kanalizācija; apkure, vēdinā-
šana un gaisa kondicionēšana; elektroapgāde; siltumapgāde; gāzes apgāde; telekomunikāci-
ju, signalizācijas sistēmas, iekārtu vadības un automatizācijas sistēmas;  vides aizsardzības 
pasākumi; citi inženierrisinājumi; būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas.

4.attēls. Būvprojekts. Termina izskaidrojums
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Ekonomikas daļa: (valsts un pašvaldību fi nansētiem objektiem): iekārtu, konstrukciju un 
materiālu kopsavilkums; būvdarbu apjomi; izmaksu aprēķins (tāme);

Būvdarbu organizācija;

Ugunsdrošības pasākumu pārskats (sabiedriski nozīmīgām būvēm);

Energoefektivitātes aprēķins, ja to nosaka Ēku energoefektivitātes likums. 

ARHITEKTŪRAS UN BŪVNIECĪBAS RASĒJUMI

Šie rasējumi dod pilnīgu priekšstatu par ēku - tās arhitektūru, plānojumu, telpu izmēriem, 
stāvu skaitu, ēkas konstrukcijām un pamatelementu materiāliem. Ēku attēliem būvniecības 
rasējumos ir savi nosaukumi.

5.attēls. Arhitektūras un būvniecības rasējumu apzīmējumi.

5 Čukurs, J., Vronskis, O. Tehniskā grafi ka. Rīga: RAKA, 2008.

Ēkas būvprojekta rasējumu izstrāde jāievēro nosacījums - ēkas attēlojumam jāatbilst  pil-
nībā uzbūvētas ēkas konstrukcijai, pieņemot par rasējuma galveno attēlu plāna projekciju.

Par ēkas plānu sauc ēkas attēlu, ko iegūst, iedomāti šķeļot ēku ar horizontālu plakni logu 
un durvju aiļu līmenī un projicējot to uz horizontālo projekciju plakni, pie kam pārējo ēkas 
daļu, kas atrodas starp novērotāju un šķēlējplakni, nosacīti atmet. 5
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6.attēls. “Ēkas plāns” termina izskaidrojums

7.attēls. Ēkas plāna veidošanas shēma

Par ēkas griezumu sauc attēlu, ko iegūst, šķeļot ēku ar iedomātu vertikālu šķēlējplakni un 
projicējot to uz šķēlējplaknei paralēlu projekciju plakni. 6

6 Čukurs, J., Vronskis, O. Tehniskā grafi ka. Rīga: RAKA, 2008.
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8.attēls. “Ēkas griezums” termina izskaidrojums

9.attēls. Ēkas griezuma veidošanas shēma



72

Uzdevuma piemērs Nr.1.

 Izglītojamajiem jānolasa rasējums, jāizpilda uzdevums:

1. Noteikt flīžu veidus un izmērus.
2. Aplūkot flīžu izkārtojumu un raksturot to.
3. Nolasīt apzīmējumus.

Uzdevuma piemērs Nr.2. 

Izmantojot mācību materiālus, rekomendācijas un interneta resursus izpildīt uzdevumu.  
1. Sastādīt telpu eksplikāciju (telpu sastāvu) vienam no skiču variantiem, raksturojot tel-

pas izmantošanas iespējas (piem. virtuve; dzīvojama istaba, gaitenis un c.). 
2. Sastādīt virsmas (sienu, grīdu) apdares (flīzēšanas) darbu tabulu, pamatot  savu izvēli.
3. Izveidot apdares darbu piedāvājumu (2 variantos) pasūtītajam. Pamatot savas reko-

mendācijas ar vizuālo materiālu (fotogrāfijas, skices) un cenu piedāvājumu. 
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Uzdevuma Nr. 2 izpildes variants

10.attēls. Uzdevuma izpildes ar komentāriem.
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FLĪŽU DIZAINA UN STILA TENDENCES 

Neskatoties uz fl īžu pielietojuma plašo diapazonu, nav tādas fl īzes, kas derīgas visiem 
pielietošanas mērķiem. Tāpat kā katram materiālam, fl īžu pielietojumam ir divas nozīmes:

1. funkcionālā (fl īzes kā celtniecības materiāls ar noteiktu funkciju);
2. estētiskā (fl īzes kā interjera dizaina sastāvdaļa).

Flīžu dizainā pārstāvēti dažādi stili, sākot no mūžam aktuālās klasikas un etnisko motīvu 
variācijām, beidzot ar modernisma un minimālisma improvizācijām.

11.attēls. Informācijas apkopojums pamatotai fl īžu apdares materiāla izvēlei.

PAR FLĪŽU ĪPAŠĪBĀM UN TO GRAFISKO APZĪMĒJUMU. PAR ANALOGIEM.

Eiropas fl īžu ražotāji, Itālija, Spānija un Polija, klasifi cē savu produkciju pēc Eiropas fl īžu 
standarta EN 14411 un ISO normatīviem, kas garantē adekvātu produkta kvalitātes un cenas 
attiecību.

Flīžu funkcionālo pielietojumu, estētisko izskatu ietekmē:

• dažādi izejmateriāli (sarkanais vai baltais māls, akmens, u.c.);
• atšķirīgas formēšanas metodes (presēšana vai ekstrudēšana);
• ražotāja ieguldījums dizaina izstrādē;
• izmērs, virsma, krāsa un forma;
• atšķirīgi kvalitātes standarti (tehniskie radītāji).

Par fl īžu īpašībām norāda piktogrammas (sk. 12.att.)
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12.attēls. Flīzes. Materiāla īpašības. Piktogrammas
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BŪVPROJEKTĀ PAREDZĒTO GRĪDU IZBŪVES TEHNOLOĢISKA SHĒMA

Flīžu grīdai salīdzinājumā ar monolīto vai ruļļmateriālu grīdu ir tā priekšrocība, ka, fl īzes 
dažādi sakārtojot, grīdas segumu var izveidot ļoti dekoratīvu, turklāt daudz ērtāk ir arī veikt 
vietējo remontu, nomainot tikai grīdas elementu.

13.attēls. Būvdarbu izpildes tehnoloģijas apraksts vēsturiskā 
objekta restaurācijas gadījumā
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Uzdevuma piemērs Nr.3. Būvizstrādājuma analogi. 

ANALOGI - piedāvātie būvizstrādājumi ir savstarpēji ekvivalenti, piedāvātā vienība atbilst 
normatīvo aktu prasībām, nepieciešamajiem tehniskajiem parametriem, tajā skaitā Būvnie-
cības ieceres dokumentācijā defi nētajiem tehniskajiem parametriem, un Būvniecības Līgu-
ma noteikumiem, ir piemēroti lietošanas apstākļiem Objektā.

Izmantojot mācību materiālus, rekomendācijas un interneta resursus izpildīt uzdevumu.  
1. Atrast būvizstrādājumiem – fl īzēm analogus (kritērijs – būvizstrādājuma pamatīpašī-

bas un pielietojums), pievienot tehnisko pamatojumu, aizpildīt tabulu.

1.tabula. 3.uzdevuma piemērs.

14.attēls. Uzdevuma teksts ar komentāriem

PRASMES UN UZDEVUMI. SECINĀJUMI. 

Attīstīt kritisko domāšanu un spēju atrast risinājumu sarežģītājā uzdevumā vai situācijā:

1. Formulēt jautājumus. Apkopot informāciju. 
2. Analizēt, izvērtēt un savienot dažādu veidu informāciju un situācijas, izprot to kontekstu.
3. Veidot problēmas risinājuma plānu, īstenot to un, ja nepieciešams, darba gaitā plānu pie-
lāgo situācijai.
4. Meklēt citu pieeju, paņēmienu, ja tas nepieciešams.
5. Izvērtēt paveikto un plānot uzlabojumus turpmākajam darbam.

Par labās prakses piemēru var uzskatīt, ka mācību procesā integrējot moduļa ,,Tehnisko 
zīmējumu un skiču izstrāde” modulī ,,Flīzēšana”, izglītojamais iemācās labi lasīt būvprojekta 
rasējumu  un pielietot to fl īzējot  sienu, grīdu u.c. virsmas.
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Margarita GRIGORJEVA

ILGTSPĒJĪGS DARBS FLĪZĒTĀJU DARBA VIDĒ. 
SABIEDRĪBAS UN CILVĒKA DROŠĪBA

Atgriezeniskā saite ir informācija, kuras mērķis ir mazināt plaisu starp to, 
kā ir tagad un to, kā ir jābūt vai kā varētu būt. 

 /Džons Hetijs/

Sabiedrības un cilvēka drošība ir integrēts mācību kurss. Vienā modulī apvienots septiņu 
ar drošību saistītu mācību priekšmetu saturs 1.

1  https://likumi.lv/doc.php?id=8533 
 2 https://registri.visc.gov.lv/profi zglitiba/dokumenti/standarti/ps0035.pdf 

Būvamatnieks strādā individuāli vai būvfi rmās un uzņēmumos; spēj lasīt rasējumus; pat-
stāvīgi izplāno veicamā darba operācijas; izvēlas piemērotus materiālus un instrumentus; 
izvēlas palīgaprīkojumu dažāda veida fl īzējuma ierīkošanai uz dažādām virsmām – jaunbūvē, 
remonta darbos; prot rīkoties ar rokas instrumentiem, ar elektroinstrumentiem; pārzina un 
ievēro darba drošības, ugunsdrošības un sanitārijas prasības 2.

1.attēls. Modulī “Sabiedrības un cilvēku drošība” apvienotie mācību priekšmeti
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2.attēls. Būvamatnieka veicamie darbi un darba riski

ĶĪMISKĀS VIELAS UN PUTEKĻI 
• Abrazīvie putekļi, kas rodas fl īžu griešanas laikā, var sabojāt Tavas plaušas, ādu un acis;
• Ķīmiskās vielas (līmes, hidroizolācijas vai tīrīšanas līdzekļi u. tml.) var neatgriezeniski 

ietekmēt Tavu nervu sistēmu un ādu.

TROKSNIS
• Ilgstošs troksnis var izraisīt neatgriezenisku vājdzirdību un kurlumu.

BIOLOĢISKIE RISKI 
• Tev var nākties saskarties ar dažādiem bioloģiskiem riskiem, piemēram, A hepatīta 

vīrusu vai pelējuma sēnēm, arī strādājot telpās.

FIZISKA PĀRSLODZE
• Smags fi zisks darbs un darbs piespiedu pozās (piemēram, tupot uz ceļgaliem) var būt 

iemesls neatgriezeniskiem mugurkaula vai locītavu bojājumiem.

NELAIMES GADĪJUMI 
• Asas fl īžu malas, kļūmes rokas instrumentu lietošanā, nepareiza smagumu pārvieto-

šanas tehnika, paklupšana un citi nelaimes gadījumu riski var būt smagu nelaimes 
gadījumu iemesls.

DARBA VIETAS SAGATAVOŠANAS FLĪZĒŠANAS DARBIEM PAMATPRINCIPI

• Optimāli iekārto savu darba vietu, nodrošinot iespēju droši, kvalitatīvi, ērti  un pro-
duktīvi veikt fl īzēšanas darbus.

• Lieto drošus un racionālus darba paņēmienus.
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3.attēls. Galvenie riski saistībā ar nepareizi izstrādātu darba vietas plānu

• sadursme ar iekārtām, kas izvietotas tuvu viena otrai, ar nepareizi izvietotiem vai sa-
krautiem priekšmetiem vai materiāliem (piemēram, nav paredzēta pietiekami liela vie-
ta fl īžu uzglabāšanai);

• kritieni uz slidenas virsmas, kā arī nepietiekama apgaismojuma vai dažādu neparedzē-
tu šķēršļu dēļ utt.;

• paklupšana, aizķeršanās aiz vadiem un kabeļiem, ja nav pārdomāts elektrības un ko-
munikācijas rozešu izvietojums, tāpēc vadi un kabeļi atrodas uz grīdas brīvā veidā.

FLĪŽU SAGATAVOŠANA LĪMĒŠANAI

Ķīmiskās vielas un maisījumu ietekme uz veselību:

• ādas kontakta ceļā (dermatīti, apdegumi);

• ieelpojot putekļus (tiek kairināts deguns un kakls, izraisa bronhu-palušu slimības: 
bronhīts, astma).

• pārvietojot ar rokām (ķermeņa sastiepumi un deformācijas, sevišķi muguras, rokas un 
plecu; to veicina līmes maisu nešana un celšana, javas maisīšana);
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Fiziskās pārslodzes sekas + darbs piespiedu pozā:

• Elkoņa un citu locītavu bursīts

• Ceļu locītavas burstīta simptomi un ārstēšana

• Pakāpeniski ilgstošas traumatizācijas rezultātā (spiediens, liela kustību amplitūda).

• Attīstās lēni, nav akūtas stadijas

• Pietūkums, sāpes, apsārtums

Darba laikā izmantot individuālās aizsarglīdzekļi (ceļu, elkoņu aizsargi)!

• Aizsargpolsteru lietošana.

• Karpālā kanāla sindroms

Karpālā kanāla sindroms ir visbiežāk sastopamā (50,8%) roku kompresijas neiropātija;

Latvijā saslimstība ar karpālā kanāla sindromu kā arodslimību ieņem 18% kopējā 

arodslimību struktūrā un tā ir viena no nopietnākajām arodslimībām 3.

3 https://statistika.spkc.gov.lv/pxweb/lv/Health/Health__Saslimstiba_Slimibu_Izplatiba__Arodslimibas/?tab-
lelist=true 
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Sekas, ja neārstē:

• Pastāvīgi jušanas traucējumi I-III pirkstā

• Kustību traucējumi

• Plaukstas (īkšķa) muskuļu parēze, hipotrofi ja, atrofi ja

• Samazināts plaukstas saspiešanas spēks, sīki priekšmeti krīt no rokām, grūti satvert.

Tests zināšanu novērtēšanai

Testa jautājumi par noteiktām darba apstākļu tēmām tiek uzdoti tādā veidā, lai, atbildot 
uz tiem, audzēknis saprastu, kurus darba drošības aspektus viņš zina un kurus vēl padziļi-
nāti jāapgūst. Ļoti noderīga ir rezultātu komentēšana citu audzēkņu klātbūtnē, salīdzinot 
atbildes un apspriežot iespējamos atbilžu variantus. Iegūto rezultātu salīdzināšana palīdzēs 
apstiprināt atbilžu pareizību un noskaidrot zināšanas dažādās preventīvo pasākumu jomās. 

Testa jautājumu piemēri

• Vai kustības zona ir pietiekami plata?

• Vai apkārtējo trokšņu līmenis ļauj sarunāties un veikt darbu?

• Vai temperatūra telpās atbilst darba veidam?

• Vai darba apģērbs ir atbilstošs darba veidam un apkārtējai temperatūrai?

• Vai darbinieki ir brīdināti par iespējamo risku darba vietā, ko var radīt aukstums vai 
karstums?

• Vai telpā, kur norit darbs, ir pietiekams vispārējais apgaismojums?

• Vai visās darba vietās apgaismojums ir pietiekams atbilstošā darba veikšanai? 

PRAKTISKAIS UZDEVUMS

Riska spēle 4. Atrast bīstamības 

4 http://stradavesels.lv/atpazisti-bistamibu/ 

Mācīšanās process ir saistīts ar izpratni par darba drošību, ugunsdrošību, 
par pirmās palīdzības sniegšanu, par vides aizsardzību!
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RĪCĪBA ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀS
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Edgars BALTACIS

ILGTSPĒJĪGS DARBS FLĪZĒTĀJU DARBA VIDĒ. SPORTS

Ja kāds Tev piedāvā lielisku iespēju, bet Tu neesi pārliecināts, 
ka vari to izdarīt, saki JĀ un vēlāk iemācīsies KĀ!”

/ Ričards Brensons/

Darbs būvniecības nozarē ir sarežģīts un fi ziski smags. Šajā nozarē kopumā ir nodarbināts 
liels cilvēku skaits, daudzi no tiem izjūt negatīvas darba sekas, ciešot no iegūtajām arodsli-
mībām.

Arodslimību iegūšanas riskus var samazināt ar atbildīgu pieeju, iesaisti sporta aktivitātēs 
un darba drošības noteikumu ievērošanu.  

Eiropas stratēģija  veselībai un drošībai darbā

• Pilnveidot modernu un efektīvu normatīvo dokumentāciju attiecība uz veselību un 
drošību darbā;

• Ikvienā dalībvalstī attīstīt un ieviest nacionālo stratēģiju, kas ir vērsta uz arodslimību 
un negadījumu mazināšanu;

• Veicināt ar garīgo veselību saistīto problēmu mazināšanu  un novērst citas psiholoģis-
ka rakstura problēmas darbavietās (mobings, bosings);

• Nodrošināt  nepieciešamo rehabilitāciju ilgstoši slimojošajiem vai reintegrēt tos darba 
tirgū, t.sk, darbiniekus kas cietuši no muskuļu, skeleta un saistaudu sistēmas slimībām

Lai izvairītos no sāpēm ieteicams vadīties pēc trim principiem:

• Izvairīties no riska faktoriem;

• Uzturēt muskuļus labā formā;

• Celt smagumus drošā veidā.

Ergonomika ir multidisciplināra nozare, kuras uzdevums ir darba procesa un vides pielā-
gošana cilvēkam, viņa fi zioloģiskajām un psiholoģiskajām spējām, lai padarītu darbu vieglā-
ku, veselīgāku, drošāku un efektīvāku.
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Ergonomika ir jāievieš darba vidē, lai slodzi un kustības, kas nepieciešamas darba uzde-
vumu veikšanai, samērotu ar cilvēka darba vietas izmēriem – lai cilvēks varētu veikt darbu ar 
minimālu skaitu kustību, kas novērstu nevajadzīga  noguruma rašanos un panāktu augstāku 
ražīgumu pēc iespējas īsākā laika posmā

DESMIT ERGONOMIKAS LIKUMI

1. Strādā neitrālajās pozās
2. Samazini lieko piepūli/spēku 
3. Izvieto visu tā, lai būtu viegli sasniegt
4. Strādā uz atbilstoša augstuma virsmām 
5. Samazini liekas kustības
6. Samazini nogurumu un statisko slodzi
7. Samazini spiediena punktus
8. Nodrošini brīvu vietu kustībām 
9. Kusties, vingro un pastiepies 
10. Uzturi komfortablu vidi 

NEITRĀLA ĶERMEŅA POZĪCIJA

Tā ir ķermeņa poza, kura prasa mazāku muskuļu spēka pielietojum tās noturēšanai un 
tādā veidā izraisa mazāku ķermeņa struktūru noslogojumu. Neitrāla pozīcija parasti ir aptu-
veni katras locītavas pilna kustību apjoma viduspunktā.

1.attēls. Bez gravitācijas
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2.attēls. Anatomiskais atainojums 3.attēls. Neitrāla pozīcija bez gravitācijas ietekmes

4.attēls. Nepareiza roku, plaukstas locītavas pozīcija darbojoties ar tastatūru

5.attēls. Pareiza, neitrāla roku pozīcija darbojoties ar datorpeli, tastatūru
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ERGONOMISKI PALĪGLĪDZEKĻI

Raugoties uz Ministru kabineta noteikumiem nr.344 
Nr.2 Darba devējs veic organizatoriskus pasākumus vai izmanto attiecīgus līdzekļus īpaši 

mehāniskas iekārtas, lai novērstu smagumu pārvietošanu ar fi zisko spēku

Darba devējs kā organizatorisko pasākumu var izmantot atteikšanos no smagumu pār-
vietošanas ar rokām, vairumu smagumu pārvietojot ar mehanizētiem transporta līdzekļiem.

Risinājumi ne vienmēr ir dārgi vai sarežģīti.

Ne visiem piemērojamajiem risinājumiem ir jābūt sarežģītiem un dārgiem. Bieži vien ar 
veselā saprāta palīdzību var nonākt pie vienkāršiem, iedarbīgiem un daudz lētākiem risinā-
jumiem nekā veicot lielus ieguldījumus mehānisko iekārtu iegādei. Ļoti vienkāršs piemērs: 
pievienojiet šļūtenes gabalu pie krāna, lai tādejādi nevajadzētu celt spaini līdz tvertnei, lai 
to piepildītu tīrīšanas darbu laikā.

Ergonomisko palīglīdzekļu piemēri:

6.attēls. Ergonomiskas palīgierīces smagumu pārnešanai

7.attēls. Neitrāla plaukstas locītavas pozīcija darbā ar urbi
 vai kādu citu līdzīgu instrumentu, palīgierīci
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Elkoņa un plecu locītavas ergonomika

8.attēls. Neitrāla pleca, elkoņa locītavas pozīcija darba gaitā

9.attēls. Elkoņa balsta piemērs
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Pleca kustību ergonomika

Pareizs un nepareizs situāciju atspoguļojums darba gaitā:
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Īpašs risks pārvietojot smagumus:

• Neērta krava (pārāk liela, smaga, grūti satverama, nestabila, saturs var pārvietoties, 
slidenas virsmas (eļļas, smērvielas u.c.)) 

• Smagumi jātur izstieptās rokās 
• Smagumi jāpārvieto saliecoties vai pagriežoties 
• Nepiemēroti pārvietošanas attālumi un virsmas (vertikāli, horizontāli) 
• Nepiemērots darba temps (ātrs, nemaināms) 
• Nepiemēroti individuālie aizsardzības līdzekļi, apģērbs un apavi 
• Nepietiekami izglītots darbinieks 

Nesot smagumus neergonomiskā pozīcija, liela slodze tiek radīta iegurņa apvidum (skat. 10.att)

10.attēls. Smagumu izraisītās sāpes gūžu apvidū

11.attēls. Palīglīdzekļi smagumu pārvietošanai 



91

Pārvietojot smagumus, ņemot vērā ergonomikas pamatprincipus, tomēr pareizāk būtu 
stumt nevis vilkt (skat.att.nr.12)

12.attēls. Smagumu stumšana/vilkšana  

13.attēls. Izvairīšanās no atkārtotas noliekšanās

14.attēls. Darba virsmas augstums 

Būtiski darba laikā izvairīties no biežas, atkārtotas noliekšanās un tā vietā pielietot palī-
gierīces, kas automātiski paceltu smagumu, atvieglojot darbu un samazinot slodzi uz jostas 
daļu (skat.13.att.)

Ilgstoši darbojoties vienā vietā, būtiski ir padomāt par darba virsmas augstumu, kas arī 
ietekmē darba laikā radīto slodzi (skat.14.att.) 
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Nenoliedzami, dienu pavadot veicot darbu, kas  ir smags un nogurdinošs, svarīgi ir pado-
māt arī par savām pēdām un apakšstilbiem, darba laikā pielietojot speciālus apavus un/vai 
ortopēdiskas zoles, kā arī kompresijas zeķes (skat. 15.att.)

15.attēls. Ērti apavi, ortopēdiskas zoles, kompresijas zeķes 

16. attēls. Radoši veidi darba vietas uzlabošanai

Ir labi arī ja kādā pusdienu pārtraukumā, atpūtas brīdī vai pēc darba mājās kājas paturēt 
augšā, atbrīvojot kāju un jostas daļas muskuļus, kā arī veicinot asinsriti apakšējās ekstremi-
tātēs.

Veicot darba vietas uzlabošanu ir jābūt radošiem. Ergonomika ne vienmēr ir dārga.

Ir labi ja darba laikā kādā atpūtas brīdī atrodas laiks veikt stiepšanās vingrinājumus, ja 
nav iespējams atrast laiku darba laikā, tad mēģināt to veikt vismaz pēc darba, lai mazinātu 
darba slodzes radīto ietekmi.

Attēlā ir nosvītrots vingrojums, kas ir noliekšanās. Jebkurā citā profesijā, piemēram, sēdo-
ša darba darītājiem šis  vingrinājums ir ieteicams, bet tieši būvniecības nozarē strādājoša-
jiem, piemēram, fl īzētajiem labāk šo vingrinājumu neveikt, jo šī pozīcija tiek ieņemta darba 
laikā un tādejādi darbiniekam tiek nevis atbrīvota jostas daļa, bet papildus noslogota.
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17.attēls. Stiepšanās vingrinājumi

Ir labi veikt arī diafragmālos elpošanas vingrinājumus. Diafragmālās elpošanas vingroju-
mu izmanto, kad cilvēks cieš no sāpēm muguras jostas daļā, lai atslābinātu muskulatūru un 
atvieglotu sāpes.

Apgulieties uz muguras, kājas saliektas. Vienu roku novietojiet uz krūšu daļas, otru – uz 
vēdera. Ieelpas laikā jāpaceļas rokai ar vēderu, izelpas laikā vēders ar roku nolaižas lejā. Ie-
elpu veiciet caur degunu, izelpu – caur lūpām trubiņā un divreiz ilgāk par ieelpu. Roka, kas 
atrodas uz krūtīm, jānotur nekustīgi. Veiciet 7-10 ieelpas un izelpas (skat. 18.att.).

18.attēls. Ieelpas-izelpas vingrinājums
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Ir labi arī veikt muguras jostas daļas relaksācijas vingrinājumus. Šos vingrinājumus veic 
sāpju gadījumā, bet ir ieteicams arī pēc darba slodzes atbrīvot muskuļus pēc smaga darba.

Pozīcija ir guļus uz muguras, kājas novietotas uz bumbas, krēsla vai dīvāna malas. Šādā 
veidā atpūtieties, atslābinot muguras jostas daļu. Papildus varat pievienot diafragmālās el-
pošanas vingrojumu. Veiciet 7-10 ieelpas un izelpas (skat. att. 18).

19.attēls. Diafragmālās elpošanas vingrinājums

Lai mazinātu muguras sāpes, būtiski ir padomāt par vēderpreses muskuļu stāvokli. Vē-
dera muskulatūrai ir būtiska nozīme muguras stabilitātei, esot tonusā tiek nodrošināta arī 
muguras stabilitāte.

20.attēls. Vingrinājumi, kuriem nav nepieciešams aprīkojums

Ir jāstiprina arī iegurņa muskuļi, kas tiek noslogoti darba laikā, jo vājas muskulatūras ie-
spaidā rodas traumas, sāpes.

Ja iegurnī būs laba limfas attece, asinsvados labi cirkulēs asinis, iegurņa orgāni būs apa-
siņoti un veselīgi

Atrodoties guļus stāvoklī uz muguras, kājas salieciet ceļos. Izelpas laikā, paceliet iegurni 
uz augšu. Sasprindziniet iegurņa muskuļus un veicot ieelpu, atgriezieties atpakaļ sākumstā-
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voklī. Ir  jāsajūt sasprindzinājums sēžas rajonā, un šim sasprindzinājumam jābūt tādam, ka 
varat noturēt sasprindzinātu gan labo, gan kreiso iegurņa pusi.  

21.attēls. Iegurņa vingrinājumi

Tāpat būtiski ir atbrīvot plecu joslas muskuļus.

Noslēgumā piedāvājam četrus veidus emociju kontrolei:

• Trenēt spēju saskatīt pozitīvo pusi visās izaicinošajās situācijās.
• Mācīties izprast savas emocijas.
• Risināt problēmas, nevis izvairīties no tām.
• Rūpēties par fizisko veselību, lai uzlabotu emocionālo izturību

22.attēls. Vingrinājumi plecu joslas atbrīvošanai
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Ilona KUŅICKA

INTEGRĒTS PROJEKTS MŪŽIZGLĪTĪBAS MODUĻA  
“INICIATĪVA UN UZŅĒMĒJDARBĪBA” APGUVES IETVAROS. 

TIRGUS IZPĒTE, DARBS AR KLIENTIEM, REKLĀMA, KVALITĀTE

Iztēle ir svarīgāka par zināšanām. Zināšanas ir ierobežotas, kamēr iztēle aptver visu pa-
sauli, stimulē progresu un dod dzīvību evolūcijai. 

/Alberts Einšteins/

Balstoties uz Eiropas ieteikumā iekļautajām kompetencēm, kas tiek uzskatītas par neat-
sveramām personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai aktivitātei, sociālajai iekļaušanai 
un  nodarbinātībai, tiek aktualizēta: 1) skolēnu mācību motivācijas veicināšana; 2) dzīves 
prasmju apguves sekmēšana; 3) problēmu risināšanas prasme; 4) prasme uzstāties; 5)prob-
lēmu risināšanas kompetence komandā. Līdz ar to apgūstamās prasmes saistītas ar izglīto-
jamā spēju kompleksi lietot zināšanas, prasmes un paust attieksmes, risinot konkrēto situā-
ciju, mainīgās reālās dzīves situācijās. Indivīda gatavība dzīves darbībai mūsdienu mainīgajā 
pasaulē, spēja izmantot zināšanas, prasmes un paust attieksmi, risinot problēmas mainīgās, 
reālās dzīves situācijās un adekvāti lietot mācīšanās rezultātu noteiktā kontekstā – tās ir 
kompetences, kas ir nozīmīgas mūsdienu jaunatnei . 1

Katram uzņēmējam - vai tas ir flīzētājs, vai apdares darbu speciālists ir jābūt izpratnei par 
sava uzņēmuma veidošanu, savu pakalpojumu reklāmu. Šoreiz padziļināti izskatīsim reklā-
mas veidošanas pamatprincipus.

 Moduļa “Iniciatīva un uzņēmējdarbība” (1.līmenis) 2 ietvaros audzēkņi apgūst tēmu 
Klients, klientu segmenti. Kuras noslēgumā jaunieši spēj izvēlēties produktu konkrētai klien-
tu grupai, zina klientu segmentācijas vispārīgos pamatprincipus, klientu grupas un labu-
ma saņēmēju no produkta, izprot klienta vajadzības un vēlmes atkarībā no klientu mērķa 
grupas, produkta izplatīšanas veidus, prot darboties komandā. Moduļa ietvaros Izglītojamie 
praktiski izveido savu virtuālo uzņēmumu, kas darbojas būvniecības segmentā. Spriež par 
to, kā vajadzētu organizēt darbu un kādus klientus var cerēt sagaidīt, kādus produktus viņi 
varētu izvēlēsies. Modelē mērķa klienta  portretu, detalizēti raksturo potenciālo klientu, viņa 
vajadzības. Analizē, kur šie klienti pašlaik iegādājās šo pakalpojumu, vērtē, ko klients varētu 
vēlēties, nosauc un pamato labuma saņēmēju.

Moduļa “Iniciatīva un uzņēmējdarbība” (2.līmenis) 3 Tēmas Tirgzinības darbība uzņēmumā  
noslēgumā jaunieši spēj izstrādāt idejas tirgzinības pasākuma plāna īstenošanai, balstoties 
uz tirgus izpēti un datu analīzi, zina tirgus izpētes metodes, tirgzinības pasākuma elemen-

1 Skola2030.lv https://www.skola2030.lv 

2 “Iniciatīva un uzņemējdarbība”1.līmenis https://www.visc.gov.lv/lv/modularas-programmas 

3 “Iniciatīva un uzņemējdarbība”2.līmenis   https://www.visc.gov.lv/lv/modularas-programmas
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tus, zina un raksturo iekšējās un ārējās vides faktorus, tirgus izpētes metodes, novērtē to 
priekšrocības, izprot  tirgus izpētes nozīmi un tirgzinības pasākumu ietekmi uz biznesa ide-
jas īstenošanu. Veic patērētāju vai konkurējošo uzņēmumu izpēti, apkopo un analizē iegūtos 
tirgus izpētes datus, izskaidro to lietošanas iespējas, nosauc tirgzinības pasākuma komplek-
sa elementus, izsaka un pamato savu viedokli par konkrētā uzņēmuma tirgzinības pasākuma 
kompleksa elementiem. Izstrādā un pamato tirgzinības pasākumu plānu konkrētam uzņē-
mumam. Izstrādā  un analizē piemērotākos produkta virzīšanas pasākumu veidus. Moduļa 
ietvaros izglītojamie praktiski iepazīst detalizētu informāciju un konkurences priekšrocības, 
analizē pozīciju tirgū, izvērtē stiprās un vājās puses, mācās saskatīt tirgvedības mērķus un 
mērījumus, tirgvedības kanālus un stratēģijas, loģistiku un fi nanšu parametrus. Veido tirdz-
niecības pasākumu kompleksa elementus. Izstrādā un pamato tirgzinības pasākumu plānu 
savam uzņēmumam.

PRAKTISKĀ NODARBĪBA ’’TIRGZINĪBAS PASĀKUMI’’

Nodarbības sasniedzamais rezultāts: 1) zina kas ir reklāma, tās attīstības vēsturi, reklāmas 
pamatmērķi, mērķi un  tā klasifi kāciju, reklāmas līdzekļus; 2) izprot reklāmas veidošanas 
pamatprincipus, izprot kāds reklāmas veids ir visefektīvākais dažādos preču dzīves ciklos; 3) 
prot prezentēt savu reklāmu. 

IEVADS

Senajā Ēģiptē tika izmantoti papirusi ar rakstītu tekstu par preču tirgošanu vai arī reklā-
mas plakāti, kurus stiprināja pie sienām.

1.attēls. Papiruss, 3.gadsimts 4

4 Attēls https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_advertising

Senajā Ķīnā pirmās reklāmas bija mutiskas, reklāmas tekstu skandēšana dzejas formā 
notika fl autas spēles pavadījumā (11.-7.gs.p.m.ē).
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2.attēls. Flautas 5

Vēlāk reklāmas teksti tika pierakstīti uz papīra kaligrāfiskām rakstu zīmēm. Papīrs tika iz-
gudrots 105. gadā Senajā Ķīnā.

4.attēls. Gadsimta kaligrāfijas parauga kopija 6

Līdz ar īpašas vara plāksnes izgudrošanu, kuru izmantoja teksta drukāšanai un pavairoša-
nai (10.-13. gadsimts), sāka drukāt četrstūrveida papīra reklāmas plakātus.

5 Attēls https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_advertising 

6 Attēls https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_advertising

7 Avots: https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_advertising

5.attēls. Bronzas plāksne, kuru izmantoja reklāmas teksta drukāšanai  
Liu ģimenes adatu veikalam 7
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19.gadsimtā tika radīti efektīvas reklāmas paņēmieni. Par modernās reklāmas pamatli-
cēju dēvēja T. Barratu (1841-1914), ziepju ražošanas uzņēmuma “Pears Soap” priekšsēdētāju 
(skat.6.att.). Viņš radīja ļoti efektīvu reklāmas kampaņu kompānijas ražotajai produkcijai, 
izmantojot trāpīgus saukļus, frāzes un attēlus.

19. un 20. gadsimtā populārs bija šāds šīs kompānijas ziepju reklāmas sauklis – “Labrīt! Vai 
jūs esat lietojuši Pears ziepes?” T.Barrata idejas par veiksmīgas reklāmas priekšnoteikumiem 
tiek izmantotas arī mūsdienās (skat.7.att.). 

Attēlā – “Pears ziepes’’ reklāma, kas vēsta, ka šīs ziepes padarīs rokas maigas, baltas un 
brīnišķīgas.

Reklāma (no latīņu valodas reclamare — ‘skaļi saukt, izkliegt’) ir materiāls, kura pamat-
mērķis ir rosināt vai pārliecināt cilvēkus iegādāties noteiktu produktu, pakalpojumu, popu-
larizēt kādu ideju vai indivīdu. 

1843. gadā ASV tika izveidota pirmā reklāmas aģentūra (Volnijs Palmers, Filadelfi ja), kura 
sākumā neuzņēmās nekādu atbildību par reklāmas saturu, taču 20. gadsimta sākumā reklā-
mu aģentūras uzņēmās atbildību arī par to, kas tiek reklamēts.

6.attēls. T. Barratu 8 7.attēls. “Pears ziepes’’ reklāma 9

8 Attēls: https://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_J._Barratt#/media/Archivo:Thomas_J._Barratt.JPG 

9 Attēls: https://en.wikipedia.org/wiki/Pears_(soap)#/media/File:Pears’_Soap_advertisement_1886.jpg
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Reklāmas mērķu klasifikācija

Reklāmas uzdevums: 1) radīt pieprasījumu pēc kāda produkta, tāpēc reklāmām raksturīga 
produkta pozitīvo īpašību izcelšana vai pārspīlēšana un negatīvo īpašību noklusēšana; 2) 
popularizēt preci; 3) iepazīstināt ar preces īpašībām, preces iespējamo izmantošanu; 4) in-
formēt pircējus par priekšrocībām un atlaidēm; 5) nostiprināt uzticību precei; 6) pārspēt 
konkurentu preces.

Reklāmas pamatprincipi: radīt un noturēt patērētāja interesi par produktu; veicināt

patērētāja vēlmi iegūt produktu vai rīkoties kā citādi atbilstoši reklāmdevēja nolūkiem.

Reklāmai var tikt izmantoti dažādi līdzekļi:

• dekoratīvie līdzekļi (vitrīnas, plaukti, skatlogi u.c.);
• priekšmetiskie līdzekļi (suvenīri, dāvaniņas, preču paraugi u.c.);
• akustiskie līdzekļi (radio, mutiskā, muzikālā reklāma);
• vizuālie līdzekļi (zīmējumi, diapazoni, TV reklāmas klipi u.c.);
• grafiskie līdzekļi (katalogi, brošūras, kalendāri u.c.);
• pasākumi (pārtikas preču degustācijas, modes skates, sporta sacensību organizēšana u.c.).

Atšķirīga reklāma jāpiedāvā dažādās preces dzīvescikla stadijās (skat.9.att.)

9.attēls. Preces dzīves cikla stadijas 10

10 Attēls: https://www.google.com/search?q=rekl%C4%81mas+dz%C4%ABves+cikls&sxsrf=ALeKk00TQVuPi_Mk9Z 
pxDXxSkik2udw5KA:1623361909658&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiO
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Kā veidot labu reklāmu

1. Jāizlemj, uz ko būs vērsta reklāma - uz preci vai uz pircēju. Ja reklāma orientēta uz preci, 
tad jāakcentē tās īpašības, patērēšanu vai arī salīdzināt ar citu preci.

2. Lai reklāma sāktu darboties, jāpanāk, lai patērētājs tai pievērš uzmanību.

3. Kad patērētāju interese ir piesaistīta, jārada interese. To var panākt radot labu noska-
ņojumu, pozitīvas emocijas, jo šādā situācijā cilvēki visvieglāk šķiras no savas naudas.

4. Jāveido patērētāju motivācija - jārada argumenti, motīvi, iemesli, kas būtu pamats pa-
tērētāju rīcībai. 

5. Jāpalīdz patērētājiem apzināties savas vajadzības. Jo labāk viņš tās apzināsies, jo lielā-
ka būs viņa vēlme nopirkt preci.

6. Jāpamudina patērētājs uz rīcību.

Reklāmai jābūt oriģinālai, lai tā saistītu patērētāja uzmanību daudzu citu vidū. Pievilcīgai 
ar skaistu noformējumu, humoru, patērētājam tuvām izjūtām, uzskatāmu pamatojumu pro-
dukta kvalitātei. Tai jābūt realizētai piemērotā vietā, laikā un atkārtoti apskatāmai, saklau-
sāmai.

PRAKTISKAIS  UZDEVUMS

Izglītojamais izvēlas labāko reklāmas līdzekli, lai reklamētu flīzētāja pakalpojumus, vado-
ties pēc  reklāmas mērķa, konkrētā situācijā ņemot vērā preces dzīves ciklu. Izvēlas reklāmas 
līdzekli, sastāda reklāmas tekstu, ņemot vērā labas reklāmas nosacījumus (uz ko būs vērsta 
reklāma, pievērš uzmanību, jārada interese, jāveido patērētāju motivācija, jāpalīdz patērē-
tājiem apzināties savas vajadzības, jāpamudina patērētājs uz rīcību).
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Natālija ANDREJEVA

INTEGRĒTAS VALODU UN MODUĻA «FLĪZĒŠANA» 
 SATURA APGUVES IESPĒJAS

Dzenies nevis pēc panākumiem, bet gan pēc patiesām vērtībām.

/Alberts Einšteins/

Valodu prasmēm ir būtiska loma karjeras veidošanā. Ja Jūs gribat atrast labu darbu bizne-
sa, tehnoloģiju, zinātnes vai būvniecības jomās, steidzami metiet pie malas visus neatliekamos 
darbus un sāciet mācīties angļu valodu! Šodien, pateicoties tādiem masu mediju līdzekļiem kā 
internets, televīzija un prese, mums ir praktiski neierobežotas iespējas iegūt informāciju par da-
žādiem jautājumiem. Ir tikai viena problēma - lielākā daļa šīs informācijas ir angļu valodā… Bet 
kā izveidot angļu valodas stundu, lai ieinteresētu audzēkņus? Kā sadarboties ar citu priekš-
metu skolotājiem veidojot kopīgos projektus valodu apguves veicināšanai?

CLIL JEB VALODAS UN SATURA INTEGRĒTA APGUVE

Using languages to learn – learning to use languages /G. Lange, D. Marsh/

Integrācija, globalizācija un socializācija lielā mērā ietekmē norises sabiedrībā, no kurām 
izriet arī aktualitātes mūsdienu izglītībā – mācīšanās prasmju attīstība un mācību satura in-
tegrācija. Divu vai pat trīs svešvalodu apguve līdzās dzimtajai valodai ir mūsdienu nepiecieša-
mība. Vairāku valodu apguve no agrīna vecuma minēta arī Eiropas Savienības un Latvijas Re-
publikas izglītības procesu reglamentējošos dokumentos. Ilgstoši Latvijā mācību priekšmetus 
dalīja valodu priekšmetos un satura priekšmetos. Dominēja uzskats, ka valoda un kultūra ir 
tikai valodu stundu jautājums. Mūsdienās izpratne par valodu lomu skolēnu izglītībā ir pa-
dziļinājusies, un to apguve vairs nav tikai pašmērķis. Valoda tiek apgūta, lai skolēns to spētu 
kvalitatīvi izmantot ne tikai ikdienas komunikācijā, bet arī citu mācību priekšmetu apguvē. 
CLIL ir saīsinājums no angļu valodas Content and Language Integrated Learning, kas latviešu 
valodā nozīmē satura un valodas integrētu apguvi. Pirmoreiz šo terminu 1994. gadā lietoja 
Deivids Maršs (David Marsh). CLIL pieeja balstās uz tēzi, ka, mācoties valodu, tiek apgūts arī 
kāds cits mācību priekšmets, un otrādi, – apgūstot noteiktu tematu, mācās arī valodu. Eiropā 
CLIL tiek uzskatīta par vienu no jaunākajām pieejām mācību satura plānošanā un tā apguves 
metodikā. Ja vēl pirms dažiem gadiem CLIL pieeja vairāk tika izmantota valodu (īpaši otrās va-
lodas un citu svešvalodu) apguves procesā vai bilingvālās mācībās mazākumtautību izglītības 
programmās, tad šobrīd tās izmantošanas robežas ar katru gadu paplašinās.

ANGĻU VALODA FLĪZĒTĀJIEM

Mēs pasniedzam profesionālo svešvalodu arī būvniekiem, apdares darba tehniķiem, kuri 
apgūst flīzēšanu, lai pēc tehnikuma absolvēšanas varētu konkurētspējīgi sadarboties, pirm-
kārt, ar darba devējiem, otrkārt, ar klientiem, kā arī, aizbraucot uz ārzemēm, viņi varētu citā 
vidē iegādāties visu nepieciešamo savam darbam un veiksmīgi komunicēt. Pēc tehnikuma 
absolvēšanas angļu valodas zināšanas viņiem ļaus: 
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1. Efektīvāk strādāt ar datoru. Vairākums datorprogrammu ir uzrakstītas angļu valodā, 
tāpēc tās varēs labāk izprast zinot angļu valodu.

2. Uzrādīt „labas angļu valodas zināšanas” savā CV. Tas palīdzēs atrast savu sapņu darbu 
un saņemt lielāku atalgojumu.

3. Uzzināt tehnisko informāciju. Angļu valoda ir tādu mūsdienu augsto tehnoloģiju valoda, 
kā piemēram, datorzinātnes, ģenētika un medicīna, būvniecība. Ja Jums būs jāmeklē infor-
māciju par šīm jomām, visdrīzāk Jums tas būs jādara angļu valodā. Lasīt tehnisko literatūru 
bez problēmām. Vai pat pašam rakstīt savus rakstus! 

4. Kļūt par starptautiskas klases uzņēmēju. Starptautiskie darījumi tiek veikti angļu va-
lodā. Bet šodien viss bizness ir starptautisks. Tāpēc, ja Jūs vēlaties kļūt par tā pilntiesīgu 
dalībnieku, Jums obligāti ir jāzina angļu valoda - lai sarunātos ar darījuma vides pārstāvjiem, 
piedalītos konferencēs, starptautiskās tikšanās, lasītu starptautiskos biznesa izdevumus utt.

5. Paaugstināt savu profesionālo kvalifikāciju. Sazināties ar profesionāļiem no visas pa-
saules, apmeklēt starptautiskas konferences un ārvalstu zinātniskos centrus. Citā vidē iegā-
dāties visu nepieciešamo savam darbam un veiksmīgi komunicēt ar ārzemniekiem.

Latgales Industriālā tehnikuma profesionālās svešvalodas kurss 

Kursa saturs: 1)profesionālas lasīšanas prasmes apguve darbā ar tekstu specialitātē; 2) 
lietišķās sarunvalodas pamatu apguve un diskusijas spēju attīstīšana; 3) klausīšanās uz-
tveres attīstīšana dalībai piemēram būvsapulcēs, projektos u. tml.; 4) rakstveida izteiksmes 
attīstīšana veidojot specifiskus būvniecības nozares dokumentus. 

Mūsu programma sastādīta atbilstoši būvniecības nozares prasībām, saskaņā ar izstrādā-
tajam kopējām vadlīnijām valodu apguvē, mācīšanā un valodas prasmju pielietojumā.

Mērķis un uzdevumi, izteikti kompetencēs un prasmēs:
Paplašināt un bagātināt profesionālās lasīšanas prasmes darbā ar tekstiem specialitātē 

un attīstīt kvalitatīvas lietišķās valodas mutvārdu un rakstveida prasmes un kompetences.

Sasniedzamie studiju rezultāti un to vērtēšana:
Runāšana: Dialogs - spēj sazināties samērā brīvi un spontāni par plašu jautājumu bloku 

(vispārīgie, teorētiskie, profesionāli orientētie jautājumi). Monologs - spēj sniegt skaidru 
aprakstu par dažādiem tematiem. 

Kritēriji: spēj uzņemties iniciatīvu intervijās un diskusijās. Prezentē sistemātiski izstrādātu 
referāta izklāstu.

Klausīšanās: spēj uztvert gan tiešā klātbūtnē, gan pārraidītu tekstu par zināmām un nepa-
zīstamām tēmām sabiedriskajā un mācību profesionālajā jomā. 

Kritēriji: spēj saprast uztvertās informācijas būtību, interpretēt to, veikt testēšanas uzdevumus.

Rakstīšana: spēj izveidot skaidru, detalizētu uztvertā teksta apkopojumu, kopsavilkumu, 
anotāciju, iztirzājumu un sastādīt specifiskus būvniecības nozares dokumentus. 

Kritēriji: spēj rakstiski pamatot savu viedokli, uzsvērt apspriežamā jautājuma pozitīvās un 
negatīvās puses, izvērtēt risinājuma veidus.
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Lasīšana: spēj patstāvīgi lasīt un caurskatīt vienkāršus būvniecības nozares tekstus, kā arī 
iegūt informāciju, apgūt to un iepazīt terminus no profesionāli orientētiem nozares avotiem. 

Kritēriji: spēj analizēt izlasīto un apgūto tekstu saturu , identificēt nozares terminoloģiju 
atbilstoši uzstādītajiem mērķiem un uzdevumiem.

PRAKTISKĀ DAĻA. UZDEVUMI

Flīzēšanas darbos izmantojamā vārdnīca
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Daugavpils Universitāte, HSZI IIC prof. Dzintra ILIŠKO

ATSAUKSME
PAR LATGALES INDUSTRIĀLĀ TEHNIKUMA PEDAGOGU  

METODISKO RAKSTU KRĀJUMU: “INTEGRĒTA MĀCĪBU PROCESA PLĀNOŠANAS 
UN ĪSTENOŠANAS IESPĒJAS PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ

PRAKTISKĀ PIEREDZE: VISPĀRIZGLĪTOJOŠO UN PROFESIONĀLO MĀCĪBU 
PRIEKŠMETU SKOLOTĀJU SADARBĪBA 

Latgales Industriālā tehnikuma pedagogu sastādītais  rakstu krājums: “INTEGRĒTA MĀCĪ-
BU PROCESA PLĀNOŠANAS UN ĪSTENOŠANAS IESPĒJAS PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ  
ir veiksmīgs  palīgs integrēta un starpdisciplināra mācību procesa plānošanai  profesionālās 
izglītības iestādēm. Krājuma fokuss ir integrēta mācību procesa plānošana un profesionāļu 
sadarbība integrēta mācību satura īstenošanā. Atsevišķas problēmas daudz veiksmīgāk var 
risināt, integrējot zināšanas no dažādām mācību disciplīnām un šķērsojot starpdisciplīnu 
robežas. Starpdisciplinārās mācību process nodrošina ideju bagātību, problēmu risināšanu 
no vairākiem skatu punktiem, kā arī radošas pieejas īstenošanas iespējamību. 

Starpdisciplinārā mācību vide krājumā tiek skatīta nevis kā pašmērķis, bet līdzeklis un nosacī-
jums skolotāju un audzēkņu sadarbībai, darbam jauktās komandās. Tas ietver mācīšanās pieeju 
darot, pieredzē balstītu mācīšanos, un radošu problēmu risināšanu. No pedagogiem tas prasa 
gatavību strādāt starpdisciplinārā mācību vidē, attīstot vēl citas komplicētākas profesionālās 
kompetences salīdzinājumā ar tām, kas noteiktas skolotāja profesijas standartā. 

Īstenojot integrētas mācības, tiek īstenota cita darba organizācijas filozofija, sadarbība, 
citi mācību materiāla izstrādes un pasniegšanas principi. Starpdisciplinārās mācības tiek īs-
tenotas skolotāju komandās  ne tikai plānot starpdisciplinārās mācības un saskaņot ar savu 
mācību priekšmetu saistītos specifiskos elementus, bet arī apspriežot kopējās darbības ie-
spējamību un pedagoģiskos izaicinājumus. Rakstu autori ierosina veicināt profesionāļu sa-
darbību, lai izstrādātu efektīvu integrētu mācību stundu. Tādējādi, pedagogiem ir jāpievērš 
uzmanība stundas integrēta satura izveidei, apgūstamo zināšanu un prasmju pielietojuma 
dzīvē nodrošināšanai, respektējot apgūstamās profesijas specifiku, kā arī precīzi formulējot, 
ko vēlas sasniegt, kā to var  panākt ar visoptimālākajam metodēm, kā arī formulējot  sasnie-
dzamos mācību rezultātus. Nozīmīga vieta ir atvēlēta arī darba drošībai un ergonomikai, kā 
arī profesionālās angļu valodas integrēšanai mācību saturā. Īstenojot studiju kursos pare-
dzēto saturu, piedāvātie materiāli paredz iemaņu un pieredzes attīstīšanu apstrādāt daudz-
veidīgus datus, darboties komandā, piedāvāt risinājumus nestandarta situācijām, veidot sa-
karības starp teorētiski apgūto un šo zināšanu reālu pielietojumu ikdienā, analizēt paveikto 
un izvirzīt mērķus nākamajiem darbiem. 

Krājums apkopo teorētiskas atziņas un labās prakses piemērus, kuras varēs izmantot ap-
dares darbu tehniķi, interjera dizaina speciālisti, inženierkomunikāciju tehniķi, arhitekta pa-
līgi un flīzētāji. 
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