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kopš bērnības nepatīk, ja mani kontrolē
ja darbs ir ne tikai darbs, bet arī dzīve, tad        

Kāpēc? tajā nav vietas kontrolei;
radošs process kontrole

pati gribu būt 



Skolotāju un direktores meita

latviešu valodas un literatūras skolotāja

manas kurpes    klases audzinātāja

Rīgas Juglas vidusskolas direktore

sieva

mamma 

ome



Haydn Symphony No 88 4th 
mov. Bernstein Wiener Philarmoniker

https://www.youtube.com/watch?v=9v6d0oJDL54



Vai skolotājas un Aijas dzīves principi 

principi ir atšķirīgi?

Skolotāja, vadītāja

► Ļaut izvēlēties, 
saglabājot atbildību

► Nedarīt ķekša pēc

► Darīt kopā

► Ļaut runāt par 
sajūtām

Aija

► Ticēt cilvēkiem

► Mīlēt

► «Neiedomāties par 

daudz!»

► Mācīties no savām 
kļūdām



Uzticēšanās kultūra ģimenē, skolā valstī

► Es pati gribu būt labāka priekš saviem mīļajiem, un katrs Tavs pārjautājums man liek pat

to domāt. Un tad man sāk likties, ka neesmu gana laba mamma. Un Dies’ pasarg,

lūdzu, vienmēr jautā, ja kaut kas Tevi nomāc, citādi- kāda jēga no ģimenes? Palīdzēsi

ar manām raizēm? Buča! (mana meita Ieva)

► “Domāju, ka radošumu ikvienā cilvēkā nogalina tieši bailes - bailes no kritikas,

nosodījuma, no tā, ka ar savu viedokli un uzskatiem izskatīšos neprofesionāls u.tml. Man

nav bail domāt un teikt to, ko domāju - tas arī dod vislielāko brīvības sajūtu.”

(psiholoģe Elīna)

► «Mēs varam sev iestāstīt, ka Covid-19 ir tikai atsevišķs, izolēts gadījums, nelaime vai

katastrofa, varam bļaustīties, ka pie visa vainīgi viņi. Tā ir mūsu brīvība, varam tā darīt.

Vai arī varam pacensties un piešķirt skaitīšanai jēgu. Pēc iespējas labāk likt lietā šo laiku,

izmantot, lai padomātu par to, ko normalitāte mums liedz apdomāt: kā esam te

nonākuši, kā vēlētos turpināt tālāk. Skaitīt dienas. Dabūt gudru sirdi. Nepieļaut, ka visas

šis ciešanas izrādās veltīgas.»

(Paolo Džordāno «Sērgas laikā», fizikas zinātņu doktors, itāļu rakstnieks)



Mans redzējums nosaka manu rīcību un 

rezultātu

DARI!

IEGŪSTI!

REDZI!



Uzticēšanās pamatā
▪ Atklātība

▪ Atvērtība

▪ Patiesums

▪ Godīgums

▪ Spēja turēt solījumus

▪ Labvēlība

▪ Cieņa

(Zane Krūmiņa, psiholoģe)



PAĻĀVĪBAS SAJŪTU UN LIEK

UZŅEMTIES PILNU ATBILDĪBU

PAR SAVU DARBU

PAŠDISCIPLĪNU, UZRUNĀ

SIRDSAPZIŅU UN VEICINA

ATBILDĪBAS SAJŪTU

BRĪVĪBAS SAJŪTU UN ATVER

DURVIS RADOŠUMAM, KAS TIK

ĻOTI NEPIECIEŠAMS SKOLOTĀJA

DARBĀ

UZTICĒŠANĀS SNIEDZ

UZTICĒŠANĀS VEIDO

UZTICĒŠANĀS DOD



Uz kādiem jautājumiem meklēju atbildes es?

► Kā es uz citiem raugos- caur kontroles vai atlaišanas prizmu?

► Vai esmu cilvēks, kuram var uzticēties?

► Vai pirms lēmuma pieņemšanas vispirms mēģinu saprast otru?

► Vai spēju būt pazemīgs un cienīt otru?

► Vai spēju saskatīt iespēju palīdzēt, mīlēt un kaut ko mainīt citu trūkumos?

► Vai savas un citu kļūdas uztveru kā izdevību mācīties?

► Vai vidē, kur esmu, atļaujos riskēt un izdarīt kaut ko netradicionālu?

► Vai, izprotot savu sirdsapziņu, es spēju saprast, ko nozīmē būt kolektīvās sirdsapziņas 

daļai?

► Vai ar savu redzējumu un vērtībām spēju iekļauties kopīgā redzējuma un vērtību 

veidošanā?

► Vai ar savas neatkarīgās gribas palīdzību esmu gatavs radīt kopīgo gribu- vai spējam 

vienoties par kopīgu darbību svarīgu mērķu sasniegšanai?



Kā korekti saņemt atgriezenisko saiti?

Ko turpināt?

Ko pārtraukt?

Ko sākt?



Uzticēšanās nāk avansā, tiek dāvāta, 

pēc tam attaisnota (Vents Sīlis, RSU docents)

«Un no lietām, ko turpināt. Jums noteikti jāturpina šis
fantastiskais darbs. Pēc katras padomes sēdes man ir
ļoti laba sajūta un ir ļoti žēl, ka vēl nav bērnu, ko sūtīt
RJV :)

Zinu, ka tas noteikti prasa daudz spēka un izturības,
bet domāju, ka ļoti daudz cilvēku tic jums :)

Tas nu īss savilkums no idejām, kas man galvā.

Veiksmīgu nedēļu!»

Mārtiņš Kāns



STARP CITU, 

Jānis Mencis, seniors, teicis, 

ka «izglītība ir viss, kas cilvēkā paliek pēc tam, kad viņš 
visu ir aizmirsis». 

Personības unikalitāte = raksturs + kompetence



Kas ir mūsu grūtākais 
izaicinājums?

Atteikties no kontroles,

kaut arī vislabāko

nodomu vadītas 


