
Pieteikums konkursam



Labdien, ISKU komanda!

Jums raksta no skolas Gaismas Tilts 97’. Sveicam Jūs 90 gadu jubilejā! Ja Jūs būtu cilvēks, Jūs
tagad būtu sirma omīte, kas saviem mazbērniem velta sirsnīgus stāstus, lai caur tiem nodotu
padomu tālākai dzīvei. Taču Jūs esat pieredzējis uzņēmums, un caur šo konkursu stāsta vietā
veidojat atbalstošu un rosinošu vidi nākamajai paaudzei – mūsu bērniem.

Paldies, Jums par to!



Arī mūsu skola šogad svin kopā ar Jums, jo 2018.gadā skolai paliek 25.gadi.

Skolas dzimšanas dienas pārsteigumu gādāsim visi kopā – skolēni un vecāki, un šo vēstuli
rakstam no mums visiem.

ISKU izvēloties skolu Gaismas Tilts 97’, ISKU mēbeles bērnus priecēs skolas vēstures
kabinetā, taču tikpat ļoti tās būtu nepieciešamas arī bioloģijas kabinetā.

Vēstules turpinājumā, par to ko mēs, vecāki un bērni, domājam par skolu, un kāpēc tieši mūsu
skolai būtu īpaši vērtīgs Jūsu dāsnais dāvinājums.

Svinam mūsu 
mīļās skolas 25

Svinam skaistos 
Latvijas 100

Pateicoties konkursam uzzinājām 
un pievienojamies ISKU 90



Runā vecāki, par skolu un tās darbību:

“Gaismas tilts 97’ ir privātā pamatskola Ķekavā. Dibināta viena no pirmajām, 1993.gadā,
un tātad arī pieder pie vecākajām privātskolām Latvijā. Skolas darbības vēsturē bija posms,
kad, tās dibinātāji vairs nevēlējās darbību turpināt un skolas ēka nonāca pašvaldības
īpašumā. Iniciatīvu skolu saglabāt, uzņēmās daži no skolas skolotājiem, kam pateicoties
skola arvien turpinājusi pastāvēt, nomājot šo pašu ēku no pašvaldības.

Skolas pastāvēšana arī tagad, ik gadu, ir maza uzvara, kas jāizcīna. Mēs redzam, ka skola
visus šos gadus darbojusies kā bezpeļņas organizācija (uzņēmums). Visus vecāku
iemaksātos naudas līdzekļus 100% ieguldot mācību vides uzlabošanai un mācību
programmas paplašināšanai.

Novada pašvaldības izglītības nozarei novirza pat 40% un vairāk no kopēja budžeta, taču no
šī budžeta privātskolas neatbalsta neviens, vai atbalsta ļoti minimāli. Finansiālais atbalsts,
ko Gaismas Tilts 97’ saņem no pašvaldības - tikai pēdējos gados neliels līdzfinansējums
vecāku skolas maksai. Ja visi Gaismas Tilts 97’ skolas bērni ietu pašvaldības skolā, līdzekļi
būtu jāpiešķir pilnā apmēra kā jebkuram citam novada bērnam. Taču tā kā neviens likums
atbalstu privātskolām neregulē, tad atbalsta piešķiršana ir tikai pašvaldības sirdsapziņa.



No pašvaldības nomātajai ēkai kritiski nepieciešami ēkas pamatu atjaunošana un
hidroizolācija pagrabtelpu remontam, ēkas fasādes remonts u.c. Skolai ir jāgaida rindā, kad
pašvaldība tam atradīs finansējumu. Tikmēr pašvaldības skolas ir jau pilnībā atjaunotas no
ārpuses un pat iekštelpās, vai arī nākamajos gados jau ir ieplānots ne tikai remonts, bet arī
jaunu skolu un piebūvju būvniecība.

Mēs, vecāki un bērni, saprotam, atšķirībā no pašvaldības skolām, šīs skoliņas vide būs
mums jāfinansē un jāveido pašiem, ka pašvaldības prioritāte izglītības jomā nebūsim.

Tāpēc šogad, 2018.gada februārī atsakoties no daļas pašvaldības līdzfinansējuma veselam
pus gadam, vecāki esam saziedojusi pirmo daļu, turpat 6000 tūkstoši EUR, tādu skolas
vajadzību realizēšanas uzsākšanai kā jauns grīdas segums, jaunu datoru un projektoru
iegāde.

Skolai tāpat būtu nepieciešamas jaunas mēbeles visās klasēs, pagalma sakārtošana,
skolotāju apmācība, un algu izlīdzināšana tādā apmērā, kā tas ir pašvaldību skolās. Bērnu
garderobju, brīvā laika telpu un skolotāju istabas izveidošana. Un tas viss, bez skolas
līdzfinansējuma jau minētajam ēkas kapitālajam remontam. Mēs, vecāki, kopā ar skolu
pakāpeniski meklējam finansējumu un iespējas.

Un mēs ticam, ka mums izdosies! Un ikkatra palīdzīga roka ir svētīga.



Skola arvien bijusi vecākiem toleranta, un neskatoties uz daudzajām vajadzībām nav
prasījusi palielināt mācību maksu. Skola darbību organizējusi, iztiekot un plānojot attīstību
no tiem līdzekļiem, kas tai ir. Mēs, vecāki un bērni, gribam atdarīt ar labu, un lūdzam ISKU
palīdzību, sagādāt skolai pārsteigumu.

ISKU uzņēmumā strādā eksperti, kas palīdz atrast katram individuālu risināju, atrodot
unikālu vidi katrai vietai. Mēs vecāki gribam nodrošināt labāku vidi saviem bērniem. Mūsu
skola un skolotāji, strādā spējot radīt individuālu vidi katram bērnam.

Stereotipu vadīti ir sabiedrības uzskati, ka privātskolas bērnu vecāki ir pārbagāti. Pateicoties
šai skolotāju radītajai individuālajai pieejai, te ir daudz bērni, kas ir ar īpašākām veselības
vajadzībām. Tādējādi, esot mierīgākā un stabilākā vidē, bērni var izaugt par pilnvērtīgām
personībām. Te ir vecāki, kam ir svarīga izglītības kvalitāte, kas redz, ka tāpat kā
uzņēmumos, iegulda attīstībā, ir jāiegulda bērna izglītībā. Vecāki ir izvēlējušies atteikties no
ērtībām, taču tā vietā arī otro un trešo bērnu sūta apgūt mācības tieši šajā skoliņā.

Tāpēc vēršamies pie Jums ar šo vēstuli, jo tas būtu kā vīzija par to kā mēs izskatītos, kādi
mēs vizuāli varētu kļūt visā skolā. Kā pirmais klikšķis, kam tālāk pienāktu klāt visas pārējās
klases, visa pārējā skola, un telpas kļūtu mūsdienīgas, bērniem patīkamas, un komfortablas.
Un protams arī dāvana 25. jubilejas svētkos, kad visi kopā skolai iedodam jaunu pagrieziena
punktu, lai tā būtu lieliska ne tikai ar mācību ar programmu ko tā nodrošina, un ne tikai ar
bērnu panākumiem, bet arī ar telpām, kur mūsu nākamā paaudze pavada tik daudz sava
laika.”



Uzzīmēju kā izskatās klase bez, un kā varētu izskatīties klase ar ISKU soliem.

Runā bērni:

Uzzīmēju klasi, kādā gribētu mācīties.



Skolēni jau iztēlojas, kā priecīgi sēž un mācās jaunajos ISKU solos!



Skolēni apspriežas, kāpēc būtu labi, ja skolā būtu modernas mēbeles no ISKU:

Mūsu skolotāji ļoti rūpējas par 
mums. Pagājušā gadā brauca 

pieredzes apmaiņā uz Somiju, lai 
vairāk uzzinātu par izglītību Somijā 
un varētu kādas labas lietas ieviest 

pie mums. Es gribētu, ka mums ir arī 
mēbeles no Somijas.

Mana mīļākā valsts ir Somija un es 
nesen uzzināju, ka Somijas dizains 
ir ļoti augstu vērtēts visā pasaulē. 
Es ļoti lepotos, ja ISKU mēbeles 

būtu mūsu skolā.

Dažās klasēs ir ļoti veci krēsli, kam 
nereti nolūzt kāja, mūsu klasē tā ir 

noticis 3 reizes. Skolēni ir ļoti stipri 
sasituši pakausi un muguru. Man tā 

gadījās 1 reizi.

Mūsu skolas mēbeles ir vecas, 
sagrauztas, ar košļenēm aplipinātas... 
Draudzene pirms koncerta uz krēsla 
saplēsa jaunās zeķubikses, un ļoti 

raudāja.



Paldies Jums par veltīto laiku, un 
priecāsimies par drīzu tikšanos! 

1.klases skolnieks Pauls un 
mamma Indra, vecāku padomes priekšsēdētāja.

Šīs vēstules tapšanā mūs atbalstīja arī skolas Gaismas 
tilts 97’ mācību pārzine Vita Timermane.

Sirsnīgu paldies, jau tagad, Jums velta ikkatrs no 
mums, ja konkursā izvēlaties skolu Gaismas tilts 97’. 

Gaidām Jūs ciemos! 


