
Iepazīsti savu skolotāju!

Kad mācījos pamatskolā, man ļoti patika
mūzikas skolotāja! Viņa labi izskatījās,
bija ļoti jauka. Man patika dziedāt. Viņa
vadīja kori. 

1. Kā tu izlēmi kļūt par
pedagogu?

2. Kas tev savā darbā sniedz
vislielāko gandarījumu?

Pateicība par bērnu sniegumu. Kad citi tiek iedvesmoti, dzirdot
muzikālu sniegumu.

3. Kas ir tās lietas vai hobiji, kas ārpus
darba laika palīdz tev atsvaidzināt ikdienu un
rast jaunus spēkus darbam?

Mani "uzlādē" darbi dārzā! Daiļdārzi, daba!

Direktore
Anda Silgaile

Mani uzrunāja sākt darbu kā kontrabasa
skolotājam un tad pārgāju uz ģitāru.

1. Kā tu izlēmi kļūt par
pedagogu?

2. Kas tev savā darbā sniedz
vislielāko gandarījumu?

Tad, kad audzēknis konkursā gūst vērā
ņemamus rezultātus.

3. Kas ir tās lietas vai hobiji, kas ārpus
darba laika palīdz tev atsvaidzināt ikdienu un

rast jaunus spēkus darbam?

Motosports un autorallijs.

Man ir daudz dots. tādēļ ir iekšējā
nepieciešmība dalīties. Pedagoga darbā 
 dalīšanās prieks ir pamatu pamats.

1. Kā tu izlēmi kļūt par
pedagogu?

2. Kas tev savā darbā sniedz
vislielāko gandarījumu?

Vislielākais gandarījums ir par man negaidītām mākslinieciskām
vērtībām audzēkņu darbos.

3. Kas ir tās lietas vai hobiji, kas ārpus
darba laika palīdz tev atsvaidzināt ikdienu un
rast jaunus spēkus darbam?

Gleznošana, ceļošana, sskaistums dabā, mākslā un cilvēku attiecībās,
satikšanās ar brīnišķīgiem cilvēkiem.

Ģitāras skolot
ājs

Lauris Krasņik
ovs

Mākslas skolotājaAnna Kaltigina



Mācoties vidusskolas pēdējā kursā, mani
uzrunāja, pasniegt flautas spēli Salgales
Mūzikas un mākslas skolā, iepriekšējā
flautas spēles skolotāja Ilvija Bensone. Tā
jau kopš 2016. gada es esmu pedagogs.

1. Kā tu izlēmi kļūt par
pedagogu?

2. Kas tev savā darbā sniedz
vislielāko gandarījumu?

Lielākais gandarījums ir tad, kad bērns ar prieku grib nākt uz
stundām un no visas sirds vēlas iemācīties kaut ko jaunu. Ar tādiem
skolēniem ir prieks strādāt.

3. Kas ir tās lietas vai hobiji, kas ārpus
darba laika palīdz tev atsvaidzināt ikdienu un
rast jaunus spēkus darbam?

Spēka treniņi trenažiera zālē ir nu jau neatņemama manas dzīves
sastāvdaļa. Man patīk arī pastaigas svaigā gaisā, patīk tamborēt,
nodarboties ar dažādiem rokdarbiem, gleznot un lasīt grāmatas, tikai ir
grūti tam visam atrast laiku.  

Flautas skolotājaLita Gārbena

Vidusskolas laikā piedāvāja strādāt.. tā
arī sāku un jau trīs ar pusi gadus

strādāju.

1. Kā tu izlēmi kļūt par
pedagogu?

2. Kas tev savā darbā sniedz
vislielāko gandarījumu?

Noteikti tas, ja audzēkņiem sanāk labs gala rezultāts. Sākums grūts,
pa vidu viegli, bet beigās visiem prieks.

3. Kas ir tās lietas vai hobiji, kas ārpus
darba laika palīdz tev atsvaidzināt ikdienu un

rast jaunus spēkus darbam?

Jiu Jitsu pilnībā noteikti.. Pēc darba labs trenniņš ir zelta vērts.
#JiuJitsuTeamJelgava gaida jūs!! 
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 Droši vien skolotājas profesijas izvēlē liela
loma ir bijusi manai mammai, jo arī viņa bija

skolotāja. Prakses laikā jutos pārliecinoši,
saņēmu uzslavas no prakses vadītājas, patika

būt klases priekšā. Vēlak, neskatoties uz
dažādiem apkārtceļiem profesiju pasaulē,

tomēr atgriezos pie pedagoga aroda, jo šeit es
jūtos vislabāk, tas ir mans aicinājums.

1. Kā tu izlēmi kļūt par
pedagogu?

2. Kas tev savā darbā sniedz
vislielāko gandarījumu?

Gandarījums ir tad, kad redzu ieguldītā darba rezultātu, skolēnu
izaugsmi. Tam gan vajag LIELU pacietību un spēju gaidīt.

3. Kas ir tās lietas vai hobiji, kas ārpus
darba laika palīdz tev atsvaidzināt ikdienu un

rast jaunus spēkus darbam?

Suns, draugi, dārzs, rokdarbi, ceļojumi, grāmatas, teātris, koncerti, labs kino.

Klavierspēles 
skolotāja

Dita Mūrniece



Manuprāt, jābūt vairāk jauniem
skolotājiem.

1. Kā tu izlēmi kļūt par
pedagogu?

2. Kas tev savā darbā sniedz
vislielāko gandarījumu?

To es sapratīšu varbūt tikai pēc pirmā nostrādātā gada.

3. Kas ir tās lietas vai hobiji, kas ārpus
darba laika palīdz tev atsvaidzināt ikdienu un
rast jaunus spēkus darbam?

Man patīk aprūpēt savus augus.

Mūzikas literatūras
skolotāja

Anete Alksne

Vienkārši bija vajadzīgs fagota skolotājs
un bija iekšējais acinājums strādāt.

1. Kā tu izlēmi kļūt par
pedagogu?

2. Kas tev savā darbā sniedz
vislielāko gandarījumu?

Audzēkņu sasniegumi.

3. Kas ir tās lietas vai hobiji, kas ārpus
darba laika palīdz tev atsvaidzināt ikdienu un

rast jaunus spēkus darbam?

Relaksējos dabā.

Mana ģimene iemācīja mīlēt bērnus un
uzņemties atbildību. Bijām četri bērni, viens
par otru rūpējāmies, pieskatījām. Un man ļoti
paveicās ar maniem skolotājiem. Viņi bija tie,
kurus uzlūkoju kā kaut ko īpašu, viņi bija mani
elki, kuriem vēlējos līdzināties. 

1. Kā tu izlēmi kļūt par
pedagogu?

2. Kas tev savā darbā sniedz
vislielāko gandarījumu?

Kad redzu rezultātu, kaut pat pavisam niecīgu! Kad redzu, ka skolēni
prot paņemt to, ko vēlos viņiem nodot. Kaut reizēm viņi paši to pat
neapzinās, bet tas redzams viņu darbos.

3. Kas ir tās lietas vai hobiji, kas ārpus
darba laika palīdz tev atsvaidzināt ikdienu un
rast jaunus spēkus darbam?

Daba, dārzs, laiks sev!

Fagota skolotā
js

Gunārs Endzeli
s

Mākslas skolotājaIlze Šuca



Man abi vecāki bija skolotāji, tāpēc
pedagoģiju jau uztvēru zemapziņā un
apziņā!

1. Kā tu izlēmi kļūt par
pedagogu?

2. Kas tev savā darbā sniedz
vislielāko gandarījumu?

Manu audzēkņu panākumi un doma, ka kaut mazliet esmu
ietekmējusi audzēkņus "stūrēt" kultūras izglītības virzienā!

3. Kas ir tās lietas vai hobiji, kas ārpus
darba laika palīdz tev atsvaidzināt ikdienu un
rast jaunus spēkus darbam?

Neplānoti ceļojumi brīvdienās ar ģimeni, kā arī dziedāšana kopā ar
ansambli estrādes zvaigznes Ž.Siksnas vadībā!

Klavierspēles skolotājaInita Mangale

Patika mūzika no mazotnes.

1. Kā tu izlēmi kļūt par
pedagogu?

2. Kas tev savā darbā sniedz
vislielāko gandarījumu?

Tas, ka audzēkņi var nospēlēt skaņdarbu.
Viņiem patīk tas, ko paši dara un sanāk.

3. Kas ir tās lietas vai hobiji, kas ārpus
darba laika palīdz tev atsvaidzināt ikdienu un

rast jaunus spēkus darbam?

Radīt prieku citiem.
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Nekad dzīvē nebiju plānojis saistīt savu dzīvi
ar pedagoga darbu, bet mācoties Jelgavas
Mūzikas vidusskolas ceturtajā kursā, mani

uzrunāja flautas skolotāja Bērziņa, ar
piedāvājumu strādāt Salgalē. Es uzreiz

piekritu, jo kādu kabatas naudiņu vēlējos. Tā
arī šī ir mana pirmā dzīves darba vieta, kur

esmu jau 11. gadu.

1. Kā tu izlēmi kļūt par
pedagogu?

2. Kas tev savā darbā sniedz
vislielāko gandarījumu?

Vislielāko gandarījumu noteikti sniedz skolēnu sasniegumi un jebkuri veiksmīgie
rezultāti. Tas nevar aizstāt nevienu dāvināto puķi vai konfekšu kasti.

3. Kas ir tās lietas vai hobiji, kas ārpus
darba laika palīdz tev atsvaidzināt ikdienu un

rast jaunus spēkus darbam?

Mans pamatdarbs ir mans hobijs. Tā ir saksofona spēle. No koncertu
spēlēšanas un publikas emocijām var gūt vislielāko gandarījumu, kā arī

uzlādētas emocijas vairākām dienām.

Saksofona skol
otājs

Artūrs Sebris



Salgales Mūzik
as un

mākslas skolas

kolektīvs

Esam lepni jums mācīt
tos mācību priekšmetus,
kas mums pašiem ļoti,

ļoti patīk!


