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Žurnāls publicēts ar Eiropas Savienības un Latvijas valsts finansiālu atbalstu
SIF administrētās un Izglītības attīstības centra īstenotās PHARE grantu programmas
“Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā” projekta
“Skolas kā daudzkultūru demokrātiskas kopienas attīstība”
(Nr. 2002/000-590-01-01/1-11/7) ietvaros

Vēstule Tev
Aija Tūna,
Žurnāla “Tilts” atbildīgā redaktore
Izglītības attīstības centra programmu direktore

Sveiks!
Te nu mēs esam — satikušies uz tilta šajā pasaulē, kas kļūst aizvien ātrāka,
raibāka un daudzveidīgāka. Jūs jau ziniet — pieaug ne vien informācijas apjoms
un saziņas iespēju ātrums, bet arī kombinācijas, kādās cilvēki sadarbojas.
Pāri robežām un okeāniem sekunžu simtdaļās ceļo vēstules, fotogrāfijas,
idejas. Veidojas aizvien jaunas starptautiskas biznesa komandas. Aizvien
neparastākas kombinācijas parādās sporta komandās. Pie viena sarunu galda
sēž pieredzējuši politiķi, multinacionālu korporāciju vadītāji un jauni aktīvi cilvēki,
kuriem ir daudz ideju un kuriem rūp sava, savu līdzcilvēku un visas pasaules
nākotne. Vecmāmiņas iet uz jogas nodarbībām kopā ar saviem mazdēliem.
Meitas ierāda tēviem jaunāko datorprogrammatūru piedāvātās iespējas
un palīdz veidot jauniešus uzrunājošas sabiedrisko attiecību programmas

“Ar to vien nepietiek, ka
cilvēks ir labs, viņam ir jābūt
labam priekš kaut kā. Šis
kaut kas ir spēja dzīvot tā,
ka tas, ko cilvēks saņem,
līdzsvarojas ar to, ko viņš
dod sabiedrībai kopumā.”
Tomass Misko

viņu vadītajiem uzņēmumiem. Jaunas tehnoloģijas, tehnoloģiskie risinājumi,
starptautiskas konferences, biznesa plāni, tikko dzimušu bērnu fotogrāfijas un
mīlestības vēstules ceļo interneta plašumos un ļauj cilvēkam vienas diennakts
laikā piedzīvot vairākus rītus un vakarus. Un tas ir tikai sākums.
Zinātnieki apgalvo, ka vairāku valodu un
kultūru zināšana paver cilvēkam sabiedrībā
plašākas perspektīvas. Tas ļauj labāk saprast
citus, trāpīgāk un precīzāk iepazīstināt ar
sevi, savām interesēm un potencēm, atrast
domu un darbu biedrus ne tikai šaurā
teritorijā, kurā mēs fiziski atrodamies, bet
neierobežotā informācijas plūsmas telpā.
Šādi cilvēki, kā apgalvo Kolins Beikers, vairāk
vēlas celt tiltus, nekā stiprināt robežas.
Un tieši tiltu sakarā jau mēs arī esam
sastapušies.
Kultūra — tās ir mūsu paaudžu paaudzēs
mantotās tradīcijas, bet arī daudz kas vairāk.
Kultūra ir mūsu ikdienas mazās drošās
saliņas. Tās ir mūsu izvēles, ko veicam, ejot
savās gaitās, izvēloties mūziku, brīvā laika
nodarbi, apģērbu vai pusdienošanas vietu.
Izlemjot, vai vēlamies kritizēt vai piedalīties
kaut kā radīšanā. Skeiteru kultūra. Galda

kultūra. Mūzikas kultūra. Pilsoniskās
līdzdalības kultūra. Attiecību kultūra.
Politiskā kultūra. Tiltu kultūra. Kultūras, kuras paši sev kolekcionējam un no kurām nav
jāizvēlas tikai viena vienīgā.
Līdz šim esam pazinuši “Tiltu” kā jauniešu
veidotu žurnālu jauniešiem. Taču prakse liecina, ka to ar vienlīdz lielu interesi lasa daudzi
pieaugušie un nebūt nelasa visi jaunieši.
Tāpēc “Tilts” nolēmis celt tiltu arī starp
paaudzēm. Katrā skolā mēs varam atrast
daudzus enerģijas pilnus un jauneklīgus
skolotājus un direktorus, zinātkāras un
aktīvas garderobes tantiņas un skolas saimniekus. Katrā skolā mēs ik pa brīdim sastopam vienaldzīgus un apātiskus skolēnus, visgudrus un iedomīgus pseidoaktīvistus, kuri
domā, ka tieši tā vislabāk sagatavoties karjerai un panākumiem nākotnē.
Mēs vēlamies, lai šie cilvēki atrod viens
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otru, uzklausa cits citu un mācās cits no cita,
no pārējiem un visas tās labās pieredzes,
kas atrodama gan Latvijā, gan citur pasaulē.
Mēs vēlamies lai Jūs, aktīvie “Tilta” lasītāji,
palīdziet arī šiem cilvēkiem nokļūt uz tilta,
kas ved tieši iekšā interesantā un darbīgā
dzīvē, kurā katra teiktajam ir svars un katrām
rokām ir ko darīt.
Šajā numurā rosināsim Jūs domāt par
savu skolu kā daudzkultūru kopienu. Vai Jūs
apzināties, ka Jūsu skola ir daudzu kultūru
sastapšanās vieta? Vai visi tajā jūtas labi? Vai
katrs var sniegt savu ieguldījumu kopīgās
kultūras bagātības vairošanai? Un — vai
Jūsu skola ir kopiena? Tāda, kurā cits par
citu rūpējas, kurā uzticas, palīdz un sadarbojas? Kurā pasniedz roku, nevis netieši mudina aiziet un nebojāt labos rādītājus? Kas mēs
esam visi kopā — kausējamais katls, salātu
trauks vai mozaīka, kurā katram gabaliņam
savs skaistums un vērtība?
Kādai jābūt mūsdienu skolai? Un
kāda reāla loma tajā iespējama skolas
līdzpārvaldei, Domei, Ministru kabinetam vai
kā nu kurā vietā to sauc? Vai Skolas padome,
par ko visi atceras, tuvojoties akreditācijai, ir
reāls spēks vai kāršu namiņš ar fasādi vien?
Un — vai skolēniem būtu jāzina šīs lietas un
jāsatraucas par tām?
Mēs mudinām Jūs iet pa tiltu no ko nu
es domāšanas uz interesi, prasmi un vēlmi
piedalīties savas skolas darba plānošanā un
plānu īstenošanā. Sākot ar kaut ko nelielu,
bet konkrētu — uzzināt, kas pie mums īsti
notiek? Kas rakstīts skolas attīstības plānā
vai vīzijā? Un ko tas nozīmē man, mācoties
7., 9., 11. vai jebkurā citā klasē? Un ko
tieši es varu darīt, lai dzīve mūsu skolā būtu
daudzkrāsaināka un interesantāka?
Sveiki, uz Tilta sastaptie! Lasiet, domājiet
un dalieties savās domās un labo darbu pieredzē! Tā mūsu tilti kļūs stiprāki, un
mēs paši nokļūsim tur, kur izrādās, allaž
esam varējuši būt — tieši pasaules notikumu
viducī, paši savas dzīves centrā!

“Tilts” darbojas

Sadarbība, daudzveidība,
līdzdalība
Vārds sadarbība mums Izglītības attīstības
centrā ir atkal devis jaunu iespēju un nozīmē kopīgu strādāšanu ar 15 Latvijas izglī tības iestādēm dažādos mūsu valsts
reģionos. Šoreiz mūsu kopīgā darba tēma ir
sabiedrības integrācijas jautājumi, ES Phare
grantu programmas “Sabiedrības integrācijas
veicināšana Latvijā” ietvaros īstenojot projektu “Skolas kā daudzkultūru demokrātiskas
kopienas attīstība” ar Eiropas Savienības un
Latvijas valsts finansiālu atbalstu.
Līdzšinējā pieredze Sorosa fonda —
Latvija ietvaros īstenojot projektus “Atvērtā
skola” un “Cilvēks sabiedrībā”, kuri, pateicoties arī žurnālam “Tilts” un citām visā
valstī izplatītām publikācijām, pazīstami
daudzās skolās, mudina nebūt pasīviem, bet
likt lietā uzkrātās zināšanas, mudināt izmantot šo projektu skolu pieredzi aizvien plašāk.
Jaunajā projektā cenšamies pievērst uzmanību un atbalstīt skolu kā daudzkultūru
demokrātisku sabiedrību, izmantojot pilsoniskās, starpkultūru un bilingvālās izglītības
metodiku, līdz ar to veicinot sabiedrības
izglītošanu un sadarbību mūsdienīgas, pilsoniskas un tolerantas sabiedrības attīstīšanai.
To, ka šī tēma sabiedrībā ir aktuāla, liecināja
45 saņemtie skolu pieteikumi ar pārliecinoši
izteiktu vēlmi darboties šādā projektā.
Tā kā skola ir sabiedrības mikromodelis,
kas ietekmē daudzu cilvēku dzīvi, izaugsmi
un darba iespējas, projektā esam iesaistījuši

skolu administrācijas pārstāvjus, pedagogus, skolēnus un vecāku pārstāvjus, lai
parādītu un dotu iespējas daudzpusīgām
sadarbības iespējām etniskās un pilsoniskās
integrācijas procesā, sniedzot vienlīdzīgas
iespējas dzīvei demokrātiskā, daudzveidīgā
sabiedrībā. Šķiet, ka mērķgrupu izvēle ir bijusi veiksmīga, jo līdzšinējā projekta gaita un
dalībnieku atsauksmes to jau apliecinājušas.
Projektā darbojas skolas, kurās, kā
jau daudzviet Latvijā, mācās un strādā
cilvēki ar dažādu etnisko piederību, kuriem ir dažādas intereses, hobiji — skolas
sabiedrība ir daudzkulturāla. Projektā
“Skolas kā daudzkultūru demokrātiskas
kopienas attīstība” iesaistījušās Rēzeknes
5. vidusskola, Balvu vidusskola, Daugavpils
Vienības pamatskola, Daugavpils 5. pamatskola, Marijas Brimmerbergas Pļaviņu vidusskola, Valkas ģimnāzija, Kalnciema pilsētas
vidusskola, Jelgavas rajona Dzirnieku pamatskola, Bauskas rajona Misas vidusskola, Skrundas 1. vidusskola, Berģu pamatskola, Mārupes vidusskola, Juglas sanatorijas internātpamatskola, Rīgas Daugavgrīvas
vidusskola un Rīgas 74. vidusskola.
Projekta gaitā plānotas šādas galvenās
norises:
• Ievadseminārs “Mūsdienīgas skolas darbības plānošana”
• Metodikas apguves seminārs “Daudzveidīgas metodes pilsoniskās un starpkul-

Нескучный семинар
Совсем недавно в красивом городке Сигулда проходил
семинар “Skolas kā daudzkultūru demokrātiskas kopienas
attīstība”. В этом семинаре принимали участие 15 школ
со всей Латвии и я рад, что там была и моя Рижская
Даугавгривская средняя школа.
Многие думают, что семинары это
что-то скучное, где надо постоянно чтото записывать и спрашивать. Да, мы
писали. Да, мы спрашивали. Но при этом
мы получили ответы на волнующие нас
вопросы. Мы познакомились с работой в
других школах, увидели, как там обстоят
дела. Во всех этих школах учатся не
только русские и латыши, но и дети других
национальностей. К примеру, в моей
школе учатся даже немцы.
Мы узнали, какие мероприятия
проводятся в других школах. Быть может,
кто-то что-то позаимствует у нас, а
мы у кого-то. Мы узнали, какую роль
в школьной жизни играют школьные
самоуправления. Поделились мыслями
о том, что лучше исправить и что лучше
ввести.

Эти три дня были очень насыщены
и полезны. Ведь каждый из нас обрёл
не только опыт, но и новых друзей со
всей Латвии. Лично у меня их появилось
достаточно. Вечерами мы гуляли по
Видземской Швейцарии, как называют
Сигулду. В общем, проводили хорошо
время и получали удовольствие от
общения.
Хочу дать совет молодым и энергичным
людям. Не бойтесь участвовать в подобных
проектах и семинарах! Ведь вам это
пойдёт только на пользу. Вы расширите
свой кругозор, получите много ценной
информации и обретёте много новых
друзей.
Так что дерзайте! Верьте в себя, и у вас
всё получится.
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Iveta Vērse, Projekta “Skolas kā
daudzkultūru demokrātiskas kopienas
attīstība” koordinatore
tūru izglītības īstenošanā”
• Reģionālie semināri “Jaunās pieredzes
izmantošana konkrētā situācijā”
• Divu žurnāla “Tilts” speciālizlaidumu
publicēšana
• Viesošanās un jaunu ideju iepazīšana
pieredzes bagātās skolās no SFL projektiem
“Cilvēks sabiedrībā” un “Atvērtā skola”
• Individuālas konsultācijas katrai projekta
skolai
• Projekta gaitā gūto zināšanu un pieredzes apkopošana, veidojot katras skolas
projekta portfolio
• Vasaras seminārs “Demokrātijas skola
visiem”
Žurnāla “Tilts” izdošanu esam iecerējuši
kā vēl vienu iespēju radīt kopīgu sarunu
telpu skolēniem, skolotājiem, visiem, kas
atrodas skolā un ap to. Šajos numuros
piedāvāsim jums esošo pieredzi, aicināsim
atsaukties un stāstīt par jūsu panākumiem
un pārdomām, veidojot skolu par vietu, kurā
labi jūtas un atbalstu saņem ikviens šīs kopienas dalībnieks.
Mūsu projekts ilgst 10 mēnešus no
2004. gada oktobra līdz 2005. gada jūlijam.
Ceram, ka šajā laikā veiktais būs labs pamats
projekta skolām, lai veiksmīgi turpinātu
uzsākto, turpinātu mācīties un sadarboties gan savā starpā, gan ar visiem, kam šie
jautājumi šķiet nozīmīgi.

Алексей Карулис,
участник семинара, ученик 11 класса
Рижской Даугавгривской средней школы

”Tilts” sarunājas

Kā skolnieks var ietekmēt skolā
notiekošo?

Diāna Muceniece,
Dace Pēkšēna,
3.kursa studentes

Kas ir skolēnu līdzpārvalde? — to šoreiz “Tilts” jautāja ne vien pašiem skolēniem, bet arī
Rolandam Ozolam, kurš teju vai desmit gadus strādā Rīgas Juglas vidusskolā par angļu
valodas skolotāju, ir UNESCO asociēto skolu projekta koordinators Latvijā un tagad
ieņem atbildīgo UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāra amatu.

lai skolēni turpina organizēt tikai pasākumus,
taču ir skolas, kuras meklēja un ir atradušas
risinājumus, kā ieinteresēt jauniešus uzņemties
atbildību par to, kas notiek skolā.

ŠĶIROT VĒSTURES LAPPUSES...
Laikā, kad sāka veidoties skolēnu līdzpārvaldes, bija tikai aptuveni skaidrs, ar ko tām
vajadzētu nodarboties. Viena no iespējām
bija uzticēt skolēniem organizēt pasākumus,
kas arī bija skolēnu līdzpārvalžu darbības
pirmsākums, atceras Rolands Ozols. Ar laiku
skolotājiem, skolu direktoriem, administrācijas

darbiniekiem un pašiem skolēniem mainījās
izpratne par to, kas ir demokrātija skolā, kā
tā izpaužas un kāpēc ir tik svarīgi veicināt
jauniešu iesaistīšanos vai līdzdalību skolas
pārvaldes procesā. Tomēr tas, kādas funkcijas
deleģēt jauniešiem skolā, vienmēr lielā mērā
bijis atkarīgs no skolas administrācijas un direktora uzdrīkstēšanās: daļa skolu joprojām vēlas,

MARTA PODNIECE,
Rīgas 84. vidusskolas 12. klases skolniece
Manā skolā Skolēnu parlaments darbojas
diezgan aktīvi. Man liekas, ka viss ir atkarīgs
no pašu skolēnu gribēšanas un vēlēšanās aktīvi darboties un arī no tā, vai skolas vadība
ir gatava kādu noteiktu projektu vai ideju
akceptēt. Skatoties no šāda viedokļa, parlaments bieži vien pielāgojas vadības prasībām.
Kaut arī šobrīd viens no galvenajiem Skolēnu parlamenta uzdevumiem manā skolā ir
pasākumu organizēšana, manuprāt, skolēnu
līdzpārvaldēm būtu jānodarbojas ar daudz svarīgākiem jautājumiem. Skolēnu līdzpārvaldi varētu

pielīdzināt mazai “skolas saeimai”, kuras rokās
ir visas iespējas, bet izskatās, ka šī mazā “saeima” dažkārt ņem piemēru no īstās Saeimas un
vienkārši bārstās ar gracioziem vārdiem.
Būtu svarīgi, lai šī “skolas saeima” būtu
saliedētāka ar skolas vadību, līdz ar to būtu
iespēja īstenot vairāk ideju. Šeit nav runa par
lobēšanu, bet gan par paaudžu konfliktu
risināšanu.
TOMS ZVEJNIEKS,
Rīgas Komercģimnāzijas 10. klases skolnieks
Manā skolā ir skolēnu līdzpārvalde un tā
darbojas ļoti aktīvi.
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GALVENAIS — VĒLME DARBOTIES!
Visnozīmīgākā ir pašu skolēnu vēlme un
interese iesaistīties līdzpārvaldes darbā, uzsver Rolands, atgādinot vēl vienu niansi —
skolēniem ne vienmēr pietiek prasmes
un zināšanu, tādēļ ļoti svarīga ir arī skolas
administrācijas un skolotāju loma — vai viņi
saredz skolas līdzpārvaldes nozīmīgumu?
Tieši skolotāji var palīdzēt skolēniem apgūt
nepieciešamās zināšanas, prasmes un iemaņas, lai skolēnu darbošanās līdzpārvaldē
būtu veiksmīga. Savukārt, ja ir ieinteresētība
no skolēnu puses, bet nav pretimnākšanas
no skolas puses, tad veidojas tāds interesants veidojums, kuru diezgan grūti ir
nosaukt par skolēnu līdzpārvaldi.
Rolanda novērojumi liecina, ka jauniešiem
pēdējā laikā ir aizvien grūtāk izdarīt izvēli
par labu līdzdalībai skolēnu līdzpārvaldēs, jo
ir ļoti daudz kārdinājumu ārpus skolas, bet
līdzdalība prasa darbu un laiku, jāuzņemas
liela atbildība. Samaksa par to ir pieredze un
zināšanas, ko jaunieši šad un tad pietiekami nenovērtē.
Veidojas duāla situācija — no vienas puses skolas vadībai ir nozīmīga loma, nosakot, kādu vietu skolas dzīvē ieņem skolēnu
līdzpārvalde, bet no otras puses — vai un
cik daudz jaunieši šobrīd ir gatavi savu brīvo
laiku veltīt šīm aktivitātēm.
Interesanti, ka nav vienotības pat jautājumā, kā dēvēt skolēnu līdzpārvaldes. Rolands
īsti nevēlas piekrist apzīmējumam — skolēnu
pašpārvalde, vaicādams, vai tad tā pārvalda
sevi pašu? Arī otrs lietotais apzīmējums —
skolēnu līdzpārvalde — neatklāj skolēnu pārstāvniecības uzdevumus. Viņaprāt, visprecīzākais apzīmējums būtu skolēnu dome.
ATBILDĪBAS SVARU KAUSI
Runājot par skolēnu un skolotāju
sadarbību, Rolands skar kādu visai filozofisku
jautājumu — vai skolotājam ir jāuzņemas
un vai viņš var uzņemties atbildību par
visu, kas notiek skolā. Pēdējo gadu laikā
ir būtiski pieaugušas skolēnu iespējas
Domāju, ka skolēnu līdzpārvaldes noteikti
var ietekmēt dzīvi skolā, bet tas ir atkarīgs
no tā, kādi cilvēki tajās darbojas šajā skolēnu
organizācijā.
Tomēr, lai panāktu lielāku ietekmi, ir
nepieciešamas zināšanas, taču ar skolēnu
zināšanām bieži vien nav pietiekami.
Skolēnu līdzpārvaldēm vajadzētu nodarboties ar visu to, kas ir aktuāls skolēnu un skolas
dzīvē, bet man liekas, ka viņi to arī dara.
KĀRLIS BERLANDS,
Rīgas tehniskās koledžas 1.kursa students
Manā skolā ir skolēnu līdzpārvalde. Tajā

”Tilts” sarunājas

paust savu viedokli, ir radīts mehānisms,
kā aizstāvēt skolēnu tiesības, bet trūkst mehānisma, kā aizstāvēt skolotāju, ja viņam
dara pāri. Diemžēl ir skolēni, kas izmanto esošo situāciju, un ne vienmēr skolotāji
spēj tikt paši ar visu galā, bažījas Rolands.
Šeit nozīmīgu lomu vajadzētu ieņemt skolēnu līdzpārvaldēm, palīdzot dažādu problēmsituāciju risināšanā. Liela nozīme ir sadarbībai jauniešu vidū, jo ko var darīt, ja skolēnu līdzpārvaldē no tūkstoš skolēniem darbojas tikai desmit? Vai tiešām pārējiem ir
pilnīgi vienaldzīgs skolā notiekošais? Šādos
gadījumos skolēnu līdzpārvalde veidojas par
elitāru skolas klubu, ko nedrīkstētu pieļaut.
Parasti šāds elitārais klubs pārstāv tikai sevi
un tad tā tiešām kļūst pašpārvaldi: paši lemj,

darbojas gan profesionālās vidusskolas, gan
koledžas audzēkņi. Par to, cik tā aktīvi darbojas, man ir grūti spriest, jo mācos tur tikai pirmo gadu. Zinu tikai to, ka skolas
līdzpārvaldes prezidente ir ļoti aktīva un
piedalās visos skolas pasākumos, kā arī dzied
skolas korī un spēlē skolas teātrī.
Manuprāt, skolas līdzpārvalžu spēja kaut
ko būtiski ietekmēt ir atkarīga no tā, kāda ir
skolas vadība, gan arī no tā, kādi cilvēki darbojas pašā skolēnu padomē.
Atceros, ka Jelgavas Valsts ģimnāzijas
skolēnu padomei bija liela vara tieši izklaides
pasākumu un sporta spēļu rīkošanā.

paši pārvalda un absolūti neietekmē skolā
notiekošo, uzskata Rolands.
Sniega bumba vienmēr sākumā ir pika, tad
pamazām tā kļūst lielāka, un ir prieks redzēt,
ka daudzās skolās ir jau sākusies lavīna: vairs
sen netiek domāts par līdzpārvaldes lomu, bet
gan notiek aktīvs darbs — skolēniem ir idejas,
kā uzlabot dzīvi skolā, ir izveidoti īstenošanas
mehānismi, un viņi apzinīgi soli pa solītim
piedalās skolas dzīves pilnveidošanā.
DZĪVES SKOLA
Skolēniem liekas, ka starpbrīži ir pārāk
īsi, lai paspētu izstāvēt garās rindas skolas
ēdnīcās, tāpēc viņiem nākas kavēt stundas, skolotāji dusmojas... Tā ir tikai viena no
daudzajām pavisam ikdienišķajām lietām, ko
ar skolēnu pārstāvniecību palīdzību ir iespējams mainīt, uzskata mūsu sarunas biedrs.
Otrs problēmu loks varētu būt saistīts ar
mācību procesu — ja nav skolēnu līdzpārvalžu, visbiežāk radušās problēmas risina tikai skolas administrācija, līdz ar to risinājums
var būt pārāk vienpusējs.
Taču viņš vēlreiz uzsver, ka ir svarīgas trīs
lietas — skolēnu vēlme kaut ko mainīt, kā
arī skolas un vecāku atbalsts. Veiksmīgas
sadarbības rezultātā dzīve skolā kļūst patī-

Es domāju, ka skolēnu padomes uzdevums būtu rūpēties ne tik daudz par mācību
lietām, cik par ārpusstundu darbu, piemēram,
pulciņiem, kori, sporta spēlēm un diskotēkām.
DACE STRAUTNIECE,
Siguldas Valsts ģimnāzijas 11. klases skolniece
Manā skolā ir skolēnu līdzpārvalde un,
kad paredzēti kādi svarīgi pasākumi, darbojas diezgan aktīvi. Sīkāk par to darbību
gan nezinu, jo pati esmu bijusi tikai vienā
līdzpārvaldes sanāksmē.
Man šķiet, ka skolēnu līdzpārvaldes neko
daudz nevar ietekmēt, jo tomēr ļoti daudzi
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kamāka un katram ir iespēja rast sev atbilstošāko nodarbi.
Tā kā skola ir Latvijas sabiedrības modelis,
Rolands uzsver nepieciešamību apgūt prasmi līdzdarboties, uzņemties atbildību un būt
vienam no lēmuma pieņēmējiem jau skolas
laikā. Ja skolēnam nav bijusi šāda iespēja,
tad astoņpadsmit gadu vecumā, dodoties pie
vēlēšanu urnām, viņam nebūs arī pārliecības
par spēju ietekmēt dzīvi valstī. Lai arī šobrīd
bieži vien skolā valda tāds pats juceklis kā
visā sabiedrībā, ir jāatzīst, ka skola daudz intensīvāk nekā sabiedrība meklē veidus, kā sabalansēt skolēnu un skolotāju vēlmes un vajadzības pēc iespējas piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā, un tas ļauj ar optimismu
raudzīties nākotnē.
Mēdz teikt, ka skolas gadi ir tie
skaistākie cilvēka mūžā. Varbūt ir vērts
likt lietā savu izdomu, apņēmību un gribasspēku, lai teiktais patiesi atbilstu patiesībai! Tas katra paša ziņā.
Starp citu, arī Rolands labprāt atceras
savus skolas gadus un mazliet kautrīgi
teic, ka bijis kārtīgs un paklausīgs skolnieks, kurš galvassāpes skolotājiem
nesagādāja.

skolotāji ir diezgan konservatīvi savos uzskatos un stingri turas pie vecām un, tā teikt,
pieredzējušām metodēm, gan audzināšanā,
gan skolēnu mācīšanā, gan arī ārpus skolas
pasākumu rīkošanā. Ir jābūt ļoti spēcīgiem
argumentiem, lai panāktu kādas izmaiņas.
Manuprāt, skolēniem no visas skolas
vajadzētu vērsties šajā pārvaldē un izteikt savus priekšlikumus vai pretenzijas par skolā
notiekošo. Savukārt skolotājiem vajadzētu
vairāk padomāt par šiem priekšlikumiem, jo,
ja kaut ko mainītu skolas dzīvē un skolēnus
vairāk uzklausītu, iespējams mainītos skolēnu
attieksme pret skolu un mācībām.

Tēma diskusijai

Управление самоуправлением

Татьяна Наумова,
ученица 11 класса частной средней
школы информационных систем

Почти во всех школах Латвии сейчас практикуется школьное
самоуправление, только называют это все по-разнаму:
где-то это ученическая дума, где-то это парламент,
а какие-то школы не стали заморачиваться, оставив
довольно простое название - „школьное самоуправление”.
Давайте разберемся, что это такое.

существует школьный парламент. Мне
рассказывали, что когда-то здесь учился
один парень. Он был очень тихий, даже в
какой-то степени забитый. Администрация
школы почему-то сочла необходимым
взять этого парня в парламент. Все
удивились такому решению, ведь, как
всем казалось, толку от него будет
мало. И что вы думаете? Через какое-то
время того тихого и скромного ученика
было не узнать: он стал активным,
общительным, всегда придумывал что-нибудь интересное и необычное. С одной
стороны очередное вмешательство администрации было нежелательным, может
быть оно опять напомнило о каких-то
рамках, ограничивающих свободу самоуправления, но с другой стороны такое
действие пошло на благо личности конкретного человека, что на самом деле гораздо важнее этой мнимой свободы.
Конечно, каждое решение школьного
самоуправления поступает на рассмотрение «наверх». Какие-то идеи одобряются
и воплощаются в жизнь, а какие-то так и
остаются только идеями. Ученикам может
это и не нравится, но если власть сделать
идею реальностью есть только у «верхушки»
школьного управления, то почему бы не
оставить последнее слово за ними? Просто
все в какой-то мере должны уступать друг
другу, находить какие-то общие решения
и компромиссы. Кстати говоря, в нашем
государстве точно такая же ситуация:
что бы не придумали наши депутаты, но
без одобрения президента эта идея не
может воплотиться в жизнь. Во всем есть
свои плюсы и свои минусы, но в любом
случае, какая бы система управления не
была придумана, обязательно найдутся
недовольные, без этого никак.
Это все мое личное мнение. Сегодня
я разговаривала с одним своим хорошим
знакомым, завела речь и о школьных
самоуправлениях. Игорь сказал, что в
его родной 71-й Рижской средней школе
такая организация носит название «ученический совет». Вот что он мне сказал
по поводу самого совета:
– По-моему это все бред. Нет, я не
против этого совета, но у нас от него
никакого толку. Участники что-то там
по полдня обсуждают, с уроков убегают,
а что они для школы сделали, никто не
знает. Баклуши бьют там в актовом зале.
Видимо, по факту иногда получается
совсем не так, как задумывалось сначала.
Да, наверно было бы правильнее называть
такие школьные организации «ученическая
дума» и не применять в данном случае
слово «самоуправление», тогда многие
вопросы отпали бы сами собой. В любом
случае, как бы это не называлось, польза от
этого есть, если конечно самим ученикам
это действительно нужно и они всерьез
заинтересованы в активности школьной
думы, а не всего лишь выполняют очередной

Школьное самоуправление занимается
организацией праздников, различных
школьных мероприятий. Ученики, участвующие в этой организации, могут выдвигать
любые идеи по поводу улучшения как
самого здания школы и близлежащей территории, так и общей атмосферы в школе.
Могут обсуждать также какие-то проблемы школьной жизни и находить решения
этих проблем. Подросткам лучше знать,
что нужно их сверстникам и как они на
все смотрят, чем, как выражается современная молодежь, «отставшим от жизни»
взрослым.
А как формируется школьное самоуправление? Среди учеников старших классов
выбирают определенное число ребят. Кого
туда берут и по какому принципу? Обычно
это происходит путем общего голосования:
каждый класс дол жен предоставить
несколько человек (обычно не больше
двух), а кого именно туда послать, это уже
личное дело каждого класса. При выборе
учеников в школьную думу, свое мнение
могут так же высказать и учителя, хоть это и
не одобряется со стороны школьников.
Бывает, что администрация школы не
согласна с присутствием в подобной организации какого-то конкретного ученика и
всячески способствует его исключению оттуда, или наоборот, пытается привлечь туда
человека, которого не выбрал класс. Правильно ли это? Ведь школьное самоуправление учеников от начала и до конца дол-

жно контролироваться самими же учениками, они должны сами принимать какието решения, видеть результат этих решений,
совершать ошибки и пытаться их исправить.
В корне идея создания в каждой
школе что-то вроде ученической думы
очень хорошая, ведь, уже с юных лет
детям предоставлена возможность учиться управлению, организации и многим
другим полезным вещам, которые
помогут нам в будущем. Так же в нас
развиваются и коммуникативные навыки, мы становимся общительнее и раскрепощеннее. Идея-то правильная, но
правильный ли подход администрации
школ к этой идеи? Как я уже писала,
часто происходит вмешательство в дела
школьников. Как-никак, но мы обязаны
слушаться наших учителей, завучей и, в
конце концов, директора школы. Всетаки присутствует какой-то контроль,
сжи мающий нас в некоторые рамки.
Другой вопрос, насколько жесткий этот
контроль и мешает ли он деятельности самоуправления? А может это именно то,
что нужно для поддержания какого-то
порядка и без такого контроля в школах
все перевернулось бы вверх ногами, ведь
юность – это пора эмоций, грандиозных
планов и нескончаемый поток энергии.
Ученики смотрят на ситуацию так, а учителя – совсем иначе.
Но, как говорится, нет худа без добра.
В школе, в которой я учусь, так же
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Многонациональная школа —
преимущество или недостаток?
Недавнее значительное событие в жизни Латвии — вступление
ее в Европейский Союз, обозначило изменения не только в
экономике и международных отношениях, но, вполне возможно,
в этническом составе страны. После 1 мая в транспорте, на
улицах, в учебных заведениях и на домашних кухнях часто
звучала фраза: “Вот теперь понаедут к нам турки и арабы!”.
Пытались сравнивать латвийское будущее с нынешней ситуацией
в Германии. Мало, мол, своих проблем — и неграждане, и
реформа образования, куда нам еще иностранцев на свою
голову! (Речь идет не о туристах, а об иммигрантах.)
Однако, вступить в ЕС мы уже вступили и, по сути дела,
теперь как будет — так будет. Дело не в том, приедут к нам
турки и арабы, а в том, как мы будем к ним относиться.
В рамках прений о Реформе2004 довольно часто поднимался
вопрос о русских детях, которые
учатся в латышских школах, и латышах,
обучающихся, соответственно, в русских
школах. Это воспринималось чуть ли не
как аномальное явление, хотя довольно
часто в одном классе могут оказаться
и латыши, и русские, и украинцы, и
белорусы, и евреи, и грузины, и поляки.
И мы к этому привыкли, мы уживаемся
и даже не всегда ярко подчеркиваем
свою национальную идентичность.
Но, вспомнив вступление Латвии в
Евросоюз и многонациональность его
населения, позволим себе немного
помечтать и представим, как бы жилось
вместе итальянцам, эстонцам, немцам,
англичанам, латышам, французам,
русским, грекам...
В Москве есть знаменитый Университет
Дружбы Народов (РУДН). С ним все легко
и просто — если на российском радио,
телевидении, в сфере бизнеса или еще
где-то появляются темнокожие господа,
говорящие по-русски, значит, они просто
закончили РУДН. А вот представьте
себе, что все наши учебные заведения
превратились в “филиалы РУДН” и
каждая школа стала мультикультурной.
Дело в том, что в связи с национальным вопросом возникает сразу несколько проблем. Первая, пожалуй, самая банальная — стереотипы. Хотя все мы
на словах признаем, что довольно глупо строить отношения с людьми, основываясь на собственных, а тем более —
общественных стереотипах, тем не менее
стереотипы относятся скорее к нашему
подсознанию, чем к контролируемой
части нашего мозга. Таким образом, сначала где-то внутри “включается механизм
стереотипизации”, а потом уж мы оцениваем человека как личность, не вспоминая
о его национальной принадлежности.
Приведу простой пример. Я сама
никогда не думала, что подвержена
влиянию национальных стереотипов,
однако мне, к собственному жуткому

неудовольствию, пришлось сделать
сенсационное открытие. Дело в том, что
однажды мне довелось какое-то время
жить в одной комнате с девушкамицыганками. Угадайте, что я в первую
очередь сделала, когда их ко мне
подселили? Правильно — спрятала
все более-менее ценные вещи. Увы.
(Девушки, простите меня, через несколько
дней я поняла, что была не права!)
Мало того, что девушки оказались очень
дружелюбными, они были еще и очень
воспитанными, умными, даже добрыми
и заботливыми по отношению ко мне.
Можете представить, как мне потом
было стыдно за собственные идиотские
стереотипы! Есть, конечно, неприятные
люди и люди, которым нельзя доверять,
но от национальности это никак не
зависит! Скорее — от воспитания и
моральных принципов человека.
Вторая проблема — так называемый
темперамент. Прибалты спокойнее
русских, а итальянцы со своей активной
жестикуляцией и эмоциональностью
вообще бьют все рекорды. Есть, конечно, исключения, но в основном люди
разных национальностей чуть поразному реагируют на события, с ними
происходящие. И порой нас раздражает
чужое чрезмерное спокойствие или,
наоборот, всплеск эмоций. Особенно,
если мы не уверенны в себе и ищем
поддержку в окружающем мире. Тогда мы
принимаем спокойствие за безразличие,
а эмоциональность за паникерство.
Мир раздражает нас только тогда, когда
внутри у нас нет чувства спокойствия
и гармонии. Только слишком часто и
слишком у многих ее нет. Так что на этой
почве можно предвидеть довольно много
конфликтов или хотя бы изрядную долю
непонимания.
Третья проблема не слишком хорошо
формулируется в двух словах, однако
состоит в особенностях уклада жизни,
привычек, хобби и так далее. Если
вы думаете, что национальность тут
совершенно ни при чем, позволю себе
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Дарья Шиманская,
ученица 12 класса
Рижской классической гимназии
не согласиться. Один мой друг, уехавший
учиться в Германию, приехав домой
на каникулы, жаловался, что немцы
не понимают — как это можно просто
так собраться, посидеть и попеть песни
под гитару. Ну не вяжется у них такое с
привычным укладом жизни! Они не могут
просто наделать бутербродов и поехать за
город, побродить по лесу. Если у немцев
пикник — то это пикник, такой, как в
кино, запланированный и просчитанный
заранее. Мы никогда не сможем понять,
как многие европейцы — англичане,
например — ходят в гости, за неделю до
намеченного прихода предупредив гостей
в письменной форме о таком событии
и получив письменное их согласие.
У нас душа нараспашку — когда нам
нечего делать мы покупаем в первом
попавшемся магазине какие-нибудь
плюшки и идем в гости к друзьям, лишь
бы они дома были и не сильно заняты.
Таких маленьких примеров масса, однако
из мелочей складывается жизнь...

Пожалуй, нам самим решать, насколько
сильно повлияли бы вышеупомянутые
препятствия на наши отношения с
возможными приезжими иностранцами.
Неизвестно, будут ли эти иностранцы, но
если будут, главное, чтоб нам хватило
такта и воспитанности уважать людей за их
человеческие качества, а не принижать за
их национальность. Ведь в какой-то мере
разнообразие даже интересно. На почве
интернационального состава школьников,
например, можно было бы ввести в школе
кружки по изучению европейских языков
и национальных традиций. А разговорную
практику тех же языков дети получали
бы даже в школе. Конечно, может быть,
тяжело, особенно в младших классах. У
моей сестрички в классе когда-то учился
мальчик-монгол, так дети бегали на него
посмотреть, как на экзотическое животное
в зоопарке. Это не плохо, просто детей
даже отношению к сверстникам нужно
учить. Пока у нас есть еще время.
Недавно гражданином Латвии путем
натурализации впервые стал человек
арабской национальности. Дальше —
больше?

Mēs ārpus skolas

Uzticams, izpalīdzīgs,
bet nerej — BP
BP — dzīvnieks, dabas parādība? Nē, BP — brīvprātīgais palīgs. Tiesa
gan, runa šoreiz ir nevis par pasaules mēroga glābšanas misiju, bet
ne mazāksvarīgu — Sabiedrības integrācijas Fonda ES Phare grantu
programmas Sorosa fonda — Latvija rīkotā projekta “Piedalies un ietekmē”
noslēguma semināru Bernātos. Lai arī tikai Latvijas mēroga projekts, bet
sava veida glābšanas misija tā bija — daļa mūsu sabiedrības jauniešu tika
glābta no vienaldzīgas attieksmes pret notiekošo un no slinkuma ietekmēt.
Rezultāti bija sekmīgi, jo reti kurš no 152 nometnes dalībniekiem, tagad
pilnīgi nešaubīgi teiktu, ka neko nevar ietekmēt. Bet, ko tad darījām mēs, 13
šī semināra brīvprātīgie palīgi vai BP, kā īsuma un ērtības labad visi mūs
mīļi sauca?
Man pašai ceļš uz Bernātiem aizsākās, piedaloties projekta “Piedalies un ietekmē!” izstrādē savā skolā. Tad man piedāvāja doties
uz nometni, taču ne kā parastam dalībniekam,
bet kā BP. Līdz šim biju dzirdējusi, ka brīvprātīgie ir kā misionāri: dodas, lai glābtu dzīvības,
lai ziedotu sevi un strādātu bez mitas. Īsti nesapratu, kas būs jādara man, tāpēc gatavojos tik
pat nopietni, kā uz nometni, kurā būtu jāravē
kartupeļu vagas, jādzīvo ekstrēmos apstākļos
vai jādzird pārbijušos cilvēku kliedzieni. Nekā
tāda tur nebija. Tiesa gan, arī kārtīga izgulēšanās un zvilnēšana baltajās jūrmalas smiltiņās augām dienām īsti nesanāca. Tas, kas sanāca, bija kas daudz labāks un par to labprāt
gribu pastāstīt arī jums.
25. jūlija pēcpusdiena, ierašanās Bernātos.
Sabrūk pirmie stereotipi — nenotiek sanitārās
pārbaudes, nav jāveic fizisko spēju vai pirmās
medicīniskās palīdzības sniegšanas tests. Vienkārši tiek iedotas istabiņu atslēgas un 13 smaidīgas sejiņas var doties savu mājvietu meklējumos. Sākumā viss liekas svešs — cilvēki, vide un
neziņa par nākamajām dienām. Pēc vakariņām
saprotu divas lietas, kuru dēļ varu būt droša,
ka mājās aizbraukšu sveika, vesela un priecīga.
Pirmā — ar ēšanu problēmu nebūs (un paēdis
cilvēks ir laimīgs cilvēks), otrā — esmu nonākusi
fantastiskā ģimenē, kurā komandas gars ir
primārā vērtība un savstarpējs atbalsts un
palīdzēšana ir pašsaprotama lieta.

Pēc vakariņām tikko apradušie degungali
tiek satuvināti mazliet vairāk, pārejot no kautrīga uz pārliecinātu TU. Ar īsas, bet trāpīgas spēles palīdzību uzzinām viens par otra hobijiem,
tuvākajām dzimšanas dienām, ar ko lepojamies un kā vērtējam savu atrašanos šajā vietā
un statusā. Saņemam pienākumu aprakstu,
tiem vajadzēs veltīt savu enerģiju 24 stundas
diennaktī, ne brīdi neaizmirstot par sevi pašu.
Pirmais praktiskais uzdevums — darba
telpu sakārtošana, plakātu, mapīšu sagatavošana, ieliekot arī nometnes teritorijas plānu
un informāciju par darba gaitu. Spraigās darba stundas līdz vieniem naktī paiet nemanot.
Domās jau esmu rītdienā — kas un kā būs?
26. jūlijs. Rīts. Brokastis, pēdējie darbiņi,
lai neviens neapmaldītos, pārbaude, vai
telpās ir pašas nepieciešamākās lietas, vai viss
skaidrs, krekliņu sadalīšana un BP var doties
uz reģistrācijas vietu un gaidīt dalībniekus.
Mūsu bažas, ieraugot divstāvīgos autobusus, ir nepamatotas; pūlis, kas plūst mūsu
virzienā, ātri tiek organizēts, mapītes iedotas,
katrs personīgi informēts par guļvietu, turp
nogādāts, plāni visiem skaidri. Darba grupa ar
pārsteigumu secina, ka viss noticis ļoti ātri un
organizēti. Smaidīgi domās sev paglaudām
galviņas un nu jau zinām, ka esam īsta komanda. Tā tas paliek līdz pēdējai dienai.
Turpmākās trīs dienas pārliecināmies,
vai katra nodarbību telpa sagatavota,

Anete Rūķe,
BP no DA Cēsu Valsts ģimnāzijas

izvēdināta, vai dalībnieki un nodarbību vadītāji zina, kur un kad viņiem jāatrodas, kas
jādara, kas sagaida. Esam ausis, acis, reklāmas afišas, kartes un informācijas centrs, un atbalsts bada un slāpju situācijā.
Kādi mēs bijām? BP sevi pierādīja ne tikai
kā čaklie darba rūķīši, bet arī kā lieliskākā virves
vilkšanas komanda, sporta spēļu komanda ar
vislabākajiem atbalstītājiem, lieliski dziedātāji,
dejotāji un smaidītāji līdz pat pēdējam nometnes brīdim. Mēs radījām sacensības garu
un vienlaikus rosinājām cilvēkus kļūt labākiem.
Mēs bijām lieliski, ar iniciatīvu apveltīti cilvēki,
kuri pēdējā nometnes vakarā sarīkoja neoficiālu
diskotēku, uz kuru pamazām saplūda daudzi
nometnes dalībnieki. Tie, kuri bija, izdejojās
kārtīgi un pievienoja papildus iespaidus savam atmiņu krājumam. Nākamajā dienā par
šo iniciatīvu no darba grupas saņēmām neviltotu smaidu un uzslavu.
Mēs bijām paši labākie nakts trasītes
kontrolpunktu “sargi”, kuri mežā (tumsā)
spēja izdomāt visatraktīvākos šķēršļu pārvarēšanas veidus ar saucieniem, kustībām
un dažnedažādākajām papildus grūtībām.
Nesūdzējās neviens, tieši otrādi, visi bija
apmierināti, un nometnes organizatorus dalībnieki tirdīja pārsvarā ar vienu jautājumu:
“Kā var kļūt par BP?! Mēs arī to gribam!”
Neviltots prieks par paveikto; cilvēki, kuri uz
atvadām vēlas ar mums kopā nofotografēties;
viņu patiesie smaidi, kad, mēs, gaidot autobusus prombraukšanai, dziedājām un dejojām
cik jaudas — no sirds un spontāni.
Prieks, ka paveikts kas labs, tāpēc pēdējā
stundā, atpūtu godam nopelnījuši, devāmies
Kurzemes jūrmalā peldināt sūrā grūtā darbā
sastrādātos nometnes krekliņus, celt pilis
un rakt smiltīs savus komandas biedrus. Patiesums, mazliet nošļukuši lūpu kaktiņi uz
atvadām, citam — uz Ameriku, citam —
Dāniju, citam — savām mājām atpakaļ dodoties. Mēs atgriežamies ierastajā vidē, bet
esam nedaudz savādāki, katrs no katra kaut
ko būtisku un vērtīgu līdzi paņēmuši.
Savienotā BP Latvija, kaut tikai mēs 13 —
no Bārtas, Rīgas, Cēsīm, Smiltenes, Jūrmalas,
Allažiem un Liepājas. Lielisks ieraksts mūsu
katra CV, taču galvenais — gūta neatsverama pieredze un patriotisms; mēs mīlam
savu valsti, jo zinām, ka varam dzīvi padarīt
labāku, ka spējam pierādīt, ka varam.
Domāju, ka tā ir aplama izvēle — neko
nedarīt tāpēc, ka par darbu netiek maksāta
alga. Mana pieredze liecina, ka brīvprātīgo
darbs sagādā lielu prieku un tieši tāpēc to
var veikt ar lielu atdevi.
Elvijs Haks, Smiltenes ģimnāzija
Pirms izlemt, vai kāds vēlas kļūt par brīvprātīgo palīgu, vajadzētu atcerēties, ka brīvprātīgie palīgi savus pienākumus visbiežāk veic
laikā, kad citi dalībnieki atpūšas. Mēs bijām
tie, kuri gāja gulēt pēdējie, bet celties tomēr
vajadzēja pirmajiem, jo pienākumi bija jāpaveic.
Uģis Caune, Smiltenes ģimnāzija
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Kāpēc vērts būt par “BP”
jeb brīvprātīgo palīgu
Pasaulē daudzās valstīs notiek dažādas
aktivitātes, kuras saistītas ar cilvēku
piedalīšanos tajās. Tiek rīkoti dažādi
semināri, nometnes, kā arī daudzi citi
pasākumi.
Ir daudzi cilvēki, kas piedalās šādu pasākumu organizēšanā, taču vieni paši tie
nevar tikt galā ar visiem darbiem. Tieši
tāpēc ir vajadzīgi palīgi, kas palīdzētu
veikt visdažādākos pienākumus, un līdz
ar to veicinātu mobilāku pasākumu organizēšanu.
Šādus palīgus dēvē par brīvprātīgajiem
palīgiem, kurus atrast ne vienmēr ir viegli, jo, diemžēl, daļai cilvēku galvenā vērtība
ir nauda un tie ar brīvprātīgo darbu nevēlas
nodarboties. Domāju, ka tā ir aplama izvēleneko nedarīt, tāpēc, ka par darbu netiek
saņemta alga. Mana pieredze liecina, ka brīvprātīgo darbs sagādā lielu prieku un tieši
tāpēc to var veikt ar lielu atdevi.
2004. gadā arī es iesaistījos brīvprātīgo
darbā. Domāju, ka jāpamēģina arī man, un
devos uz vasaras semināru Liepājā, iepriekš
domājot, ka tas būs kaut kas ļoti grūts un
sarežģīts. Taču, atgriežoties mājās, manas
domas bija mainījušās. Strādājot un darbojoties BP sastāvā, es satiku un ieguvu ļoti
daudz labus draugus. Mēs visi kļuvām par

Elvijs Haks,
Smiltenes ģimnāzija

ļoti saliedētu komandu un, kopā darot darbu, paveicām to lieliski.
Interesants bija visiem kopā pavadītais
laiks, gan piedaloties dažādās aktivitātēs,
gan arī atpūšoties. Darbojoties BP komandā,
bija lieliska sajūta palīdzēt citiem, bija labi
zināt un sajust, ka kopā esam atsaucīgi
draugi. Varētu teikt, ka tas bija lielisks piedzīvojums — apzināties, ka mēs bijām izveidojuši savu pasauli, kas gāja roku rokā ar
pārējo semināra organizētāju veikto un bija
noderīgs semināra dalībniekiem.
Darot šādus darbu un esot kopā ar tik
jaukiem cilvēkiem, ir iespējams atslēgties
no reizēm nežēlīgās apkārtējās pasaules un
darīt labu citiem, iegūstot daudz ko jaunu
arī sev. Svarīga bija iegūtā pieredze darbā ar
cilvēkiem, jauni draugi un jaunas zināšanas.
Es iesaku katram, kuram ir iespēja piedalīties šādos pasākumos, to darīt, jo tā var
tikai iegūt, ne zaudēt. Pieņemot aicinājumu
būt par brīvprātīgo palīgu komandā, es
ieguvu pārliecību, ka varam kopā paveikt labas lietas. Sāksim ar to, ka piedalīsimies savas skolas notikumu un dzīves veidošanā,
nestāvot malā, negaidot no citiem un
nekritizējot. Nejautāsim, kas man par to būs,
bet piedāvāsim to, kas ir mums pašiem —
laiks, zināšanas, idejas un degsme.

Brīvprātīgo darbs
Bernātu vasaras seminārā
Katru gadu kādā Latvijas vietā satiekas
skolēni no visas Latvijas. 2004.gada vasarā
Liepājas rajona Bernātos notika šāda Latvijas
skolu jauniešu tikšanās.
Semināra organizatori un nodarbību
vadītāji strādāja ar visiem nometnes

dalībniekiem, taču, lai darbs ritētu
raitāk un būtu iespējams katram nometnes dalībniekam palīdzēt, atbildēt uz
jautājumiem un veikt daudzus it kā sīkus,
bet nozīmīgus darbus, nometnes organizatoriem vajadzēja arī palīgus. Tie bijām

Brīvprātigie palīgi atpūtas brīdī
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Piedalieties, un arī jūs būsiet ieguvēji!
Brīvprātīgie palīgi darbībā

Trubaduri Uģis, Jānis un Elvijs uz
daudzfunkcionālā balkona

Uģis Caune,
Smiltenes ģimnāzija
mēs - brīvprātīgie palīgi. Brīvprātīgie palīgi
iekārtoja nometni un rūpējās, lai gan
nodarbību vadītājiem, gan dalībniekiem
būtu ērti strādāt darba telpās.
Pirms izlemt, vai kāds vēlas kļūt par
brīvprātīgo palīgu, vajadzētu atcerēties,
ka brīvprātīgie palīgi savus pienākumus
visbiežāk veic laikā, kad citi dalībnieki
atpūšas. Mēs bijām tie, kuri gāja gulēt
pēdējie, bet celties tomēr vajadzēja pirmajiem, jo pienākumi bija jāpaveic.
Seminārs sākās pirmdien, bet mēs –
ieradāmies jau svētdien, lai sagatavotos
uzņemt dalībniekus. Kārtojām darba telpas, mapītes, kas bija paredzētas katram
dalībniekam un pārliecinājāmies, ka nometne var sākties. Dalībniekiem ierodoties,
brīvprātīgo pienākums bija viņus sagaidīt,
ierādīt dzīvesvietas un palīdzēt iejusties
nometnē. Palīgi rūpējās, lai turpmākās četras
dienas skolēniem, kas te ieradās būtu interesantas un lai viņiem būtu mājīgi un ērti.
Mana pieredze liecina, ka brīvprātīgo
darbs ir interesants un aizraujošs. Mēs
varējām arī piedalīties visās nodarbībās un
pasākumos, ko arī labprāt darījām. Bija
vērtīgi sadraudzēties ar citu skolu skolēniem
no visas Latvijas. Un bija žēl, ka nometne
beidzās tik ātri. Bija žēl, ka atkal bija
jāatgriežas ikdienā, kur dienas ne reti ir tik
līdzīgas cita citai.

Mēs skolā…

О Европе, Латвии и
потерянных идеалах

Дарья Шиманская,
ученица 12 класса
Рижской классической гимназии

В сентябре прошлого года в газетах появились заголовки,
оповещавшие население Латвии о намерении верховного комиссара
ОБСЕ по вопросам нацменьшинств Рольфа Экеуса посетить нашу
страну. Визит господина Экеуса был инспекционным — т.е.
связанным напрямую с реформой образования и сложившейся
в Латвии ситуации с нацменьшинствами.
Но, по большому счету, какое дело
обычному школьнику, не состоящему в
Штабе Защиты Русских Школ или любой
другой политизированной организации
до приезда комиссара ЕС? Политика нас
не касается, у нас на носу выпускные
экзамены, контрольные и зачеты, поэтому
нет ничего удивительного, что это сообщение у меня в одно ухо влетело, а из друг
ого соответственно вылетело. Чуть позже
оказалось — зря.
Дело в том, что господин Экеус на
время своего визита наметил не только
встречу с комиссией Сейма по образованию и науке, а еще и посещение
двух рижских школ, одной из которых
оказалась моя alma mater, а именно —
Рижская классическая гимназия.
Из-за визита комиссара наш самый
обычный учебный вторник был полон
суматохи, перешептываний, встревоженных взглядов со всех сторон. Было похоже
на хлопоты хозяйки, которая прибирает
квартиру, режет салаты и накрывает
на стол, и все это умудряется делать
одновременно. Правда, приехал господин
Экеус во время урока, а не перемены,
так что его торжественного прибытия я
лично, увы, не видела. Оно и понятно —
у нас в школе 1300 (если не ошибаюсь)
учеников, и когда все высыпают из
кабинетов на переменку, в коридорах
просто не протолкнуться. А так гостей,
согласитесь, не принимают.
Принимали, как могли, радушно. У входа встречал директор Роман Алиев, за
дверями выстроились приветливо улыбающиеся дежурные. Для начала господину
Экеусу показали небольшой фильм о гимназии, потом он посетил несколько открытых уроков, дабы воочию наблюдать
билингвальное образование в действии.
Именно им и знаменита наша школа, начавшая вводить двуязычную систему обучения еще задолго до принятия реформы
образования.
Визит завершился встречей с учениками
старших классов в читальном зале гимназии. Господина Экеуса спрашивали о
том, что действительно волнует учеников
в последнее время — о двуязычном
обучении, о реформе образования и
мнении ОБСЕ и самого комиссара на
эту тему. Рольф Экеус был предельно
политкорректен. Свое обращение к
ученикам он начал словами:
– Латвия — страна ЕС, поэтому не
важно, какой вы национальности, вы —
часть этого общества, часть мира!

На вопросы учеников комиссар отвечал
также в оптимистичном ключе. Он отметил,
что знание языков открывает прекрасные
перспективы и увеличивает возможности
получать информацию для любого ученика,
и билингвальное образование в таком
аспекте — безусловно, позитивный пример
того, как можно выучить иностранные
языки. Господин Экеус упомянул и то,
что сложившаяся в Латвии ситуация, в
том числе и страсти по реформе образования, вызывает большой интерес в
Европе. Сам комиссар считает, что, развивая государственные языки стран-членов
ЕС, необходимо заботиться также о языках нацменьшинств, проживающих на
территории этих стран.
Таким образом, визит столь важного
гостя прошел успешно несмотря на
мел кие неурядицы. Была, правда, и
малочисленная группа ребят в майках
привычного теперь всем содержания:
“Руки прочь от русских школ”, однако и
они были вполне миролюбивы.
Испортила ситуацию, как всегда, сама
русская община (в проблемах которой Экеус
по большей части и приехал разбираться) в
лице неутомимой русскоязычной прессы.
На следующий день после посещения
комиссаром Классической гимназии в
одной русскоязычной газете появилась
потрясающая статья, небольшая, но с
приметным названием “Показуха для
Экеуса”. А под заголовком — фото парадного входа нашей родной школы,
входящие в распахнутые двери директор
Роман Алиев и Рольф Экеус, улыбающийся
дежурный класс… Под фото тоже весьма
знаменательная приписочка: “Учеников
построили, как почетный караул”. Да и
сама статья — сарказм весьма острого
характера.
И стало просто обидно. Почеловечески обидно за родную школу,
за Рольфа Экеуса, оптимистично и
бодро говорившего со всеми и обо
всем, за русскую прессу и просто так.
Появился привкус горечи, будто ты купил
красивое красное блестящее яблоко, а
оно оказалось даже не кислым, а просто
безвкусным. И даже дальнейшее почти
категоричное требование господина
Экеуса ратифицировать в Латвии
Конвенцию по правам нацменьшинств
без оговорок и изменений, которые
наше
усиленно
хочет
внести
правительство, не изменило моего
состояния разочарованности в чем-то, в
чем именно — сама не знаю.
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“Что же за всем этим будет?”, как
поется в одной старой песенке. Ктото говорит, что этот приезд комиссара
принципиально отличался от предыдущих
и Европа действительно заинтересована в
разрешении наших внутренних проблем.
А значит, мы непременно примем
конвенцию, согласно которой язык
нацменьшинств в местах их компактного
проживания может стать официальным.
(Примечательно то, что у нас такими
местами стали бы Рига, Вентспилс, Лиепая
и почти все города Латгалии). Также
конвенция призывает защищать язык
и культуру нацменьшинств (пардон, от
кого?) и обеспечить образование на этом
языке при наличии спроса на таковое.
Спрос, судя по всему, есть, вспомним
толпы на митингах против реформы.
Однако, как мне кажется, ситуация
после приезда комиссара ни чем не будет
отличаться от ситуации до него. Просто
потому, что свои проблемы мы создаем
сами, сами провоцируем этнический
конфликт, подогреваемые прессой
и политиками. А при этом молодежь
свободно общается и на русском, и на
латышском, и на английском.
Проблемы же реальные остаются за
кадром, и вот их-то Европа за нас вряд ли
решит.
Есть предметы, которые по мнению учеников и многих учителей, должны быть
святы и неприкосновенны: физика, алгебра,
геометрия, химия. Само изучение латышского
языка должно быть на очень высоком уровне,
но слышать его все же предпочтительнее на
уроках самого латышского, а не на биологии
или истории. Потому что билингвальное
образование — это прежде всего изучение
языка, а не предмета. И во многих странах
мира двуязычная система признана неэффективной и отменена, а мы все ставим
эксперименты на детях, забыв, что они не
кролики.
Да еще к идее двуязычия в образовании
добавляется идея о сведении роли учителя
к минимуму, то есть — вся необходимая
информация есть в учебнике, читайте
и вникайте, а если уж вам СОВСЕМ
непонятно, учитель, так и быть, объяснит.
Тогда, может, вообще перейти на систему дистанционного образования, когда
каждый будет сидеть дома за компьютером и получать необходимый материал?!
Просто учитель — это не только ходячий конспект, это еще и наставник, старший друг. Может, эти идеалы смешны и
устарели, но все же хочется в них верить.
Наверное, поэтому многие так болезненно
восприняли идею Реформы. Ведь дело не
только в качестве образования, которое,
увы, падает из-за изложенных выше причин.
Каждый всю жизнь помнит свою первую
учительницу, да и не только первую, просто
всех любимых, и так хочется, чтоб они говорили с тобой на родном языке.

Tilts uzklausa

Pieredze, draugi, atmiņas
Pagājušās vasaras visskaistākajā
laikā izmantoju “Sorosa fonda –
Latvija” doto iespēju piedalīties
nometnē “Puikinas” Lietuvā. Līdzīgā
nometnē biju jau pirms gada, tāpēc biju
pārliecināta, ka nenožēlošu.
Nometne notika Lietuvas ciematā Paneriai
netālu no Elektrēniem. Tajā piedalījās jaunieši
no četrām valstīm — Lietuvas, Ukrainas,
Polijas un Latvijas. Lietuviešu skaitliskais
pārsvars nebija noliedzams, taču uzmanības
centrā bija tieši citu valstu pārstāvji.
Iepriekšējā gada nometnē piedalījās tikai apmēram 100 lietuviešu un 10 latvieši,
arī tad interese par mums tika izrādīta
nepārtraukti. Šoreiz Latviju pārstāvēja 11
jaunieši no Cēsīm, Smiltenes un Jūrmalas,
kā arī viena skolotāja. Lielākā daļa viens
otru jau pazinām, bet ar pārējiem ātri vien
iepazināmies, jo apstākļos, kad tev apkārt
ir vairāk kā simts dažādu tautību cilvēku,
“savējie” šķiet tuvāki kaut tādēļ vien, ka
runā latviski.
Ierodoties nometnē, mūs pārsteidza
ziņa, ka katrs mūsu grupas dalībnieks
tiks izmitināts citā istabiņā. Sākumā
tas apmulsināja, un neviena sejā īpaši
iepriecinātu izteiksmi neizraisīja, jo valodu barjera tomēr ir pietiekami grūti
pārvarama, turklāt drošāk taču ir, ja kāds
jau zināms cilvēks ir tuvumā. Bet vēlāk,
kad jau iepazināmies ar apkārtējiem,
neapmierināti nebijām, jo šurp braucām tieši
ar mērķi iepazīties ar citu tautību un kultūru
pārstāvjiem. Tomēr mūsu grupas kopības
sajūta tā arī neizzuda, un, atgriežoties
mājās, pat pietrūka jau par tradīciju kļuvusī
mūsu grupas sapulcēšanās pēc katras
ēdienreizes. Lai gan šīs tikšanās nekad nebija
organizētas, tās gandrīz nekad netika izlaistas, laikam jau mūsu vienotības dēļ.
Jau pašā sākumā visi tikām sadalīti 5
mājas grupās. Lai padarītu mūs par īstu
komandu, notika dažādas iepazīšanās un
saliedēšanas spēlēs. Domāju, ka katrs, kas
kaut reizi pabijis kādā nometnē, aptuveni
nojauš, kādas tās ir, savukārt tiem, kam tas
vēl priekšā, varu droši teikt — tā ir aizraujoša
nometnes daļa, pie tam idejas noder arī
citur. Šajās mājas grupās arī turpmāk
satikāmies katru dienu, priekšpusdienās bija
nodarbības, kurās mācījāmies sazināties un
sadarboties, savukārt vakaros satikāmies, lai
pārrunātu dienas notikumus. Bieži vien šīs
tikšanās izvērtās par reizēm, kad papļāpāt,
mācīt viens otram vārdus lietuviešu un
latviešu valodā. Iespējams, ka tas ne vienmēr
sakrita ar grupas vadītāju — jaunu, aktīvu
un atraktīvu cilvēku iecerētajām darbībām.
Par svešvalodu studijām vajadzētu atsevišķu
stāstu, jo lietuvieši ar milzīgu sajūsmu
mācījās latviešu valodu — mēs, divi vienīgie
latvieši savā grupā, tikām apbērti ar
jautājumiem: “Kā tas ir latviski?” Starp citu,
diezgan uzkrītoši varēja manīt, ka lietuvieši

un latvieši patiešām ir brāļu tautas, jo šīs
valodas mācīties bija krietni vieglāk nekā
poļu un ukraiņu valodu.
Jau pirms nometnes zinājām, ka katrai grupai būs jāprezentē sava valsts, tāpēc
idejas prezentācijai bija tapušas jau ceļā uz
Lietuvu. Mīļie, variet būt lepni, jo mēs visi
parādījām Latviju tik lieliski, cik vien spējām!
Nometnē esošie tika iepazīstināti gan ar
latviešu sportiskumu, gan tautasdziesmām,
gan “Prāta vētru”, gan “Melno balzamu”
un pat ar eposu “Lāčplēsis” (Tieši tā, šķiet,
bija vakara kulminācija, gribu vēlreiz izteikt komplimentus brīnišķīgajiem aktieriem!). Ziniet, brīdī, kad dziedi “Pūt, vējiņi”
liela pūļa priekšā, lai apliecinātu, cik Latvija
ir skaista un interesanta, tu pats sāc to pa
īstam apzināties! Aplaudējošie, kājās stāvošie
vienaudži, kuri vēlāk arī izteica sajūsmas pilnus komplimentus, lika saprast, ka mums IR,
ar ko lepoties!
Nozīmīgas pārmaiņas nometnes dzīvē
ieviesa šajā laikā notiekošais Eiropas futbola čempionāta finālturnīrs. Latvijas izlase
diemžēl savas spēles jau bija beigusi, taču interesi par čempionāta gaitu tas nemazināja.
Visas nometnes laikā notiekošās spēles
skatījāmies uz lielā ekrāna, bet finālspēles
diena bija pavisam īpaša. Pēcpusdienā notika lielās spēles ģenerālmēģinājums – spēle
starp portugāļu un grieķu atbalstītājiem no
pašu nometnes dalībnieku vidus. Arī visi,
kuri nejuta sevī pietiekamu talantu, lai dotos
spēles laukumā, bija sadalījušies “grieķos”
un “portugāļos”. Viss notika pa īstam: komandas, treneri, karstasinīgi līdzjutēji,
komentētāji un galvenais — sportiska
atmosfēra. Atšķirība bija tā, ka mūsu spēlē
uzvarēja Portugāle. Diez vai man tiktu piedots, ja nepieminētu, ka spēles rezultatīvākie
spēlētāji bija tieši latvju staltie puiši! Arī citās
dienās sports netika aizmirsts — spēlējām
arī basketbolu, frīzbiju un beisbolu.
Lai viesiem rastos pilnīgāks priekšstats
par Lietuvu, braucām ekskursijās. Katrai
grupai bija iespēja būt citā vietā, tāpēc
vēlāk varējām dalīties iespaidos. Man bija
iespēja aplūkot Elektrēnus, kur visiem noteikti ieteiktu apmeklēt jauno, moderno un ļoti iespaidīgo baznīcu. Šajā laikā
Lietuvā tika svinēti svētki par godu ķēniņam
Mindaugam. Tās ir plašas brīvdabas svinības,
kurās amatnieki izrāda savu darbu, skan tautas mūzika, un valda īsti senatnīga noskaņa.
Arī mēs bijām šajos svētkos.
Mūsu dienaskārtībā bija ne tikai izklaides. Katrs nometnes dalībnieks varēja
izvēlēties sev patīkamāko no piedāvātajām
interešu grupām — mūzikas, debašu, ekonomikas, izgudrotāju vai body art. Visvairāk
varu pastāstīt par ekonomikas grupu, kurā
piedalījos arī es pati. Lai gan sākumā iespēja
vasarā vairāk kā nedēļu mācīties ekonomiku nelikās īpaši vilinoša, vēlāk sapratu,
cik pareiza bijusi šī izvēle. Pasniedzēji bija
ne tikai zinoši, bet arī spēja strādāt tā, lai
mācīties būtu aizraujoši. Vislielākais prieks
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Māra Lubūze,
DA Cēsu Valsts ģimnāzijas skolniece

par šajās nodarbībās gūtajiem ekonomikas
simulācijas spēles “Mese” pamatiem, kuru
turpinu spēlēt vēl tagad. Vēl iepriecināja tas,
ka nodarbības notika angļu valodā. Tas attiecas arī uz visu nometni kopumā — angļu
valodu izmantot nācās ļoti bieži, un skolā šī
pieredze, protams, noder.

Interesants bija arī citās grupās
notiekošais. Debatētāji iemācījās apvārdot
jebkuru; no body art jeb ķermeņa
apgleznošanas nodarbībām jaunieši gandrīz
katru dienu nāca ar kādu zīmējumu uz
ādas; muzikālākie bieži bija manāmi dungojot, spēlējot ģitāru vai mācāmies dziesmu
vārdus; izgudrotāji ik pa laikam piesaistīja
uzmanību, laižot gaisā paštaisītas raķetes.
Nometnes pēdējā dienā katra grupa rādīja
savu veikumu. Šovs bija grandiozs, tiešām
žēl, ka to neredzēja vēl plašāka publika!
Ik dienas bija iespēja celties agrāk par citiem un doties uz rīta rosmi. Gribētāju nebija
pārāk daudz, tomēr ieguvums bija celšanās
vērts, jo — kad gan vēl būtu iespēja spēlēt
regbiju vai basketbolu bez noteikumiem?
Katru vakaru notika diskotēkas, varēja arī
skatīties filmas vai pasēdēt pie ugunskura.
Tiem, kas vēl nav aizmiguši, varētu stāstīt
vēl un vēl (piemēram, par to, kas notika
naktīs, bet tas varētu būt arī bīstamiJ), bet
labāk ieteikšu jums pašiem kaut ko līdzīgu
pamēģināt! Jebkura nometne, kur nu vēl
tāda, kurā piedalās cilvēki no dažādām
valstīm, dod nenovērtējamu pieredzi, patiesus draugus un spilgtas atmiņas, ko
nezaudēsi nekad!

Tās ir neaizmirstamas atmiņas un draugi uz ilgu laiku. Ikviena nometnes dalībnieka
acīs mirdz maza uguntiņa, runājot par nometni, un beigu beigās viņi visi piebilst: kaut
es varētu tur vēlreiz atgriezties!
Kristīne Dūmiņa,
Smiltenes ģimnāzija
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Padomi jaunießiem lîderiem
1. Esi patiess un atzîsti, par ko tu ieståjies!
2. Esi labs draugs, visur un visås situåcijås rådi labu pieméru!
3. Esi konsekvents savos spriedumos un rîcîbå!
4. Turpini måcîties pats un mudini to darît citus!
5. Pårrunå visas radußås problémas un konfliktus!
6. Esi aktîvs! Izrådi iniciatîvu! Izrunåjies un nepie¬auj, ka notiek
kaut kas slikts!
7. Ieklausies citu teiktajå, dari to ar interesi!
8. Esi atvérts jaunåm idejåm!
9. Cieni sevi un påréjos!
10. Palîdzi saviem biedriem un atbalsti to, ko viñi dara!
11. Atceries kopîgus mér˚us un uzdevumus!
12. Nåc klaja ar savåm idejåm, pievieno tås kopéjai sarunai vai
diskusijai!
13. Vairo påréjo, îpaßi jaunåko skolénu paßapziñu!
14. Pabeidz iesåkto un rüpéjies par to, kå tiek pildîti pienåkumi!
15. Koncentréjies uzdevuma veikßanai!
16. Piesaisti aktîvistu grupai jaunus skolénus!
17. Veic labus darbus!
18. Regulåri pårbaudi e-pastu un atbildi uz ienåkußajåm
véstulém!
19. Meklé informåciju Internetå!
20. Neatståj bez ievérîbas nepieñemamus izteikumus, jokus un
komentårus!
21. Regulåri piedalies jaunießu lîderu nodarbîbås!
22. Lasi gråmatas, rakstus un ståstus par pilsonisko aktivitåti,
cilvéktiesîbåm, lîdztiesîbu un citiem jaunießiem aktuåliem
jautåjumiem, pårrunå tos ar citiem jaunießiem!
23. Apmeklé lekcijas un pasåkumus, skaties labas filmas un
izmanto citas iespéjas paplaßinåt savas zinåßanas par
pilsonisko aktivitåti, cilvéktiesîbu, lîdztiesîbas un citiem
aktuåliem jautåjumiem!

