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„Maize. Acīmredzot būs sviestmaizes.” 
Skola. Acīmredzot būs… kas?

Mācību gada sākumā, 

kad mediji vienā balsī 

atgādina mums tradicionālo iz-

pratni par skolu, rādot solu rin-

das ar rātni sasēdušiem skolē-

niem, skolotājus klases priekšā, 

somas pirmklasnieku plecos (un 

ko viņi tajās nes pirmajā skolas 

dienā?), svinīgās runas par no-

pietno mācīšanos, kas nu sāksies, 

utt., atcerējos britu reklāmas ģē-

nija Pola Ardēna trāpīgo domu: 

„Maize. Acīmredzot būs sviest-

maizes.” Skola – tātad acīmre-

dzot būs… kas? Vai tiešām skolā 

joprojām vispirms tiek sagaidīta 

mierīga sēdēšana, skatoties ci-

tam cita pakausī, klausīšanās, 

paklausīšana, precīza skolotāja 

norādījumu izpildīšana, cenša-

nās būt pirmajam un labākajam? 

Un kā ar prieku, izziņas kāri un 

sadarbību, kustību, mūziku un 

krāsām, eksperimentiem, prak-

tisku darbošanos un savstarpēju 

palīdzību? Vai ir pamats daudzu 

vecāku vēlmei „vēl vienu gadiņu 

pasargāt” savu bērnu?

Par laimi – skolas ir dažādas 

arī te, Latvijā, un satikšanās un 

zināšanu svētki, kā pirmo skolas 

dienu šogad nosauca Pumpuru 

vidusskolas direktore Irēna Kau-

siniece, tiek svinēti dažādi, un arī 

ikdiena ir atšķirīga. Pēc pirmās 

dienas sarunas Tirzas pamatsko-

las direktore Svetlana Ziepniece 

ir „gandrīz laimīga, ka to vecāku 

skaits, kuri atkal un atkal pieprasa 

„stingrākas prasības” un „mērus”, 

šogad ir krietni mazāks! Vairāk ru-

nājām par attīstību un attiecībām”. 

Visi kopā izmēģina plostu, sarīko 

savu bungu apli un saraksta darā-

mo darbu idejas, kas lido pa gaisu 

kā lidmašīnas. Druvēnieši dodas 

kopīgajā skolas pārgājienā, kas 

ļoti vieno lielos un mazos. „Ne-

pieciešamības brīžos lielie bērni 

mazos panes kukaragā, un visi 

apmierināti un priecīgi. Šādu pār-

gājienu organizējam jau otro gadu, 

jo bērniem tas ļoti patīk,” stāsta 

Druvienas pamatskolas direktore 

Velga Černoglazova. Briežucie-

mā mācību gada noslēgumā visu 

skolu izvizināja tuvējā motokluba 

vīri. Brocēnos vesela klase dažā-

da vecuma skolēnu mācās savās  

mājās dažādās pasaules valstīs. 

Daudzviet mācīšanās notiek filmē-

jot, ravējot, meistarojot, un visās 

šajās nodarbēs nepieciešams arī 

tas, kas ietverts mācību standar-

tos un programmās. Atšķirība ir 

distance līdz reālam zināšanu un 

prasmju pielietojumam, un pār-

maiņu skolās, kopienu skolās tā 

ir ievērojami īsāka.

Kā katru gadu, arī šogad es 

pirmajā skolas dienā biju Pum-

puru vidusskolā Jūrmalā. Tā nav 

maza skola; tā nav arī lauku sko-

la. Taču skolas kopiena un skola 

kā kopienas resurss tā ir noteikti. 

Raugoties, cik labi tur jūtas ik-

viens – mammas ar nākamajiem 

skolēniem punčos, vecāki ar bēr-

nu ratiņiem svinību zālē un skolas 

gaiteņos, vecvecāki, absolventi, 

kurus mīļi sauc par 13., 14. utt. 

klasi, piecgadnieki un sešgadnieki 

kopā ar pirmklasniekiem un vidus-

skolēniem un visi citi pa vidu –, ir 

skaidrs, ka katrs no viņiem, no 

mums ir daļa no veseluma. Mūsu 

ģimenes piecgadniece nu arī ir 

skolā un ir ļoti laimīga, jo – ir taču 

skolā! Apmierināti arī vecāki, jo 

skola piedāvā drošu un pilnvērtīgu 

laika pavadīšanu līdz pat vakaram.

Skola kā kopienas resurss nav 

ne mazo skolu liktenis, ne privilē-

ģija. Tas ir veids, kā ikviena skola 

var parādīt, ka tai rūp skolēni, viņu 

ģimenes un visi pārējie apkārtnes 

ļaudis; ka tās pedagogi ir augstas 

klases profesionāļi un interesanti 

cilvēki, kam ir, ko piedāvāt, un kuri 

paši ir atvērti jaunai pieredzei.

Izvaltas pamatskolas pirmajā 

klasē šogad mācīsies četri zēni 

un četras meitenes. Skolotāja 

Inga Leikuma saka: „Pirmā diena 

rosina pamatoti domāt, ka mums 

būs interesants un darbīgs gads.” 

Vēl tikai jāpierauga, lai soli, ku-

rus Inga saliek pusaplī, tik bieži 

nenonāk atpakaļ tradicionālajā 

izkārtojumā. Kolēģiem jānotic, 

ka mācīšanās kopā ir produktī-

vāka – un arī patīkamāka.

Jaunais mācību gads ir jauna 

iespēja veidot mūsdienīgu sko-

lu mūsu laika bērniem un mums 

pašiem, izvairoties no acīm re-

dzamā, savu laiku nodzīvojušā 

un pārlieku paredzamā. Izvē-

lēsimies lielus mērķus – tajos 

vieglāk trāpīt – un iesim uz 

tiem ikdienas darbā!

Aija Tūna, 
SFL iniciatīvas „Pārmaiņu 
iespēja skolām” vadītāja
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Ilustrācijai izmantots britu reklāmas ģēnija Pola Ardēna grāmatas „Lai ko tu domā, āmod idātic" attēls.

Skola kā 
kopienas 

resurss nav ne 
mazo skolu liktenis, 
ne privilēģija. 
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P ēc  Nagļu pamatskolas 

slēgšanas 2009. gadā 

skolas telpās, pateicoties SFL ini-

ciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” 

1. kārtas atbalstam, tika izveidots 

Nagļu daudzfunkcionālais sabied-

risko resursu centrs. Projekta va-

dītāja Inese Benjava stāsta, ka jau 

sākotnēji bijuši pārliecināti – cen-

tra durvīm ir jābūt atvērtām līdz 

vēlam vakaram un arī brīvdienās. 

„Kas pie mums ir atnācis kaut 

vienu reizi, jau ir savējais, un mēs 

zinām, ka nāks arī nākamreiz. Ta-

gad cilvēki jau paši plāno un vada 

nodarbības atbilstoši savām vaja-

dzībām un interesēm. Pateicoties 

centra izveidei, esam atklājuši, cik 

talantīgi ir mūsu cilvēki un ka viņi 

ir gatavi nesavtīgi dalīties savās 

prasmēs arī ar citiem,” stāsta pro-

jekta vadītāja.

Lai jaunatne 

neklīstu apkārt

Darbības sākumā, iniciatīvas 

pirmajā kārtā, viņi saviem iedzīvo-

tājiem piedāvājuši dažādas sporta 

aktivitātes, kokapstrādes, rokdar-

bu un šūšanas nodarbības, kā arī 

sociālos pakalpojumus. „Daudzi 

mūsu jaunieši ir nodarbināti se-

zonas darbā un, kad tas beidzas, 

klīst apkārt. Lai tā nenotiktu, mēs 

viņiem piedāvājām sportot, un viņi 

aizrautīgi izmantoja šo iespēju,” 

stāsta projekta vadītāja. Kad SFL 

pirmās kārtas atbalsts beidzies, 

pašvaldība bijušo skolu, ko jopro-

jām sauc par skolu, turpinājusi ap-

kurināt, apmaksāt elektrību, telpu 

uzkopšanu, un kāds simtlatnieku 

programmas cilvēks allaž dežurē-

jis, lai skola būtu atvērta un varētu 

sportot, darināt rokdarbus, aust 

(skolā ir vairākas stelles).

Izveidojās rokdarbnieču domu-

biedru grupa, un ciema sievietes 

regulāri nāca uz skolu, lai kopā 

darinātu rokdarbus dažādās teh-

nikās, apmainītos idejām. „Kad 

tika izsludināta SFL iniciatīvas 

2. kārta, mēs bijām ļoti priecīgi un 

ar lielu aizrautību metāmies pro-

jektu rakstīšanā. Tas atspoguļojas 

arī mūsu aktivitāšu nosaukumos: 

„Prieka darbnīca”, „Vēderprie-

ki”, „Kustību prieks”. Mums bija 

skaidrs, ka obligāti ir nepiecieša-

ma datorapmācība, jo esam tālu 

no visiem centriem, cilvēki netiek, 

piemēram, uz banku. Līdz kursiem 

cilvēki gāja uz pagasta pārvaldi un 

lūdza kāda darbinieka palīdzību, lai 

nokārtotu maksājumus, bet tagad 

viņi ir iemācījušies interneta veika-

lā nopirkt vajadzīgo (pavasarī ak-

tualitāte bija sēklas), vecmāmiņas 

māk sazināties ar bērniem. Viņas 

internetā atrada dziesmu vārdus 

un datorprasmes varēja apgūt 

dziedādamas,” par ieguvumiem 

stāsta I. Benjava. Nodarbības vadī-

ja vietējais jaunietis Andris Dūda, 

bet liels atradums kopienai ir 

brīvprātīgais – Andis Zvejsalnieks, 

kurš gandrīz katru dienu ir centrā 

un palīdz apgūt datorprasmes ik-

vienam, kam tas ir nepieciešams. 

Izrādījās, ka bija gan vajadzība, gan 

pašiem savi resursi. Saņemts daudz 

atzinīgu vārdu no vietējiem, ka par 

viņu vajadzībām ir īpaši domāts.

Ekspedīcijas veicina 

paaudžu saliedētību

Pēc skolas slēgšanas skolēni 

aizgāja mācīties uz dažādām tuvā-

kas un tālākas apkārtnes skolām. 

Rudenī un ziemā autobusi viņus 

tumsā aizved un tumsā atved, no-

tiek paaudžu atsvešināšanās: jaunie 

nepazīst vecos, vecie – jaunos. 

Tādēļ nolemts brīvlaikā organi-

zēt ekspedīcijas pie ciema vecā-

kās paaudzes iedzīvotājiem, lai 

iepazītu viņus un vāktu liecības 

par sava pagasta cilvēkiem, notiku-

miem. Ir izveidojies novadpētnie-

ku klubiņš „Savējie”, kas turpina 

jau skolas darbības laikā iesākto 

novadpētniecības darbu.

Savukārt nodarbību ciklā „Prieka 

darbnīca” valda satikšanās prieks: 

cilvēki sanāk kopā, lai apmainītos 

ar zināšanām un dalītos prasmēs. 

„Prieka darbnīca” atklāja, ka laukos 

ir ļoti talantīgi cilvēki. Pilsētnieki var 

paļauties uz dažādu pakalpojumu 

sniedzējiem, bet lauku cilvēkiem ir 

universālas prasmes. „Mums katrs 

cilvēks ir vērtība, un projekta akti-

vitātēs esam iepazinuši viens otru. 

Kopīgi apzinām kulināro mantoju-

mu, gatavojam ēdienu, ģimenes 

ir demonstrējušas savus firmas 

ēdienus, godā tiek celti zivju ēdie-

ni. Pirmajā nodarbībā zvejnieka 

Jāņa Macāna sieva Anna rādīja zivs 

pagatavošanu un cilvēki bija pār-

steigti, uzzinot, kā citādi pagata-

vot kartupeļus, ķirbjus. Notika te-

matiskās pēcpusdienas, piemēram, 

„Biezpiena diena”, „Gatavosim no 

maltās gaļas”, „Salātu diena” u. c. 

10. septembrī būs „Burciņu bal-

le”, kad gatavosim ziemai dažādus 

konservus, ko varēs izmantot lab-

darības akcijās, apciemojot vecus 

un vientuļus cilvēkus.

Šīs nodarbības pulcē ļoti daudz 

cilvēku, reizēm uz virtuvi tiek pa-

ņemtas arī adāmās dzirnaviņas, lai 

arī rokdarbnieces varētu dzirdēt 

un redzēt virtuvē notiekošo. Ar 

ēdiena gatavošanu aizrāvušies arī 

puikas un vīrieši. Nepiespiestā gai-

sotne veicina jaunradi, cilvēki dalās 

savās zināšanās, piemēram, viens vī-

rietis pagatavoja vīngliemežus.

Lielu sajūsmu izpelnījās Vācijā 

ražotās lielās un mazās adāmās 

dzirnaviņas: lielajās uzreiz top ga-

tavas šalles un cepures, bet maza-

jās veidojas pīnes, no kurām var 

veidot gan apģērba dekorus, gan 

pīt jostas, šalles, kaklarotas, cepu-

res, bolero jaciņas. Cilvēku izdo-

ma un fantāzija ir milzīga. Prieks 

par šīm iekārtām bija tik liels, ka 

pensionāre, uzzinājusi, ka pienā-

kusi viņas rinda, skriešus skrēja pa 

gaiteni, lai tikai neaizkavētu citus 

adītājus. Šogad tika saadītas pīnīšu 

šalles Zvejniekdienas sporta svēt-

ku sponsoriem.

Nodarbībās „Radošo domu li-

dojums” cilvēki apgūst jaunus rok-

darbu veidus: dekupāžu, pērļoša-

nu, šūšanu. Nodarbības vada vie-

tējie. Ja viņi ko neprot – brauc uz 

kursiem un mācās, lai atkal varētu 

piedāvāt ko jaunu un interesantu. 

Ja tik cilvēkam ir vēlēšanās, viss ir 

iespējams,” priekā par paveikto 

dalās Inese.

Pēc vietējās zemnieces aitko-

pes Venerandas Rimšas iniciatīvas 

pavasarī notika apsējības un tagad 

būs apkūlības. „Tā mēs atjauno-

jam senču tradīcijas: senči ir bijuši 

gudri cilvēki, pēc liela darba allaž 

sekoja svētki. Mēs to mēģinām ie-

dzīvināt,” lepojas I. Benjava.

Nomazgāties un 

izmazgāt veļu

Centrs piedāvā arī sociālos 

pakalpojumus: nomazgāties dušā, 

jo ir iegādāts lielāks boilers, var 

izmazgāt veļu, nogriezt matus, 

salabot apģērbu. Inese nedaudz 

bēdīgi atzīst, ka šīs iespējas ne-

tiek izmantotas tik efektīvi, cik 

varētu. „Mums ir nācies dzirdēt 

iebildes, ka mēs gribot pārņemt 

sociālā darbinieka funkcijas. Taču 

mēs vēlamies, lai visi pagasta iedzī-

votāji, arī tie, kuri dzīvo nomalē, 

dzīvotu labāk. Kādēļ, piemēram, 

skolēnu autobuss pa ceļam ne-

varētu atvest uz centru izmazgāt 

arī kāda veca un vientuļa cilvēka 

drēbes vai atvest pašu nomazgāt? 

Tas, manuprāt, ir tikai attieksmes 

jautājums un darba organizācija,” 

uzskata I. Benjava un ir apņēmības 

pilna nepadoties. Viņa atzīst, ka 

valsts ar simtlatnieku programmu 

ir degradējusi cilvēku priekšstatu 

par darbu un sabiedrība ir kļuvusi 

tikai par patērētājiem. „Simts latu 

pabalsts ir tikai iedzeršanai, nevis 

kam lietderīgam. Virtuvē nevarē-

jām vien sagaidīt, kad stipendiāts 

ieklās linoleju, tādēļ rādījām viņam 

piemēru – ka to var izdarīt pat bez 

īpašām priekšzināšanām,” savos 

vērojumos dalās Inese.

Esam atklājuši vietējo cilvēku talantus
Daiga Kļanska

   Aija Tūna: 
„Ar Nagļu daudzfunkcionālā sabiedrisko resursu 

centra izveidošanu bijusī skola patiesi ieguvusi jaunu 

dzīvi un ir īsta skola daudziem jo daudziem visu vecu-

mu iedzīvotājiem. Tur atrodama gan „Prieka darbnīca” 

kopā sanākšanai un dažādu noderīgu prasmju apgū-

šanai, gan „Ātrās reaģēšanas vienība” sociālo pakal-

pojumu nodrošināšanai, gan „Radošo domu lidojums” 

skaistu un vajadzīgu lietu darināšanai, gan novadpēt-

nieku klubiņš „Savējie” piederības izjūtas spēcināšanai, 

un tas nebūt nav viss. Nagļos izveidojusies liela ļaužu 

kopa, kura spēj vienoties par kopīgām vajadzībām un 

spēj tās pārvērst par realitāti, darbojoties draudzīgi, sa-

skanīgi, atbildīgi un ar prieku. Cilvēki, kuri no tālākām 

vietām ieradušies Nagļu centrā uz veikalu vai baznīcu, 

vienmēr var ieiet daudzfunkcionālajā centrā, lai atpūs-

tos, iedzertu tasi tējas, aprunātos. Pateicoties vietējiem 

līderiem Inesei Benjavai, Marijai Tjušai un citiem, visas 

pašu, kā arī apkārtējo biedrību darbības savijušās jēg-

pilnā veselumā.”

Mums katrs 
cilvēks ir 

vērtība, un projekta 
aktivitātēs esam 
iepazinuši viens 
otru.
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„Ik pa laikam esam uz viļņa, 

nedaudz atslābstam, bet tad at-

kal augšā! Ar SFL atbalstu, palī-

dzību un iedvesmu esam uzsā-

kuši daudz ko labu. Izmantojot 

gan savus resursus, gan finansiā-

lu fonda atbalstu, dažādu paau-

džu vietējiem cilvēkiem varam 

daudz dot,” skolas un projekta 

direktore Ieva Baltā-Pilsētniece 

stāsta, kā Malienas pamatskola 

pārtapusi par Malienas bērnu un 

ģimenes atbalsta centru.

Malienas pamatskola veiksmī-

gi un ar lielu aizrautību darbojas 

nu jau otrajā SFL iniciatīvas „Pār-

maiņu iespēja skolām” kārtā, 

šoreiz – īstenojot projektu „Vēl 

viens pakāpiens Malienas bērnu 

un ģimenes atbalsta centra dar-

bībā”. Ar SFL finansējumu skolā 

ikvienam interesentam neatkarī-

gi no vecuma vai sociālā statusa 

visa gada garumā tiek piedāvātas 

angļu valodas, rokdarbu, uzņē-

mējdarbības, datorapmācības 

nodarbības, dažādas sporta ak-

tivitātes, tikšanās ar psihologu 

un logopēdu, vasaras nometne 

bērniem, tiek organizētas talkas 

un labdarības pasākumi.

Bērniem – istaba un 

rotaļu laukums

Īpašs prieks gan pašiem, gan 

apkaimes iedzīvotājiem ir par 

„Kabatu” – kvalitatīvu brīvā laika 

pavadīšanas vietu dažāda vecuma 

bērniem. Tā tapusi ar SFL atbalstu, 

bet tagad tās darbībai līdzekļus at-

vēl arī pašvaldība. „Sākumā pēc 

stundām nāca skolēni, kuriem ne-

bija īsti, kur palikt, un kuri nezināja, 

ko darīt, bet tagad daudzi sarodas 

arī sestdienās,” stāsta Ieva.

Kad 2. septembrī sazinos ar 

skolas ļaudīm, notiek bērnu ro-

taļu laukuma atklāšanas svētki. 

Mazajiem nu būs iespēja šūpoties, 

rāpties, kāpelēt, slidināties utt., 

bet daudz kas tapis pašu rokām. 

„Skolas bērni paši gatavoja so-

liņus. Rūpējoties par kārtību un 

tīrību, izliktas daudzas atkritumu 

tvertnes,” teic projekta vadītāja, 

atzīstot, ka SFL piešķirtie 500 eiro 

bijuši kā atspēriens, pēc tam ie-

saistījušies arī vietējie uzņēmēji, 

vecāki, pašvaldība, lai taptu daudz-

veidīgu aktivitāšu vieta.

Par mazajiem malēniešiem 

tiek domāts īpaši – šovasar pro-

jekta īstenošanas laikā darbu uz-

sākusi arī vasaras skoliņa. „Sāku-

mā bija doma nodarbības rīkot 

tikai mūsu pirmsskolas vecuma 

mazuļiem, bet, tā kā daudzi bēr-

ni vasarā atbrauc uz Malienas pa-

gastu ciemos pie vecvecākiem, 

pulciņš sakuploja līdz trīsdesmit 

bērniem,” priecājas I. Baltā-Pil-

sētniece un skaidro, ka reizi ne-

dēļā skoliņā mācās dejot, spēlēt 

teātri, apgūst runas kultūru un 

nodarbojas ar tēlotājmākslu. Šajā 

laikā vecāki var plānot savus dar-

bus, zinot, ka bērni ir pieskatīti 

un drošībā, atzīst malēnieši. Un 

iegūtais atkal tiek atdots savai 

kopienai – Malienas pamatskolas 

140 gadu jubilejā vasaras skoli-

ņas audzēkņi jau varēja uzstāties 

ar divām iestudētām dejām.

Mācās izdzīvošanas 

mākslu

Jau aptuveni piecus gadus Ma-

lienas pamatskolā notiek arī ci-

tādas vasaras nometnes. Sākumā 

iesaistījās Malienas pagasta, bet 

tagad jau visa Alūksnes novada 

jaunieši. „Tā ir sava veida izdzī-

vošanas skola, kur iemāca dažā-

das prasmes, piemēram, dzīvojot 

bezkomforta apstākļos, jo no-

metnes dalībnieki naktis pavada 

teltīs,” atklāj Malienas projekta 

vadītāja.

Šovasar piecās jūnija dienās 

tika apgūta pirmās palīdzības 

sniegšanas pieredze, iepazīti 

ēdami savvaļas un ārstniecības 

augi, dzerta veselīga tēja, uz-

klausīti ugunsdzēsības un glāb-

šanas dienesta padomi un aplū-

kota glābējiem pieejamā tehni-

ka, apgūta prasme orientēties 

pēc norādēm, kā arī dažādu 

mezglu siešana, ugunskura ku-

rināšana un ēdiena gatavošana 

uz tā. Nopietns pārbaudījums 

bija pārgājiens uz Ates muzeju 

un nakts siena pūnītē, kurā bez 

nometnes dalībniekiem dzīvoja 

arī simtiem odu.

Nometnē iegūta atziņa, ka tā-

dos apstākļos vieglāk iemācīties 

sadarboties, cienīt otra viedokli 

un rūpēties par savu veselību.

No rokdarbiem 

pie datoriem

„Pieaugušajiem skolā regulāri 

notiek izglītojošas nodarbības. 

Ir rokdarbu darbnīca, var apgūt 

datorprasmes un svešvalodas, 

daļa sporto, notiek arī ēdienu 

gatavošana un dalīšanās šajā pie-

redzē,” pagasta cilvēku rosību 

raksturo Ieva.

SFL piedāvāja iespēju papildus 

piesaistīt līdz 1000 eiro finansiā-

lo atbalstu uzņēmējdarbības vei-

cināšanai savā kopienā. Tam va-

rēja pieteikties juridiski reģistrē-

ta biedrība (vai nodibinājums), 

kura darbojas uz skolas bāzes 

vai sadarbībā ar skolu. „Lai ie-

gūtu šo finansējumu, vispirms 

bija jāiesniedz koncepcijas ap-

raksts, pēc pozitīva vērtējuma 

jāizstrādā detalizēts biznesa 

plāns. Nodibinājums „Malienas 

skolas fonds” izstrādāja biznesa 

plānu ar mērķi izveidot Malie-

nas pamatskolā rokdarbu darb-

nīcu, lai pēc tam piedāvātu pār-

došanā vietējo amatnieku da-

rinātus rokdarbus – adījumus, 

tamborējumus, šūtas bērnu 

rotaļlietas, suvenīrus, bižutēri-

ju un daudz ko citu, ko varam 

pagatavot savām rokām,” stās-

ta I. Baltā-Pilsētniece. Viņa ir 

gandarīta, ka jau tuvākajās die-

nās Malienā nonāks divas par 

iegūto finansējumu sagādātās 

adāmmašīnas, ko varēs izman-

tot darbnīcas dalībnieki. Telpa, 

kur strādāt, jau ir iekārtota.

Uzņēmējdarbības nodarbī-

bu laikā vietējie ļaudis paspējuši 

doties pieredzes apmaiņas brau-

cienā uz Alūksnes Tautas lietiš-

ķās mākslas studiju „Kalme” un 

SIA „Dzīpari S”, kur profesionāļi 

snieguši vērtīgus padomus un ie-

teikumus rokdarbu izstrādājumu 

izgatavošanā un realizēšanā.

Nodibinājums veidos savu 

interneta vietni, kurā katrs in-

teresents varēs aplūkot darbus 

un iegūt kontaktinformāciju, lai 

veiktu pasūtījumus. Kopīgi pie-

dalīsies arī amatnieku tirdziņos, 

komercizstādēs, meklēs ceļus, 

kā popularizēt Malienas preci un 

savest kopā pircēju ar ražotā-

ju. „Vēlamies izvest tautā mūsu 

amatniekus, parādīt sabiedrībai, 

ko mēs protam un varam, iedro-

šināt uzņēmējdarbības iesācējus 

mēģināt pārdot savu preci, uzreiz 

nenobaidot viņus ar nodokļiem, 

grāmatvedību, bet vispirms ļaujot 

saprast, kāda prece ir vajadzīga, vai 

pietiek resursu pasūtījumu izpildei 

un vai izstrādājumam ir atbilstoša 

kvalitāte, lai to realizētu,” skaidro 

projekta vadītāja.

Kopā darot, var tiešām daudz 

paveikt. Iesaistoties Alūksnes un 

Apes novada fondam un SFL, vie-

nu nedēļu gadā notiek labdarības 

pasākumi. Par to tapusi arī filmiņa 

„Malienas labdarības skola”, kurā 

ieskicēts, kā sadarbojas dažādas 

paaudzes, ko viens no otra var 

mācīties un iegūt.

„Darbojoties SFL projektā, 

esam paši daudz mācījušies, guvuši 

jaunas ierosmes, saņēmuši pro-

fesionālus padomus, ko vēlamies 

izmantot, lai padarītu mūsu ikdie-

nu daudzveidīgāku un vēl vairāk 

paaugstinātu dzīves kvalitāti Ma-

lienas pagastā,” secina Ieva Baltā-

Pilsētniece.

Īstenojot projektu, malēnieši guvuši 
ierosmes daudzveidīgākai ikdienai
Ilze Brinkmane

Vēlamies izvest 
tautā mūsu 

amatniekus, parādīt 
sabiedrībai, ko mēs 
protam un varam.

   Aija Tūna: 
„Uz Malienas pamatskolas bāzes izveidotais Ma-

lienas bērnu un ģimenes atbalsta centrs ir lielisks va-

jadzībās balstītas rīcības, izmantojot esošos resursus 

un pievienojot tiem sirds siltumu un pilsonisku atbil-

dību, piemērs. Centra veidotāji ir sapratuši, cik svarīgi 

bērnus nešķirot – kurš vietējais, kurš ciemos atbrau-

kušais, no cik līdz cik gadiem var nākt uz vienām vai 

otrām nodarbībām utt. Un bērni te, kā saka skolotāja 

un radošo darbnīcu vadītāja Sandra Ābeltiņa, ir „siltu-

mā, pie sirds – kabatā” – ne velti centrs nosaukts par 

„Kabatu”. Tajā spēj atbalstīt arī audžuģimeņu bēr-

nus un vecākus, kuru Malienā ir vesels pulks. Tāda 

pati – atsaucīga un iekļaujoša – attieksme ir arī pret 

pieaugušajiem: darbojas visi kopā, māca un atbalsta 

cits citu, reizē gan izmantojot dušas un veļas mazgā-

tavas pakalpojumus, gan apgūstot jaunas prasmes. 

Būtiski, ka Malienā strādā komanda, kurai ir kopīga 

vīzija, čaklas rokas un siltuma pilna sirds.”
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Skola - kopienas attīstības resurss4

„Vienā ēkā tagad ir pamat-

skola, kā arī mūzikas un mākslas 

skola. No rītiem mācās skolēni, 

bet pēc stundām līdz vēlam va-

karam rosās un kaut ko dara da-

žāda vecuma iedzīvotāji. Notiek 

daudz dažādu jaunu aktivitāšu,” 

stāsta skolas direktore Janīna 

Pužule un skaidro, ka tas viss no-

tiek SFL iniciatīvas „Pārmaiņu ie-

spēja skolām” otrajā kārtā atbal-

stītā projekta „Izglītības centrs 

MŪZA Jaunannas mūzikas un 

mākslas pamatskolā” ietvaros.

Skan kahoni, 

džambas un ģitāra

„Pamatskolā pašlaik mācās 

36 skolēni, savukārt sešgadīgo 

grupiņā ir astoņi bērni, tātad nā-

kamgad skolas bērnu būs vairāk,” 

priecājas J. Pužule un piebilst, ka 

par SFL piešķirtajiem līdzekļiem 

nopirkti mūzikas instrumenti un 

daudzas citas praktiskas lietas, ko 

no skolas budžeta nevarētu. Ne 

visi vecāki paši varētu arī atļauties 

samaksāt par bērnu mūzikas un 

mākslas nodarbībām, tāpēc labi, ka 

projekta laikā tās ir bez maksas.

Jaunannā skan mūzika, tiek 

apgūti jauni sitamie instrumen-

ti – kahoni un džambas, iegādātas 

akustiskās ģitāras un sintezators. 

Daudziem ģitārspēle kļuvusi par 

sirdslietu, un J. Pužule cer, ka arī 

pēc decembra, kad SFL atbalstī-

tais projekts beigsies, šo iespēju 

izdosies saglabāt kā papildu mū-

zikas programmu vai kā interešu 

pulciņu.

Nodibināts arī sieviešu vokālais 

ansamblis, kurš priecē ar skanī-

gām dziesmām gan Jaunannā, gan 

citviet.

Muzicē, dzied un dejo arī 

mazuļi jau ar trīs gadu vecumu; 

tas notiek pirmsskolas estētikas 

skoliņā. Nolemts piecgadīgajiem 

un sešgadīgajiem sākt mācīt an-

gļu valodu, tas tiks turpināts pir-

majās klasītēs.

Jūnijā pirmsskolas vecuma 

bērni ar aizrautību piedalījās 

vasaras skoliņā, kur skolotājas 

Svetlanas Pavlovas vadībā bērni 

zīmēja, veidoja, aplicēja, gata-

voja lellītes, pērlīšu un papīra 

virtenes, locīja origami, kā arī 

spēlējās brīvā dabā. Savukārt 

skolotāja Aiva Vilciņa nodar-

bību dalībniekiem ierādīja deju 

soļus, mācīja kustību rotaļas, 

rotaļdejas. Bērniem ļoti pati-

kušas sportiskās aktivitātes: 

vingrošana ar riņķiem, sacensī-

bas bumbu un lidojošo šķīvīšu 

mešanā. Sporta nodarbību in-

ventārs, jaunas spēles, krāsoja-

mās grāmatas, puzles iegādātas 

tieši par SFL atbalstītā projekta 

līdzekļiem un kalpos vēl ilgi pēc 

projekta beigām.

Vēl 1000 eiro tika iegūts SFL 

iniciatīvas komponentē „Atbalsts 

pirmsskolas vecuma bērniem un 

viņu ģimenēm”. Paredzēts iegā-

dāties mācību materiālus un at-

tīstošās spēles pirmsskolas gru-

pas bērnu vajadzībām, organizēt 

dažādas nodarbības bērniem un 

viņu vecākiem, kā arī atbalstīt 

bērnu ģimenes, piedāvājot psi-

hologa un citu speciālistu kon-

sultācijas.

Nūjo un 

orientējas mežā

Radošo izdomu var veicināt, 

ja tikai darbojas fantāzija. J. Pu-

žule stāsta, ka tieši tā izveido-

jusies radošā darbnīca lielākiem 

skolas bērniem un nu visi kopā 

jaunu dzīvi piešķir reiz lietotiem 

materiāliem – plastmasas pu-

delēm, iepakojuma maisiņiem, 

salvetēm, vecām avīzēm, pude-

ļu korķiem u. tml.

„Maijā lieli un mazi apguva pras-

mi veidot no māla un Mātes dienā 

visus iepriecināja ar savu darbu 

izstādi,” teic projekta vadītāja, 

piebilstot, ka pieaugušo mākslas 

studijā čakli darbojas vietējās rok-

darbnieces.

Teātra dalībnieki savas pras-

mes pilnveidoja aktiermeistarības 

skolā, lai labāk spētu iejusties nā-

kamajās lomās, bet deju kolektīva 

nodarbībās tika izzināta ķermeņa 

un dejas valoda.

Lieti noder arī nule notikušie 

kursi uzņēmējiem un pašnodarbi-

nātajiem: tā bija iespēja gūt zinā-

šanas gan par lietvedību, gan per-

sonālvadību. Drīzumā aktīvākie 

Jaunannas pagasta un tuvākās ap-

kārtnes iedzīvotāji mācīsies rakstīt 

projektus. Īpaši zinātkāri esot ap-

tuveni desmit vietējo.

Jaunannā dzīvo arī sportiski cil-

vēki. „Seniori vingro un nūjo, vidē-

jā paaudze nodarbojas ar jogu, bet 

jaunie – ar ielu vingrošanu un mo-

derno deju apguvi,” smaidot atklāj 

Janīna. Vietējie iedzīvotāji esot bi-

juši ļoti atsaucīgi aktīvajās vasaras 

nodarbībās: spēlējuši futbolu un 

volejbolu, kā arī trenējušies garā-

ku distanču skriešanā.

SFL projekts bijis arī pamu-

dinājums piedāvāt skolēniem, 

kuriem patīk aktīva darbošanās 

dabā, papildu iespējas piedalīties 

tūrisma aktivitātēs – fiziskā izturī-

ba un varēšana ir pārbaudīta, gan 

orientējoties mežā, gan braucot 

ar velosipēdu, gan peldot un vei-

cot dažādus citus pārbaudījumus. 

Ziemā apgūtas teorētiskās zināša-

nas, proti, mācījušies darboties ar 

kompasu un pazīt topogrāfiskos 

apzīmējumus kartēs. Atbildīgākais 

uzdevums bijis piedalīšanās orien-

tēšanās sacensībās „Horizonts”. 

Jūlijā neaizmirstama nedēļa pava-

dīta nometnē Salacgrīvā, kur visi 

nakšņojuši teltīs.

Talkā atdzimst 

Zaķusala

Daudz kas izdodas, ja ir vēlme 

darīt, atzīst Jaunannas projekta va-

dītāja un ir gandarīta, ka pagasta 

iedzīvotāji apkārtni vēlas redzēt 

tīru un sakoptu, lai būtu patīkami 

atpūsties un sportot.

Pavasara plūdi nodarījuši lielu 

kaitējumu Zaķusalai, taču sanākuši 

vairāk nekā četrdesmit visu paau-

džu jaunanniešu un izpostīto vietu 

Pededzes upes ielokā sakopuši 

un atjaunojuši. „Maijā talka varēja 

notikt, pateicoties SFL 500 eiro 

finansiālajam atbalstam: talcinieki 

iebetonēja volejbola tīkla stabus, 

no apaļkoka izgatavoja jaunus fut-

bola vārtus un iezīmēja laukumu 

robežas, futbola vārtus apstrādāja 

ar āra antiseptisko līdzekli, volej-

bola stabus nokrāsoja un uzvilka 

tīklus. Lai teritorija būtu sakopta 

un patīkama arī līdzjutējiem, tika 

iekārtoti atpūtas soliņi un atkritu-

mu tvertnes. Tagad Zaķusalā ak-

tīvi spēlē futbolu un volejbolu,” ir 

gandarīta J. Pužule. Kopīgā darbā 

veidojas pilsoniskās līdzdalības pa-

radumi un piederības izjūta.

Šis bijis ļoti aktīvs projektu īste-

nošanas gads, tāpēc Latvijas dzim-

šanas dienā 18. novembrī tautas 

namā plānots plašs koncerts un 

darbu izstāde, kur jaunannieši sev 

un citiem rādīs pašu paveikto.

Jaunannā no rīta mācās, pēcpusdienā muzicē

   Aija Tūna: 
„Alūksnes novada Jaunannas pagasts ir īpašs. Tā 

uzskata paši iedzīvotāji, un tas redzams un jūtams 

arī ciemiņam. Kā savulaik ar lepnumu teica pirmā 

SFL atbalstītā projekta vadītāja Līga Toka-Čevere, 

„Jaunanna allaž bijusi pazīstama ar to, ka tur ir gaiši 

un darbīgi cilvēki un sakopta vide”. Tieši tāpēc krīzes 

posmā tik svarīgs bija SFL atbalsts – lai nebūtu pārrā-

vuma dziedāšanas, dejošanas un muzicēšanas tradī-

cijās, kas lieliem un maziem jaunanniešiem ir neatņe-

mama dzīves sastāvdaļa, un lai skola rosinātu ikviena 

personības attīstību. Taču izrādījās, ka projekts, kura 

rezultātā izveidots izglītības centrs „Mūza”, spējis 

uzrunāt arī līdz šim mazāk uzrunātas auditorijas 

un jomas, un nu jau sirsnīgajā tagadējās projekta 

direktores Janīnas Pužules vadībā skola aizvien vai-

rāk kļūst par „garaini, kas veicina vārīšanos” – ap 

to pulcējas lieli un mazi, un arī darāmie darbi aptver 

aizvien plašāku apkaimi.”

Ilze Brinkmane

Daudz kas 
izdodas, ja ir 

vēlme darīt.
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