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IESKATS LATVIEŠU LITERATŪRAS 
METODIKAS ATTĪSTĪBAS VĒSTURĒ 
20. gs. 20.–30. GADOS

Elita Stikute,
Dr. paed.

Atslēgas vārdi: literatūras metodikas vēsturiskā pieredze, literatūras satura apguves 
problēmas 

Ievads
20. gs. 20.–30. gados zinātnieki un metodiķi (rakstā respektēta pagājušajā gadsimtā do-

minējošā terminoloģija, proti, lietots apzīmējums metodiķis, nevis didaktiķis, kā tas pieņemts 
mūsdienās) pievērsušies nozīmīgiem literatūras satura jautājumiem: literatūras kā mākslas 
priekšmeta un daiļdarbu apguves problemātikai, mācību satura atlases un vielas izkārtojuma 
principu izstrādei, literatūras stundas plānošanai un mācību metožu izvēles pamatojumam, 
uzskates līdzekļu un ilustratīvā materiāla nozīmei literatūras stundās, dažādu literatūras veidu 
un žanru apguves specifikai, kā arī domrakstu metodikas pamatu izstrādei. Materiāla plašā 
apjoma dēļ šajā rakstā tiek skatīti tādi jautājumi kā literatūras kā mākslas priekšmeta un 
daiļdarbu apguves jautājumu problemātika un mācību satura atlase un vielas izkārtojuma 
principu izstrāde, turpinājumā sekos apcerējums par dažādu literatūras veidu un žanru apgu-
ves iespējām, literatūras stundas plānošanu, atbilstīgu mācību metožu, uzskates līdzekļu un 
ilustratīvā materiāla izvēli un izmantošanu, kā arī domrakstu metodikas jautājumiem.

Kā jau iepriekš minēts, gan publicētajos metodiskajos rakstos, gan arhīvā glabātajos rok-
rakstos atrodams plašs un interesants literatūras metodisko ideju klāsts, kuras varētu būt 
noderīgas ikvienam literatūras skolotājam kā viņa metodiskās bāzes papildinājums un meto-
diskās meistarības dažādošanas iespēja. Tāpēc aplūkosim 20. gs. 20.–30. gadu literatūras 
didaktikas teorētiķu un praktiķu daudzveidīgās metodiskās atziņas, kādas idejas aktuālas 
un noderīgas mūsdienu literatūras mācību procesā. Metodiķu teorētiskās atziņas, mācību 
programmas, lasāmās grāmatas un metodisko rakstu atziņas uzskatāmas kā pilnīga, vienota 
literatūras metodiskā sistēma. Literatūras metodikas teorētiskās un praktiskās atziņas varētu 
grupēt šādi: literatūra kā mākslas priekšmets un daiļdarbu jautājumu risināšana (J. Grīns, 
V. Ziemelis, P. Jurevičs); mācību satura atlases un vielas izkārtojuma principu izstrāde,  
literatūras stundas plānošana un mācību metožu izvēles pamatojums (M. Štāls, J. Gre-
gors, A. Širmane), uzskates līdzekļu un ilustratīvo materiālu nozīme literatūras stundās  
(H. Dzelme, M. Štāls), dažādu literatūras žanru apguves specifikas raksturojums (A. Širma-
ne, E. Āboliņa, K. Kārkliņš, A. Širmane, K. Karulis, J. Salmgrieze, M. Vitrunga, L. Bērziņš, 
J. Miesnieks, E. Ābele, Z. Sūna), domrakstu metodikas izstrāde (E. Aistars), runas un rakstu 
valodas pilnveidošana literatūras stundās (L. Bērziņš, K. Videnieks, M. Gaide), literatūras 
mācību saikne ar dzīvi (E. Aistars). 
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Arhīva avotu raksturojums
pētot literatūras metodikas domas attīs-

tību 20. gs. 20.–30. gados, studēti Latvi-
jas Valsts vēstures arhīva fondos pieejamie 
nepublicētie latviešu literatūras metodiķu 
oriģināldarbu manuskripti. Vairums šo dar-
bu tiek analizēti pirmo reizi, par to liecina 
ieraksts arhīva lietā. Tā kā daži darbi, kā 
norādīts lietās, ir publicēti gan „Izglītības 
Ministrijas Mēnešrakstā”, gan pedagoģiski 
metodiskos rakstu krājumos (piem., latviešu 
valodas inspektora M. Gaides raksts „Tēvu 
valoda” rakstu krājumā „Mācīšana un audzi-
nāšana”), tie tika salīdzināti arī ar rokrakstu 
versiju un konstatētas pamatā redakcionāla 
rakstura atšķirības. Veicot pētījumu, pre-
cizēta arī informācija par rakstu autoriem, 
proti, noskaidroti būtiskie viņu biogrāfijas un 
darbu fakti. Rakstu autori ir gan sabiedrībā 
pazīstami zinātnieki (L. Bērziņš, O. Svenne,  
K. Kārkliņš, E. Aistars (E. Anševics), p. jure-
vičs, V. ziemelis, M. Štāls, A. Mežaks u.c.), 
lasāmo grāmatu autori (j. Grīns), valodas 
inspektori (M. Gaide, j. Gregors), pieredzes 
bagāti, radoši skolotāji (A. Širmane, atse-
višķus rakstus parakstījusi kā A. Širmanis,  
A. zaļā, K. Videnieks, z. Sūna, j. Dāvidsons, 
E. ābele, j. Miesnieks, j. Salmgrieze, K. Ka-
rulis, A. plaubs, M. Stanguta u.c.). Bagātīgs 
metodisks materiāls glabājas LVVA 1632. 
fonda (Izglītības ministrijas Vispārīgās daļas 
(1918–1944) 2. aprakstā (1362., 1363. un 
1364. lieta — metodiskie raksti par latviešu 
valodas mācīšanu). 

Arhīva rokrakstos atrodamais plašais 
un interesantais literatūras metodisko ide-
ju klāsts būtu labs papildinājums mūsdienu 
mācību procesa pilnveidošanā un teorētis-
kajā pamatojumā, skolotāja pedagoģiskās 
meistarības sekmēšanā. Salīdzinot šīs arhīvā 
glabātās atziņas ar mūsdienu skolotāju grā-
matās piedāvāto metodisko apdari, ir pamats 
izteikt pieņēmumu, ka darbi, kas radīti pirms 
vairākiem gadu desmitiem, didaktiskā ziņā ir 
zinātniski pilnvērtīgāki nekā vienā otrā mūs-
dienīgā komplektizdevumā skolotāju grāma-

tās piedāvātais didaktiskais pamatojums. 
Rakstos sniegta teorētiski pamatota metodis-
kā sistēma dažādu literatūras veidu un žanru 
mācīšanai, nevis tehniski un organizatoriski 
norādījumi, kā veicami dažādi uzdevumi vai 
analizējams konkrētais teksta fragments, kuri 
diez vai uzskatāmi par mācību procesa orga-
nizēšanas didaktisko pamatu. 

LVVA tika pētīts Izglītības ministrijas 
1362. un 1632. fonds, izskatītas astoņas 
lietas (393., 1363., 1364., 1383., 1390., 
1393., 1508., 1632.), kurās ir desmit lite-
ratūras mācību grāmatu recenzijas, 41 me-
todiskais raksts par literatūras un latviešu 
valodas mācīšanu;

LVA tika pētīts 700. fonds (18 lietas —  
21., 43., 83., 393., 397., 444., 463., 
465., 477., 479., 537., 697., 711., 712., 
818., 819., 918., 923.) — vēsturiskas uz-
ziņas, apkārtraksti, noteikumi, norādījumi, 
mācību grāmatu novērtēšanas sēžu protokoli, 
skolotāju kursu pārskati, plāni, programmas, 
pamatskolu, vidusskolu mācību program-
mas, pārbaudījumu temati, mācību grāma-
tu saraksti, atsauksmes par tām, pārskati 
par atsevišķu mācību priekšmetu mācīšanu, 
pavasara eksāmenu darbu temati un teksti, 
recenzijas par mācību grāmatām, mācību 
grāmatu manuskripti (1963–1987);

Latvijas Universitātes pedagoģijas vēstu-
res muzejā 12 metodiski raksti mēnešrakstā 
„Latvijas Skola”, „nākotnes Spēks”. Ievēroja-
mu sava laika zinātnieku un pedagogu raksti 
par mākslas priekšmetu (dziedāšanas un tē-
lotājas mākslas) mācīšanas pamatprincipiem 
un to nozīmi skolēnu gara dzīves pilnveido-
šanā (O. Siliņš 1939; R. pelše 1939), hu-
mānistisko izglītību un tās pamatprincipiem 
(K. Straubergs 1939; G. Smelters 1939;  
E. Mazurs 1939), skolas mācību grāmatu me-
todisko apdari (A. Bumbērs 1939), latvisko 
kultūras vērtību nozīmību (j. Auškāps 1939), 
par lirikas mācīšanu vidusskolā (K. Kārkliņš 
1940), nacionālo audzināšanu un pārdzīvo-
juma radīšanu literatūras stundās (E. Brastiņš 
1934; K. Kārkliņš 1940, E. Aistars 1940).
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Ieskats literatūras metodikas 
attīstības vēsturē

Latviešu literatūras metodikai (mūsdie-
nās didaktikai) ir vairāk nekā gadsimtu se-
nas tradīcijas, tās pirmsākumi meklējami jau 
19. gs., kad jaunlatvieši (j. Alunāns,  
K. Valdemārs, A. Kronvalds) un pirmā tau-
tiskā atmodas laikmeta darbinieki (Auseklis, 
brāļi Kaudzītes u.c.) izsaka vērā ņemamas 
atziņas par nacionālās pašapziņas principa 
respektēšanu literatūras mācīšanā, literatū-
ras lielo nozīmi skolēnu ētiskajā, estētiskajā 
audzināšanā, literatūru kā skolēnu gara un 
jūtu modinātāju, daiļdarba lasīšanu kopumā, 
dzīvām, rosinošām mācību metodēm, litera-
tūras skolotāja personību (estētikas zinātājs, 
daiļuma cienītājs, literatūras pazinējs), kas 
kļūst par literatūras mācīšanas metodikas 
turpmāko pamatu un nav zaudējušas aktu-
alitāti mūsdienās. Šis periods uzskatāms par 
latviešu literatūras metodikas priekšvēsturi.

19. gs. beigās, 20. gs. sākumā A. Lai-
miņš, V. plūdons, j. Akuraters, K. Skalbe, 
Rainis u.c. nonāk līdz vispārinātām teorē-
tiskām atziņām par tautziņas un nacionālās 
pašapziņas principa respektēšanu, literatū-
ras estētisko, tikumisko nolūku, literatūru kā 
skolēnu gara un jūtu modinātāju, daiļdarba 
lasīšanu kopumā, dzīvām, rosinošām mācību 
metodēm, kas veido turpmāko literatūras mā-
cīšanas metodikas pamatu. 

Latvijas Republikas pirmajos pastāvēša-
nas gados latviešu valoda un literatūra kā 
mācību priekšmeti tika oficiāli ieviesti gan 
obligātās sešklasīgās pamatskolas, gan ģim-
nāziju programmās1. Sākās sistemātiska šo 
priekšmetu mācīšanas metodikas izstrāde, 
kas izpaudās daudzveidīgās formās: krievu un 
vācu metodiķu pieredzes apzināšana, litera-
tūras mācīšanas metodikas pamatu izstrāde, 
mācību programmu izstrāde, mācību satura 
pārstrukturēšana un pārskatīšana, mācību 
grāmatu un literatūras hrestomātiju izdošana, 
ārpusklases lasīšanas nodrošināšana, dažādu 
metodisko jautājumu risināšana un skolotāju 
metodiķu pieredzes apzināšana. nozīmīgs ir 

Latvijas Republikas (1918–1940) laiks, kad 
pedagoģijas zinātnieki (K. Kārkliņš, L. Bēr-
ziņš, O. Svenne, V. ziemelis u.c.) un meto-
diķi (K. Dēķens, V. Ramāns, E. Aistars u.c.) 
izveido literatūras metodikas teorētiskos 
pamatus. 20. gs. 20.–30. gados literatūras 
didaktikas teorētisko pamatu izstrādē pie-
dalās gan ievērojami sava laika pedagoģijas 
zinātnieki (K. Dēķens, V. Ramāns, A. Dauge,  
K. Kārkliņš, E. Aistars, L. Bērziņš, O. Sven-
ne, V. ziemelis), gan arī skolotāji praktiķi  
(A. Širmane, A. plaubs, M. Gaide, j. Dā-
vidsons, j. Salmgrieze, K. Karulis, E. ābe-
le, M. Vitrunga, j. Miesnieks, z. Sūna,  
H. Kreicers, A. zaļā). Savas teorētiskās at-
ziņas un metodisko pieredzi viņi publicē 
metodikas rokasgrāmatās, izsaka viedokli 
presē („Izglītības Ministrijas Mēnešrakstā”), 
kā arī piedalās konferencēs ar zinātniskiem 
lasījumiem. Literatūras skolotāji tiek rosināti 
apkopot, popularizēt un dalīties savā pedago-
ģiskajā pieredzē, iesūtīt to izdevumiem, pub-
licēt rokasgrāmatās. Literatūras metodikas 
jautājumu risināšanā iesaistās literatūras un 
kultūras un tikai kultūras darbinieki. 

Literatūras apguves izpēte un metodiskā 
doma, kaut arī spēcīgi ideoloģiski marķēta, 
vēršas plašumā padomju periodā un gūst 
atspoguļojumu vairāku zinātnieku un meto-
diķu dzīvesdarbībā (E. Andersone, H. Grase, 
M. Gaile, V. niedra, R. Kārkls u.c.). Sākot ar 
1941./42. mācību gadu, notika pakāpenis-
ka pāreja uz priekšmetu mācīšanas sistēmu, 
tādējādi latviešu valoda un literatūra skolas 
mācību plānā tika izdalīti kā divi mācību 
priekšmeti, līdz tam bija — viens priekšmets 
(latviešu valoda)2. Tāpēc par literatūras kā at-
sevišķa mācību priekšmeta metodiku varam 
runāt, sākot ar 20. gs. 40. gadiem. Lai arī 
literatūras mācīšana saturiski tika pakļauta 
marksistiski-ļeņiniskajai ideoloģijai un tajā 
spēcīgi dominēja laikmeta konteksts, tomēr 
būtiska bija daiļdarbu lasīšana un analīze, 
kas veidoja skolēnu gaumi, dziļas un pla-
šas zināšanas, emocionalitāti, tikumisko un 
estētisko audzināšanu3. Bez obligātajām no-
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devām iekārtai un ideoloģijai daudzi skolotāji 
pret savu darbu izturējās ar lielu pienākuma 
apziņu un rosināja literatūras kā mākslas 
priekšmeta apguvi. 

novatoriskas idejas izklāstītas Atmodas 
laika pedagoģijas zinātnieku (D. Ausekle,  
Ē. zimule, G. Bībers, M. Birzniece, D. Lūse, 
j. Rudzītis u.c.) atziņās un publikācijās. pe-
dagoģijas zinātnieks un metodiķis j. Rudzītis 
izstrādājis 20. un 21. gadsimta literatūras 
mācību koncepciju, kurā iezīmējas mūsdienu 
mācību procesā nozīmīgi aspekti: sadarbī-
ba, līdzradīšana, pašaktualizācija, daiļdarba 
vērtīborientēta apguve, problēmpieeja. Mūs-
dienās literatūras didaktikas izpētē aktuāli 
kļuvuši šādi jautājumi: literatūras metodikas 
attīstības vēstures pētniecība, dažādi literatū-
ras apguves jautājumi4 (E. Stikute) un skolē-
nu literārā kompetence5 (A. Skalberga).

Literatūras kā mākslas 
priekšmeta un daiļdarbu apguves 
jautājumu problemātika

jau pagājušā gadsimta pirmajā pusē lite-
ratūras metodiķi vienprātīgi atzīst, ka literatū-
rai mācību saturā ir īpaša vieta un tā jāmāca 
kā mākslas priekšmets, jo viens no tās sva-
rīgākajiem uzdevumiem, kā atzīst profesors  
p. jurevičs rakstā „Literatūra kā cilvēku vei-
dotāja”, ir cilvēka audzināšana un garīgās 
pasaules izkopšana, proti, „starp daudzajiem 
faktoriem, kas audzina un veido modernā cil-
vēka dvēseli, visizcilāko vietu ieņem literatū-
ra”6 (LVVA, 1362.f., 2.apr., 1508.l.). Litera-
tūrai un lasīšanai ir milzīga ietekme uz cilvēka 
dzīvi, jo, „lasot literārus darbus, izdzīvojam lī-
dzi simtiem literāri veidotiem dzīves stāstiem 
un pieredzējumiem”7. Literatūra ir dvēseļu 
suģestijas līdzeklis, tā rada skolēnos dziļu un 
patiesu pārdzīvojumu. „Tieši literatūras iedar-
bīgās dabas dēļ tai ir pavisam izcils un īpats 
stāvoklis citu mācību priekšmetu vidū,” tā at-
zīst zinātnieks V. ziemelis rakstā „par literatū-
ras darbu mācīšanu”8. Arī viņš, līdzīgi kā citi 
metodiķi, norāda, ka „daiļliteratūras darbs ir 
mākslas darbs, ko vajag pārdzīvot, izjust”9. 

pārdzīvojumam jāatspoguļojas skolēna dvē-
selē, jārada tur reakcija, kuras rezultātā va-
ram runāt par jaunā indivīda garīgo augšanu, 
attīstību un veidošanos. Daiļdarba mācīšanā 
galvenais uzdevums ir radīt skolēnos dziļu un 
patiesu pārdzīvojumu, tāpēc literatūras viela 
tēvu valodas skolotājam ir brīnišķīgs līdzeklis 
skolēnu garīgās dzīves vispusīgai veidošanai. 
V. ziemelis īpaši uzsver literatūras kā tautas 
garīgās dzīves veidotājas un jaunatnes au-
dzinātājas lomu, ko ne vienmēr novērtē paši 
dzimtās valodas skolotāji, tāpēc savā mācī-
šanas darbā viņi neizmanto visas iespējas, ko 
literatūras darbi var dot. Šī atziņa ir ļoti mūs-
dienīga, jo pēc nepilna gadsimta saskaramies 
ar to pašu problēmu — cik lielā mērā latvie-
šu valodas un literatūras skolotājs ir gatavs 
skolēnus ievirzīt daiļdarba kā mākslas darba 
pilnvērtīgā apguvē. Aktuāli skan arī atziņa, 
kas literatūras didaktikā ir akcentēta jau pa-
šos tās izstrādes pirmsākumos — literatūras 
skolotājam jābūt personībai, kas apveltīta ar 
augstām morālām un tikumiskām īpašībām, 
sirds izglītību, labi pārzina savu priekšmetu, 
vispārīgo didaktiku un mācību metodiku, 
nepārtraukti papildina, atjauno un pilnveido 
savas zināšanas, viņam ir jābūt ierosmes, 
pašdarbības bagātam jaunradītajam10. Tikai 
šāds skolotājs ir spējīgs izstrādāt kvalitatīvu 
mācību saturu un nodrošināt tā pilnvērtīgu 
apguvi mācību procesā. 

Vairāku metodisko rakstu autori uzsver 
literatūras stundu audzinošo nozīmi, norāda 
literatūras skolotāja lielo atbildību tautas un 
jaunatnes priekšā, tēvu valodas kā mācību 
priekšmeta īpašo privileģētību. piem., Lie-
pājas pilsētas Kalpaka pamatskolas pārzinis 
A. plaubs jautā: kas vēl vairāk var skolēnu 
audzinoši ietekmēt kā laba literatūras stun-
da?! Tāpat kā audzināšanai vērtīgās zīmēša-
nas un dziedāšanas stundas, arī literatūras 
stundas audzina inteliģenci, liek skolēnam 
izvērtēt sevi. Un, kad sākas sevī skatīšanās, 
salīdzināšana, tad nāk vērtēšana un līdz ar to 
garīga augšana un apzināta sevis veidošana. 
„Literatūras stundā ne tikai iepazīstinām ar 
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mūsu rakstniecību un, iztirzājot darbus, au-
dzinām ētiski, bet mēs dodam arī aptuvenu 
nojēgu par to, kas ir labs, skaists, vērtīgs 
mākslā, kas, turpretī ir sēnalas un lēta, maz-
vērtīga lieta. Mēs veidojam jaunietim gaumi 
literatūras darbu izvēlē, kas viņu novērš no 
nejaukā un ved pie labā, kas savukārt atstāj 
veselīgas pēdas lasītājā.”11 Arī Kuldīgas pilsē-
tas 2. pamatskolas skolotāja Marija Stanguta 
rakstā „Literatūras stundu uzbūve tautskolā 
(pamatskolā)”12 norāda, ka, tikai rūpīgi snie-
dzot skolēniem literatūras daiļdarbus, ne tikai 
iepazīstinām viņus ar mūsu rakstniecību un 
audzinām ētiski, bet dodam arī aptuvenu no-
jēgu par to, kas labs un vērtīgs, kā arī par to, 
kas nevērtīgs un ļauns. Mēs tuvinām mūsu 
jaunatni latviešu tautai un tās garīgā spēka 
avotiem. Mēs gribam, lai mūsu jaunatnei, 
Kronvalda vārdiem sakot, „[..] nav svētākas 
valodas par latviešu valodu un mīļākas tautas 
par latviešu tautu”13. Tātad 20.–30. gadu li-
teratūras metodikā tiek turpinātas jaunlatvie-
šu un tautiskā atmodas laikmeta iedibinātās 
idejas par tēvu valodas (literatūras tai skaitā) 
īpašo nozīmi skolas mācību darbā, kas bals-
tīts tautiskajā apziņā, savas tēvu valodas un 
literatūras mīlestībā, ētisko un estētisko vēr-
tību izpratnē, personīgā līdzpārdzīvojumā. 

Rakstā „par literāru daiļdarbu vispār”14 
jānis Grīns (1890–1966) literatūras priekš-
meta specifikai pievērsies kā rakstnieks, 
publicists un lasāmo grāmatu autors. Litera-
tūras metodika ir robežzinātne starp vispārī-
go didaktiku un literatūrzinātni. Daiļdarbu 
apguves problemātiku neapšaubāmi nosaka 
tas, kādas metodes dominē literatūrzinātnē.  
j. Grīna rakstā iezīmējas diskusija starp divām 
literatūrzinātnes metodēm mākslas darba iz-
pratnē: pozitīvisma un humanitārvēsturisko 
metodi. Ar pozitīvisma metodi mākslas dar-
bu skata cēloņu–seku sakarībā un uzskata, 
ka literārs darbs radīts kā sekas, kuru cēlonis 
ir paša autora dzīve. Saskaņā ar pozitīvisma 
metodi literatūrzinātnē, arī literatūras didak-
tikā svarīgi attēlot piedzīvoto, faktus, zināša-
nas, bet ne pārdzīvoto. Humanitārvēsturiskās 

metodes pamatā ir V. Dilteja filozofija15, sa-
skaņā ar kuru literatūra ir garazinātne, kurā 
cilvēkam pievēršas kā veselumam, jo visas 
izpausmes mākslā rodas no dvēseles veselu-
ma, totalitātes. Tāpēc literatūras pētīšana, tai 
skaitā daiļdarba, ir reizē arī cilvēka dvēseles 
stāvokļa studijas, kur svarīgāks par visu ir 
pārdzīvojums, pašatklāsme un līdzradīšana 
(turpmāk tekstā pārstāsts un citātu valoda 
tuvināta mūsdienu rakstu valodai, atsevišķās 
vietās saglabājot rakstu autoru valodas sav-
dabību). j. Grīns secina, ka daudzās vietās, 
sevišķi skolas darbā, vēl diezgan bieži par li-
teratūras daiļdarbiem pārāk maz runā pēc to 
būtības, citiem vārdiem — „runā literatūrai 
garām”16. j. Grīna rakstu varētu uzskatīt par 
mūsdienīgu literatūras metodikas rokasgrā-
matu, tajā rodamas ļoti vērtīgas idejas, kas 
aktuālas arī mūsdienās literāru darbu uztverē 
un interpretācijā.

 Kā norāda zinātnieks, dažādu apstākļu 
dēļ spriedēji un vērtētāji, pat mācību grāma-
tu autori literāros daiļdarbos saredz tikai to 
vielu, t.i., runā par daiļdarbos atrodamo vēs-
turisko, morālo, sabiedrisko vai citādu vielu 
(parasti vēl dēvējot to par saturu). Līdz ar to 
arī literatūras teorijas un literatūras vēstures 
stundas kalpo gan vēstures, gan tikumības 
mācībām, t.i., palīdz citiem priekšmetiem 
skolas programmā. j. Grīns uzdod būtisku 
jautājumu „bet kur paliek literatūra kā māks-
la? ” un atbild — novārtā. Raksta autors vēr-
šas pret novecojušiem dabaszinātnes meto-
des principiem, kas mākslā meklē tādu pašu 
kauzalitāti kā dabaszinātnēs, tāpat analizē 
mākslas darbus, teiksim, kā botānikas vai 
sabiedriskās dzīves parādības, un pieņem, ka 
tā saucamie apstākļi izaudzē mākslas darbu. 
Viņš atzīst, ka skolotāji, paši to nemanot un 
neapzinoties, principā māca to pašu, ko so-
ciālisti, marksisti. Kā piemēru j. Grīns min 
krievu literatūras teoriju, literatūras mācību 
skolās, augstskolās, krievu literatūras kriti-
kā. norādot, ka, sākot ar V. Beļinski, vārda 
nebrīvības dēļ runāja par socioloģiju, vēsturi, 
morāli, politiku, j. Grīns secina, ka literatūras 
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stundās visai maz tiek runāts par pašu māks-
lu. Ar to vīla un pievīla carisko mākslu. Tas 
bija sevišķi izdevīgi dažāda tipa sociālistiem, 
līdz beidzot viņi tika pie savas pilnās brīvības 
padomju iekārtā. Un pēc tam tur arī mākslas 
augstākais uzdevums ir kalpošana ģenerāla-
jai līnijai. pēc zinātnieka atzinumiem, agrā-
kos laikos mūsu pašu literatūras kritika, se-
kojot G. Brandesa u.c. atzinumiem, darīja to 
pašu. zinātnieks norāda — ir pavisam apla-
mi, ka mēs vēl neesam atbrīvojušies no šiem 
nepareizajiem uzskatiem. pati literatūra vairs 
neļaujas pietiekami izskaidroties ar vecajām 
apstākļu metodēm. Viņš min, piem., Raiņa 
un Brigaderes biogrāfijas, un uzdod jautāju-
mu, kā lai izskaidro bagāta muižas arenda-
tora un lauku kalpa bērna izcelšanos, dzīves 
apstākļus, audzināšanu un — šo rakstnieku 
apgriezti otrādos ideoloģiskos virzienus? Kā 
lai atšķir vērtīgo nacionālā virziena mākslu no 
nevērtīgās, nacionālā mākslas virziena zeltu 
no pelavām? Kā var rasties tādi romantiķi kā 
F. Bārda, kad vispārējais romantiskais laik-
mets sen pagājis?

j. Grīns secina: „Viens ir skaidrs: „apstāk-
ļi” nebūt neizskaidro visu, bet tikai mazāko 
daļu. Un tā saucamā ideoloģija nebūt neno-
saka mākslas darba būtisko vērtību. jāpatur 
stipri vērā, mākslas darba radīšanā un to 
vērtībā nebūt nav vienādiem apstākļiem un 
iemesliem — vienādas sekas, kā tas ir da-
baszinātnēs”.17

j. Grīns atsaucas uz vācu filozofu un 
psihologu Vilhelmu Dilteju (Dilthey, 1833–
1911), kurš daudz rakstījis par mākslu, pir-
mais nošķīris gara zinātnes un pierādījis, ka 
tajās valda pavisam cita likumība, un tālāk 
norāda, ka Dilteja sekotāju ir daudz, tādi filo-
zofi un psihologi kā M. Šēlers, E. Šprangers 
turpina viņa iesākto līniju. Viņa tēzes ņem par 
pamatu arī literatūras teorētiķi un vēsturnieki, 
piem., H. nols (Nohl), O. Valcels (Walzel), 
F. Ermatingers, H. Velflins u.c. ievērojamas 
personības Vācijā, arī citās zemēs. Viņi jau 
ir pabīdījuši malā vecās „apstākļu” teorijas, 
kas vēl turas Krievijā un tādos provinciālos 

apstākļos kā mūsējos. j. Grīns uzsver dažus 
principiālus norādījumus, ar kādiem būtu 
jātuvojas literāriem daiļdarbiem, un ierosina 
pārrunas par šo jautājumu. j. Grīns piekrīt  
O. Valcela grāmatā „Gehalt und Gestalt” ap-
galvojumam, ka mākslas darbu visumā va-
ram tikai pārdzīvot, jo nekāda analīze nespēj 
to tvert totāli kā ko veselu, kā veselu celtni. 
„Un tiešām, analīze un sadalījums mākslas 
darbu izjauc — tāda nu reizi tā būtība. Tas 
būtu liekams visiem vērā, bet sevišķi jau 
skolotājiem. Tāpēc, piemēram, būtu vairāk 
vērības veltījams tam, lai skolnieki vai stu-
denti lasītu un pārdzīvotu. Kad prasa atstāstīt 
darba saturu, tas ar to viņus var arī sagandēt. 
Daudzkārt, piemēram, dzejoļu saturu nemaz 
nevar atstāstīt. Galīgi nosodāmi ir satura 
atstāstījumi eksāmenu vajadzībām izdotās 
grāmatiņās. Skolnieks, kas tādu nopērk un 
izstāsta janševska „Dzimtenes” saturu, nav 
pašu romānu ne lasījis, ne pārdzīvojis.”18 

Aicinot palūkoties, kā skolā tiek uztverti 
daiļdarbi — „palasaities mūsu skolas grāma-
tās, paklausaities mūsu literatūras stundās. 
Tur visvairāk dzirdam to, no kā rakstnieks 
jeb dzejnieks bijis atkarīgs. Tiek minēta gan 
iedzimtība, gan dzimtenes daba, gan audzi-
nāšana, gan draugi, gan lasītā viela, gan sie-
vietes. jā, tas pa daļai jau ir tā, bet diemžēl 
še parasti valda pārmērība”19, — j. Grīns uz-
skata, ka svarīgāk par visu ir izcelt dzejnieka 
suverēno garu, radītāja brīvību, jaunās atzi-
ņas, to pirmreizību un vienreizību. 

j. Grīns iztirzājis arī mākslas darba satura 
un formas vienības jautājumus. Viņš uzska-
ta, ka katram mākslas darbam dotā forma 
ir vienīgā, un to nevar nekā citādi tvert kā 
tikai šai formā. Šo formu nedrīkst jaukt arī 
dalot, — mākslinieks pats ir devis iedalījumu, 
piem., daļās, nodaļās. protams, kad mums 
par to jārunā, gluži neiztiksim bez analīzes, 
bet tas darāms ar lielu uzmanību un saudzī-
bu. Mākslas darbs ir neatkarīga, suverēna 
parādība. Liels dzejnieks spriež tiesu un tais-
nību par agrāko un tagadējo dzīvi, par cilvē-
ku, par cilvēka garu. Viņš ir atbildīgs kādas  
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augstākas taisnības, kā arī savas tautas 
priekšā. Tikai no tāda augstāka viedokļa va-
ram viņu „tiesāt”. Bet ir varas, kas dzejnieku 
cenšas šai darbā aizkavēt, tam pretoties un 
ļoti bieži viņu sev pakļaut, dabūt par savu 
kalpu. Viens no veidiem, kā mākslinieks cī-
nās par savu brīvību un suverenitāti, ir vecu 
vecais lozungs: māksla mākslai. j. Grīns at-
zīst, ka lasītājs prasa no māksliniekiem jau-
nas atziņas, tāpēc ir neloģiski, ja nemitīgi tiek 
uzsvērta mākslinieka atkarība. 

Literatūras stundās, pēc j. Grīna domām, 
daudz vairāk nekā līdz šim jārunā par lielo li-
teratūras daiļdarbu uzbūvi kopumā. Daiļdarba 
priekšmets ir kodols un temats — tā dēļ darbs 
top, viss tajā no šī kodola atkarīgs. no priekš-
meta daiļdarbā atkarīgs viss pārējais. priekš-
metam vajadzīgi tēli, kas to nes, — tāda ir 
mākslas būtība. Tēlu radīšanai vajadzīgs 
materiāls. Tie kalpo priekšmetam, bet pēdē-
jam tie piešķir nozīmību un nepieciešamību. 
Atsaucoties uz Hēgeļa uzskatu, ka mākslas 
darbs ir tūkstošacains Arguss, kura dvēsele 
raugās caur acīm no katra virsmas punkta, šī 
Argusa dvēsele arī ir priekšmets, j. Grīns uz-
skata — daiļdarbs jāuztver kopumā.  

j. Grīns pievērsies daiļdarba sakarā arī 
tādiem svarīgiem jēdzieniem kā mākslas dar-
ba priekšmetam jeb tematam, jeb idejai, kas 
ir kāda augstāka būtiska atziņa par pasauli, 
cilvēku, lietām. Daiļdarba priekšmetam ir at-
klāsmes raksturs. V. Dilteja tēze ir — cilvē-
kam raksturīgi atklāsmes pārdzīvojumi, kuros 
dīvainā, grūti izprotamā un aptveramā kārtā, 
parasti meditācijā, rodas īpatna attieksme 
starp cilvēku (subjektu) un objektiem. Grīns 
uzskata, ka parasti pēkšņi, līdzīgi zibenim, 
kāda atziņa apgaismo objektu vai objektus 
(tie var būt visdažādākās dabas), un subjekts 
iegūst vairāk vai mazāk vērtīgu substanciālās 
esamības atziņu. Tā ir vairāk vai mazāk jau-
na — subjektam. Laimīgs viņš sev teic: jā, tā 
ir, tā tas ir! Augstākie ir reliģiska rakstura, tuvi 
tiem ir filozofiskie un mākslas pārdzīvojumi, 
piem., māksliniekam pirms darba rašanās). 
M. Šēlers un E. Šprangers, kas vēlāk nodar-

bojās ar atklāsmes pārdzīvojumu pētījumiem, 
atzīst arī zinātnieku, valsts reformatoru un 
vadītāju, pat vienkārši iemīlējušos cilvēku 
pārdzīvojumus un nevar noliegt, ka tie visi ir 
daudzējādā ziņā radniecīgi20. 

Vērā ņemamas ir j. Grīna atziņas par 
daiļradīšanas psiholoģijas jautājumiem un 
mākslas tēla būtību. Viņš atzīst, ka mākslas 
tēls šķirams no parastā tēla. Tas nav vien-
kārši kāda redzēta īstenības tēla atveids 
jeb priekšstats. Reālajā dzīvē redzamos tē-
lus mākslinieks parasti iznīcina un tad no 
savas fantāzijas rada jaunus, kuru realitāte 
ir patiesībā fiktīva, bet, būdama tāda, var 
būt ticamāka un vairāk pārliecinoša par ik-
dienas realitāti. zinātnieks kā piemēru min  
R. Blaumaņa Edgaru, kas, pēc viņa domām, 
ir daudz reālāks par kādreizējo Kokneses 
muižas zirgu puisi jirgensonu. purapuķes 
pēteris zelmenis ir reālāks par jebkuru Vidze-
mes jaunsaimnieku — tā uzskata j. Grīns. 21

Skaidrojot mākslas tēla iekšējo formu, 
j. Grīns min krievu teorētiķi A. potebņu 
(1835–1891), kas sekojis vācu pētniekiem. 
Grīns konstatē, ka tēls var veidoties pat aiz 
viena paša vārda (dzērvene, sudmalas, vil-
ciens u.c.). Lielāki tēli sastopami aiz tropiem, 
metaforām (sviesta ciba ezerā — mēness). 
Dzejnieks jeb rakstnieks tikai ieskicē ārējo, 
toties šo pašu personāžu dvēseles un sirdis 
viņš paver tik labi, ka tēls ir pilnīgs un skaisti 
nes viņa daiļdarba priekšmetu. 

j. Grīns apskata tēlu veidošanas princi-
pus — katram tēlam jābūt izveidotam, iztu-
rētam, ar sevi pašu saskaņā, savai iekšējai 
dzīvei, rīcībai, kustībai, savam dinamiskam 
liktenim. Grīns risina jautājumu par tēla 
simbolismu un daudzveidīgu uztveri. Māks-
linieks savā daiļdarbā tēlam devis „simbo-
liskas zīmes”. Kad lasītājs tās izlasa, tēls 
tūdaļ atdzimst, veras un dzīvo lasītāja psi-
hē. Viens lasītājs tēlu saskatījis citādu nekā 
otrs, piem., pietuka Krustiņa tēlā viens sa-
redz satīrisku tipu, cits — tautiskās atmo-
das darbinieka karikatūru. j. Grīns rosina 
domāt par to, kā atšķirt tēlu mākslu no tiešo  
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pārdzīvojumu mākslas. Kā piemēru viņš min 
j. poruka dzejoli „Teici to stundu, to brīdi”, 
kurā, pēc zinātnieka domām, nav tēlu — ir 
tikai pārdzīvojums, uzsverot, ka mazie (glez-
nas — Skalbem, Virzam — brīnišķīgas meta-
foras, tropi) un lielie tēli (brāļiem Kaudzītēm, 
Kārlim zariņam) parasti kombinējas. j. Grīns 
pievēršas kritikas formālajai metodei. Literārā 
daiļdarbā viss vienādi svarīgs — priekšmets, 
tēli, ārējā forma. jāatšķir īsta māksla no dile-
tantisma. zinātnieks uzdod jautājumu „kāds 
ir visparocīgākais kritērijs?” un aicina meklēt 
katrā daiļdarbā tā priekšmetu, kādu vērtīgu, 
būtisku atziņu. 

Analizējot j. Grīna atziņas par literatūras 
mācīšanu, secināms, ka j. Grīns vēršas pret 
pozitīvisma metodi literāru darbu uztverē, 
izpratnē un analīzē, viņa metodiskā pieeja 
balstīta humanitārvēsturiskajā metodē, kā 
pamatā Vilhelma Dilteja (Wilhelm Dilthey), 
Heinriha Rikerta (Heinrich Richert), Eduar-
da Šprangera (Eduard Spranger) filozofiskais 
pamatojums par vēstures un dabas zināt-
nēm, par metodi un vērtību, tas pasludina, 
ka pastāv neatkarīga garīgā pasaule un tajā 
darbojas citi likumi nekā dabas pasaulē. Tieši 
šie filozofi ievirza literatūras pētīšanu jaunā 
gultnē, radot humanitārvēsturisko metodi. 
Svarīgākie humanitārvēsturiskās metodes jē-
dzieni ir vienotība un sintēze. Daiļdarbs jāpē-
ta no visiem humanitāro zinātņu aspektiem, 
tos savstarpēji sintezējot. Dzīves filozofijas 
pārstāvji V. Diltejs un Anri Bergsons (Anri 
Bergson), uzskata, ka pamatā ir idejas hu-
manitārvēsturiskajai metodei, kas izveidojās 
20. gs. sākumā un kļuva par būtisku litera-
tūrzinātnes sastāvdaļu, ka pasaule jāuztver 
kā totalitāte un daiļrade kā tajā pastāvoša. 
Apjaust veselumu nozīmē atrast atslēgu kat-
ram konkrētam darbam. Humanitārvēstu-
riskā metode pēta literāru darbu kā ideālajā 
sfērā pastāvošu veselumu, tā neatzīst analīzi, 
kuras rezultātā veselums tiek saskaldīts. Daiļ-
darba uztvere un interpretācija, pēc V. Dilteja 
uzskatiem, ir radošs akts, totāla pasaule ar 
savām individuālajām īpatnībām. Daiļdarbs 

iekļaujas garīgajā pasaulē, attiecībā pret kuru 
tas iegūst vērtību. Vērtība ir tā nozīme, kuru 
cenšas atklāt šī metode. Tādējādi humani-
tārvēsturiskā metode izceļ individualizējo-
šo. Vērtību iegūst nevis objektīvais, bet tieši 
subjektīvais, individuālais un vienreizīgais.  
V. Dilteja aizsāktā literatūrzinātnes tradīci-
ja nepadara autoru un daiļdarbu par sava 
laikmeta izpausmi un reizē tā arī nenoliedz 
autora personības un daiļdarba saistību ar 
savu laiku22. Ietekmējoties no V. Dilteja uz-
skatiem par līdzpārdzīvojumu un sapratni li-
terārajā darbā („Dabu mēs izskaidrojam, bet 
garīgo dzīvi saprotam”) un mākslas teorētiķa  
O. Valcela pamatotajiem uzskatiem, ka li-
teratūru uztveram pārdzīvojumā kā veselu-
mu, nevis kā atklājamus jēdzienus, faktus, 
atziņas. j. Grīns literatūrā kā vārda māks-
las priekšmetā par būtisko izvirza estētisko 
baudījumu, pārdzīvojumu, sapratni, daiļdar-
ba jēgas un būtības atklāšanu, literatūru kā 
cilvēka dvēseles stāvokļa studijas, kas var 
notikt, ja pētītājs darbojas ar doto materiālu, 
pilnībā apzinādamies sava es garīgumu, savu 
personību. pēc j. Grīna domām, literatūra ir 
saistīta ar cilvēka gara pasaules saprašanu, 
kur iegūtās patiesības, atziņas nav pārbau-
dāmas, bet izjūtamas, tās nav statiskas, bet 
dialektiskas, mainīgas, vienmēr jaunā kvali-
tātē atklājamas.

j. Grīns pievērsies galvenajiem jautāju-
miem, kas saistās ar daiļdarba būtību. Kā uz-
skata j. Grīns, par minētajiem jautājumiem 
jārunā visur, kur māca par daiļliteratūru un 
dzeju. par ētiku, morāli, vēsturi un rakstnieku 
sociālajiem uzskatiem — sakarā ar dzeju un 
rakstniecību — var runāt ļoti daudz, bet tas 
vēl nenozīmē, ka būtu skarta literāro daiļdar-
bu galvenā, esenciālā daļa 23. Metodiskajā 
rakstā paustās teorētiskās atziņas ir mūsdie-
nīgas, literatūras mācībās tās nav zaudējušas 
aktualitāti arī pašlaik. joprojām gan literatū-
ras zinātnieku, gan literatūras metodiķu uz-
manības lokā ir jautājumi par literatūras kā 
mākslas priekšmeta apguvi, par literatūras 
interpretācijas metodēm — 20. gs. pēdējā 
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gadu desmitā Latvija iepazina dažādas litera-
tūrzinātnes metodes (pozitīvisma, humanitār-
vēsturisko, eksistenciālo, fenomenoloģisko), 
kas guva atspulgu gan mācību standartos, 
gan mācību līdzekļos. 

Mācību satura atlases un vielas 
izkārtojuma principu izstrāde

Kā liecina arhīva dokumentos atrodamie 
publicētie raksti un metodiķu rokasgrāma-
tas, 20. gs. 20.–30. gados latviešu litera-
tūras didaktiķi aktīvi apguva vācu un krievu 
pedagoģisko pieredzi, adaptēja to atbilstīgi 
latviešu kultūrvidei un papildināja ar savā 
pedagoģiskajā darbībā gūtajām atziņām. Li-
teratūras didaktiķis K. Dēķens kritizēja dog-
matisko, formālo mācību veidu un atzina, ka 
jārespektē skolēnu iedzimtie dotumi, intere-
ses un tieksmes, mācībām jāsekmē skolēnu 
individuālo spēju attīstība, darbības aktivizē-
šana un pašdarbības veicināšana (H. Gaudi-
ga un V. Laja ietekmē), kā arī jārada interese 
par veicamo darbu (j. Herbarta ietekmē). 
Ievērojamais latviešu didaktiķis izstrādāja 
arī attīstītājmācības didaktiskos nosacīju-
mus, ka mācībās jāievēro darba, individu-
alizācijas, sistemātiskuma (j. A. Komenska,  
j. H. pestalocija, K. Ušinska ietekmē) prin-
cips un mācības jāsaista ar audzināšanu  
(j. Herbarta ietekmē). Minētie principi nav 
zaudējuši aktualitāti arī mūsdienās. Runājot 
par literatūras mācību procesu, metodiķi iz-
virza šādus mācību principus: 
n darba principu (K. Dēķens), kas rosina 

skolēnu aktivizēšanu un pašdarbību mā-
cību satura atlasē; 

n izvēlēto daiļdarbu atbilstību skolēnu ve-
cumposmam (E. pētersons, K. Dēķens,  
V. Ramāns, E. Aistars, V. ziemelis,  
M. Gaide, H. Kreicers un A. Širmane); 

n apercepcijas jeb intereses principu 
(j. Dāvidsons, H. Kreicers, A. zaļā, K. Vi-
denieks, M. Gaide); 

n dzīves principu (E. Aistars). 
Vairākos metodiskajos rakstos tiek akcen-

tēta doma, ka literatūras apguvē un mācību 

satura izkārtojumā jāievēro specifiski, tikai 
šim priekšmetam raksturīgi principi: pakā-
penības (K. Kārkliņš, V. ziemelis, A. zaļā); 
graduālais — vielas iedalījums koncentriskos 
riņķos (K. Dēķens, A. Dauge, V. Ramāns,  
A. Širmane); parciālais — mācību vielas ap-
guve noslēgtos priekšmetos apguves secībā 
(M. Gaide, j. Salmgrieze); apvienotās mā-
cības — vielas koncentrācija bez iedalījuma 
mācību priekšmetos, sakārtojot to uzdevu-
mos (M. Gaide, j. Salmgrieze); sakarības —  
radniecīgi darbi seko cits citam, iepriekšē-
jais darbs jau izraisa nākamo (V. ziemelis); 
aktualitātes (V. ziemelis); koncentru un sis-
tēmiskais (A. Dauge, O. Svenne); pamatīgu-
ma un daiļdarbu dziļuma apguves princips  
(H. Kreicers). Tomēr jāatzīst, ka minētie prin-
cipi mūsdienu latviešu literatūras didaktikā 
atstāti novārtā, kaut gan to aktualitāte nav 
apstrīdama. 

Mācību procesā ļoti svarīgi ir mācību vie-
las atlases principi. E. pētersons „Vispārīgajā 
didaktikā” (1931) norādījis — katra priekš-
meta mācības vielas izvēlē jāievēro dzīves 
princips, kas tuvina skolēnu apkārtnes dzī-
vei un dabai, radot attiecības ar pašu dzīvi, 
darbu, dabas lietām, parādībām, un aper-
cepcijas jeb intereses princips mācību vielas 
atlasē, kas vada skolēnus virzienā uz skaid-
rību un atbilst viņu garīgajām uztveres spē-
jām24. Metodiķis E. Aistars meklējis atbildi 
uz jautājumu, kāpēc literatūras stundā būtu 
jārunā par reālās un ideālās dzīves tuvumu 
(LVVA, 1632. f., 2. apr., 1362. l., 69. lp.), 
un atzinis: tāpēc, ka neviens mākslinieciski 
augstvērtīgs darbs nevar rasties bez tiešiem 
un būtiski dziļiem sakariem ar pašu dzīvi, vēl 
vairāk — tam tieši no dzīves jāizaug. Un, ja 
skolu programmās lielākoties ir paši labākie 
un vērtīgākie mūsu literatūras paraugi, tad 
kā var šaubīties par literatūras ciešo kontak-
tu ar dzīvi. Metodiķi norāda, ka tomēr ir at-
sevišķi darbi, kuros šī tuvuma ar dzīvi nav.  
E. Aistars secina, ka bieži vien daudzi skolēni 
mācās savas tautas literatūru, vienkārši ieka-
ļot atmiņā nepieciešamos faktus. Un tā, gluži  
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nemanot, mūsu tiešai dzīvei vistuvākais 
priekšmets — literatūra — dažreiz kļūst it kā 
par īpašu mnemonikas kursu, par vienkāršu 
vielu mehāniskās atmiņas vingrināšanai25.

Līdzīgi kā didaktiķi E. pētersons, K. Dē-
ķens, V. Ramāns, arī E. Aistars, V. ziemelis, 
M. Gaide, H. Kreicers un A. Širmane uzskata, 
ka literatūras mācību vielas atlasē jāievēro 
programmā izvēlēto daiļdarbu atbilstība sko-
lēnu vecumposmam, lasāmvielai jāmodina 
skolēnos dzīva interese. Vairāku metodis-
ko rakstu autori (j. Dāvidsons, H. Kreicers,  
A. zaļā, K. Videnieks, M. Gaide) pievērsu-
šies problēmai, kā radīt interesi par lasāmo 
materiālu jau lasīšanas stundās, meklēt ie-
spējas, „kā atdzīvināt lasāmvielu, kā vārdus 
padarīt dzīvus, apaugļot ar priekšstatiem”26, 
kā pieradināt skolēnus lasīšanas procesā  
iedziļināties lasāmās vielas saturā un pārdzī-
vot tos psihiskos momentus, kādus pārdzī-
vojis autors. E. Aistars izsaka domu, ka pe-
dagoģiskajā darbā būtiski ne vien apzināties 
mērķi, bet arī respektēt bērnu, viņa garīgo at-
tīstību, spējas, psihisko struktūru: „panākumi 
var būt vienīgi tām metodēm, kas bez skaidri 
izvirzītiem mērķiem pilnā mērā ievēro visus 
dabiskos apstākļus un darba psiholoģiskos 
priekšnoteikumus”27. 

jau didaktiķis E. pētersons norādīja, ka 
izglītības satura atlasē jāņem vērā dzīves 
princips un apercepcijas jeb intereses prin-
cips. par abu principu ievērošanu literatūras 
mācību saturā rakstījis metodiķis E. Aistars 
(raksts „Dzīves tuvums latviešu valodas stun-
dās”28), kā arī izteicis nozīmīgas idejas par 
literāro interešu radīšanu (raksts „Literāro 
interešu loks”29), analizējot problēmu par 
dzīvo interešu atmodināšanu skolēnos, kas ir 
ikvienas sekmīgas pedagoģiskās darbības pir-
mais priekšnoteikums. „Darbs bez intereses 
ir drīzāk mocīšanās, ne mācīšanās.”30 Meto-
diķis norāda, ka par interesēm varam runāt 
elementārākajā pakāpē — to vērtība tiktāl, 
cik tās atvieglo kāda priekšmeta iemācīšanos 
(metodiska līdzekļa nozīmē). Dziļākajā nozī-
mē — intereses kā veiksmīga pedagoģiska 

darba sekas. noteiktu interešu loks ir perso-
nības pamats, bet gaistošas acumirkļa intere-
ses ir smiltis, ko aizpūš vējš. Izcilā un būtiski 
atšķirīgā vietā daudzo interešu loku starpā 
stāv literāro interešu loks. Latviešu cilvēka 
literārās intereses to tuvina pašai tautai un 
tās garīgā spēka avotiem. „Literāro interešu 
loks ir latviskā gara loks, un latviešu skolotājs 
ir pirmais šī novada sargs un kopējs,” 31 tā 
atzīst metodiķis. 

E. Aistars meklē atbildi uz svarīgu prob-
lēmjautājumu: kā veidot un nostiprināt li-
terāro interešu loku mūsu audzēkņos? Viņš 
uzskata, ka dziļākām literārām interesēm pa-
matā vienmēr ir sava „literārā pagātne”, sava 
apercepcijas pieredze. jo spēcīgāk tā uzkrā-
ta, jo noteiktākas ir pašas literārās intereses. 
Šis atbildīgais darbs gulstas uz latviešu valo-
das skolotāju pleciem. Kaut arī audzēkņi gala 
pārbaudījumos varējuši spīdēt ar drošām fak-
tu zināšanām literatūras vēsturē, nevienā no 
gadījumiem, kad audzēkņi pēc skolas beigša-
nas grāmatai met izvairīgu līkumu, skolotājs 
savu darbu nevar atzīt par paveiktu. Minētā 
problēma ir aktuāla arī mūsdienās. Daudziem 
skolu audzēkņiem zināšanas par literatūru 
un skolā iepazīto daiļdarbu klāsts ir vienīgā 
saskarsme ar literatūru. Varbūt labi, ka tā. 

Metodiķis ir pārliecināts, ka liela nozīme 
literāro interešu veicināšanā ir personīgajam 
estētiskajam pārdzīvojumam. Tas aktivizē. 
Šai ziņā vispilnīgāk savu mērķi sasniedz paša 
rakstnieka dzīvais vārds, pati māksla. nekā-
di skaidrojumi to nevar aizstāt. nozīmīga ir  
E. Aistara doma par literāro darbu iztirzāju-
mu klasē. Viņš ir pārliecināts, ka tie rod dzīvu 
atbalsi klasē tikai tik tālu, cik paši audzēkņi 
personīgi saskārušies ar pārrunājamo daiļ-
darbu. „Visos tais gadījumos, kur skolotājs 
gari un plaši runā par nelasītu darbu, viņš 
veltīgi kaisa sēklu uz blīviem, neirdinātiem 
slāņiem.”32 Autors piebilst, ka arī atzīme nav 
objektīvs rādītājs par literārajām interesēm. 
Mūsdienīgā mācību kontekstā šo būtisko at-
ziņu par personīgo pārdzīvojumu literatūras 
stundās un daiļdarba radīto līdzpārdzīvojumu 
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savā pedagoģiskajā darbībā aktualizējis me-
todiķis jānis Rudzītis33. 

Dziļāku literāro interešu modināšanai  
E. Aistars piedāvā šādas aktivitātes: brīvo 
ārpuskursa lekciju. Katrā skolā vajadzētu no-
teikt ārpuskursa lasāmās literatūras obligāto 
normu, ko sauktu par „praktiskiem darbiem 
literatūrā” un bez kuriem skolēnam nav tiesī-
bu saņemt trimestra atzīmi literatūrā. Rudenī 
katram skolēnam būtu jākārto īpašs lasītās 
literatūras reģistrs. Katrā trimestrī skolēnam 
būtu obligāti jāreģistrē divas trīs šai trimestrī 
izlasītās grāmatas. Kas lasījis vairāk, var re-
ģistrēt pārējās. Izlasāmo grāmatu minimumu 
nosaka skolotājs. Kad visi skolēni iesnieguši 
kontroles grāmatiņas, skolotājs tuvākajās die-
nās dod kontroles darbu ar vairākiem tema-
tiem, skatoties pēc lasīto grāmatu saraksta 
katra audzēkņa reģistrā. Tā skolēni pierod la-
sīt ar apdomu, lasīto pārdomāt un top domu 
bagātāki. pēc tam var sarīkot īpašas grāmatu 
stundas, kurās brīvi pārrunā jaunākās grāma-
tas un cits citu iepazīstina ar interesantāko no 
savām pagājušā trimestra lekcijām. Skolotā-
jam rodas laba iespēja vērot savu audzēkņu 
literāro interešu attīstību un virzienu. Šādas 
nodarbības var iekārtot literatūras pulciņa 
laikā. Lai lekcijai nebūtu nejauša gadījuma 
raksturs, vēlams, lai skolotājs izveido ieteica-
mo grāmatu sarakstu, īpaši jaunākajās kla-
sēs, kur paši lasītāji vēl nav spējīgi patstāvīgi 
orientēties. E. Aistara izteiktās metodiskās 
idejas par skolēnu lasīšanas veicināšanu un 
aktivizēšanu kļuva par pamatu ārpusklases 
lasīšanas darbam, kas īpaši aktualizējās un 
tika metodiski izstrādāts padomju periodā. 

Metodiķis risina vēl kādu svarīgu problē-
mu: kāpēc rodas pretruna starp skolēnu laba-
jām sekmēm vidusskolas pēdējās klasēs un 
domrakstiem bez domām. Metodiķis meklē 
atbildi, kur meklējama vaina, un atzīst, ka 
skolēni lasa maz un pavirši. Lai risinātu prob-
lēmu, E. Aistars iesaka likt skolēniem vismaz 
reizi mēnesī vienu grāmatu apdomīgi izlasīt 
un atreferēt, un nevar būt, ka skolēns pēc 
pāris gadiem nesāktu rakstīt patstāvīgāk un 

saturīgāk. Šajā sakarā E. Aistars paredz arī 
iebildumus par skolēnu pārpūli. Iebildums 
patiesi svarīgs, to nevar nedzirdēt. Bet, ja 
ieskatās skolēnu mājas dzīvē uzmanīgāk, 
redzam, ka samērā maz laika vajadzīgs, 
lai mēnesī izlasītu apmēram vienu grāmatu 
(200–300 lpp.), t.i., 10 lpp. dienā. Aistars 
secina, ka šāda sistemātiska lasīšana skolē-
niem nav nepatīkama, par to liecina skolēnu 
atsauksmes (kad skolēns sāk nojaust šādas 
lasīšanas sekas). Domraksti pamazām top 
saturīgāki, interese par klasē apskatāmo un 
kopīgi iztirzājamo literatūru pieaug. Un galve-
nais — skolēns pats jūt, ka priekšmets viņam 
top tuvāks, vairāk saprotams, garīgi dzīvāks 
un reizē ar to arī tuvāka un bagātāka viņam 
kļūst pašas tautas dzīve34. 

Metodiķis atzīst bibliotēkas nozīmību un 
nepieciešamību iesaistīties klases ikdienas 
darbā, tādējādi pamazām saruktu to pusin-
teliģentu rindas, kas gatavi par visu ko sprie-
delēt, bet trulā vienaldzībā un kauna pilnā 
neziņā stāv savas tautas dziļāko gara apcir-
kņu priekšā. nacionāli stipra spēs būt vienīgi 
tā jaunatne, kas jau agri būs laidusi dziļas 
saknes savas tautas garīgo vērtību slāņos. 
Latviešu valodas skolotājs ir pirmais, kas ai-
cināts organizēt un vadīt šo darbu.

Iepazīstot E. Aistara aprakstītās problē-
mas un idejas to risināšanā, jāsecina, ka tās 
ir mūsdienīgas, kaut arī radušās jau vairāk 
nekā pirms 80 gadiem. Tieši tāpat kā 20. gs. 
20.–30. gados, arī pašlaik skolotāji izmēģina 
dažādus paņēmienus, lai pievērstu skolēnu 
uzmanību daiļdarbu lasīšanai, lai ieinteresē-
tu. Skolotāji slēdz lasītāja līgumus ar skolē-
niem, vienojoties par lasāmo darbu apjomu, 
veido klasē lasītāju konferences un lasītāja/
autora krēslu, kur skolēniem reizi semestrī vai 
mēnesī (atkarībā no vienošanās) pēc noteik-
tiem jautājumiem ir jāsagatavo stāstījums par 
izlasīto daiļdarbu vai daiļdarbiem. 

Tāpat aktuāla ir E. Aistara minētā problē-
ma par skolēnu lielo slodzi un pārpūli, mūs-
dienu terminoloģijā runājot, skolēni ir pār-
slogoti, jo katrs skolotājs izvirza maksimālas 
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prasības, uzskatot savu mācību priekšmetu 
par vissvarīgāko. jāuzklausa skolēnu pārme-
tumi, jautājumi — kāpēc tas darbs jālasa, 
tur nav nekā interesanta, es nebūšu filologs 
u.tml. Lai novērstu šo problēmu, E. Aistars 
iesaka mērķtiecīgi un sistemātiski saplānot 
savu un skolēnu darbu, izvirzīt stingras pra-
sības iekļauties termiņā, pieradināt skolēnus 
pie sistemātiska darba un prasībām. Liela 
nozīme literatūras skolotāja personībai, ja 
skolotājs ir sava darba entuziasts, atbildīgs 
par uzticēto pienākumu, ko cenšas veikt pēc 
labākā godaprāta, pašam nozīmīga savas 
tautas kultūra, literatūra. ja skolotājs pārlie-
cina skolēnus, kāpēc jāzina sava literatūra, 
kultūra, māksla, kāpēc jālasa daiļdarbi, mo-
tivē, ieinteresē, tad arī skolēniem ir pavisam 
citāda attieksme pret literatūru. Šāds uzskats 
raksta autorei radies savā vairāk nekā 25 
gadu literatūras skolotājas darba pieredzē, ja 
skolēnu vērtējums ir „jūs esat sava darba un 
priekšmeta fanātiķis, tāpēc es nevaru nelasīt 
literatūru”. jācer, ka vismaz pāris skolēniem 
arī pēc skolas beigšanas interese par literatū-
ru nebūs zudusi. 

jau 20.–30. gadu literatūras didaktikā 
parādās ideja par dziļu un pamatīgu daiļ-
darba iepazīšanu, kas skolēniem patiesi lik-
tu pārdzīvot tajā tēlotos notikumus, idejas. 
pedagogs H. Kreicers, viens no pirmajiem, 
risinot jautājumu, kā labāk mācīt, izteicis 
domu, ka vērtīgāk „izņemt mazāk, bet pa-
matīgi, labāk iet dziļumā, nekā plašumā”35. 
Šajā vērtīgajā domā derētu ieklausīties mūsu 
mācību satura, programmu, mācību grāmatu 
veidotājiem, jo te vietā atcerēties didaktikas 
seno atziņu, ka vislabāk atmiņā paliek tas, 
kas pamatīgi iepazīts, pārdzīvots, pārdomāts. 
pašreizējās literatūras mācību programmas 
vidusskolai prasības iepazīt latviešu literatūru 
pasaules literatūras kontekstā, kā arī plašais 
literāro daiļdarbu fragmentu klāsts neveici-
na skolēnu pamatīgu un noturīgu zināšanu, 
prasmju un attieksmju veidošanos, gluži pre-
tēji — skolēniem neveidojas sistemātiskas 
zināšanas par literatūras attīstības procesu, 

viņi ir iepazinuši daiļdarbu fragmentu moza-
īku, tikpat fragmentāras ir viņu zināšanas. Arī 
skolēni priekšroku dod daiļdarbu iepazīšanai 
to uzrakstīšanas hronoloģiskā secībā, jo tad 
veidojas priekšstats par literatūras attīstības 
procesu un daiļdarbu vietu tajā. 

Mācāmo darbu izvēle ir noteikta tautskolu 
programmās un tēvu valodas lasāmās grāma-
tās — tur ir pēc iespējas izmeklēti darbi, kas 
atbilst latviešu valodas mācīšanas mērķiem. 
Šo mērķu pamatprasība: 1) darbam patiesi 
jāpauž latviskās dzīves skatījums, 2) tam jā-
būt piemērotam attiecīga vecuma bērnu attīs-
tības pakāpei, 3) jābūt augstvērtīgam litera-
tūras darbam, 4) uzrakstītam un iespiestam 
pareizā latviešu valodā un 5) tulkojumiem, 
kas arī nelielā skaitā ievietoti lasāmās grāma-
tās, jābūt tādiem, kas sevišķi raksturīgi pauž 
attiecīgās tautas dzīvi un īpašības, turklāt 
jābūt ļoti svarīgiem didaktiskiem vai kādiem 
citiem nolūkiem tulkojumu izvēlei36.

E. pētersons atsevišķu priekšmetu vielas 
sakārtojumā izšķir pakāpenības principu, kas 
pazīstams jau no j. A. Komenska laikiem 
(no vienkārša uz salikto, no tuvā uz tālo), tā 
realizācijā jāievēro mācību priekšmeta daba 
un bērna spējas; graduālo (vielas iedalījumu 
koncentriskos riņķos) un parciālo (mācību 
vielas apguve noslēgtos priekšmetos secības 
kārtībā) vielas iedalījumu, kā arī apvienotās 
mācības (vielas koncentrācija bez iedalīju-
ma mācību priekšmetos, sakārtojot to uz-
devumos, tematos, darba vienībās un radot 
tā saucamos interešu mezglus) (pētersons 
1931). Latvijas brīvvalsts laikā literatūras 
didaktikā mācību vielas izkārtojuma pamatā 
tiek ievērots graduālais princips, kura pirm-
sākumi meklējami j. A. Komenska un j. Her-
barta pedagoģiskajās atklāsmēs. Saskaņā ar 
graduālo principu skolēni pakāpeniski tiek 
ievadīti mācību priekšmeta saturā, jo pēc 
šī iedalījuma zināšanas paplašinās dabiskā 
apercepciju kārtībā, agrāk izieto atkārtojot, 
paplašinot un jauno vielu pievienojot iepriek-
šējai vielai37. par graduālā principa ievēro-
šanu literatūras vielas izkārtojumā iestājās 
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literatūras didaktiķi K. Dēķens, A. Dauge,  
V. Ramāns. Arī skolotāja A. Širmane uzskatīja, 
ka skolotājam pašam jāizvēlas principi vielas 
izvēlē un sakārtojumā, jāzina, kā un kādā se-
cībā apgūs daiļdarbus, kādus principus ievē-
ros. Viņa atzinīgi vērtēja iespēju iepazīties ar 
kultūras darbiniekiem Kronvalda Ati, jurjānu 
Andreju, jani Rozentālu, Augustu Dombrov-
ski. A. Širmane ierosināja izmantot dažādus 
zinātniskus apcerējumus (mācībās respektēt 
zinātniskuma principu), piem., pamācošo un 
rosinošo p. Šmita apcerējumu par kokiem lat-
viešu mitoloģijā. pēc Širmanes domām, neva-
jadzīgs ir j. poruka stāsts „Krustmātes kāzas” 
(tajā nav ne estētisku, ne ētisku vērā ņema-
mu vērtību, arī poruka mākslinieka raksturīgo 
seju neatspoguļo). Skolēnu vecumposmam 
nepiemērots V. plūdoņa „Rekviēms”. Skolotā-
ja izvirzījusi arī mūsdienu skatījumā aktuālu 
jautājumu par vielas atlases principiem un 
programmā izvēlēto daiļdarbu atbilstību sko-
lēnu vecumposmam, kā piemēru minot nove-
li „nāves ēnā”, kam seko „Rekviēms”. Viņa 
izvirza mūžseno jautājumu: kāpēc mēs skolu 
grāmatās tik maz vietas dodam labam humo-
ram? Vai mūsu literatūrā nav tāda materiāla? 
Humora izjūta cilvēka personības kopainā ir 
vajadzīga, un humora izjūta ir jāaudzina38. 

Latviešu valodas inspektors M. Gaide 
un Rīgas pilsētas 45. pamatskolas skolotāja  
j. Salmgrieze apraksta apvienoto mācību 
principu, kas Latvijā parādījies pirms dažiem 
gadiem (piem., Vācijā jaunākajās klasēs strā-
dā viens skolotājs, kas mācību vielu grupē 
zināmās domu vienībās, tā saliedējot dažādo 
priekšmetu atziņas vienā veselā. „Arī mums 
šis princips būtu ievērojams — atsevišķo 
priekšmetu skolotājiem mācību vielu un tās 
iztirzājuma laiku vajadzētu saskaņot, sevišķi 
tēvu valodā, dzimtenes mācībā, ģeogrāfijā, 
vēsturē. Arī zīmēšanas, dziedāšanas un tēvu 
valodas skolotāju sadarbība nes labus aug-
ļus.”39 Tāpat kā K. Dēķens un V. Ramāns, arī 
j. Salmgrieze vēršas pret šablonismu mācī-
bās un atzīst, ka „nekas tā nenomāc interesi 
kā šablons, bet nekas arī tā nespārno bērna 

meklētāja garu kā jaunas tekas saprātīgas ro-
kas vadībā. ja skolotājam izdodas uz visām 
bērna dvēseles stīgām spēlēt, tad mērķis pil-
nīgi sasniegts, bet nav jānolaiž rokas arī tad, 
ja paspēj kaut mazu saviļņojumu radīt”40. Kā 
labu līdzekli šai ziņā autore ieteic apvieno-
tās mācības principu izmantošanu, kad vienu 
tēmu skata dažādos mācību priekšmetos: fi-
ziskās audzināšanas stundās, folkloras, ticī-
bas mācības, zīmēšanas stundās. Tādējādi 
ar izteiksmi lasītais, dziedātais, zīmējumā 
un kustībās izteiktais kļūst par bērna neat-
ņemamu sastāvdaļu. Gan E. pētersons, gan  
M. Gaide uzskata, ka apvienoto mācību 
princips ir lietderīgs pamatskolas pirmajās 
klasēs. Mūsdienu didaktikā šis princips ra-
dis atspoguļojumu Valdorfskolas pedagoģijā. 

Metodikā parādās akcents saistīt mācā-
mo vielu ar laiku, apstākļiem u.tml. piem., 
dzejolis par sējēju būtu mācāms pavasarī.  
V. ziemelis iesaka mācāmo vielu sadalīt 
vienmērīgi, ievērojot sakarības (radniecīgi 
darbi seko cits citam, iepriekšējais darbs jau 
izraisa nākamo. Dažreiz var būt arī attais-
notāji iemesli tā neievērošanai) un aktuali-
tātes principu, lai darbu princips saskanētu 
ar attiecīgiem notikumiem dabā, cilvēku un 
sevišķi tautas dzīvē. Šādos gadījumos sko-
lēns vislabāk varēs izjust to dziļo patiesību, 
ka literatūras darbs ir tautas dzīves un kul-
tūras izpaudums un ka skolēns pats un visa 
skola un sabiedrība ir iekļauti tautas likteņa 
kopībā. Iespaids, kas būs radīts ar literatūras 
darba mācīšanu klasē, gūs pastiprinājumu ar 
rakstiem laikrakstos, svinīgiem aktiem skolā, 
teātrī vai biedrības namā un svinīgiem diev-
kalpojumiem baznīcā. Aktualitātes principa 
rupja pārkāpšana (piem., plūdoņa dzejoļa 
„ziedoņa pērkons” mācīšana ap ziemassvēt-
kiem) vai tā ignorēšana ievērojamā mērā ma-
zina mācīšanas panākumus, kaut arī citādi 
skolotājs strādātu diezin cik meistarīgi. Au-
tora daiļrade jāapgūst, kad atzīmē viņa pie-
miņas dienu. jāievēro vielas sarežģītība, tās 
saskaņošana ar citiem mācību priekšmetiem, 
daudzums u.c. apstākļi. pareizs literatūras 
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vielas sadalījums ir ļoti svarīgs priekšnotei-
kums tās sekmīgai mācīšanai41. V. ziemeļa 
izteiktās atziņas ir aktuālas mūsdienīgā 
mācību procesā, īpaši vajadzētu pārdomāt 
aktualitātes principa ievērošanu literatūras 
mācībā. piem., 6. klasē mācību gada sāku-
mā (pēc izdevniecības zvaigzne ABc mācību 
programmas) jāapgūst latviešu tautas gads-
kārtu tradīcijas un dziesmas: ziemassvētki, 
Meteņi, Lieldienas, Ūsiņi, jāņi, Māras diena, 
Miķeļi, Mārtiņi. Ievērojot aktualitātes prin-
cipu, literatūras skolotājs savā tematiskajā 
vai kalendārajā plānojumā varētu paredzēt 
minēto tematu apguvi atbilstīgi konkrēto 
gadskārtu svinībām, tādējādi gan iegūtās zi-
nāšanas, gan pārdzīvojums skolēniem varētu 
izvērsties daudz dziļāks, noturīgāks un emo-
cionālāks. Tas dabiski sakristu ar gadskārtu 
ritumu, latvisko dzīvesziņu un tradīciju, iera-
žu ievērošanu. Literatūras paraugprogramma 
pamatskolai 1. variants42 (www.visc.gov.lv) 
pieļauj dažādību mācību satura izkārtojumā. 
Šis faktors atkarīgs no literatūras skolotāja la-
bās gribas un vēlmes skolēnus ievadīt savas 
tautas kultūras vērtības, kā arī no metodiskās 
izveicības. Interesanta šķiet ideja par rakst-
nieka daiļrades apguvi saistībā ar viņa piemi-
ņas dienas atceri. 

zinātnieks O. Svenne savā pedagoģiska-
jā darbībā liek lietā koncentru un sistēmisko 
principu. Līdzīgi kā A. Dauge, O. Svenne uz-
skata, ka izcila vērtība mācībās ir tam, ka 
ievēro sistēmu, t.i., mācības pakārto vispārī-
giem didaktiskiem un metodiskiem noteiku-
miem. ja neievēro didaktiskās un metodis-
kās prasības, atļaudami skolēniem mācīties, 
ko viņi grib, cik grib, tad skolas darbi zau-
dē savu audzinošo vērtību un ievieš skolas 
dzīvē paviršību un haosu. Latviešu valodas 
skolotājam rūpīgi jāplāno mācību saturs, jau 
gada sākumā jāparedz vielas, laika, stundu 
skaits, lai apgūtu visu plašo mācību prog-
rammu, kur ietilpst gan gramatika, lasīšana, 
diktāti, domu raksti, literatūra, poētika, lite-
ratūras vēsture43. Tātad darbs pēc plāna un 
sistēmas.

Latvijas Republikas laikā latviešu valo-
da un literatūra pamatskolā integrēta vienā 
priekšmetā — tēvu valodā. Skolotājam ir ie-
spēja noteikt latviešu valodas un literatūras 
stundu samēru. plānojot skolotāja darbu,  
A. Širmane iesaka šādu iknedēļas stundu 
sadalījumu: divas stundas latviešu valoda 
un divas stundas literatūra. Tāpat viņa izvir-
za jautājumu: vai stundās konsekventi šķirt 
gramatiku no literatūras? — to  nosaka in-
dividuāli apstākļi un skolotāja paša izjūta. 
A. Širmane piebilst: „jāstrādā tā, kā labāk 
veicas.”44 Vairāki metodiķi atzīst nepiecie-
šamību abus priekšmetus integrēt (E. ābele  
iesaka lugu „Maija un paija” izmantot latviešu 
valodas stundās). Savukārt A. plaubs ir pret 
nevienmērīgu stundu sadalījumu gramatikas 
mācīšanai un literatūras stundām, kurās bieži 
vien skolotājs ir spiests izmantot nokavētās 
vai gramatikas iekavētās vielas nostiprināša-
nai. pēc viņa domām, tā ir ačgārnība. Tā rī-
kojoties, skolotājs neapzinās sava darba jēgu 
un līdz ar to ir vājš darbinieks, kura dēļ cieš 
jaunatne, tauta45.

Mūsdienās latviešu valodai un literatūrai 
mācību plānā atvēlēts kopīgs stundu skaits, 
bet ir noteikts, cik stundu valodā un literatūrā 
jābūt katrā klasē. Skolotājs atbilstīgi tematis-
kajam plānam un mācību mērķiem var izdarīt 
izmaiņas plānā, bet, kā norādīja A. plaubs, 
šīs izmaiņas nedrīkst traucēt tik svarīgos lite-
ratūras uzdevumus. 

Tā kā latviešu valodai kā mācību priekš-
metam bez valodas prasībām vēl ir citi uzde-
vumi — valoda ir dzimtenes dabas jaukuma 
izpaudēja, ģimenes un tēvijas mīlestības ap-
liecinātāja, tautas vienības nodrošinātāja un 
stiprinātāja, darba un citu tikumisko pamatu 
novērtētāja, cildinātāja –, tad metodiķi iesaka 
integrēt latviešu valodas mācību un literatūru, 
kurā ir pietiekami daudz tekstuāla materiāla 
gan runas, gan rakstu valodas attīstīšanai: 
„Tie paši vārdi un teikumi, kas izlasīti grā-
matā, ābecē, var dot daudz darba sarunai un 
stāstījumam. Ar skolotāja piepalīdzību darbs 
var sasniegt vēlamo virzienu.”46 Atsaucoties 
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uz 1935. g. pamatskolai izdotās programmas 
mācību priekšmeta uzdevumiem — iemācīt 
skolēnus runāt un rakstīt pareizā un noteik-
tā rakstu valodā, K. Videnieks norāda, ka 
pareizas runas kopšana nav tikai un vienīgi 
latviešu valodas skolotāja uzdevums: te sko-
lai visās stundās, visās sarunās ar bērniem 
jāprasa, lai viņi iemācās lietot tos likumus, 
kurus mācās gramatikas stundās. Tātad jau 
20. gs. 20.–30. gados bija aktuāla doma par 
vienotu prasību runas un rakstu kultūras ievē-
rošanā ikvienā mācību priekšmetā. Šī doma 
atdzima 1962. g., kad Latvijas padomju so-
ciālistiskajā republikā tika pieņemts vienotais 
runas un rakstu režīms. Diemžēl arī mūsdie-
nu pedagoģiskajā procesā runas un rakstu 
kultūras attīstīšana un pilnveidošana pamatā 
balstās uz latviešu valodas skolotāja atbildī-
bu, kaut arī augstu runas un rakstu kultūru 
varam sasniegt vien tad, ja visi un visos mācī-
bu priekšmetos prasām skolēnu atbildību šā 
uzdevuma izpildē.
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InSIgHT InTO THE HISTORy Of DEVELOPMEnT Of METHODOLOgy Of 
LATVIAn LITERATURE In THE 1920S–1930S

Elita Stikute

Summary

Key words:  historical experience of the methodology of literature, problems of acquiring 
the content of literature 

In the 1920s–1930s, when the theoretical foundations of the methodology of Latvian 
literature were elaborated, branch experts (scientists, methodologists, teachers) resolved 
several problems connected with acquiring the literature content that are still topical also in 
the present-day teaching process of literature, namely, the specific character of literature as a 
study subject, the principles of the choice of teaching content and distribution, opportunities 
of acquiring various literature genres, scheduling literature lessons, choice and application of 
adequate study methods, visual aids and illustrative materials, as well as issues of methodology 
of compositions (essays). The historical experience of the methodology of literature of the 
1920s–1930s has been actualized in the context of present-day literature didactics.
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KOMUnIKATĪVā pIEEjA DzIMTāS 
VALODAS DIDAKTIKā: 
DAžI TEORIjAS Un pRAKSES ASpEKTI

Zenta Anspoka,
Dr. paed. 

Atslēgas vārdi: komunikatīvā pieeja, valodas prasme, valodas mācības, valodas mācība 

Viena no daudzkultūru sabiedrības svarīgākajām vērtībām ir valoda. Valodas prasme dod 
iespēju ne tikai sazināties, bet arī izzināt apkārtējo pasauli, savas un citu nāciju kultūras 
mantojumu, veiksmīgāk iekļauties izglītības vai darba vidē. „Dzimtās valodas prasmju līme-
nis lielā mērā nosaka cilvēka socializāciju, viņa kultūras un intelektuālos rādītājus, tieksmi 
pašizglītoties, attīstīt savu garu un dvēseli, izkopt savu vērtību sistēmu” (Gavriļina, Vulāne, 
2008, 11).

Raksta mērķis analizēt dažus komunikatīvās pieejas kā lingvodidaktiskās pieejas teorētis-
kos un praktiskos aspektus dzimtās valodas mācību procesā Latvijas vispārizglītojošās skolas 
pamatizglītības programmās. To izvēli noteica empīriskā pētījuma dati, kas iegūti, vērojot 
latviešu valodas kā dzimtās valodas mācību procesu, izmantojot nestrukturētās intervijas 
ar latviešu valodas skolotājiem, kā arī veicot mācību programmu un mācību līdzekļu kon-
tentanalīzi. 

Rezultāti un diskusija
Dzimtās valodas mācīšanas un mācīša-

nās jautājumi visos gadsimtos skolas prak-
sē ir bijuši aktuāli. pēdējos gados tie ir īpaši 
svarīgi, jo sabiedrībā notiekošie sociālie un 
ekonomiskie procesi izvirza jaunas valodas 
apguves un tās izmantošanas vajadzības. 

Arvien daudzveidīgāki kļūst informācijas 
avoti un līdzekļi šīs informācijas uztverei un 
nodošanai (no bilžu grāmatas līdz tekstam  
e-vidē; no pasakas līdz sarežģītai instrukcijai; 
no lineāra teksta līdz hipertekstam; no tek-
sta, kura saturs uztverams tieši, līdz tekstam, 
kurā tas atklājas tikai „starp rindiņām”; no 
rokrakstā rakstītas apsveikuma kartiņas līdz 
datorrakstā noformētam ziņojumam u.tml.). 

Globalizācijas procesu ietekmē ar katru 
gadu nozīmīgāka kļūst valodā ietvertās kul-

turoloģiskās informācijas uztvere un izpratne, 
nacionālo tradīciju saglabāšana, jo sašauri-
nās kultūrvide, kurā pārzina šīs tradīcijas un 
to attīstības vēsturi.

ja vēlamies, lai ikviens cilvēks ir ne tikai 
intelektuāli izglītots, bet arī emocionāli gudrs 
un spējīgs uzņemties atbildību par valodas kā 
kultūrvērtības kopšanu un attīstību mūsdienu 
daudzkultūru vidē, jau agrīnā vecumā uzmanī-
ba veltāma tam, lai valodas apguvējs neapro-
bežojas tikai ar pareizrunas un pareizrakstības 
normu apguvi, bet apgūst arī valodā ietvertos 
kultūras faktus un vērtības, izprot tās un spēj 
izmantot savā runā, ievēro tautas uzvedības 
kultūras tradīcijās pieņemtos gan verbālos, 
gan neverbālos runas uzvedības modeļus. 

Mūsdienās skolas praksē nevaram nerē-
ķināties arī ar citiem nosacījumiem, kam ir 
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saistība ar dzimtās valodas apguves proce-
su. Bieži skolēns valodu izmanto tādās jo-
mās, kuras agrāk sabiedrībā bija svešas vai 
maz pazīstamas, piem., informācijas tehno-
loģijas, dažādu zinātņu jaunatklājumi u.c. 
Daļai skolēnu ģimenē ir ierobežotas iespējas 
lietot dzimto valodu (bilingvāla ģimene, sko-
lēns kādu laiku ir dzīvojis un mācījies ārpus 
Latvijas u. tml.). Saziņā paralēli dzimtajai 
valodai tiek izmantota angļu valoda vai cita 
svešvaloda.

Lai dzimtās valodas mācību process būtu 
mērķtiecīgs un sistēmisks, atbilstīgs skolēna 
vajadzībām un spējām, viens no pamatjau-
tājumiem ir lingvodidaktiskās pieejas izvē-
le. Lingvodidaktiskā pieeja „nosaka valodas 
mācību satura, mācību metožu un mācību 
līdzekļu, kā arī mācību organizācijas un sa-
sniegumu vērtēšanas formu izvēli atkarībā 
no valodas apguves mērķa, uzdevumiem un 
valodas apguvēja vajadzībām” (Skujiņa, Ans-
poka, Kalnbērziņa, Šalme, 2011, 53).

Līdz 20. gs. 90. gadu sākumam Latvijā 
ne tikai dzimtās valodas mācību procesā, bet 
arī otrās valodas mācību procesā un dažkārt 
pat svešvalodas mācību procesā dominē-
ja strukturālā pieeja. Kopš 20. gs. beigām 
strukturālās pieejas vietā arvien vairāk tiek 
atzīta komunikatīvā pieeja kā „valodas apgu-
ves veids, kas paredz mērķtiecīgi organizētā 
valodas mācību procesā pilnveidot saziņas 
prasmes, [..] uzsverot dažādu kompetences 
veidu (saziņas, valodas, sociokultūras, tekst-
veides u. c.) lomu valodas un runas apgu-
vē” (Skujiņa, Anspoka, Kalnbērziņa, Šalme, 
2011,47). 

Komunikatīvās pieejas vajadzību valodas 
didaktikas praksē nosaka izpratne par va-
lodas mācību mērķi mūsdienu sabiedrības 
vajadzību kontekstā. Viena no tām ir spēja 
kvalitatīvi strādāt ar informāciju, un tam ne-
pieciešama laba valodas prasme. 

Valodas prasmi raksturo gan “lingvistiskā 
kompetence, t. i., valodas leksikas pārzināša-
na un noteiktu formālu likumu pārvaldīšana, 
ar kuru palīdzību vārdiskās vienības pārvei-

dojas par jēgpilniem izteicieniem, socioling-
vistiskā kompetence, t.i., spēja izmantot un 
pārveidot valodas formas atkarībā no situāci-
jas, diskursīvā kompetence, t.i., spēja uztvert 
un panākt atsevišķu izteicienu saistību sazi-
nāšanās modeļos, stratēģiskā kompetence, 
t.i., spēja izmantot verbālās un neverbālās 
stratēģijas, lai kompensētu valodas lietotāja 
robus zināšanās, sociokulturālā kompetence, 
t.i., noteiktu zināšanu pakāpe attiecībā uz 
sociokulturālo kontekstu, kurā tiek lietota va-
loda un sociālā kompetence — vēlēšanās sa-
darboties ar citiem un pārliecība par sevi, kā 
arī prasme iedomāties sevi citu vietā un spēja 
tikt galā ar sarežģītām sociālām situācijām” 
(Šīlss, 1998, 1–2).

no tā izriet, ka valodas mācībās kā 
daudzveidīgā psiholoģiskā, pedagoģiskā un 
sociālā procesā izmantojams valodas mācī-
bu saturs, kas paredz katru iepriekš minēto 
kompetenci apgūt mijiedarbībā ar pārējām 
un pakāpeniski attīstīt “runātāja un rakstītāja 
spēju uz iegūto zināšanu pamata apzināties 
un novērtēt savu un citu cilvēku runu, ne-
kļūdīgi sekot valodas normām” (Laiveniece, 
2003, 108). 

Kvalitatīvi izmantot valodas līdzekļus da-
žādās saziņas situācijās, izprast, ka valoda 
ir gan cilvēka, gan nācijas kultūras atspogu-
ļotāja, var, tikai balstoties uz plašām zinā-
šanām gan par valodas sistēmu kā „iekšēji 
organizētu, formas un satura, respektīvi, 
nozīmes ziņā savstarpēji saistītu un nosacītu 
valodas elementu strukturētu kopumu” (Va-
lodniecības pamatterminu skaidrojošā vārd-
nīca, 2007, 422), gan par to, kā valodu un 
citus saziņas līdzekļus izmantot iekškultūras 
un starpkultūru dialogā, gan par valodas at-
tīstības un valodas politikas procesiem sa-
biedrībā (Gavriļina, Vulāne, 2008; Laivenie-
ce, 2004; Anspoka, 2008). 

Lai arī valodas didaktikā varam runāt jau 
par vismaz desmit gadu pieredzi komunika-
tīvās pieejas iedzīvināšanā dzimtās valodas 
mācību procesā, vairāki būtiski tās izpratnes 
aspekti vēl popularizējami un pilnveidojami. 
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Valodas didaktikas teorijās atrodami pat divi 
termini: lingvokomunikatīvā pieeja (Anspoka, 
2004; Laiveniece, 2003, 2004) un komuni-
katīvā pieeja (Gavriļina, Vulāne, 2001; Ans-
poka, 2008). Lai arī iepriekš minētie termini 
nav pretrunīgi, un tomēr katrā no tiem saska-
tāmi dažādi akcenti. ja terminā „lingvoko-
munikatīvā pieeja” tiek uzsvērta strukturālā 
un komunikatīvā aspekta nozīmība valodas 
apguves procesā, tad otrajā — komunikatī-
vā pieeja — tiek saprasta kā visu ar valodas 
prasmi saistīto komponentu integrācija, ne 
vienu īpaši neakcentējot. 

Šādai piesardzīgai komunikatīvās pieejas 
izpratnei, baidoties pazaudēt mācību satu-
ru, kas svarīgs, lai izprastu valodas kā zīmju 
sistēmas likumsakarības, cēlonis meklējams 
tajā, ka šī pieeja arī pasaulē joprojām stabili 
tiek pieņemta par galveno pieeju otrās valodas 
un svešvalodas mācību programmās (Šīlss, 
1998; Chomsky, 2002; Haimzs, 2003; Laz-
diņa, Šalme, 2008; Šalme, 2011), bet arvien 
tiek diskutēts, cik tā svarīga dzimtās valodas 
mācībās. Ilgus gadus Latvijas skolu prak-
sē dzimtās valodas mācība galvenokārt tika 
saprasta kā valodas likumsakarību jeb sko-
las gramatikas apguves process. Gramatika 
tika mācīta, „balstoties uz paskaidrojumiem, 
likumiem, tabulām. Gramatika tika nošķirta 
kā atsevišķa valodas daļa. Izmantotie piemēri 
bija autonomi, bez konteksta, bez saistības 
ar kādiem semantiskajiem vai pragmatiska-
jiem valodas apguves jautājumiem” (Lazdiņa, 
2008, 202). 

Arī empīriskā pētījuma dati liecina, ka 
komunikatīvā pieeja dzimtās valodas mācību 
procesā tikai daļēji tiek atzīta. Tam pamato-
jums ir apgalvojumi, kas iegūti nestrukturē-
tajās intervijās ar latviešu valodas kā dzimtās 
valodas skolotājiem. no 46 respondentiem 
puse ir pārliecināti, ka komunikatīvā pieeja 
izslēdz gramatikas likumsakarību sistēmis-
ku apguvi; tā ir orientēta tikai uz valodas kā 
sazināšanās līdzekļa apguvi, neparedzot va-
lodas kā domāšanas līdzekļa, valodas kā kul-
tūrvērtības apguvi. 34 respondenti uzskata, 

ka komunikatīvā pieeja neparedz konkrētu 
valodas likumu mācīšanos no galvas, bet tie, 
viņuprāt, ir ļoti svarīgi, lai zinātu interpunk-
cijas vai ortogrāfijas normas. Lingvodidaktis-
kās domas attīstībai un popularizēšanai vērā 
ņemami arī tādi respondentu apgalvojumi kā 
komunikatīvā pieeja neder dzimtās valodas 
mācībām, jo nodrošina tikai komunikatīvās 
kompetences apguvi, bet dzimtās valodas 
apguves procesā vienlīdz svarīga arī valodas 
kompetences un sociokultūras kompetences 
apguve; dzimtās valodas didaktika ir būtiski 
atšķirīga no otrās valodas vai svešvalodas di-
daktikas, un nevar būt arī vienādas pieejas 
šo valodu mācību procesā.

Visbiežāk šādi un līdzīgi apgalvojumi 
rodas, nekritiski tulkojot vai pedagoģiskajā 
praksē pārņemot citu valstu pieredzi latvie-
šu valodas kā dzimtās valodas mācību pro-
cesā, neizprotot komunikatīvās kompetences 
un komunikatīvās pieejas terminos ietverto 
jēgu, dažkārt arī nevēloties iedziļināties vai 
mainīt pieeju, jo nevar noliegt, ka strukturā-
lās pieejas ietvaros ir metodiski vienkāršāk 
nodrošināt valodas struktūras un atsevišķu 
tās elementu apguves sistēmu. Komunikatī-
vajā pieejā nepieciešama augstāka dzimtās 
valodas skolotāja profesionalitāte nodrošināt 
komunikatīvās kompetences, valodas kompe-
tences un sociokultūras kompetences apgu-
vei paredzētā satura izvēli un tā metodisko 
nodrošinājumu, lai tās skolēns apgūtu nevis 
šķirti vienu no otras, bet savstarpējā saistībā 
un no tā neciestu nevienas kompetences ap-
guves kvalitāte. 

Vērojot dzimtās valodas mācību procesu, 
analizējot mācību programmas un mācību 
līdzekļus, kas tiek izmantoti pedagoģiska-
jā procesā, pastāv arī pretēja situācija: tiek 
pasludināts, ka dzimtās valodas apguves 
process no visiem viedokļiem tiek plānots, 
balstoties uz komunikatīvo pieeju kā valodas 
apguves veidu, bet praksē dominē strukturā-
lās pieejas ietvaros veidots mācību saturs un 
tai atbilstoša metodika. par to liecina tas, ka 
valodas mācību stundu mērķi un to īstenoša-
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nai izvēlētais saturs galvenokārt ir orientēts 
tikai uz valodas sistēmas apguvi. Tas nav 
līdzsvarā ar valodas mācību saturu, kas pa-
redzēts prasme sazināties dažādās situācijās, 
ievērojot lingvistiskus, psiholoģiskus, sociālus 
un pragmatiskus nosacījumus, kā arī ar to sa-
turu, kas paredzēts zināšanām un izpratnei 
par sociālo un kultūras vidi, kurā valoda tiek 
lietota, kultūras vērtībām un to ietekmei uz 
valodu. 

pedagoģiskā procesa vērojumi ļauj ap-
galvot, ka dzimtās valodas mācību saturā, 
īpaši pamatskolas 9. klasē tiek iekļauti arī 
ar praksi maz saistīti valodas fakti un dažādi 
gramatiskie izņēmumi, pēc kuriem valodas 
apguvējs nesaskata vajadzību, jo viņa valo-
das prasme un lingvistiskā domāšana nebūt 
nav tik augstā līmenī, lai izprastu tik sarežģī-
tas sintaktiskās konstrukcijas vai gramatiskās 
formas un spētu tās analizēt.  

Komunikatīvās kompetences apguvei bie-
ži paredzēti tikai mākslīgi veidoti teksti, jau-
tājumi un atbildes par to saturu ir tādā līme-
nī, lai pārliecinātos, vai saturs ir uztverts un 
saprasts. Ar tekstu minimāli tiek strādāts, lai 
skolēns izprastu valodā ietverto lingvokulturo-
loģisko informāciju un vienlaikus labāk uztver-
tu arī vārdos vai izteikumos ietvertās valodas 
kā zīmju sistēmas likumsakarības. Vēl jopro-
jām sastopamas pedagoģiskās situācijas, ku-
rās valodas parādības tiek aplūkotas izolētā 
veidā vai grupētas atbilstoši valodas sistēmas 
tradicionālajiem apraksta principiem, nepare-
dzot iespējas saskatīt leksikas un gramatisko 
formu lietojumu konkrētā kontekstā; secīgi 
tiek parādīti teikumu veidi, vārdšķiru paradig-
mas, ilustrējot tikai ar paraugiem.  

Dzimtās valodas skolotājiem pietrūkst 
mūsdienīgu mācību līdzekļu funkcionālo 
stilu un sociokultūras kompetences apguvei 
paredzētā mācību satura nodrošināšanai. 
Tas pārsvarā ir teorētisks un tiek apgūts pēc 
lineārā principa, tā, no vienas puses, it kā 
dodot iespēju apgūt zināšanas secīgi, no tu-
vākā uz tālāko, no vienkāršākā uz sarežģītā-
ko, bet, no otras puses, neparedzot iegūtās 

zināšanas izmantot saziņā caurviju visā valo-
das mācību procesā un uztvert kā personīgi 
nozīmīgas. 

Dzimtās valodas mācības apguves pro-
cesā, līdzīgi kā jebkurā mācību priekšmetā, 
svarīgāk ievērot pedagoģijas, psiholoģijas un 
lingvodidaktikas teorijās pamatotus nosacīju-
mus jeb vispārdidaktiskos un lingvodidaktis-
kos principus. Balstoties uz empīriskā pētīju-
ma datiem, kas respondentos izraisa šaubas 
par komunikatīvās pieejas saistību ar dzimtās 
valodas apguves procesu, svarīgi akcentēt 
sistēmiskuma un zinātniskuma principus, kas 
prasa izpratni par to, ka valoda ir strukturāli 
semantiska sistēma. 

Tā kā komunikatīvajā pieejā valodas mā-
cību satura izvēli un sakārtojumu nosaka ko-
munikatīvais valodas mācību mērķis, un tas 
ir — izkopt runas un rakstu kultūru un ap-
gūt noturīgas prasmes lietot valodu atbilstīgi 
saziņas situācijai, tad šī pieeja nekādā veidā 
neizslēdz arī sistēmisku valodas kompetences 
apguvei izvēlēto mācību saturu. 

Tikai, salīdzinot ar strukturālo pieeju, tas 
tiek sakārtots tādā secībā, lai valodas apgu-
vējs, valodu lietojot, arī par valodu mācās. 

Komunikatīvā pieeja nemazina divu sva-
rīgu aspektu — komunikatīvā un valodas as-
pekta pastāvēšanu un to savstarpējo saistību. 
Tieši otrādi, vērība pievēršama tam, kā nepa-
zaudēt sistēmu tādā procesā, kurā skolotājs 
palīdz valodas apguvējam vienlaicīgi un mij-
sakarībās apgūt valodas likumsakarības un 
pieredzi tās izmantot dažādās saziņas situā-
cijās atkarībā no adresanta un adresāta sav-
starpējām attiecībām, saziņas temata vai no-
lūka. Komunikatīvajā pieejā uzsvars tiek likts 
uz izpratni, nevis tikai uz valodas likumiem 
un to apguvi. Mācīties valodu nozīmē —  
mācīties tajā pastāvošo kārtību un apgūt 
valodas lietojuma noteikumus. Lai spētu lie-
tot valodu un iekļautos konkrētā kultūrvidē, 
vienlīdz svarīgi apgūt valodas sintaktisko jeb  
gramatisko kārtību, valodas semantisko  
jeb nozīmes kārtību un valodas pragmātisko 
jeb lietojuma kārtību (Apsalons, 2011). 
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Arī komunikatīvā pieeja nepieļauj, ka 
cilvēks ir iemācījies risināt problēmas,  
iepirkties, izklaidēties, ignorējot pareizrunu 
vai pareizrakstību. Apzinoties, ka šī pieredze 
nerodas pati no sevis un valodas apguvējs 
nav spējīgs mērķtiecīgi rīkoties, ja nepārzi-
na tekstveides prasmes — prasmi veidot 
un izprast dažādu žanru, stilu, tipu tekstus, 
nepārzina valodas likumsakarības, kas ne-
pieciešamas pareizrunā un pareizrakstībā, 
neprot tās izmantot saziņā (Chomsky, 2002; 
Vigotskis, 2002; Haimzs, 2003), valodas 
mācību saturā savstarpējā saistībā un vieno-
tībā tiek nodrošināta arī gramatikas apguve. 
Tikai jāņem vērā, ka „gramatika nav izolēts 
valodas fenomens, tā eksistē saistībā ar kon-
krētu valodas lietojumu. [..] izprotot valodas 
gramatiku, var pakāpties runas attīstības 
augstākajā pakāpē. [..] prasme no neapzinā-
ta, automātiska līmeņa tiek pārcelta uz tīšu, 
mērķtiecīgu un apzinātu līmeni” (Vigotskis 
2002, 248). 

Svarīgs ir līdzsvars starp faktu atcerēša-
nos un skolēna radošo darbību. „Mācoties va-
lodas gramatiskās sistēmas likumsakarības, 
nepieciešams zināt arī terminus, jāprot ana-
lizēt, sintezēt, pretstatīt, salīdzināt, saskatīt 
analoģijas un argumentēt. Tā valodas mācī-
ba kļūst par abstraktās domāšanas attīstības 
veicinātāju” (paegle, 2000, 98). 

Komunikatīvajā pieejā mācību satura iz-
vēlē un sakārtojumā nosacīti pastāv divas 
savstarpēji saistītas apakšsistēmas. To pre-
cīza ievērošana palīdz valodas apguvējam 
ieraudzīt, ka valoda ir daudz vairāk nekā 
abstraktu zīmju sistēma, ka valoda ir kultūras 
apguves vai tās dziļākas izpratnes avots, un 
gramatikas sistēma nav atrauta no komuni-
kācijas kultūras apguves. Vienādi svarīga gan 
spēja izmantot zināšanas valodas normām un 
saziņas situācijai atbilstīga teksta veidošanai 
mutvārdos vai rakstos, gan spēja izprast vār-
da kā leksēmas vai vārda kā lingvokulturē-
mas jēgu, kā arī apzināti lietot konkrētas nā-
cijas kultūras tradīcijām atbilstīgu uzvedības 
un runas etiķeti. 

pirmā apakšsistēma nosaka, ka valodas 
mācība kā „skolas mācību priekšmets, kura 
mērķis ir palīdzēt skolēnam apgūt zināšanas 
par valodas likumībām, prasmi tās izmantot 
saziņas situācijās, lietot valodu atbilstoši va-
lodas un runas kultūras normām un apzinā-
ties valodu kā vērtīgu pasaules kultūras sa-
stāvdaļu, tās lomu personības pilnveidošanā, 
nacionālās identitātes saglabāšanā un tau-
tas kultūras izzināšanā” (Skujiņa, Anspoka, 
Kalnbērziņa, Šalme, 2011, 96) saistāma ar 
sociokultūras kontekstu. Tas nozīmē, ka valo-
das mācību programmā sistēmiski paredzami 
lingvokulturoloģiski orientēti temati. 

Lingvokulturoloģijas jēdziena kontekstā ar 
konkrētiem valodas apguvējam piemērotiem 
tematiem tiek dota iespēja saskatīt valodas 
un kultūras, valodas un pasaules uzskata 
kopsakarības, apgūt dažādas valodas funkci-
jas saistībā ar laikmetu un konkrētas nācijas 
tradīcijām, paplašināt kulturoloģisko redzes-
lauku (Масловa, 2001; Gavriļina, Vulāne, 
2008). 

Otrā apakšsistēma balstās uz izpratni par 
to, ka valodas apguvei paredzētais mācību 
saturs ir sakārtots tādējādi, lai, nepārkāpjot 
valodas loģiku, var sistēmiski apgūt zināša-
nas par valodas sistēmu, līmeņiem, funkci-
jām, prasmi runāt un rakstīt, prasmi analizēt 
runātu vai rakstītu tekstu, attieksmi pret paša 
vai citas personas runātiem un rakstītiem 
tekstiem atbilstoši valodas un runas normām 
(Laiveniece, 2004). 

ja apzināmies, ka dzimtās valodas mā-
cību process nav paredzēts tikai, lai apgūtu 
prasmi sazināties atbilstīgi valodas un runas 
kultūras normām, bet arī, lai palīdzētu va-
lodas apguvējam kļūt par personību, kura ir 
spējīga izmantot dzimtās valodas sistēmu at-
bilstīgi saziņas situācijai un komunikatīvajam 
mērķim, apzināties valodu kā nozīmīgu, vērtī-
gu pasaules kultūras sastāvdaļu, tad dzimtās 
valodas mācību programmā nevaram apro-
bežoties tikai ar komunikatīvās gramatikas 
normu apguvi, kas apraksta tikai noteiktu sa-
ziņas funkciju izteikšanai paredzētos valodas 
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gramatiskās sistēmas elementus (Lazdiņa, 
Šalme, 2008; Lazdiņa, 2008). 

Tas gan nenozīmē, ka valodas mācībā 
kā skolas priekšmetā mācāma akadēmiskā 
gramatika. joprojām skolas praksē aktuāls 
ir jautājums, cik lielā mērā dzimtās valodas 
mācību programmā, kas veidota atbilstoši 
komunikatīvās pieejas prasībām, paredzami 
dažādi izņēmumi, jautājumi, kuriem ir vairāk 
teorētisks raksturs, nevis funkcionāla nozīmī-
ba, piem., lietvārdu iedalījums deklinācijās, 
darbības vārdu konjugācijas, dubultlocek-
lis, sintaksē vārdu savienojumu attieksmju  
veidi u.c. 

Komunikatīvajā pieejā svarīgs ir arī runas 
darbības veidu jeb valodas pamatprasmju 
integritātes princips un pēctecības princips. 
ja runas integritātes princips prasa skolēnam 
piedāvāt mācību saturu, kas veicina klausī-
ties prasmes, runāt prasmes, lasītprasmes 
un rakstītprasmes apguvi vienotībā un vese-
lumā, tad pēctecības princips — nodrošināt 
pakāpeniski apgūtu prasmi lietot valodu tek-
sta, teikuma un vārda līmenī. Teksta līmenis 
prasa, lai valodas apguvējs mācās par tekstu 
kā valodas un komunikatīvu vienību. Teiku-
ma līmenis — par teikumu kā valodas un 
komunikatīvu vienību, bet vārda līmenī tiek 
apgūtas zināšanas par vārdu kā valodas vie-
nību un veidota izpratne par vārda kā leksē-
mas un vārda kā lingvokulturēmas lietojumu 
saziņā. 

pēctecības princips prasa, lai latviešu 
valodas mācību satura plānojums tiek sakār-
tots koncentra apļos, katrā nākamajā posmā 
tā apguves līmeni paplašinot. Tas ļauj katru 
jaunu pieredzi saistīt ar iepriekšējo pieredzi 
un nodrošināt pakāpenisku jaunas pieredzes 
apgūšanu, virzoties no zināmā uz nezināmo, 
no vieglākā uz grūtāko, piem., apgūt klausī-
tiesprasmi var tikai tad, ja sākotnēji skolēnam 
tiek piedāvāts valodas mācību saturs, kas 
ļauj apgūt vispārējo klausīšanos, t.i., prasmi 
uztvert dzirdēto, to saprast kopumā un mācī-
ties analizēt dzirdētajā tekstā galveno domu, 
konkrētus teikumus vai vārdus, kas tika iz-

mantoti tās izteikšanai. Savukārt tikai tad, ja 
viņš spēj uztvert informāciju pēc dzirdes ko-
pumā, mācāms to uztvert izlases veidā, t.i., 
meklējot tikai nepieciešamo, svarīgāko u.tml. 
informāciju. Savukārt kritiskās klausīšanās, 
t.i., klausīšanās, kuras laikā klausītājs jau 
analizē informāciju un to vērtē, izsaka savu 
viedokli par dzirdēto, to pamatojot, apguve 
plānojama pēc tam, kad ir kāda pieredze lie-
tot pirmos divus klausīšanās veidus. 

Ņemot vērā, ka saziņas procesā svarīgs 
gan prāts, gan emocijas, gan sociālās pras-
mes, valoda ir arī personības attīstības un 
audzināšanas līdzeklis. palīdzot skolēnam 
apgūt dzimto valodu atbilstīgi komunikatīvas 
pie ejas nosacījumiem, nekādā ziņā nav pie-
ļaujama valodas mācību sasniegumu paze-
mināšanās, nevērība pret valodu kā vērtību. 
Tieši otrādi — komunikatīvā pieeja izmanto-
jama kā valodas apguves veids, kas stimulē 
skolēna valodas un runas attīstību, radina 
viņu domāt, analizēt un izteikt spriedumus, 
paust savu personīgo attieksmi pret faktiem, 
notikumiem jēgpilnā tekstā mutvārdos un 
rakstos. 

nobeigums 
Komunikatīvā pieeja ir arī dzimtās valo-

das apguves veids, kas paredz mērķtiecīgi 
organizētā valodas mācību procesā pilnveidot 
saziņas prasmes, apgūt savstarpējā saistībā 
valodas kompetenci, komunikatīvo kompe-
tenci un sociokultūras kompetenci. Tā integrē 
arī strukturālās pieejas līdzsvarotu un radošu 
izmantošanu.

Lingvokulturoloģiski orientēts temats ko-
munikatīvajā pieejā ir runas darbības ierosi-
nātājs un valodā ietverto kultūras faktu un 
vērtību, tautas uzvedības kultūras tradīcijās 
pieņemto verbālo un neverbālo runas uzvedī-
bas modeļu apguves līdzeklis. 

Valodas mācību saturā savstarpējā sais-
tībā un vienotībā tiek nodrošināta arī grama-
tikas apguve. nepārkāpjot valodas loģiku, 
paredzēts sistēmiski apgūt zināšanas par va-
lodas sistēmu, līmeņiem, funkcijām, prasmi 
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apgūtās zināšanas izmantot mutvārdos un 
rakstos atbilstoši valodas un runas normām.

Komunikatīvās kompetences apguvei 
caurviju tiek piedāvātas dažādas autentiskas 
un modelētas saziņas situācijas, kurās var 
mācīties lietot konkrētus valodas līdzekļus 
atkarībā no adresanta un adresāta savstarpē-
jām attiecībām, saziņas temata, mērķa, sazi-
ņas vietas, laika u.c. apstākļiem.

Lai komunikatīvajā pieejā nodrošinātu ko-
munikatīvās, valodas un sociokultūras kom-
petenču apguvei paredzētā satura izvēli un tā 
metodisku nodrošinājumu, nezaudējot nevie-
nas kompetences apguves kvalitāti, ir nepie-
ciešama augstākā dzimtās valodas skolotāja 
profesionalitāte.

Avoti
Anspoka z. Latviešu valodas didaktika. 

Monogrāfija. Rīga: RaKa, 2008. 474 lpp.
Anspoka z. Latviešu valodas didaktiskais 

modelis pamatskolā un skolotāju metodis-
kā kompetence. Grām.: Rīgas Pedagoģijas 
un izglītības vadības augstskolas zinātnis-
kie raksti IV. Rīga: SIA “ petrovskis un co”, 
2004. 49.–60. lpp. 

Apsalons E. Valodas lietojuma loģika. Ie-
vads elementārajā loģikā un zinātniskajā ar-
gumentācijā. Kultūras zinātnes un filozofija. 
Rīga: zvaigzne ABc, 2011. 423 lpp.

chomsky n. Syntactic structures. Berlin: 
Mountoun de Gruyter, 2002. 117 p.

Gavriļina M., Vulāne A. Valodā veldzējas 
tautas dvēsele. Rīga: SIA „Mācību grāmata”, 
2008. 264 lpp.

Gavriļina M., Vulāne A. Dzimtās valodas 
standarta koncepcija. Grām.: Valodu apguve: 
problēmas un perspektīva. Zinātnisko rakstu 

krājums. Liepāja: LiepA, 2001. 6.–18. lpp.
Haimzs D. Komunikatīvā kompetence. 

Kentaurs XXI. 2003. Aprīlis. 31 — 55.
Laiveniece D. Valodas mācības pusau-

dzim. Rīga: RaKa, 2003. 390 lpp.
Laiveniece D. Latviešu (dzimtās) valodas 

mācību modelis pusaudžu vecuma skolē-
niem. Promocijas darba kopsavilkums. Rīga: 
LU ppI, 2004. 124 lpp. 

Lazdiņa S. Otrās valodas apguves pētnie-
cība. Grām.: Letonikas 2. kongress. Valod-
niecības raksti — 2. Rīga: Latvijas zinātņu 
akadēmija, 2008. 201.–211. lpp.

Lazdiņa S., Šalme A. Latviešu valodas 
apguve mazākumtautību izglītībā: tenden-
ces, attīstība, ietekmes. Rīga: LVA, 2008. 
236 lpp.

paegle Dz. zinātniskuma un sistēmisku-
ma principi latviešu valodas mācībā. Latvijas 
Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa. 2000. 
5/6: 98–102.

Skujiņa V., Anspoka z., Kalnbērziņa V., 
Šalme A. Lingvodidaktikas terminu skaidro-
jošā vārdnīca. Rīga: Latviešu valodas aģen-
tūra, Latviešu valodas institūts, 2011. 131 
lpp.

Šalme A. Latviešu valodas kā svešvalodas 
apguves pamatjautājumi. Rīga: LVA, 2011. 
151 lpp.

Šīlss Dž. Komunikācija svešvalodu mācī-
šanā. Rīga: Vape, 1998. 305 lpp.

Valodniecības pamatterminu skaidrojošā 
vārdnīca. Rīga: Madonas poligrāfists, 2007. 
623 lpp.

Vigotskis Ļ. Domāšana un runa. Rīga: 
Elve, 2002. 392 lpp.

Macлoвa B. A. Лингвокультурология. 
Москва: Академия, 2001. 147 c.



27

KOMUnIKATĪVā pIEEjA DzIMTāS VALODAS DIDAKTIKā: DAžI TEORIjAS Un pRAKSES ASpEKTI

COMMUnICATIVE APPROACH In MOTHER TOngUE DIDACTIC:  
SOME ASPECTS Of THEORy AnD PRACTICE 

Zenta Anspoka

Summary

Key words: communicative approach, language skill, language learning/teaching, language 
instruction
   
The article focuses on the usage of communicative approach as a kind of language acquirement 
tool at the choice of learning content during the process of  mother tongue learning/teaching  
in comprehensive school. Based on theoretical justification of the communicative approach, 
it is essential to distinguish two interconnected subsystems. One of these is the choice of 
linguaculturally oriented themes, which is targeted at the abilities and needs of students 
letting to distinguish correlations between language and culture, language and world outlook 
connections. The second one — the learning content planned to language competence 
acquirement that without violation of language logic allows one acquire knowledge of the 
language system, levels, functions, skills to speak and write according to the rules, the ability 
to analyze written or oral text, knowledge about possibilities how to use all units of language to 
express and pass on own thoughts, formation of attitude towards own or other person’s written 
or oral texts.   
In the context of communicative competence special attention is dedicated to the fact that it is 
not set against the structural approach, but the other way round — it should be emphasized 
that it also integrates balanced and creative usage of elements of  structural approach. The 
process of learning/ teaching of one’s mother tongue cannot be limited only to acquirement of 
communicative grammar. A mother tongue user must have wide knowledge about the language 
system, facts of language development and political processes that are going on in the society 
as well, and skills to employ this knowledge within intercultural dialogue. 
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nedzirdīgo izglītības pirmsākumi 
18. gs.

nedzirdīgo un vājdzirdīgo skolām ir liela 
nozīme, jo tās sekmē šo personu iekļaušanos 
sabiedrībā un darbību tās labā. Viduslaikos 
uzskatīja, ka nedzirdīgie nav jāmāca, jo nav 
jāpretojas Dieva gribai vai jāšaubās par Die-
va sodu par vecāku vai vecvecāku grēkiem. 
Gadsimtiem ilgi tika uzskatīts, ka nedzirdī-
gos izglītot nav iespējams. pirmie zināmie 
mēģinājumi izglītot nedzirdīgos bija, sākot ar  
16. gs., bet Baltijā — 18. gs. sākumā. Baus-
kā dzimušais jakobs Vilde (1679–1755), 
strādājot par retorikas profesoru pērnavas 
Universitātē ap 1705. līdz 1709. g., līdz-
tekus savam pamatdarbam mācīja nedzir-
dīgos pērnavā.1 profesors j. Vilde izmantoja 

šveiciešu ārsta un nedzirdīgo pedagoga jo-
hana Konrāda Amana (1669–1724) skaņu 
valodas metodi, ko lietoja, sākot ar 17. gs. 
beigām, un tā tika aprakstīta arī grāmatā.  
1709. g. j. Vilde pameta pērnavu, bet viņa 
darba turpinātājs, mācītājs Heinrihs nīder-
hofs 1709. g. nomira. par nedzirdīgo izglīto-
šanu turpmākajos gados ziņu nav, un jāpie-
ņem, ka Baltijā neviens ar to nenodarbojās.

Eiropā 18. gs. otrajā pusē sāka dibi-
nāt nedzirdīgo skolas. Kā viena no pirma-
jām 1860. g. bija nedzirdīgo skola parīzē, 
bet Vācijā pirmo šādu skolu nodibināja  
1778. g. Leipcigā. Tās dibinātājs zamuels 
Heinike (1727–1839) jau pirms tam vairākus 
gadus skoloja nedzirdīgos Eppendorfā, netālu 
no Hamburgas. Tā kā Baltijā nedzirdīgajiem 

nEDzIRDĪGO IzGLĪTĪBAS VĒSTURISKā 
ATTĪSTĪBA LATVIjā 

Alīda Zigmunde,
Dr. paed.

Atslēgas vārdi: nedzirdīgo skolas, surdopedagoģija, surdopedagogu sagatavošana

Nedzirdīgo/vājdzirdīgo skolas Latvijā darbojas 200 gadus, un, salīdzinot ar vispārizglī-
tojošām skolām, to vēsture ir krietni jaunāka. Šo skolu darbības izpēte atklāj daudz vērtī-
gu atziņu, kas varētu būt noderīgas, veicot reformas mūsdienu skolā un izglītībā kopumā.  
Nedzirdīgo un vājdzirdīgo izglītošanā un audzināšanā nozīmīgs ir gan pedagogu ieguldījums, 
gan visas sabiedrības devums. Reizē ar skolu veidošanos, attīstījusies arī surdopedagoģija. 
Šajā jomā vēsturiski nozīmīga loma bijusi šveiciešiem un vāciešiem, kas 19. gs. sagatavoja 
skolotājus nedzirdīgo skolām un kuru mācību metodes izmantoja pedagoģiskajā procesā. Pir-
mās skolas nedzirdīgajiem bija privātas mācību iestādes, kas 19. gs. sākumā darbojās Rīgā, 
bet 19. gs. otrajā pusē tika nodibinātas arī Jelgavā un Valmierā. Pirms Otrā pasaules kara 
Latvijā darbojās četras valsts skolas nedzirdīgajiem, bet, 1958. g. reorganizējot skolu Val-
mierā par mācību iestādi vājdzirdīgajiem un 1960. g. slēdzot skolu Lielvircavā (Jelgava), līdz 
1990. g. darbu turpināja divas šādas mācību iestādes Rīgā un Rēzeknē. Patlaban speciālā 
skola nedzirdīgajiem ir tikai Rīgā, bet citviet darbojas speciālas klases. Surdopedagoģijas 
tradīcijas Latvijas Republikā turpinās, izmantojot jaunākās atziņas pedagoģijā, psiholoģijā 
un citās zinātņu nozarēs. 
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nebija iespējams iegūt izglītību, bagātu vecā-
ku atvases brauca mācīties uz ārzemēm. Uz 
Eppendorfu devās „Vidzemes pusķēniņa” Oto 
Hermaņa fon Fītinghofa-Šēla (1722–1792) 
meita Doroteja (1761–1839), kas pāris gadu 
laikā iemācījās lasīt, rakstīt un runāt un pro-
minentu personu klātbūtnē tika iesvētīta un 
pielaista pie Svētā Vakarēdiena2. nedzirdīgo 
skolu vēstures un surdopedagoģijas pētnieki 
vidzemnieci Doroteju fon Fītinghofu uzskata 
par vienu no talantīgākajām Heinikes skol-
niecēm, un pedagoģiskais rezultāts esot bijis 
negaidīti labs3.

nedzirdīgo izglītība Kurzemē un 
Vidzemē 19. un 20. gs. 
Privātskolas

pamazām garīdznieku un sabiedrības at-
tieksme pret nedzirdīgajiem un viņu mācīšanu 
mainījās. jau 18. gs. tika nodibinātas nedzir-
dīgo skolas Anglijā, Austrijā, Čehijā, Dānijā, 
Francijā, Itālijā, nīderlandē, Skotijā, Šveicē, 
Vācijā. Bet Krievijā, kuras sastāvā toreiz at-
radās Kurzeme un Vidzeme, pirmo skolu ne-
dzirdīgiem bērniem nodibināja 1806. g. pav-
lovskā4. par nedzirdīgo izglītošanu tālākajās 
Krievijas pilsētās un ciemos vēl gadiem ilgi 
neviens nerūpējās, un viņu izglītošana vals-
tiskā līmenī nebija obligāta. Tikai pateicoties 
atsevišķām privātpersonām vai sabiedriskām 
organizācijām, izveidoja speciālas skolas ne-
dzirdīgiem bērniem. 

par nedzirdīgo mācīšanu iestājās peda-
gogs un mācītājs johans Augusts Leberehts 
Albanuss (1765–1839), kas pildīja arī Vid-
zemes guberņas skolu direktora pienākumus 
(1804–1818). 1805. g. viņš lūdza Vidze-
mes mācītājus iesūtīt ziņas par nedzirdīga-
jiem bērniem. Rezultātā secināja, ka Vidze-
mē, ieskaitot Rīgu, ir vismaz 360 šādu bērnu. 
j. A. L. Albanuss interesējās par jaunākajām 
tendencēm un atklājumiem pedagoģijā un ci-
tās zinātnēs, 1806. g. iepazinās ar Berlīnes 
nedzirdīgo skolas darbību un vēlējās, lai tiktu 
atvērta līdzīga skola Vidzemē5. To drīz nodibi-
nāja berlīnietis Karls Augusts jakobi. 

privātā jakobi nedzirdīgo skola Rīgā tika 
nosaukta par kurlmēmo6 institūtu un sāka 
darbu 1809. g. janvārī pils ielā. Tā bija pirmā 
šāda veida skola Baltijā. Skolēni tika mācīti 
pēc skaņu metodes, kas bija izplatīta Vācijā 
un kuru bija apguvuši vācu skolotāji. nedzir-
dīgos mācīja runāt skaņu valodā, kā arī lasīt, 
rakstīt un rēķināt, tika apgūti ticības mācī-
bas pamati. pēc stundām skolēni mācījās 
apstrādāt koku un dzintaru. Mācību ilgums 
bija noteikts 4 līdz 5 gadi, un tās notika vācu 
valodā7. pirmajā mācību gadā tajā strādāja 
tikai viens skolotājs un mācījās septiņi sko-
lēni. Lai gan skolēnu vecāki par mācībām 
maksāja, līdzekļu nepietika, un tika lūgts sa-
biedrības finansiāls atbalsts. pirmie vidzem-
nieku ziedojumi saņemti jau 1809. g. vasarā, 
taču līdzekļu trūka arī nākamajos gados. pēc 
Krievijas ķeizarienes Elizabetes Aleksejevnas 
(1779–1826) skolas apmeklējuma 1810. g. 
21. augustā bija cerība saņemt atbalstu, jo 
ķeizariene pēc viesošanās skolā solīja palī-
dzēt. Ķeizarienes vīramāte Marija Fjodorovna 
bija ieguldījusi lielus naudas līdzekļus pirmajā 
nedzirdīgo skolā Krievijā, pavlovskā. Krievijas 
cars 1811. g. sākumā jakobi skolai dāvināja 
1000 rubļus, taču šī skola bija nerentabla arī 
mazā skolēnu skaita dēļ. Lai piesaistītu jau-
nus audzēkņus, kurlmēmo institūta uzturētājs 
K. A. jakobi 1811. g. izdeva brošūru ar in-
formāciju par viņa vadītā kurlmēmo institūta 
mērķiem, iekārtu un nākotnes plāniem. Tajā 
skolēniem tika izvirzīti divi mērķi:
1) audzināšana sabiedriskai dzīvei un darbī-

bai līdzās citiem cilvēkiem,
2) garīgo un fizisko prasmju un spēju attīstī-

šana, gatavojoties darboties vai nu amat-
niecībā vai mākslā8.
nedzirdīgie skolēni dzīvoja internātā, 

taču visu laiku atradās jakobi un viņa sievas 
uzraudzībā. Skolā tika uzņemti bērni vecumā 
no 6 līdz 12 gadiem. jaunākus neuzņēma 
tāpēc, ka tad būtu nepieciešams vairāk rūpē-
ties par viņu kopšanu un uzturēšanu, bet tie, 
kas vecāki par 12 gadiem, nebija pieraduši 
dzīvot kopā ar vienaudžiem internātā un tika 
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atzīti par izlutinātiem. nabadzīgās ģimenes 
par skolu samaksāt nevarēja, mācījās tie, 
kuru vecāki bija pietiekami turīgi. Bērnus 
veda sabiedrībā, lai tie vērotu un mācītos, kā 
dzīvo citi, kā jāuzvedas un jāveido kontakti 
ar līdzcilvēkiem. nebija viegli cīnīties ar kat-
ra skolēna netikumiem, taču kādam tas bija 
jādara, un skolotājs jakobi palīdzēja nedzir-
dīgajiem kļūt par pilnvērtīgiem sabiedrības 
locekļiem. Ar dzintara apstrādi un dažādiem 
sīkiem amatnieku darbiem skolēni nopelnīja 
kabatas naudu, kuru tērēja pēc pašu ieska-
tiem, taču skolas vadītājs veica pārrunas par 
naudas vērtību, izlietošanu, mācīja plānot 
budžetu. Bērni tika audzināti ģimeniskā at-
mosfērā, ievērojot slavenā šveiciešu pedago-
ga johana Heinriha pestalocija (1746–1827) 
atziņu par katra cilvēka trīs galveno spēku un  
dotumu — galvas (zināšanas; intelektuālie, 
garīgie spēki), sirds (ticība, mīlestība, sirds-
apziņa; tikumiski reliģiskie, jutekliskie spēki) 
un roku (spēks, prasmes, veiklība; fiziskie, 
amatnieciskie spēki) attīstīšanu personības 
veidošanai9. jakobi nodibinātā privātskola 
pastāvēja vien dažus gadus un daudzas iece-
res palika nerealizētas. Tās darbību traucēja 
arī 1812. g. karš, kas liedza iegūt labākas un 
plašākas telpas.

Sabiedrībā pamazām nostiprinājās uz-
skats, ka nedzirdīgajiem kā sabiedrības daļai 
ar īpašām vajadzībām ir jābauda tās pašas 
tiesības kā viņu līdzcilvēkiem, ka viņiem iz-
glītība ir tikpat nepieciešama kā dzirdīgajiem. 
Bet Vidzemē un Kurzemē atkal nebija ne-
vienas nedzirdīgo skolas. Izglītību atbalstīja 
Rīgas Literāri praktiskā pilsoņu savienība un 
tās biedri, kas sāka interesēties, ko varētu 
darīt nedzirdīgu bērnu labā. Mācītājs Daniels 
Gustavs fon Bergmans (1787–1848) bija ap-
meklējis vairākas nedzirdīgo mācību iestādes 
un 1828. g. aprīlī savienības saietā runāja 
par nedzirdīgo skolas nepieciešamību. Taču 
nebija datu, cik nedzirdīgu bērnu ir Vidzemē, 
Kurzemē vai Rīgā, tāpēc tika ierosināts nāko-
šajā Krievijas tautas skaitīšanā vākt ziņas par 
nedzirdīgajiem un viņus atzīmēt arī dvēseļu 

revīziju sarakstos. nedzirdīgo uzskaite ļāva 
secināt, cik bērniem nepieciešama speciālā 
izglītība10.

Mācītāja fon Bergmana rosinājums domāt 
par nedzirdīgo izglītošanu rada atbalsi viņa 
laikabiedros, kas nolēma atvērt privātskolu. 

1832. g. 24. janvārī tika atklāta Born-
haupta un zensa mācību iestāde nedzirdīga-
jiem ar vācu mācību valodu11. Skolas dibi-
nātājs bija Tērbatas Universitātes absolvents 
Karls Frīdrihs Bornhaupts (1802–1889), kurš 
1828. g. Rostokas Universitātē ieguva dokto-
ra grādu filozofijā. 1828. g. viņš Rīgā atvēra 
vispārizglītojošu privātskolu zēniem, kas dar-
bojās līdz pat 1862. g., kad to reorganizēja 
par Rīgas politehnikuma priekšskolu. peda-
gogu Bornhauptu uzskatīja par labu pedago-
gu. Viņš vispirms mācīja savu nedzirdīgo des-
mitgadīgo svaini, bet vēlāk pieņēma vēl divus 
nedzirdīgus zēnus. Rezultāti bija labi, tāpēc 
draugi un paziņas mudināja viņu atvērt Rīgā 
kurlmēmo skolu. Skolai bija nepieciešams 
izglītots un pieredzējis skolotājs, kas tika sa-
meklēts Vācijā. nedzirdīgais Daniels Heinrihs 
zenss (1800–1868) bija mācījies nedzirdīgo 
skolā, bet no 1820. g. strādāja par nedzirdī-
go bērnu skolotāju12. Skolotājs zenss atstāja 
Vāciju un ieradās Rīgā, kur viņam piedāvāja 
labu atalgojumu. Sākumā skolā mācījās as-
toņi zēni, bet 1833. g. — trīspadsmit, tāpēc 
darbā tika pieņemti vēl divi skolotāji. peda-
gogs zenss strādāja pēc „franču metodes” — 
skolēnus ar zīmju valodas palīdzību iemācīja 
rakstīt, un nedzirdīgie ar dzirdīgajiem varēja 
sazināties rakstiski, taču nevarēja nolasīt citu 
cilvēku sacīto no viņu lūpu kustībām. Sāku-
mā jaunā skola darbojās sekmīgi, taču pēc 
tās vadītāja K. F. Bornhaupta saslimšanas tās 
vadību nācās uzņemties skolotājam zensam, 
bet jaunais amats viņam nepadevās. Bagā-
tākie vecāki savus bērnus no skolas izņēma 
un sūtīja mācīties uz Kēnigsbergu. Drīz skolai 
pietrūka līdzekļu un to slēdza13.

jau Bornhaupta un zensa nedzirdīgo sko-
las pastāvēšanas laikā tika domāts par ne-
dzirdīgo skolas atvēršanu Vidzemes igauņu 
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daļā, taču to toreiz nenodibināja14. nedzirdī-
gie Rīgā atkal palika bez savas skolas un tās 
nebija nedz Kurzemē, nedz Vidzemē. nebi-
ja arī skolotāju, jo no ārzemēm pieaicinātie 
devās strādāt uz citām pilsētām, piemēram,  
D. H. zenss aizbrauca uz pēterburgu. 

Rīgas Literāri praktiskā pilsoņu savienība 
atbalstīja izglītību, taču toreiz skolas nefinan-
sēja un Bornhaupta un zensa nedzirdīgo sko-
lu savā pārziņā nepārņēma. Vēlāk, sākot ar 
1836. g., tā uzturēja bāreņu skolu un pēc sa-
vienības biedra Frīdriha Merķeļa ierosinājuma 
1839. g. 25. aprīlī nolēma dibināt skolu abu 
dzimumu nedzirdīgajiem. Lēmumu atbalstī-
ja savienības sēde 1839. g. 26. septembrī, 
un tas tiek uzskatīts par skolas dibināšanas 
datumu15. Krievijas Tautas apgaismības mi-
nistrija savu atļauju skolas darbībai deva  
1840. g. 21. februārī, un tā varēja sākt darbu. 
Daļa līdzekļu nāca no savienības kases, daļa 
no Vidzemes bruņniecības sarūpētās naudas 
un kāda testamentāra novēlējuma, bet pārējā 
summa bija jāsedz ar vecāku iemaksām. 

Skolas oficiālais nosaukums bija Rīgas 
Kurlmēmo iestāde, jo visus nedzirdīgos tur-
pināja saukt par kurlmēmajiem. Tai bija sava 
kuratorija, kuras locekļi bija izglītoti un Tēr-
batā studējuši vīri, kas rūpējās par skolas fi-
nansēm un sekmīgu darbību. Skolotāju atra-
da savienības uzturētajā bāreņu skolā. Vācijā 
izglītotais Frīdrihs Augusts Arnolds priekšpus-
dienās strādāja ar bāreņu skolas audzēkņiem, 
bet pēcpusdienās mācīja nedzirdīgos. Mācību 
valoda bija vācu un, lai piesaistītu sabiedrī-
bas finansiālu atbalstu, tika rīkoti atklātie ne-
dzirdīgo skolēnu eksāmeni. Tā bija iespējams 
pārliecināties arī par skolotāja darba rezultā-
tiem, ko sabiedrība augstu novērtēja. Skolo-
tājam Arnoldam par darbu ar nedzirdīgajiem 
palielināja algu16. ja sākumā skolā bija tikai 
trīs audzēkņi, tad jau nākamajā, 1841. g., to 
bija astoņi. Redzot skolotāja centību un bēr-
nu panākumus mācībās, sabiedrība ziedoja 
vairāk līdzekļu. Tā kā nedzirdīgo skolu mērķis 
bija iemācīt rūpēties par sevi un nebūt par 
nastu sabiedrībai, nedzirdīgie skolēni gāja 

„darba skolā” pie kāda tirgotāja. Viņu darba 
diena bija sešas stundas — no pulksten 8.00 
līdz 14. 00. Skolotājs Arnolds mācīja viņus 
pēcpusdienās, jo priekšpusdienās viņš strādā-
ja ar bāreņiem, un mācību ilgums bija kriet-
ni īsāks nekā darbam atvēlētās stundas. Tad 
F. A. Arnolds saslima un 1844. g. skolotāja 
darbu Rīgā pameta. Skolu uz vairākiem mē-
nešiem slēdza, jo nebija skolotāja. nākamie 
Vācijā augušie skolotāji V. Bergs un K. Linke 
strādāja visai īsu laiku, un viņu darbs nebija 
viegls, jo daudzi audzēkņi skolu apmeklēja 
neregulāri, atšķirīgs bija viņu zināšanu līme-
nis un vecums — no 7 līdz 17 gadiem17. Ap 
12–15 skolēni netika dalīti pa grupām vai 
klasēm un sasniegt augstu zināšanu līmeni 
audzēkņi nevarēja, bet algot vairāk skolotāju, 
biedrība, kas uzturēja skolu, nevarēja.

jauns periods iestājās 1847. g., kad 
par skolotāju no Vācijas ataicināja Frīdrihu 
placu. Viņam pedagoģiskais darbs nevei-
cās, nedaudz tas uzlabojās tikai 50. gados 
pēc pieredzes apmaiņas Berlīnes nedzirdīgo 
skolā. 1854. g. viņš nodibināja Rīgā dzie-
dinātavu-skolu bērniem ar garīgās attīstības 
traucējumiem, ko dēvēja par „Idiotu iestā-
di”. Tā atradās placa mājā, un drīz vien arī 
nedzirdīgo skola tika pārcelta uz skolotājam 
piederošo īpašumu. Tas atviegloja bērnu uz-
raudzību un mācīšanu, turklāt viņam palī-
dzēja dzīvesbiedre, kas pārzināja nedzirdīgo 
mācību metodes. Bērnus skolā ēdināja un 
cītīgi uzraudzīja. nedzirdīgo skolēnu skaits 
nebija lielāks par pāris desmitiem, un bērni 
mācījās četrus līdz piecus gadus, apgūstot 
gan rakstu, gan skaņu valodu. Tomēr rezul-
tāti ne vienmēr bija iepriecinoši, jo, kā vēlāk 
stāstīja skolotāja placa sieva, skolēnu attīstī-
bas pakāpe bija dažāda, tāpēc tika veidotas 
ap 10 grupas vai nodaļas ar pāris bērniem 
katrā, taču arī tas nedeva gaidītos rezultātus, 
jo „skolēni lielākoties nāca no nabadzīgām, 
neizglītotām ģimenēm, kuras bieži vien izglī-
tības trūkuma dēļ izvirzīja prasību skolai, lai 
viņu bieži vien slimīgajiem, nevaldāmajiem, 
pat kā idiotiem nevaldāmiem bērniem vienā 
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līdz divos gados iemācītu lasīt un rakstīt, un, 
ja to nav iespējams tik ātri panākt, vismaz 
sagatavotu iesvētībām baznīcā”18. pēc turpat 
17 darba gadiem ar nedzirdīgajiem skolotājs 
placs aizgāja mūžībā, un dažus mēnešus viņa 
darbu ar jaunākajiem bērniem turpināja sie-
va. 1864./65. mācību g. skola nedarbojās. 
neveiksmīgs bija mēģinājums par skolotāju 
piesaistīt kādu nedzirdīgu rīdzinieku, jo viņš 
nespēja iemācīt skaņu valodu, kas ir svarīgi, 
lai varētu kontaktēties ar dzirdīgajiem.

Būtiskas izmaiņas surdopedagoģijā taga-
dējās Latvijas teritorijā sākās 1866. g., kad 
par nedzirdīgo skolotāju sāka strādāt švei-
cietis jakobs Gotfrīds Štincī (1835–1879), 
kas uzskatāms par šīs zinātnes pamatlicēju 
Baltijā. Viņa skolotājs savukārt bija šveiciešu 
pedagogs Vilhelms Daniels Arnolds (1839–
1885) — vēl mūsdienās atzīta autoritāte ne-
dzirdīgo izglītības vēsturē. jaunais skolotājs 
Štincī Rīgas skolēnus pieradināja pie kārtības 
un pieprasīja regulāru skolas apmeklējumu. 
Kā ļoti reliģioza personība, kas savā darbībā 
balstījās uz piētisma idejām, Štincī skolotā-
ja darbu Rīgā uzskatīja par savu pienākumu 
un veltīja tam visu atlikušo dzīvi. Skolotājs 
Štincī panāca, ka pie skolas sāk darboties 
arī internāts, un skolā varēja mācīties ne ti-
kai rīdzinieki. piem., 1877. g. no pieciem 
skolas internātā dzīvojošiem skolēniem divi 
nāca no laukiem, par viņiem 60 rubļus gadā 
maksāja vecāki. Toreiz reti kurš no vecākiem 
varēja samaksāt par bērnu skološanu un vai-
rumam skolēnu mācības sedza sabiedrība. 
Līdz 1870. g. tika rīkoti atklātie nedzirdīgo 
skolēnu eksāmeni, tā sabiedrība iepazinās ar 
ziedotās naudas lietojumu un atvēlēja trūk-
stošos līdzekļus. Izmantojot savu un Eiropas 
pieredzi, jaunais pedagogs Štincī novērsa vai-
rākas nepilnības skolas darbā — tika ievies-
ta astoņgadīga mācību programma, noteica, 
ka uzņems 7 līdz 12 gadus vecus bērnus un 
centās skolēnus uzņemt semestra sākumā. 
70. gados uzņemšanas vecumu samazināja 
līdz desmit gadiem, bet uzņemšanas notei-
kumos paredzēja vismaz septiņgadīgu nedzir-

dīgo izglītību. Taču nabadzīgās ģimenes bieži 
vien bērnus no skolas izņēma un nodarbināja 
mājsaimniecībā. Šādā situācijā pilnu kursu 
un kvalitatīvu izglītību bērni neieguva. Tikai 
1875. g. skolu beidza pirmā skolniece, kas 
bija apguvusi pilnu kursu19. Tā kā nedzirdīgo 
skolai savu telpu nebija, tā vairākkārt mainīja 
telpas. Skolēnu skaits pamazām palielinā-
jās un tika pieņemti darbā jauni skolotāji — 
1867. g. skolotājs Štincī strādāja ar desmit 
skolēniem20, bet 1877. g. 23 skolēnus mācī-
ja divi skolotāji. 

Mācības notika no pulksten 8.00 līdz 
13.30, un kopējais stundu skaits nedēļā 
bija 30. Vispirms skolēni apguva skaņu va-
lodu, tad valodas mācību, spēju nolasīt cil-
vēku teikto no lūpām, rakstīšanu, lasīšanu, 
pasaules vēsturi, dabas zinātnes, ģeogrāfiju, 
rēķināšanu līdz procentu aprēķināšanai, īsu 
veselības un dvēseles mācību, vingrinājumus 
sacerējumu rakstīšanā, Bībeles stundas, ticī-
bas mācību, zīmēšanu21. Šo mācību metodi 
lietoja arī citviet Eiropā, tostarp Šveicē. Kopš 
1868. g. bērnu veselību skolā uzraudzīja 
ārsts. 70. gados rokdarbus meitenēm sāka 
mācīt skolotāja — Štincī dzīvesbiedre —, un 
turpmāk arvien vairāk sieviešu strādāja par 
skolotājām. Skolotājs Štincī katru gadu inspi-
cēja kurlmēmo skolas Kurzemē un Vidzemē. 
Tas veicināja pieredzes apmaiņu un neatstāja 
skolas bez pieredzējuša speciālista padoma. 
Skolas kuratorijas locekļi bija sabiedrībā cie-
nītas personības. piem., 1878. g. par skolas 
kuratorijas locekli kļuva šveicietis Vilhelms 
Riters (1847–1902), pēc izglītības būvme-
hāniķis un Rīgas politehnikuma profesors. 
Skolas kuratorijas locekļa amatu pēc viņa 
ieņēma pazīstamais vācbaltu vēsturnieks, 
skolotājs Konstantīns Metigs (1851–1914).

Skolotāja j. G. Štincī mūžs 1879. g. 
vasarā pēkšņi aprāvās. Rīgas skolai bija jā-
meklē jauns vadītājs un to atkal darīja Švei-
cē. Kādreizējais Štincī kolēģis Teodors Eters 
vadīja skolu no 1879. līdz 1887. g. un viņa 
laikā zēniem sāka mācīt darbmācību. Sā-
kumā tā bija grozu pīšana, kas vēlāk varēja 
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kļūt par arodu. Izmantojot galvenokārt dāņu 
pedagoga ādolfa Klausona-Kāsa idejas, zēni 
darbmācības stundās attīstīja roku veiklību, 
veidoja gribasspēku un mācījās pacietību. 
Kad 1888. g. nedzirdīgo skolu Rīgā sāka 
vadīt Štincī sagatavotais skolotājs, Vidzemes 
skolotāju semināra absolvents Eduards In-
zelbergs, darbmācības stundās zēni apguva 
grāmatsiešanas, ēvelēšanas, kokgriešanas un 
zāģēšanas iemaņas. Līdz ar jauno skolas va-
dītāju Inzelbergu skolā ienāca Brāļu draudžu 
idejas. Skolēni tika audzināti reliģiskā garā, 
un liela loma skolas darbībā bija evaņģēlis-
ki luteriskajai baznīcai. pēc skolas beigšanas 
luterticīgie skolēni tika iesvētīti ģertrūdes 
baznīcā. Tā kā skola arvien strādāja īrētās 
telpās, nolēma celt speciālu ēku tās vajadzī-
bām Marijas ielā 40. Skolu cēla par Rīgas 
vācu draudzēs vāktajiem ziedojumiem, bet 
ar to nepietika. Vairāki lieli ziedojumi tika 
saņemti no privātpersonām, piem., slave-
nā, Rīgā dzimušā, āfrikas pētnieka Georga 
Augusta Šveinfurta (1836–1925) vecākais 
brālis — Aleksandrs Šveinfurts, kas cieta 
no progresējošas dzirdes pasliktināšanās,  
1894. g. sākumā dāvināja 20 000 rubļu22. 
Skolas ēku uzbūvēja 1899. g.

Skolotājs E. Inzelbergs apmeklēja nedzir-
dīgo skolas ārzemēs, piedalījās surdopeda-
gogu kongresos, un 1905. g. pie skolas tika 
nodibināts arī bērnudārzs. Lai gan liela daļa 
skolēnu bija latvieši, mācību valoda skolā 
bija vācu, jo to uzturēja vācu biedrība. piem., 
1888. g. no 37 skolēniem 17 bija latvie-
ši un 12 vācieši, bet 1910. g. sākumā —  
26 latvieši un 24 vācieši23. Te mācījās dažā-
du tautību bērni. 19. gs. beigās un 20. gs. 
sākumā vismaz sestā daļa skolēnu bija ebreji, 
bet poļu un krievu skaits bija krietni mazāks. 
nodrošināt bērnu mācīšanu atbilstoši viņu ģi-
menēs lietotajām valodām nebija iespējams, 
jo tas bija ļoti dārgi, turklāt skolēnu skaits 
bija neliels un viņi mācījās dažādās klasēs. 
nodomu atvērt skolu latviešu nedzirdīgajiem 
bērniem izjauca pirmais pasaules karš. Rīgā 
skola turpināja darboties arī kara gados. Sko-

lēnu skaits samazinājās — 1910. g. skolā 
mācījās 79 audzēkņi, 1916. g. — tikai 4424.

Domājot par skolu dibināšanu tuvāk sko-
lēnu dzīvesvietai, kā arī par jauniešu atgrie-
šanos dzimtajās vietās, izveidoja skolas ne-
dzirdīgajiem ārpus Rīgas — 1870. g. sāka 
darboties skola Salaspilī, kas 1873. g. tika 
pārcelta uz jelgavu, un 1875. g. — Valmierā. 
Abas skolas bija ar latviešu mācību valodu, 
lai gan vēlāk, sākot ar 1882. g., jelgavas 
kurlmēmo skolā bija arī klases ar vācu mā-
cību valodu. Skola jelgavā līdz 1879. g. bija 
Evaņģēliski luteriskās baznīcas sinodes iestā-
de, pēc tam — Kurlmēmo bērnu audzināša-
nai īpaši iekārtotas iestādes Mītavā biedrības 
skola. Tās vadība līdz pat pirmā pasaules kara 
sākumam tika uzticēta ārzemēs sagatavotiem 
speciālistiem, bet par skolotājiem strādāja 
arī latvieši, kas izglītību bija ieguvuši savā 
dzimtenē. piem., vēlākais Latvijas Republi-
kas izglītības un tieslietu ministrs Atis Ķeniņš 
(1874–1961) pēc Irlavas skolotāju semināra 
beigšanas skolā strādāja divus gadus un mā-
cīja latviešu un vācu valodu un literatūru25. 
Viņa grāmatā „Kurlmēmais, viņa audzināša-
na un pirmmācība: padomi un uzaicināju-
mi vecākiem, tautskolotājiem un kurlmēmo 
draugiem”26 līdzās padomiem ir aicinājums 
mācīties, jo, piem., 1894. g. Kurzemē no 
225 nedzirdīgajiem skolas vecuma bērniem 
jelgavā mācījās tikai 50. Grāmatas autors  
A. Ķeniņš uzskatīja, ka ārpus nedzirdīgo sko-
las palikušie bērni jāsūta tautskolās, jo jeb-
kura skola ir labāka nekā tās neapmeklēšana 
vispār. ārpus skolas bērni palika galvenokārt 
vai nu trūcīgo dzīves apstākļu vai nodarbi-
nāšanas dēļ. Daži vēlējās sākt mācīties pat 
16 un vairāk gadu vecumā, taču to nepieļāva 
skolas programma. Turklāt labāk un vieglāk 
ir iemācīt bērniem skaņu valodu bērnībā un 
tāpēc pedagogi ieteica sākt mācības pirms 
12 gadu vecuma. Skolā to ievēroja un tikai 
izņēmuma gadījumos tika uzņemti vecāki  
audzēkņi. 

Skolu darbība un mācību metodes bija 
līdzīgas visās skolās. jelgavā, atšķirībā no 
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Rīgas, bija iespējas pēc stundām ļaut prak-
tizēties dārza un lauku darbos, kas noderēja 
tālākajā dzīvē, jo daudziem vecāki dzīvoja 
laukos un bija nepieciešama palīdzība gan 
dārzkopībā, gan lopkopībā. Meitenes darīja 
dažādus mājas darbus, mācījās šūt un adīt, 
bet zēni apguva galdnieka iemaņas. 20. gs. 
sākumā skola bija ar labu materiālo bāzi, 
pieredzējušiem surdopedagogiem. piere-
dzes apmaiņā uz jelgavu brauca Valmieras 
kurlmēmo skolas skolotāji, kā arī skolotā-
ji un interesenti no plašās Krievijas. piem.,  
1902. g. pirms nedzirdīgo skolas dibināšanas 
Tulā, jelgavas nedzirdīgo skolu apmeklēja 
Tulas gubernatora Voldemāra fon Šlipes mei-
ta27. Katrs pusgads beidzās ar skolēnu pār-
baudījumiem kuratorijas klātbūtnē. palielinā-
jās skolēnu skaits. 1903. g. tas jau sasniedza 
75. Latviešu nodaļā mācījās 59, bet vācu 
nodaļā 16 skolēni, strādāja piecas skolotājas 
un pieci skolotāji, neskaitot skolas vadītāju, 
Vācijas pavalstnieku Gotlību Miggi28. Skolas 
veiksmīgu darbību palīdzēja nodrošināt sa-
biedrība — ar mācītāju līdzdalību tika vākti 
ziedojumi, liels atbalsts bija skolas saimnie-
cība ar govīm, cūkam, dārzu. Saimniecības 
darbos pieaugušo uzraudzībā pēc stundām 
strādāja skolēni, tā mazāk atlika laika nedar-
biem un jau no mazotnes bērni tika radināti 
pie darba un rūpēm par sevi. Skolēnu vecāku 
maksa bija gana augsta — 100 rubļu gadā 
latviešu nodaļā un 125 — vācu nodaļā29, kur 
bija mazāk skolēnu un tāpēc izdevumi lielāki. 
Sākoties pirmajam pasaules karam, jelgavas 
kurlmēmo skola darbību pārtrauca un tās tel-
pas izmantoja armijas vajadzībām, bet man-
tas izlaupīja vai sabojāja.

Rūpējoties par nedzirdīgajiem vidzem-
niekiem, 1875. g. tika nodibināta Valmieras 
Kurlmēmo skola. Tās finansēšanā iesaistījās 
vidzemniece, grāfa Melīna meita Emma Me-
līna, kas strādāja Vācijā un tur bija apmeklē-
jusi nedzirdīgo skolas Drēzdenē un Leipcigā.  
Vidzemē viņa ciemojās pie ģimenes un nolē-
ma ziedot naudu Vidzemes nedzirdīgu bērnu 
izglītošanai. Skola Rīgā ar vācu mācību valo-

du atradās pārāk tālu no bērnu vecāku mā-
jām Valmierā, cēsīs, Alūksnē, Smiltenē, citās 
pilsētās un to apkārtnē, tāpēc vecāki savas 
atvases neskoloja. jaunā skola bija ar latviešu 
mācību valodu, un tās pirmais vadītājs Vīlips 
Švēde te strādāja 30 gadus — līdz 1905. g. 
Sākumā skolā bija vien septiņi skolēni, bet 
1883. g. rudenī te mācījās jau 33 audzēk-
ņi un strādāja trīs skolotāji. 20. gs. sākumā 
skolēnu skaits pārsniedza četrus desmitus, 
un skolā tika pieņemti jauni skolotāji. pirmais 
skolas vadītājs Vīlips Švēde, kā arī viņa darba 
turpinātājs jānis Enkmanis, skolotāji jēkabs 
Feders un Eduards Inzelbergs, kas vēlāk va-
dīja Rīgas Kurlmēmo skolu, bija Vidzemes 
skolotāju semināra absolventi — jāņa cim-
zes audzēkņi30. Skolēni tika audzināti latviskā 
garā, un nozīmīga vieta tika ierādīta arī reliģi-
jai. Skolas darbībā saskatāma Brāļu draudžu 
ietekme, jo gan skolotāji, gan skolēni nāca 
no ģimenēm, kur minēto draudžu idejas bija 
pazīstamas jau no 18. gs. Mācību program-
mā līdzās katķismam un Bībeles stāstiem, 
atrodam tādus mācību priekšmetus kā lietu, 
valodas, brīvās valodas un dabas mācību, 
domrakstus, ģeogrāfiju, galvas un tāfeles rē-
ķināšanu, zīmēšanu, kaligrāfiju, vingrošanu, 
noskatīšanu (no runātāja lūpām), runāšanu, 
rokdarbus (meitenēm) un darbmācību (zē-
niem)31. Tika izmantoti vācu pedagogu latvis-
kotie materiāli un latviešu tautskolās lietotās 
mācību grāmatas. 

Skolas uzturēšanā iesaistījās sabiedrība, 
jo grāfienes Melīnas skolai dāvinātā kapitā-
la — 30 000 rubļu peļņas procenti nesedza 
visus izdevumus. pagastiem bija jāmaksā 
uzturnauda, bet ne vienmēr tas tika darīts. 
Vidzemes draudzēs tika vākti ziedojumi, kas 
gan neveidoja lielas summas. Ar skolotāju gā-
dību skolēnus zirgu pajūgos veda uz tuvējiem 
pagastiem, lai viņi pēc dievkalpojumiem pie 
baznīcas demonstrētu skolā apgūto. Tā sa-
biedrība tika informēta gan par skolēnu iegū-
tajām zināšanām un prasmēm, gan par zie-
doto līdzekļu izmantošanas lietderību. Skolas 
vadītājs Švēde 20 gadus vadīja Valmieras 
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Latviešu biedrību, un daļa tās ieņēmumu 
tika izmantota skolas vajadzībām. Lai vāktu 
līdzekļus nedzirdīgo mācīšanai, organizēja arī 
dažādus sarīkojumus, dziesmu svētkus. 

Sākumā skola darbojās īrētās telpās, bet 
grāfiene Melīna ziedoja vēl 30 000 rubļu — 
skolas ēkas celtniecībai. zemi piešķīra Vid-
zemes muižniecība32, un 1883. g. ēka bija 
gatava. Skolā bija gana plašas telpas ar pie-
mērotām mēbelēm, vingrotava ar nepiecie-
šamajiem rīkiem. Labi sadzīves apstākļi bija 
arī skolotājiem. Daudzi neticēja vai brīnījās, 
ka nedzirdīgie var tik daudz iemācīties un 
ar izglītības palīdzību kļūt par pilnvērtīgiem 
sabiedrības locekļiem. Skolu apmeklēja arī 
pazīstamais rakstnieks un skolotājs, pie-
baldzēns Reinis Kaudzīte un atzina, ka gan 
metodiski, gan citādi skola darbojas apbrī-
nojami labi33.

Valmieras Kurlmēmo skola bija privāta 
mācību iestāde, kas darbojās Vidzemes kon-
sistorijas uzraudzībā, bet 19. gs. 80. gados to 
pārņēma Kurlmēmo skološanas biedrība Vid-
zemē. Tas bija laiks, kad skolās notika rusifi-
kācija. privātskolas nevēlējās pāriet uz krievu 
mācību valodu, taču nedzirdīgajiem bija kāda 
daudz nopietnāka problēma — svešvalodas 
viņiem nemācīja un mājās ar ģimenes locek-
ļiem viņi sazinājās latviešu valodā. Turklāt 
nedz jelgavas, nedz Rīgas nedzirdīgo skolām 
19. gs. beigās šādu prasību neizvirzīja. Risi-
nājumu atrada skolas nosaukuma maiņā —  
to pārdēvēja par dziedināšanas iestādi un tā 
no Tautas apgaismības ministrijas nonāca 
Iekšlietu ministrijas pārziņā34. Arī šī skola 
1915. g. vasarā sakarā ar pirmo pasaules 
karu darbību pārtrauca, un tās telpas tika iz-
mantotas kara vajadzībām. Skolas inventārs 
tika sabojāts un iznīcināts, telpas paplašinot, 
izlauza sienas, bet par nopietnu remontu un 
telpu uzturēšanu neviens nerūpējās.

Valsts un pašvaldību skolas
pēc Latvijas Republikas nodibināšanas 

un Brīvības cīņām nedzirdīgo izglītībā sākās 
jauns posms. Lai gan Rīgas Kurlmēmo skola 

darbību nepārtrauca, valdība nevarēja uzreiz 
atrisināt visus ar skolām saistītos jautājumus. 
Rīgas skola savas finanses pēc valdības pie-
prasījuma bija nodevusi Krievijai un nonāca 
smagā finansiālā situācijā, tāpēc to 1919. g. 
sākumā pārņēma Rīgas pilsēta. Tās darbībā 
galvenās izmaiņas saistītas ar mācību valo-
du — līdzās vācu mācību valodai parādījās 
arī latviešu valoda. Skolā līdz pat 1936. g. 
pastāvēja latviešu un vācu nodaļa, tad ne-
lielā skolēnu skaita dēļ vācu nodaļu slēdza 
un skolēni turpināja mācības latviešu nodaļā. 
jāpiebilst, ka vācu nodaļā vairums bērnu bija 
citas tautības, taču finansiālu apsvērumu dēļ 
katras tautības bērnus atsevišķi neskoloja. 
Arī latviešu nodaļā mācījās cittautieši. piem., 
1926./27. mācību gadā no 49 skolēniem ti-
kai 41 bija latvietis, bet 1936./37. mācību 
gadā no 58 skolēniem 32 bija latvieši, septiņi 
vācieši, pa seši poļi un krievi, pieci ebreji un 
divi lietuvieši35. Līdz 1929. g. skolu turpināja 
vadīt šveicieša Štincī skolnieks Eduards Inzel-
bergs (1858–1930), kas vadīja skolu un mā-
cīja nedzirdīgos Rīgā vairāk nekā 40 gadus. 

Valmierā un jelgavā nedzirdīgo skolu dar-
bība tika atjaunota 1920. g., un tās kļuva 
par valsts skolām. Lai apzinātu, cik valstī ir 
nedzirdīgu bērnu, 1920. g. tie tika reģistrē-
ti. Apriņķu sastādītajos sarakstos uzrādīja, ka 
vairums nedzirdīgu bērnu un pat jauniešu nav 
apmeklējuši skolu un neprot nekādu amatu. 
piem., Valkas apriņķī no 17 bērniem tikai čet-
ri bija vienu vai divus gadus apmeklējuši sko-
lu36. Tāpēc nolēma 1923. g. atvērt vēl vienu 
skolu nedzirdīgajiem Latgalē — Laizānos. Tā 
visi Latvijas reģioni bija nodrošināti ar skolām 
nedzirdīgajiem. jelgavā un Valmierā uzcēla 
jaunas skolu ēkas, lai mācības varētu notikt 
piemērotās telpās. 1932./33. mācību g. čet-
rās Latvijas nedzirdīgo skolās mācījās 373 
skolēni, bet 1938./39. mācību g. — 457, un 
viņus mācīja 62 skolotāji. 20. gadu beigās un 
30. gados vislielākais skolēnu skaits bija jau-
nākajā skolā Laizānos. Tomēr ne visi skolas 
vecuma bērni skolu apmeklēja, un 1936./37. 
mācību gadā nedzirdīgo vidū tādu bija  
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ap 150. Skolēnu vecāki bieži vien bija trūcī-
gi, tāpēc par šiem bērniem vajadzēja rūpē-
ties sabiedrībai. pie visām nedzirdīgo skolām 
darbojās internāti, kas 1938. g. sākumā tika 
pārdēvēti par skolēnu kopmītnēm. Tā kā paš-
valdības par bērnu uzturēšanos internātos ne 
vienmēr laikā samaksāja un bieži vien palika 
parādā, 1935. g. pieņēma likumu par sociālo 
apgādību, nosakot, ka lauku pašvaldību ne-
dzirdīgos bērnus apgādās valsts37.

Latvijas nedzirdīgo skolās tradicionāli 
lietoja tīro skaņu metodi, ko ieviesa johans 
Faters. Šīs metodes īpatnība ir tā, ka tiek pie-
vērsta uzmanība katrai skaņai, kas jāizrunā 
skaidri, saprotami. 20. gs. sākumā vācu pe-
dagogs Karls Mālišs uzskatīja, ka bērni runā 
vārdos un teikumos, tāpēc arī nedzirdīgajiem 
jāmāca uzreiz izrunāt vārdus, un šo atziņu 
lietoja Latvijā. 30. gados Latvijas surdope-
dagogus interesēja Budapeštas pedagoga un 
ārsta Gustava Barci pielietotie speciālie dzir-
des vingrinājumi, kas palīdzēja sasniegt labus 
rezultātus izrunā, mācīja būt uzmanīgiem vē-
rotājiem. Vispārīgais līmenis surdopedagoģijā 
Latvijā bija augsts, bet pieredze tika iegūta 
galvenokārt Vācijā un Šveicē. Valmieras sko-
lotājs Hugo Traubergs uzskatīja, ka surdope-
dagoģijā „mūsu valstī gūtie panākumi ir visai 
labi salīdzinājumā ar ārzemju apstākļiem un 
tur izlietotiem līdzekļiem. polijā un Ungārijā 
vēl arvien visi kurlmēmie bērni neapmeklē 
skolu un tas viņiem nav arī ar likumu no-
teikts. Šīm valstīm mēs esam tālu priekšā”38. 

nedzirdīgie mācījās seši līdz divpadsmit 
vienā klasē un ar tādu skolēnu skaitu skolo-
tājiem bija iespējams gūt labus rezultātus. 
Turklāt surdopedagogi saņēma vidēji par 
25% lielāku algu nekā vispārizglītojošo skolu 
skolotāji ar tādu pašu kvalifikāciju. protams, 
tas prasīja lielus finanšu ieguldījumus, jo  
20. gs. 20.–30. gados viena nedzirdīga bēr-
na skološana izmaksāja vidēji četras reizes 
vairāk, nekā viena skolēna izglītošana vispā-
rīgās izglītības mācību iestādē. nedzirdīgo 
skolās nemācīja dziedāšanu, svešvalodas un 
militāro mācību, jo audzēkņi no karadienesta 

bija atbrīvoti. Kopš 20. gadu beigām nedzir-
dīgie mācījās skolā desmit gadus — divus 
pirmsskolā un astoņus pamatskolā. Tik īsā 
laikā apgūt pamatskolas programmu nedzir-
dīgajiem bija grūti, jo vispirms bija jāiemācās 
runāt un apgūt zīmju valodu. Tādēļ 30. gadu 
beigās ieviesa desmitgadīgu izglītību, neskai-
tot pirmsskolu. 

Skolotājiem tikpat kā nebija iespiestu 
mācību līdzekļu, tāpēc viņi vai nu gatavoja 
tos paši, vai piemēroja vispārizglītojošo sko-
lu mācību grāmatas nedzirdīgo mācīšanai.  
Vācijā izdotus mācību līdzekļus varēja iz-
mantot vienīgi Rīgas Kurlmēmo skolas vācu 
nodaļā. Laikā no 1918. līdz 1940. g. no lat-
viešu pedagogiem vienīgi jānis Grīnfelds sa-
stādīja vairākas mācību grāmatas — „ābece: 
no skaņas un burta līdz teikumam” (1926) 
un citas.

nedzirdīgo skolu absolventiem nebija 
tiesību turpināt izglītību ģimnāzijās. zināms, 
ka 20. gs. pirmajā pusē nedzirdīgais — 
Osvalds Vītols (1912–2007), pateicoties 
vecāku pūlēm un materiālajām iespējām, 
apguva svešvalodas un citus pamatskolas 
mācību priekšmetus, beidza ģimnāziju un 
1940. g. — jelgavas Lauksaimniecības 
akadēmiju. Viņš nodrošināja savu ģimeni un 
izaudzināja sešus bērnus39. Tas ir apliecinā-
jums, ka izglītoti nedzirdīgie var strādāt un 
dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. 

Lai to sasniegtu, skolās rūpējās par ne-
dzirdīgo bērnu garīgo un fizisko attīstību, tika 
mācīts pelnīt sev iztiku un naudu un skolo-
tāji veica ar skolēniem pārrunas par naudas 
vērtību un tās lietderīgu izmantošanu. piem., 
skolai jelgavā piederēja ap 27 ha zemes un 
sava saimniecība, kur skolēni iepazinās ar 
lauku darbiem. Saimniecībā bija dažādi māj-
dzīvnieki, koki un ogu krūmi, un tika audzēti 
dārzeņi40. Valmieras Kurlmēmo skolas saim-
niecībā audzēja putnus, cūkas, dārzeņus, 
kopa augļu kokus, turēja bišu saimes. Daļu 
iegūtās produkcijas pārdeva. Skolu saim-
niecībās strādāja algoti darbinieki, skolēni 
tikai piepalīdzēja un mācījās saimniekot, jo 
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lielai daļai no viņiem šādi darbi bija jāveic 
pēc skolas beigšanas. Latvija taču bija valsts 
ar attīstītu lauksaimniecību. Valmierā uzcītī-
gākie skolēni par darbu rokdarbu, galdnieku 
un kurpnieku darbnīcās saņēma prēmijas — 
no pārdesmit santīmiem līdz desmit latiem.  
Tā gada laikā centīgākie skolēni nopelnīja pat 
100 un vairāk latus. piem., 1929. g. kāds 
skolēns saņēma 130 latu lielu prēmiju41. 
Daļa skolotāju līdzās darbam skolā veica da-
žādus darbus lauksaimniecībā un lopkopībā. 
piem., jelgavas Valsts kurlmēmo skolas di-
rektoram paulam Bendrupam bija sava saim-
niecība ar zirgu, govi un dārzu.

Skolēni nāca no dažādām ģimenēm, kuru 
materiālās iepējas bija atšķirīgas. Lai veici-
nātu skolas audzināšanas darbu, Valmieras 
Valsts kurlmēmo skolas vadība lūdza Izglī-
tības ministrijas palīdzību formas cepuru 
un formas tērpu iegādei42. Vienāds apģērbs 
nevienu neizcēla un nepazemoja — visi 
bija līdzīgi. Lielu nozīmi skolās pievērsa jau  
20. gs. sākumā iesāktajai pretalkohola au-
dzināšanai, pārrunājot ar skolēniem alkoho-
lisma problēmas. Skolu beidzot, absolventi 
saņēma kādu dāvanu. piem., Laizānu Valsts 
kurlmēmo skola nodrošināja savus bijušos 
audzēkņus ar minimālāko patstāvīgas dzīves 
sākšanai — „visām meitenēm uzdāvināja 
kleitu, jaku, mēteli, kurpes, lakatu un čet-
rus ābeļu stādus. zēniem — uzvalku, krek-
lu, kurpes un arī ābeļu stādus”43. Tās bija 
vērtības, ko mūsdienās absolventiem parasti 
nedāvina, bet mainījusies jau ir visa dzīve un 
izpratne par vērtībām.

Skolas nedzirdīgajiem darbojās arī Otrā 
pasaules kara gados. Skolēnu skaits samazi-
nājās — ja 1940./41. mācību g. bija 448 
skolēni, tad 1942. g. 15. aprīlī tikai 235. 
Ēkas tika bojātas Valmierā, jelgavā un Lai-
zānos. Īpaši smaga situācija bija Laizānos, 
skolēnus izvietoja blakus esošajā vispārizglī-
tojošā skolā, bet nedzirdīgo skolas ēku armija 
izmantoja savām vajadzībām, to krietni sabo-
jāja un izlaupīja dažādas mantas, arī lopus, 
mājputnus44. Kara beigās vairāki skolotāji 

pameta Latviju, taču pedagogu pietika. pēc 
kara jelgavā nedzirdīgo skolas ēkā izvietoja 
vidusskolu, tāpēc telpas nācās meklēt ārpus 
sagrautās pilsētas — Lielvircavā, kur nedzir-
dīgo skola darbojās līdz 1960. g., kad 90 ga-
dus veco skolu slēdza, bet skolēni turpināja 
mācības Rēzeknē. Laizānu Valsts kurlmēmo 
skola vairākkārt mainīja atrašanās vietu, līdz 
1956. g. Rēzeknē tika uzcelta jauna ēka — 
Rēzeknes nedzirdīgo bērnu pamatskola. 
Rīgā skola visu laiku darbojās senajā ēkā 
Marijas ielā un kopš 1941. g. tajā tika uz-
ņemti audzēkņi no visas Latvijas.

Vājdzirdīgo izglītošanai 20. gs. 20. gados 
pie Valmieras Valsts kurlmēmo skolā izveido-
ja vājdzirdīgo klases, taču daudzi vājdzirdīgie 
mācījās vai nu kopā ar dzirdīgajiem, vai ne-
dzirdīgo skolās. pēc Otra pasaules kara Rīgas 
Valsts kurlmēmo skolā atvēra arī vājdzirdīgo 
klases, bet 1958. g. nedzirdīgo skolu Valmie-
rā pārveidoja par vājdzirdīgo skolu. Kopš tā 
laika notiek nedzirdīgu un vājdzirdīgu bērnu 
diferencēta mācīšana un Valmierā joprojām 
māca vājdzirdīgus bērnus.

Skolu nosaukumi laika gaitā vairākkārt 
mainījās, taču tikai 20. gs. 50.–60. gados 
no to nosaukumiem pazuda vārds „kurlmē-
mais”, kas tika aizstāts ar „nedzirdīgais”. 
Līdzīgi ar nosaukumiem bija Krievijā un cit-
viet pasaulē. pēc 1960. g. Latvijā darbojās 
divas skolas nedzirdīgajiem — Rēzeknē un 
Rīgā. Daudziem Latvijas skolotājiem bija 
liela pedagoģiskā darba pieredze, taču arī 
viņiem bija jāpieskaņojas padomju Savienī-
bā atzītām metodēm un izglītības sistēmai. 
Surdopedagogi devās pieredzes apmaiņā uz 
Krieviju, lasīja padomju speciālo pedagoģisko 
literatūru, jo Latvijā bija par maz speciālis-
tu, lai izdotu savu pedagoģisko presi. Mā-
cību grāmatas tika saņemtas no padomju 
Savienības un daļu no tām tulkoja latviešu 
valodā. Latvijas surdopedagogu sastādītās 
mācību grāmatas nedzirdīgajiem skolēniem 
sāka izdot 50. gados. piem., 1950. g. iznā-
ca Marijas Strausmanes un Austras Vīnupes  
„Es mācos runāt. ābece kurlmēmo skolām”, 
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vēlāk abas skolotājas kā līdzautores piedalī-
jās lasāmās grāmatas 4. klasei sastādīšanā45.

Mācību ilgums nedzirdīgo skolās 1960. g.  
tika pagarināts līdz divpadsmit gadiem agrāko 
desmit vietā. Šo skolu uzdevums bija iemācīt 
skolēniem skaņu valodu, panākt, lai skolēni 
runā, mācīt vispārizglītojošos priekšmetus un 
vispusīgi sagatavot dzīvei. Skolu absolventi 
varēja sazināties ar apkārtējiem cilvēkiem. 
Metodiskā ziņā tika strādāts ilgus gadus „pēc 
metodēm, kuras bija vienotas visai bijušajai 
padomju Savienībai — valodas mācīšana 
tās komunikatīvajā funkcijā, kā pamatu iz-
mantojot valodas runas un rakstu izteici”46. 
Surdopedagogi bija pietiekami kvalificēti un 
mācījās cits no cita. piem., Rīgas nedzirdīgo 
bērnu internātskolā skolotāji hospitēja kolēģu 
atklātajās stundās un kopīgi izvērtēja tās, no-
vērsa savas un citu skolotāju kļūdas.

padomju laikā nedzirdīgo skolu audzēkņi 
bija pilnīgā valsts apgādībā — bez maksas 
saņēma mācību grāmatas, apģērbu un ēdi-
nāšanu, par brīvu varēja dzīvot skolas inter-
nātā. Skolu absolventi beidza arodskolas,  
iegūstot galdnieka, šuvējas un citas profesijas,  
iekārtojās darbā un varēja par sevi parūpē-
ties paši, jo bez darba viņi nepalika. Kopš  
1967. g. nedzirdīgie jaunieši ieguva vidējo iz-
glītību, beidzot Raiņa vakara vidusskolu Rīgā, 
un daži no viņiem vēlāk beidza augstskolu. 

20. gs. 80. gadu beigās, sākoties izmai-
ņām padomju Savienībā, mainījās situāci-
ja izglītības sistēmā un nedzirdīgo skolās. 
Rēzeknes nedzirdīgo bērnu internātskolu 
1990. g. reorganizēja par Rēzeknes Logo-
pēdisko internātskolu, un Latvijā turpināja 
darbu tikai viena skola nedzirdīgajiem — 
Rīgas nedzirdīgo bērnu internātskola, kopš  
2006. g. — Rīgas nedzirdīgo bērnu internāt-
pamatskola. pieredzes apmaiņa notika gan 
ar kaimiņvalstu surdopedagogiem, gan ASV, 
Vācijas un daudzu citu valstu skolotājiem, 
tika iepazītas nedzirdīgo bērnu mācības ār-
zemēs. 

Surdopedagogi Rīgā 90. gados sāka strā-
dāt ar totālās komunikācijas metodi, ļoti aktīvi 

visā mācību procesā izmantojot zīmju valodu. 
Skolā sāka strādāt arī nedzirdīgi pedagogi — 
2010. g. no 65 pedagogiem septiņi skolotāji 
bija ar dzirdes traucējumiem. Lielākajai daļai 
pedagogu bija augstākā izglītība nedzirdīgo 
pedagoģijā47. zīmju valodā apmācīja skolas 
tehniskos darbiniekus. Skola vispusīgi saga-
tavoja skolēnus dzīvei, iemācot viņiem gan 
skaņu valodu, gan sniedzot zināšanas vispār-
izglītojošos priekšmetos.

Diemžēl skolotāju sastāvā bija maz vīrie-
šu, un kopš 1982. g. Rīgas nedzirdīgo bērnu 
internātpamatskolas vadība ir bijusi uzticēta 
tikai sievietēm48. Šajā skolā 1994./95. mā-
cību g. mācījās 195 skolēni, bet, uzsākot 
2012./13. mācību gadu, — tikai 100. Sko-
la no vēsturiskajām telpām A. Čaka ielā 42 
pārcēlās uz pārdaugavu un kopš 2011. g.  
1. septembra darbojas Graudu ielā 21. Tās 
mācību valoda ir latviešu. 

Īstenojot dzīvē jāņa cimzes 19. gs. otrajā 
pusē izteikto domu, ka šādas klases jāorga-
nizē skolās, nedzirdīgo un vājdzirdīgo bērnu 
klases darbojās Rēzeknes Logopēdiskajā in-
ternātskolā, arī Daugavpils Logopēdiskajā 
internātskolā, Valmieras Vājdzirdīgo bērnu 
internātskolā (kopš 2005. g. — Valmieras 
Vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolā–attīstī-
bas centrā) un Rīgas 51. vidusskolā. Bērnus 
ar dzirdes traucējumiem māca arī jaunpie-
balgas vidusskolas tā saucamajā korekcijas 
klasē un citur. Klases nedzirdīgiem bērniem 
ir nodibinātas vairākās skolās, bet mācību 
valoda tajās ir gan valsts valoda — latviešu, 
gan arī krievu valoda. Ir izstrādāti daudzi mā-
cību līdzekļi latviešu valodā, skolās iegādāta 
atbilstoša speciālā tehnika. Skolotāji strādā, 
izmantojot jaunākās atziņas pedagoģijā, psi-
holoģijā, medicīnā. 

Surdopedagoģijas mērķis joprojām ir ne-
dzirdīgos bērnus sagatavot pilnvērtīgai dzīvei, 
lai viņi varētu sevi nodrošināt, bet pašreizējā 
ekonomiskajā situācijā Latvijā daudziem jau-
niešiem ir grūti atrast darbu, tāpēc viņi dar-
ba meklējumos dodas uz ārzemēm un veido 
savu nākotni ārpus dzimtenes. 
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Surdopedagogu sagatavošana
Rīgas Literāri praktiskās pilsoņu savienī-

bas Rīgas nedzirdīgo skolas pirmie skolotā-
ji (F. A. Arnolds, K. Linke) bija Veisenfelsas 
skolotāju semināra direktora pestalocijieša 
Kristiana Vilhelma Harniša (1787–1864) 
audzēkņi un tika sagatavoti darbam ne tikai 
elementārskolās, bet arī nedzirdīgo skolās. 
Šādu izglītību Veisenfelsā 1838. g. ieguva 
arī Vidzemes skolotāju semināra pirmais va-
dītājs jānis cimze (1814–1881). Veisenfel-
sas skolotāju semināra audzēkņi iepazinās ar 
surdopedagoģiju turpat Veisenfelsā, kur strā-
dāja vācu nedzirdīgo izglītības reorganizētājs, 
K. V. Harniša skolnieks, Frīdrihs Morics Hils. 
Viņš vadīja Veisenfelsas Kurlmēmo skolu un 
bija vācu metodes piekritējs, kas centās ie-
viest nedzirdīgo pedagoģijā vispārīgās peda-
goģijas jaunākās metodes, sastādīja vairākas 
mācību grāmatas nedzirdīgajiem un citus 
pedagoģiska satura darbus. Balstoties uz  
F. M. Hila atziņām, tika mācīti bērni gan  
Vidzemē, gan Kurzemē. 

Surdopedagoģijā 19. gs. sākumā bija 
tendence panākt visu skolotāju kompetenci 
darbā ar nedzirdīgajiem. Bērnus negribēja 
nošķirt no ģimenēm, turklāt par nedzirdī-
go uzturēšanos internātos bija jāmaksā. Tā 
centās nedzirdīgos skolot kopā ar dzirdīgiem 
bērniem iespējami tuvu vecāku dzīves vietai. 
Vid zemes skolotāju semināra vadītājs j. cim-
ze rosināja veidot speciālas klases nedzirdīga-
jiem vispārizglītojošajās skolās. Viņš vēlējās, 
lai Vidzemes skolotāju semināra audzēkņi 
iegūst arī nedzirdīgo skolotāja tiesības, tāpēc 
ierosināja semināra kursu par vienu gadu pa-
garināt, taču tas neguva atbalstu vadošajās 
institūcijās. Bet nedzirdīgo skolām bija ne-
pieciešami skolotāji ar attiecīgu kvalifikāciju.

par skolotāju sagatavošanu interesi izrā-
dīja Straupē dzimušais mācītājs Ernsts Soko-
lovskis (1833–1899), kas kalpoja Vīlandē, 
Igaunijā (1860–1891). Vēl pirms j. G. Štincī 
ierašanās Rīgā viņš 1865. g. 5. novembrī 
vēstulē Rīgas Literāri praktiskai pilsoņu sa-
vienībai izteica cerību, ka ataicinātais skolo-

tājs būs tik kvalificēts un zinošs, ka varēs gan 
mācīt nedzirdīgos, gan sagatavot skolotājus 
nākamajām nedzirdīgo skolām laukos, gan 
inspicēt skolas, lai to darbība beidzot tiktu 
sakārtota49. Tagadējās Igaunijas teritorijā, 
Vendros (Vändra), nedzirdīgo skolu nodibinā-
ja 1866. g. decembrī, un jaunās skolas vadī-
tājs, Vidzemes skolotāju semināra absolvents 
johaness Eglons (1836–1908) ieradās Rīgā 
un hospitēja šveicieša j. G. Štincī stundās. 
Talantīgais šveicietis Štincī īsā laikā ne tikai 
sakārtoja mācību procesu nedzirdīgo skolā 
Rīgā, bet izveidoja šeit arī kurlmēmo skolo-
tāju sagatavošanas iestādi. 1867. g. oktobrī 
uzņēma pirmos hospitētājus, kas vēlējās kļūt 
par nedzirdīgu bērnu skolotājiem. Vispirms 
tika vērots, kā j. G. Štincī māca, pēc tam 
praktikanti mēģināja vadīt stundas, bet beigās 
Rīgas Kurlmēmo skolas kuratorijas klātbūtnē 
bija jākārto eksāmens. nedzirdīgo mācīšanā 
j. G. Štincī izmantoja skaņu metodi, ko bija 
ieviesuši vācu pedagogi Frīdrihs Morics Hils 
un johans Faters. Mācību laiks bija no čet-
riem mēnešiem līdz divarpus gadiem. Daži 
nākamie skolotāji bija jau ieguvuši skolotā-
jam nepieciešamās zināšanas, piem., beigu-
ši Vidzemes skolotāju semināru. nedzirdīgo 
skolotāja tiesības ieguva desmit skolotāji, un 
tā tika sagatavoti skolotāji jaundibināmajām 
nedzirdīgo skolām Salaspilī un Valmierā50. 
jaunie skolotāji vēlāk sagatavoja nākamos 
skolotājus darbam ar nedzirdīgajiem.

pēc mācītāja Ernsta Sokolovska iniciatī-
vas 1876. g. 7.–8. oktobrī Rīgā notika pir-
mā nedzirdīgo bērnu skolotāju konference, 
kas pulcēja dalībniekus no visām toreizējām 
nedzirdīgo skolām Kurzemē (jelgavas) un 
Vidzemē (Rīgas, Valmieras un Vendriem). 
Konferencē tika runāts par jaunākajām at-
ziņām surdopedagoģijā un notika pieredzes 
apmaiņa. Laikabiedri augstu novērtēja Rīgas 
Kurlmēmo skolas vadītāja Štincī referātu par 
mācību apjoma minimumu vietējās nedzirdī-
go skolās51. pieredzes apmaiņā būtisku iegul-
dījumu deva nedzirdīgo skolu apmeklējumi 
ārzemēs un tikšanās ar to skolotājiem, kā 
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arī speciālās literatūras studēšana. Mācību 
grāmatu nedzirdīgajiem latviešu valodā ne-
bija, tāpēc tās vai nu tulkoja, vai sastādīja 
latviešu skolotāji. pirmo mācību metodisko 
grāmatu darbam ar nedzirdīgajiem „Skaņas, 
kā tās kurlmēmiem mācāmas ar pieliktu vār-
du krājumu” skolotājs j. āboliņš sarakstīja  
1875. g.52 

pēc skolotāja Štincī aiziešanas mūžībā, 
nākamos surdopedagogus skolas sagatavoja 
pašas. Vairumā gadījumu skolotājiem jau 
bija pedagoģiskā izglītība un zināšanas pe-
dagoģijā, bet pieredzi tie ieguva, strādājot ar 
nedzirdīgajiem. Valmieras Kurlmēmo skolā 
jaunie skolotāji vēroja V. Švēdes vadītās no-
darbības un pēc tam iesaistījās to analīzē, 
bija ieviesta arī iknedēļas stundu hospitācija, 
kas palīdzēja skolotāju profesionālajā izaugs-
mē. Šo tradīciju saglabāja arī 20. gs. 20. un 
30. gados — mācību gada laikā katram sko-
lotājam bija jānovada viena paraugstunda, 
kurā piedalījās kolēģi. ne vienmēr stundas 
bija izdevušās, taču tā skolotāji mācījās. Kad 
1936. g. par Valmieras nedzirdīgo skolas 
direktoru kļuva Hugo Traubergs, viņš aicinā-
ja skolotājus labi sagatavoties nodarbībām, 
rakstīt stundu konspektus un ierasties uz 
stundām laikā. 

Atjaunojot nedzirdīgo skolu darbību pēc 
Latvijas Republikas proklamēšanas, izrādī-
jās, ka tām labi sagatavotu skolotāju ir maz, 
tāpēc tika rīkoti skolotāju sagatavošanas kur-
si. neviena Latvijas augstskola vai skolotāju 
seminārs surdopedagogus negatavoja53. Izglī-
tības ministrijas viena mēneša kursi speciālo 
skolu skolotājiem tika organizēti 1923. g. 
augustā, un to lektori bija galvenokārt piere-
dzējuši skolotāji (Kārlis Dēķens, jānis Grīn-
felds, Eduards Inzelbergs, pauls Bendrups, 
Hermanis Leonhards Švēde, Ernests Ulmanis  
u. c.), kā arī mediķi. nākamos kursus mi-
nistrija rīkoja 1931. un 1938. g. Skolotāju 
sagatavošanas kursos uzstājās ārzemju sur-
dopedagogi ādolfs Freientālers (Austrija), 
Gotholds Lēmans (Vācija). Skolotājus sagata-
voja arī skolās, pieņemot izglītotus skolotājus 

kā praktikantus. par profesionālo zināšanu 
pilnveidošanu rūpējās arī Defektīvo bērnu 
skolotāju biedrība, kas 1925. g. augustā or-
ganizēja skolotāju sagatavošanas kursus.

Latvijas surdopedagogi apmeklēja dažā-
das nedzirdīgo skolas ārzemēs un iepazinās 
ar to darbību un mācību metodēm, hospitēja 
stundās, piedalījās starptautiskos surdope-
dagogu kongresos un konferencēs. Skolotāju 
tālākizglītībā nozīmīgu vietu ieņēma litera-
tūra svešvalodās, kas bija atrodama skolu  
bibliotēkās. 

pārlūkojot surdopedagogu sarakstus, jā-
secina, ka izglītību skolotāju institūtos un LU 
pedagoģijas nodaļā bija ieguvusi tikai neliela 
daļa skolotāju. nākamie pedagogi nehospitē-
ja nedzirdīgo skolās un prasmes ieguva, uzsā-
kot skolotāju-praktikantu gaitas. LU docents 
Eduards pētersons 40. gadu sākumā pauda 
uzskatu, ka LU studentiem — nākamajiem 
pedagogiem — līdzās metodiku apguvei jā-
hospitē dažas stundas ne tikai vispārizglīto-
jošās mācību iestādēs, bet jāapmeklē arī ne-
dzirdīgo, neredzīgo un citas skolas54. Toreiz 
to neizdevās īstenot. Kā pozitīvs fakts jāmin 
skolotāju vīriešu skaits, jo skolā, bet jo īpa-
ši internātā dzīvojošiem nedzirdīgajiem bija 
nepieciešama ģimenei līdzīga vide. ja ģime-
nē ir tēvs un māte, tad arī skolā rūpējās par 
līdzīgu modeli. piem., Valmieras Valsts kurl-
mēmo skolā 30. gadu sākumā, samazinoties 
skolotāju — vīriešu skaitam, skolas vadība  
nolēma — ja radīsies vakance, darbā pie-
ņems vīrieti.

par skolotāju sagatavošanu tika domāts 
pat Otrā pasaules kara laikā — 1942. g. 
maija beigās Rīgas Valsts kurlmēmo skolas 
telpās sākās surdopedagogu kursi. pēc Otrā 
pasaules kara skolotājus ar augstāko pedago-
ģisko izglītību nedzirdīgo skolām sagatavoja 
Maskavā un Ļeņingradā, kur bija jāmācās 
krievu valodā, taču tā tika mācīta Latvijas 
vidusskolās, un nākamie skolotāji to zināja. 
Surdopedagoga kvalifikāciju kopš 20. gs.  
80. gadiem varēja iegūt arī Liepājas peda-
goģiskajā institūtā. Skolotāju kvalifikācijas 
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celšana bija saistīta ar dažādu konferenču, 
apspriežu, nedzirdīgo skolu apmeklēšanu 
padomju Savienībā. Dažreiz konferences tika 
rīkotas arī Latvijā, piem., 1948. g. Rīgā noti-
ka nedzirdīgo skolu pedagogu konference, lai 
skolotājus iepazīstinātu ar Viskrievijas nedzir-
dīgo skolu pārstāvju apspriedes referātiem un 
atziņām.

pēc valstiskās neatkarības atgūšanas 
Latvijā 1991. g. pedagogus speciālās pe-
dagoģijas nozarēs sāka sagatavot Latvijā —  
augstskolās izstrādāja skolotāju sagatavoša-
nas programmas speciālajā pedagoģijā, to-
starp surdopedagoģijā. Sākumā tos gatavoja 
Latvijas Universitātē, bet kopš 2004. g. sur-
dopegagoga kvalifikāciju var iegūt Rēzeknes 
Augstskolā. 

Avoti un piezīmes 
1 Hörschelmann c. Übersicht über das Werk 

der Taubstummenbildung mit besonde-
rer Berücksichtigung der Anstalten in 
Russland. Ревель: Миквиц, 1903. S. 23

2 Feige H. U. „Denn taube Personen folgen 
ihren thierischen Trieben…” (Samuel Hei-
nicke). Leipzig: Gutenberg Verlag, 1999. 
S. 111.

3 Schumann p. Dorothea von Vietinghoff. In: 
Neue Blätter für Taubstummenbildung. 
April 1953. S. 117–121.

4 Karth j. Das Taubstummenbildungswesen 
im XIX. Jahrhundert in den wichtigsten 
Staaten Europas. Breslau: W. G. Korn, 
1902. S. 348.

5 Busch n. Geschichte der Literärisch-
praktischen Bürgerverbindung in Riga 
1802 — 1902. Spezieller Teil: Die An-
stalten der Bürgerverbindung. Riga, 
1902. S. 122.

6 Toreiz lietoja terminu „kurlmēmais”, kas 
radās no maldīgā uzskata, ka nedzirdīgie ir 
arī mēmi. praksē un oficiālajā dokumentā-
cijā šis termins tika lietots līdz pat 20. gs. 
60. gadiem, tāpēc agrākos skolu nosau-
kumos vai vēsturiskos dokumentos sagla-
bāti vēsturiskie termini. Vēsturiskā termina 

„kurlmēmais” vietā 20. gs. tika radīti jauni 
vārdi — „nedzirdīgais” un „vājdzirdīgais”. 
Vēlāk ieviesa apzīmējumu „cilvēki (bērni) 
ar dzirdes traucējumiem”, kas var būt mal-
dinošs, jo pilnīgi nedzirdīgam jeb kurlam 
cilvēkam nez vai ir dzirdes traucējumi, 
viņš vispār nedzird.

7 Hörschelmann c. Übersicht über das 
Werk der Taubstummenbildung mit be-
sonderer Berücksichtigung der Anstalten 
in Russland. Ревель: Миквиц, 1903. 
S. 24.

8 jacobi c. A. Erklärung über den Zweck, 
die Einrichtung und mögliche Fortdauer 
meines Instituts für Taubstumme in Riga. 
Riga: Müller, 1811. S. 8 — 10.

9 Johans-Heinrihs Pestalocijs. Rīga: LU, 
1996. 137. lpp

10 Busch n. Geschichte der literärisch-
praktischen Bürgerverbindung in Riga  
1802 — 1902. Spezieller Teil: Die An-
stalten der Bürgerverbindung. Riga, 
1902. S. 129.

11 Turpat, 131. lpp.
12 Kopitzsch F., Brietzke D. Hamburgische 

Biografie-Personenlexikon. Band 2. Göt-
tingen: Wallstein Verlag, 2003. S. 147.

13 Busch n. Geschichte der literärisch-
praktischen Bürgerverbindung in Riga  
1802 — 1902. Spezieller Teil: Die An-
stalten der Bürgerverbindung. Riga, 
1902. S. 131–132.

14 Hollander B. Geschichte der literärisch-
praktischen Bürgerverbindung in Riga 
1802–1927. Riga: E. plates, 1927. 
S. 104.

15 Busch n. Geschichte der literärisch-
praktischen Bürgerverbindung in Riga  
1802 — 1902. Spezieller Teil: Die An-
stalten der Bürgerverbindung. Riga, 
1902. S. 134.

16 zigmunde A. Nedzirdīgo izglītība Latvijā 
no pirmsākumiem līdz mūsdienām. Rīga: 
RTU, 2011. 13.–14. lpp.

17 Busch n. Geschichte der literärisch-prak-
tischen Bürgerverbindung in Riga 1802–



RAKSTI

42

1902. Spezieller Teil: Die Anstalten der 
Bürgerverbindung. Riga, 1902. S. 138.

18 Turpat, 140. lpp.
19 Turpat, 151. lpp.
20 Uebersicht der Schulanstalten Riga’s. 

Rigasche Stadtblätter 1867. nr. 38, 
S. 281.

21 Busch n. Geschichte der literärisch-
praktischen Bürgerverbindung. Spezieller 
Teil: Die Anstalten der Bürgerverbindung. 
Riga, 1902. S. 150. 

22 LVVA, 2557. f., 1. apr., 23. l., 98. lpp. Rī-
gas Literāri praktiskās pilsoņu savienības 
direktora raksts kurlmēmo skolas kuratori-
jai 1894. g. 28. februārī.

23 LVVA, 2557. f., 1. apr., 1., 26. l. Rīgas Li-
terāri praktiskās pilsoņu savienības skolu 
gada pārskati.

24 Turpat.
25 LVVA, 1632. f., 1. apr., 11 540. l. Ata 

Ķeniņa skolotāja lieta.
26 Ķeniņš A. Kurlmēmais, viņa audzināšana 

un pirmmācība: padomi un uzaicinājumi 
vecākiem, tautskolotājiem un kurlmē-
mo draugiem. Rīga: j. A. Freija apgādā, 
1897. 48 lpp.

27 Migge G. par Kurzemes kurlmēmo 
iestādes darbību 1902. g. Latviešu Avīžu 
pielikums „Baznīcas un skolas”. 1903. 
nr. 5, 36. lpp.

28 Hörschelmann c. Übersicht über das 
Werk der Taubstummenbildung mit be-
sonderer Berücksichtigung der Anstalten 
in Russland. Ревелъ: Миквиц, 1903. 
S. 33.

29 Bendrups p. Vēsturiskas ziņas par jelgavas 
Valsts kurlmēmo skolu. Latvijas Defektīvo 
bērnu skolotāju biedrības rakstu krājums. 
nr. 1. Rīga: Latvijas Defektīvo bērnu sko-
lotāju biedrība, 1937. 22. lpp.

30 peterson c., Bach j., Inselberg E. Das rit-
terschaftliche Parochiallehrer-Seminar in 
Walk, seine Lehrer und Zöglinge: 1839–
1890. Riga: jonck & poliewsky. 1898.
S. 222, 228, 232, 233.

31 Valmieras Valsts kurlmēmo skola (1875–

1958) un Valmieras vājdzirdīgo bērnu 
internātskola (1958–1995) 120 ga-
dos [sast. H. Kļaviņa]. [B. v.: b. i., 1995]. 
11. lpp.

32 Pieminekļa atklāšana Vīlipam Švēdem 
Valmieras Valsts kurlmēmo skolas dār-
zā 1934. g. 20. maijā. Valmiera: j. Dū-
nis, [1934]. 8.–9. lpp.

33  Līgotņu j. Kaudzītes Reinis. Rīga: A. Gul-
bis, 1939. 42.–43. lpp.

34 Bendrups p. Valmieras Valsts kurlmēmo 
skolas vēsture. Latvijas Defektīvo bērnu 
skolotāju biedrības rakstu krājums Nr. 2. 
Rīga: Latvijas Defektīvo bērnu skolotāju 
biedrība, 1938. 51. lpp.

35 LVVA, 3258. f., 3. apr., 170. l. ziņas par 
Rīgas pilsētas kurlmēmo skolu un skolotā-
jiem.

36 LVVA, 6642. f., 1. apr., 856. l. nedzirdīgu 
bērnu saraksti, 1920. g.

37 pārgrozījumi likumā par sociālo apgādību. 
Valdības Vēstnesis. 1935. nr. 90.

38 jauna metode dos iespēju kurlmēmiem 
brīvi sarunāties. Jaunākās Ziņas. 1938. 
nr. 89.

39 Harringtona B. Tas Vītola kungs ar tām pu-
ķītēm. Latvietis. 2009. nr. 60.

40 LVVA, 1632. f., 4. apr., 941. l. 6. ziņo-
jums par pārbaudi jelgavas Valsts kurlmē-
mo skolā 1940. g. 2.–6. jūlijā.

41 LVVA, 6864. f., 1. apr., 3. l. Valmieras 
Valsts kurlmēmo skolas pedagoģiskās pa-
domes sēžu protokoli, 1928.–1935. g.

42 LVVA, 6864. f., 1. apr., 6. l. Valmieras 
Valsts kurlmēmo skolas pedagoģiskās pa-
domes sēžu protokoli, 1936.–1940. g.

43 Imure I. Reiz bija Laizānu Valsts kurlmēmo 
skola. Kopsolī. 2009. nr. 2.

44 LVA, 700. f., 4.a apr., 30. l. 1944. g. 21. 
novembra akts par zaudējumiem kara lai-
kā Laizānu Valsts kurlmēmo skolā.

45 Vīnupe A., jansone V., Tikuma L. Lasāmā 
grāmata kurlmēmo skolu 4. klasei (5. mā-
cību gads). Rīga: LVI, 1954. 148 lpp.

46 LVA 2009. f., 1. apr., 83. l. Rīgas nedzir-



43

nEDzIRDĪGO IzGLĪTĪBAS VĒSTURISKā ATTĪSTĪBA LATVIjā

dīgo bērnu internātskolas pedagoģiskās 
padomes sēžu protokoli, 1995. g.

47 Dzalbe V. Rīgas nedzirdīgo bērnu internāt-
pamatskolai — 170 gadi. Kopsolī. 2010. 
nr. 2.

48 Vīgante R. Speciālās izglītības sistēma 
Latvijā. Laikmets un personība. Rakstu 
krājums. 13. Rīga: RaKa, 2011. 137. 
lpp.

49 Busch n. Geschichte der literärisch-prak-
tischen Bürgerverbindung. Spezieller 
Teil: Die Anstalten der Bürgerverbindung. 
Riga, 1902. S. 146.

50 Turpat, 147. lpp.
51 Die Taubstummenanstalt der literärisch-

praktischen Bürgerverbindung zu Riga. 
Riga: Häcker, 1890. S. 10.

52 Latvijas defektīvo bērnu skolotāju biedrī-
ba. Rakstu krājums /atb. red. p. Kunstma-
nis/. 2. sēj. Rīga: Latvijas defektīvo bērnu 
skolotāju biedrība, 1938. 17. lpp.

53 LVVA, 6637. f., 1. apr., 147. l. Dokumen-
ti par defektīvo skolu skolotāju sagatavo-
šanu.

54 pētersons E. paidagoģiskā pieredzes mācī-
ba. Izglītības Mēnešraksts. 1944. nr. 6.

HISTORIC DEVELOPMEnT Of THE EDUCATIOn Of THE DEAf In LATVIA 

Alīda Zigmunde

Summary

Key words: schools for the deaf, education for the deaf, education of pedagogues for the 
deaf  

In the present-day territory of Latvia schools for education of the deaf are known for 200 years 
already, although compared to the schools for non-handicapped children they are of course 
much younger. But if we compare how schools for the deaf worked in those days there is still 
quite a lot we could learn for the teaching process. Historically Swiss and German pedagogues 
played an important role as they prepared the first teachers for their task to work with the 
deaf and developed the methods for the teaching process for these very special pupils. At the 
beginning of the 19th century, the first private schools for the deaf were founded in Riga, and in 
the second half of the 19th century such schools were founded in jelgava and Valmiera. Before 
the Second World War, four publicly financed schools for the deaf were functional. In 1958, 
the school in Valmiera was reorganized for pupils with hearing difficulties. In 1960, the school 
for the district of jelgava in Lielvircava was closed, and thus, up to 1990, two schools for the 
deaf were operating – in Riga and in Rēzekne. Today there is only one school for the deaf, in 
Riga, while at other schools in the country special classes for the deaf are functioning as part of 
the local school system. Traditions of the pedagogical work with the deaf are continued in the 
present-day Latvia, the work is founded on the latest achievements of pedagogy, psychology 
and other branches of science related to the pedagogical process.
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pārmaiņas izglītībā skar visas tās jomas, 
arī speciālo izglītību; pārmaiņas ir nepiecie-
šamas, bet tām jābūt pārdomātām, lai iegu-
vēji būtu mēs visi un īpaši — bērns, skolēns, 
cilvēks ar speciālām vajadzībām. pārmaiņu 
pamatojumam saskaņā ar cilvēktiesībām va-
jadzētu būt balstītam atbilstīgās ekonomikas 
teorijās un zinātnes atziņās par speciālo vaja-
dzību izpausmēm. 

Vispārējās izglītības likumā 8. nodaļa vel-
tīta speciālajai izglītībai un 49.–58. pantā 
definētas speciālās izglītības programmas, to 
īstenošanas nosacījumi, speciālās izglītības 
iestādes vai klases, izglītojamo ar speciālām 
vajadzībām integrēšana vispārējās izglītības 
iestādēs utt.1 Likumā definēts to personu 
loks, kam ir vajadzīga speciālā izglītība un 
minētas integrācijas iespējas, ja ir atbilstīgs 
nodrošinājums vispārējās izglītības iestādē, 

bet nav noteikta iekļaujoša pieeja, kas savā 
būtībā nav attiecināma tikai uz speciālajām 
izglītības vajadzībām, bet gan uz daudz un 
dažādiem apstākļiem, kas var sekmēt un iz-
raisīt atstumtību2, līdz ar to izpratne ir daudz 
plašāka. 

Iekļaujoša izglītība ir jēdziens, kas tika 
akcentēts pagājušā gadsimta deviņdesmita-
jos gados, bet vēl līdz šim nav radis precīzu 
definējumu latviešu valodā. pareizāk būtu 
teikt: iekļaujoša pieeja, kas daudz precīzāk 
pamato ideju, ka visiem ir vienādas tiesības 
uz izglītību. Tas nozīmē, ka īpaši nav akcen-
tēta neviena sabiedrības grupa, arī bērni ar 
speciālajām vajadzībām netiek izdalīti. To-
mēr šī grupa ir īpaša. Lai nodrošinātu liku-
mā noteiktās viņu atbilstīgās vajadzības, tai 
ir vajadzīgi speciālās izglītības skolotāji, kuru 
profesionālā kompetence ļautu šiem bērniem 

SpEcIāLāS pEDAGOģIjAS 
IzAIcInājUMI 21. GADSIMTā

Sarmīte Tūbele, 
Dr. paed.

Rasma Vīgante,
 Dr. paed.

Atslēgas vārdi: speciālā izglītība, iekļaujoša pieeja

Raksts veltīts speciālās pedagoģijas tendencēm 21. gs. sākumā, pārmaiņām, kas skar 
izglītību kopumā. Divdesmit pirmo gadsimtu var uzskatīt par izaicinājumu gadsimtu. Peda-
goģijā aizvien plašāk runā par iekļaujošo izglītību, tā rod pieeju visiem, kas mācās. Taču spe-
ciālās izglītības skolotāju īpašās zināšanas un profesionālā kompetence ir nepieciešamas, lai 
risinātu jautājumus, kas saistīti ar skolēniem, kam ir vajadzīgas specifiskas mācību metodes 
un atbalsts visā mācību procesā. Nelielai ilustrācijai rakstā sniedzam salīdzinošus datus par 
studentu un skolotāju viedokļiem 2002. un 2012. g. un studentu anketēšanas materiālu par 
akadēmiskajiem gadiem (2002–2009) Latvijas Universitātē, skatām arī dažādu Eiropas pro-
jektu izmantošanas iespējas un pozitīvo ietekmi gan uz speciālo skolu attīstību, gan speciālo 
pedagogu izaugsmi. Īpaši uzsvērta Eiropas Speciālās izglītības attīstības aģentūras darbība 
un tās rezultātu nozīme un nepieciešamība.
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iespējami pilnīgāk iekļauties sabiedrībā un ie-
gūt iespējami kvalitatīvāku izglītību, kas palī-
dzētu nodrošināt patstāvīgu dzīvi.

Katrs skolēns ir atšķirīgs — vienam šī 
patstāvība var nozīmēt tādu sociālo prasmju 
apguvi, lai varētu apģērbties, paēst un veikt 
citas ikdienišķas darbības, un tās šiem cil-
vēkiem ir ilgstoši jāmāca; citiem patstāvība 
nozīmē iespējas pašam uzturēt savu saimnie-
cību, strādāt, dzīvot; bet vēl citiem tā tomēr 
būs atkarība no citiem pieaugušajiem mūža 
garumā. patstāvības problēmas īpaši attiecas 
uz personām ar garīgās attīstības traucēju-
miem. Tikpat nopietns jautājuma risinājums 
var būt arī cilvēkiem ar multifunkcionāliem 
traucējumiem, kad dažādo specifisko traucē-
jumu kombinācijas var liegt iespēju cerēt uz 
zināmu patstāvību dzīvē.

Vieglāks ir jautājums par tādiem funk-
cionāliem traucējumiem, kas ietekmē dzīves 
kvalitāti. Veicot efektīvu koriģējoši attīstošo 
darbību, reizēm izdodas panākt pilnīgu uz-
labojumu vai arī tādu traucējuma izpausmju 
mazināšanos, kas būtiski palīdz izveidot pat-
stāvīgu dzīvi. Vājredzība, vājdzirdība, valodas 
traucējumi un citas problēmas veiksmīgas 
korekcijas gadījumā ierobežojumu loku ievē-
rojami samazina. Tomēr atbilstīga, zinātnis-
ki pamatota, izpētē balstīta un profesionāli 
kompetentu personu sniegta palīdzība ir 
nepieciešama. Latvijā izglītības jomā ir labi 
uzsāktas aktivitātes. Viena no tādām ir atbal-
sta komandas vispārējās izglītības iestādēs. 
Atbalsta komandā darbojas vairāki speciā-
listi, kur katram ir savas noteiktas funkcijas, 
pienākumi un atbildība. Tie ir logopēds, spe-
ciālās izglītības skolotājs, sociālais pedagogs, 
psihologs, kāds no skolas administrācijas, 
mediķi un vecāki. Atbalsta komandai ir jā-
nodrošina veiksmīgs mācību process, ņemot 
vērā dažādas speciālās vajadzības un jā-
sniedz nepieciešamais atbalsts gan ikdienas 
mācību procesā, gan valsts pārbaudījumos, 
centralizētajos eksāmenos u. tml.3 Speciālās 
izglītības skolotājs veido individuālo mācību 
plānu un piedalās tā īstenošanā. Skolotājs lo-

gopēds sniedz palīdzību tiem skolēniem, kam 
ir runas un valodas attīstības traucējumi un 
to ietekmē apgrūtināta mācīšanās. Šīs speci-
fiskās jomas speciālistus mērķtiecīgi gatavo, 
lai profesionālo palīdzību varētu nodrošināt 
jebkurā izglītības iestādē (vispārējās izglītības 
vai speciālajā skolā, pirmsskolas izglītības 
iestādē un attīstības centros).

To, kādas ir izglītības iespējas, pēc kādas 
izglītības programmas bērnam būtu ietei-
cams mācīties, nosaka pedagoģiski medicī-
niskā komisija. Šīs komisijas darbību uzsāka 
vēl 20. gs. 50. gados, bet viens no pēdējiem 
dokumentiem ir komisiju darbību reglamen-
tējošie Ministru kabineta noteikumi nr. 709, 
kuros minētas komisiju kompetences, pro-
fesionālās prasības valsts komisiju un paš-
valdības komisiju locekļiem, kā arī kritēriji, 
pēc kuriem izvērtē un iesaka audzēknim ar 
speciālajām vajadzībām atbilstīgu izglītības 
programmu (noteikumi par pedagoģiski 
medicīniskajām komisijām, 2012)4. Lai arī 
komisijas slēdziens nosaka, kāda izglītības 
programma skolēnam ir atbilstīgākā, gala 
vārds pieder vecākiem, kuri izvēlas gan vietu, 
gan veidu, kā mācīsies viņu bērns. Komisiju 
darbības pilnveide notiek nepārtraukti, un 
dažādu projektu ietvaros tiek izstrādāti gan 
jauni dokumenti un materiāli, gan veidoti 
jauni centri, kuros darbojas šīs komisijas. Tā 
projekta „Izglītojamo ar funkcionāliem trau-
cējumiem atbalsta sistēmas izveide” (vieno-
šanās nr. 2010/0330/1Dp/1.2.2.4.1/10/
IpIA/VIAA/001) viens no uzdevumiem bija 
izveidot republikas pilsētās iekļaujamus iz-
glītības atbalsta centrus, lai nodrošinātu 
konsultatīvu atbalstu novadu pedagoģiski 
medicīniskām komisijām un logopēda, psiho-
loga un speciālā pedagoga atbalstu izglītības  
iestādēm un veicinātu iekļaujošas izglītības 
vides veidošanu5. Tā ir samērā jauna ini-
ciatīva, kas nodrošina skolēnu iekļaušanos 
un paredz vairākas aktivitātes, kas līdz šim 
īstenotas tikai speciālajās skolās. jau vairā-
kus gadus arī vispārējās izglītības iestādēs 
skolēniem, kam tas ir nepieciešams, veido 
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individuālus izglītības plānus un sniedz ne-
pieciešamo atbalstu. 

Studentu un skolotāju izpratne par speciā-
lās izglītības jautājumiem ir attīstījusies ļoti 
strauji. Eiropas speciālās izglītības attīstības 
aģentūras noslēguma ziņojumā, analizējot 
izglītības pakalpojumus, kā pirmā problēma 
akcentēta ,,iesaistītajiem dažādajiem speciā-
listiem un pakalpojumu sniedzējiem nav ne-
pieciešamās kompetences speciālajā izglītībā 
un darbā ar imigrantu izcelsmes skolēniem, 
lai nodrošinātu labāko izglītības pieeju at-
bilstīgi kombinētajām skolēna vajadzībām”6. 
Viena no rekomendācijām izglītības pakalpo-
jumu jomā ir paredzēt, ka vispārizglītojošās 
un speciālās izglītības skolotāji paplašina sa-
vas zināšanas un prasmes, izmantojot nepie-
ciešamās profesionālās pilnveides program-
mas7. Arī Latvijā pēdējos piecpadsmit gados 
vispārējās izglītības iestādēs ir licencētas un 
īstenotas daudzas speciālās izglītības prog-
rammas. Tas nozīmē, ka katram skolotājam 
ir jābūt profesionāli sagatavotam darbam 
minētajās programmās, kā arī jāprot izvērtēt 
un sniegt atbalstu mācību procesā jebkuram 

bērnam, ja tas ir nepieciešams. Katrs stu-
dents ir unikāla personība, kaut arī apgūta 
viena studiju programma, studentiem ir da-
žāds teorētisko zināšanu līmenis, atšķirīgas 
prasmes, iemaņas un pieredze, atšķirīga iz-
pratne par skolotāja profesijas būtību un da-
žāda vērtību izpratne. Tādēļ skolā līdzās em-
pātiskam skolotājam var strādāt kāds, kuram 
grūti pieņemt citādību, tai skaitā skolēnus ar 
speciālās izglītības vajadzībām. 

Kā desmit gados mainījusies studentu 
izpratne par speciālo pedagoģiju? pirmais 
pētījums veikts 2002. g., un rezultāti pub-
licēti Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības 
augstskolas starptautiskās zinātniskās konfe-
rences ,,Teorija un prakse skolotāju izglītībā” 
materiālos8. Tika aptaujāti 107 studenti. pēc 
desmit gadiem — 2012. g. — analizēti 107 
studentu aptaujas rezultāti, lai varētu salīdzi-
nāt izpratnes maiņu (sk. 1. att.).

Attēlā redzams, ka 2002. g. no 107 res-
pondentiem 78 — nav nekādu priekšstatu par 
speciālo izglītību, 14 — ir kļūdaina izpratne 
(piem., jaucot speciālās izglītības iestādes ar 
mūzikas vai sporta novirziena izglītības iestā-

1. att. Studentu priekšzināšanas par speciālo pedagoģiju 2002. un 2012. g.
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dēm, vai arī bērnus ar speciālām vajadzībām 
iedomājoties kā ārvalstu diplomātu bērnus). 
15 studentiem ir daļējs priekšstats un seši 
no viņiem nosauc kādu konkrētu speciālās 
izglītības iestādi vai pazīst kādu konkrētu 
bērnu ar speciālām vajadzībām. pēc desmit 
gadiem, 2012. g., analizēti 107 studentu 
aptaujas rezultāti, 49 no šiem respondentiem 
ir izpratne par speciālās pedagoģijas būtību, 
11 — nav nekādu priekšstatu par speciā-
lo izglītību, deviņiem — kļūdaina izpratne,  
38 — studentiem daļējs priekšstats. 

Secinājums: 2002. g. topošajiem sko-
lotājiem, sākot apgūt speciālās pedagoģijas 
kursu, nav vai ir niecīgas priekšzināšanas 
minētajā jomā, bet pēc desmit gadiem ir 
paplašinājusies sabiedrības informētība par 
speciālo izglītību kā vispārējās izglītības īpa-
šo veidu, līdz ar to arī studentiem ir plašākas 
priekšzināšanas. Līdzīgs pētījums veikts Lat-
vijas Universitātē, kur vairākus gadus studiju 
kursā „Ievads speciālajā pedagoģijā” veikta 
studentu anketēšana, uzdodot jautājumus 
par priekšzināšanām speciālajā pedagoģijā9 
(apkopojums 2. att.).

Salīdzinot ar 2008./2009. akadēmisko 
gadu, 2002./2003. akadēmiskajā gadā bija 
ievērojami lielāks to studentu skaits, kas ti-
kai dzirdējuši par cilvēkiem ar speciālajām 
vajadzībām. Toties informētības un zināšanu 
līmenis gadu no gada pieaug. Sabiedrībā cil-
vēki ar speciālajām vajadzībām ir pamanāmi 
aizvien vairāk, tomēr katru gadu studentu 
vidū ir kāds, kurš pirms studiju kursa apguves 
neko nav dzirdējis par speciālajām vajadzī-
bām un cilvēkiem, kam nepieciešama mūsu 
izpratne un reizēm arī palīdzība. Vēl viens no 
uzskatāmiem izmaiņu rādītājiem, aptaujājot 
studentus, ir apkopojums par attieksmju mai-
ņu (sk. 3. att.).

Kopumā visos akadēmiskajos gados vē-
rojama attieksmes maiņa pret cilvēkiem ar 
speciālām vajadzībām, tomēr ir izmaiņas arī 
bēc būtības, jo, pēc studentu atzinumiem, 
attieksmes pamatā ir cits izpratnes līmenis. 
Ir iegūtas zināšanas par traucējumu būtību, 
nepieciešamo palīdzību un skolotāja atbalstu. 
Līdz ar to var droši apgalvot, ka, salīdzinot 
ar 2002. g., apgūstot studiju kursu „Ievads 
speciālajā pedagoģijā”, būtiski izmainījusies 
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jauniešu attieksme, gūstot izpratni un zinā-
šanas par dažādām speciālajām vajadzībām 
un skolotāja adekvātu rīcību atšķirīgās peda-
goģiskās situācijās. Samazinājies arī to stu-
dentu skaits, kas izjūt bailes un žēlumu, bet 
nezina, kā rīkoties. Tas nozīmē, ka veiksmīgi 
tiek risināts viens no speciālās pedagoģijas 
izaicinājumiem — sabiedrība kļūst aizvien 
informētāka, izpratne un attieksme pret cil-
vēkiem ar dažādiem attīstības traucējumiem 
kļūst tolerantāka, tomēr vēl daudzi jautājumi 
gaida risinājumu. piem., jautājums par cilvē-
ku ar speciālām vajadzībām profesijas apguvi 
un iekļaušanos darba tirgū.

Latvijas nacionālās attīstības plānā 
2007.–2013. g. izglītības sistēmai bija no-
teikts uzdevums — panākt izglītota cilvēka 
konkurētspēju darbaspēka tirgū, attīstīt cil-
vēkos iniciatīvu, uzņēmību un radošu pieeju, 
kas nepieciešamas sabiedrības ilgtspējīgas 
attīstības nodrošināšanai10. Konkurētspējas 
problēma ļoti izteikta ir skolu beidzējiem ar 
speciālām vajadzībām, jo viņiem ir grūtības 
arodizglītības apguvē: nepieciešama citāda 
amata mācīšanas metodika, tātad speciāli 
sagatavoti meistari, lēnāks darba temps utt. 
Tikai dažas profesionālās izglītības iestādes 

uzņem speciālās izglītības iestāžu absol-
ventus. ne velti Vispārējās izglītības likumā  
8. nodaļas 50. panta 4. punktā noteikts, ka 
izglītojamie ar speciālām vajadzībām pēc pa-
matizglītības vai vispārējās vidējās izglītības 
iegūšanas speciālās izglītības iestādē viena 
līdz triju gadu laikā var apgūt arī profesio-
nālās izglītības programmas11. Katram cilvē-
kam, veicot jebkuru darbu, ir nepieciešama 
noteikta profesionālā kompetence. Īpašas 
prasības ir mūsdienu skolotājam — dinamis-
kajā mācību procesā iesaistīt skolēnus, ku-
riem dažkārt ir tik atšķirīgi attīstības līmeņi 
un spējas, veidot dialogu ar katru no viņiem 
un viņa vecākiem, apgūt un izmantot jaunā-
kās tehnoloģijas, būt vienlaikus par prasmīgu 
padomdevēju, sadarbības partneri un mācību 
procesa vadītāju. Mūsdienīgam mācību pro-
cesa vadītājam ir jāprot noteikt savas peda-
goģiskās darbības pašvērtējumu. 

Lai noskaidrotu, kā speciālais skolotājs 
izprot un izvērtē savu reflektīvo darbību, ir 
veikta anketēšana piecās speciālās izglītības 
iestādēs skolēniem ar garīgās attīstības trau-
cējumiem. Trīs no pētījumā iesaistītajām sko-
lām atrodas pilsētās, divas ir lauku reģionā. 
Sākotnēji bija izvēlēti 75 respondenti vecumā 
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no 24 līdz 64 gadiem. Visiem skolotājiem ir 
skolas specifikai atbilstīga izglītība:

34 skolotājiem speciālās izglītības skolo-
tājs ir kā otrā specialitāte, 

23 ir speciālās izglītības skolotāji, 18 sko-
lotāji profesionālās pilnveides kursos mācīju-
šies speciālo pedagoģiju un saņēmuši sertifi-
kātu, kas ļauj strādāt speciālajā skolā. 

Datu iegūšanai tika izmantota vienkār-
šā gadījuma izlases metode, aicinot jebkuru 
speciālās skolas skolotāju piedalīties anke-
tēšanā. Anketā iekļauti pieci atbilžu varianti 
(sk. 1. tab.). 

Anketas aizpildītas anonīmi. 

Saņemtas 72 anketas: viens skolotājs sli-
mības dēļ neiesniedza anketu, divi skolotāji 
atteicās pētījumā piedalīties pārāk grūtu jau-
tājumu dēļ.

jēdzieni — refleksija un reflektīva darbība 
— pirms anketēšanas tika izskaidroti, reflek-
tīvas darbības būtība un saturs pārrunāts.

Anketas jautājumi un respondentu atbilžu 
varianti apkopoti 2. tabulā.

Anketēšanas rezultātu izpēte liecina, ka 
no 72 respondentiem 46 speciālie skolotāji 
ir pārliecināti par savu reflektīvo darbību. Te 
būtu pieskaitāmi arī seši respondenti, kuriem 
grūti precīzi atbildēt uz šo jautājumu, tādēļ 

1. tab.
Anketas atbilžu varianti

pozitīva atbilde noliedzoša atbilde Variatīva atbilde

jā, bieži nē Grūti pateikt

jā, reti Vairāk jā, nekā nē

Vairāk nē, nekā jā

2. tab.
Anketēšanas rezultāti par speciālā skolotāja reflektīvo darbību

n.p.k. jautājums Atbildes Grūti pateikt

jā, 
bieži

jā, reti nē Vairāk jā, 
nekā nē

Vairāk nē, 
nekā jā

1. Vai jūs izvērtējat savas 
pedagoģiskās darbības 

rezultātus?

35 33 – 4 –

2. Vai jūs prognozējat 
iespējamās pedagoģiskās 

situācijas mācību 
stundās?

26 19 18 5 4

3. Vai jūs analizējat savus 
pieņemtos lēmumus?

26 32 13 1 –

4. Vai jūs izvērtējat savu 
pedagoģisko pieredzi?

24 22 14 7 5

5. Vai jūs mācāties no 
savas pieredzes?

27 22 8 9 6

6. Vai jūsu pedagoģiskā 
darbība ir reflektīva?

23 23 15 6 5
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viņi izvēlējās atbildi Vairāk jā, nekā nē. Tātad 
kopumā 52 skolotāji (72%) uzskata, ka viņu 
darbība ir reflektīva.

Reflektivitāti lielā mērā sekmē speciālā 
skolotāja darba specifika — ikdienas saskars-
me un mācību, audzināšanas, korekcijas — 
rehabilitācijas darbs ar izteikti atšķirīgām 
skolēnu individualitātēm, kaut arī primārā 
diagnoze daudziem ir viena. Liela nozīme 
speciālā skolotāja reflektīvas darbības nodro-
šināšanā ir skolas videi, tajā valdošajam mik-
roklimatam, kolēģu un iestādes administrāci-
jas atbalstam. Sarunās respondenti apliecina, 
ka skolā ir iespēja savstarpēji konsultēties, iz-
runāt problēmas, kopīgi meklējot optimālāko 
risinājumu. 

Tomēr 15 skolotāji (21%) neuzskata savu 
darbību par reflektīvu un pieci skolotāji (7%) 
anketās norāda atbildi Vairāk nē, nekā jā. 
Speciālās izglītības skolotāja profesionālās 
darbības viens aspekts — reflektīvā darbība —  
kopumā apliecina, ka speciālā skolā strādā 
mūsdienīgs skolotājs, kurš prot analizēt un 
izvērtēt savu darbību.

Latvijas līdzdalība Eiropā tiek stiprināta 
dažādos projektos. Liela daļa šo projektu ir ar 
līdzfinansējumu, un to mērķi ir ļoti dažādi, to-
mēr vērsti uz attīstību gan resursu, gan cilvēku 
attīstības potenciāla ziņā. Daudzos projektos 
iesaistās speciālās skolas, kas veic renovā-
cijas pasākumus, tādējādi uzlabojot skolas 
ēkas un ceļot dažādas piebūves. Tomēr vai-
rāku projektu galvenais mērķis ir ieguldījums 
nākotnē, paaugstinot gan skolotāju profesio-
nālo kvalifikāciju, gan domājot par skolēnu 
attīstību, veicinot to ar jauniem, inovatīviem 
mācību materiāliem un pieejām mācību pro-
cesa organizēšanai un īstenošanai. Izglītības 
procesa attīstība un pilnveide ir būtiska, lai 
veidotu rītdienas sabiedrību. Tā, piem., jau 
minētais projekts „Izglītojamo ar funkcionā-
liem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide” 
tiek īstenots sadarbībā ar vairākām Latvijas 
augstskolām, sabiedriskajām un nevalstiska-
jām organizācijām. Tajā paredzēts izveidot at-
balsta sistēmu skolēniem, kam ir funkcionāli 

traucējumi neatkarīgi no tā, kādā izglītības 
iestādē viņi mācās, kādas ir viņu speciālās 
vajadzības, lai nodrošinātu iespējami vienlī-
dzīgu attieksmi un mācību sasniegumus, lai 
izglītība būtu kvalitatīva un iespējami veik-
smīgāk norisinātos iekļaušanās sabiedrībā12. 
Līdzīgi uzdevumi ir Eiropas struktūrfondu un 
Latvijas Universitātes sadarbības projektam 
„Atbalsta programmu izstrāde un īsteno-
šana sociālās atstumtības riskam pakļauto 
jauniešu atbalsta sistēmas izveidei” (Vieno-
šanās Nr.2010/0328/1DP/1.2.2.4.1/10/
IPIA/VIAA/002), kur 15 pašvaldībās pare-
dzēts izzināt, modelēt, aprobēt un izvērtēt 
sociālās atstumtības risku mazināšanas un 
novēršanas sistēmu 13–25 gadus veciem 
jauniešiem, lai samazinātu sociālās atstum-
tības riskus un to jauniešu skaitu, kas agri 
pamet mācības un neturpina izglītību, kā arī 
veicinātu viņu profesionālās ievirzes izglītī-
bu un nodarbinātību, stiprinot iesaistīto in-
stitūciju kapacitāti, attīstot atbalsta sistēmu 
un paaugstinot projektā iesaistītā personāla 
kompetences līmeni13. Tā kā abu projektu 
īstenošanā ir iesaistījušās vairākas Latvijas 
augstskolas, var prognozēt ilgtspējīgu dar-
bību izveidotajām atbalsta sistēmām, kuras 
studiju programmās iedzīvinās projekta ide-
jas, sagatavojot gan skolotājus, gan sociālos 
pedagogus, gan arī speciālās izglītības skolo-
tājus un citus profesionāļus. Vairākās speciā-
lajās skolās īsteno dažādus projektus, lai pa-
augstinātu skolotāju profesionālo kompetenci 
un bagātinātu viņu pieredzi. Īpaši nozīmīgi, 
ka pieredzes apmaiņas braucienos dodas gan 
skolotāji, gan arī skolēni. pieredzes apmai-
ņas semināri notiek gan Latvijā, gan vairākās 
Eiropas valstīs, un skolotāju atsauksmes par 
tiem ir ļoti atzinīgas14. Vēl salīdzinoši nesen 
speciālās skolas bija samērā slēgta vide, kaut 
arī savā starpā pieredzes apmaiņa notika re-
gulāri, darbojās šo skolu dažādas metodiskās 
apvienības, kas dalījās metodiskajās izstrād-
nēs un pieredzē15, bet ārpus Latvijas robe-
žām skolotāji devās ļoti reti un skolēni vispār 
nemaz. 
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Viens no izaicinājumiem mūsdienās ir 
speciālo skolu attīstības centru izveide, kas 
iesākās salīdzinoši nesen, bet varētu vērsties 
plašumā, lai nepieciešamā palīdzība sasnieg-
tu katru audzēkni, neatkarīgi no tā, kur viņš 
atrodas — speciālajā vai vispārējās izglītības 
iestādē. procesu nedrīkst sasteigt, jo daļai 
bērnu ar speciālajām vajadzībām attīstībai 
labvēlīgāka un drošāka vide ir speciālā sko-
la, kurā ir gan materiālais nodrošinājums, 
gan zinoši pedagogi un sakārtota vide, kurā 
skolēni var justies droši, saprasti un atbals-
tīti. Šobrīd Latvijā ir sešas speciālās izglītī-
bas iestādes, kas ieguvušas attīstības centra 
statusu, piem., Rīgas speciālā pamatskola, 
pelču speciālā un Kokneses speciālā internāt-
pamatskola, Daugavpils logopēdiskā inter-
nātpamatskola, Valmieras vājdzirdīgo bērnu 
internātvidusskola, Strazdumuižas internāt-
vidusskola — attīstības centrs vājredzīgiem 
un neredzīgiem bērniem; par attīstības cen-
triem pārtop arī pirmsskolas izglītības iestā-
des. Attīstības centra nosaukuma piešķirša-
nu nosaka MK noteikumi nr. 221 „Kritēriji 
un kārtība, kādā speciālās izglītības iestādei 
piešķir speciālās izglītības attīstības centra 
statusu”16. noteikumos paredzēti kritēriji un 
kārtība, kādā speciālās izglītības iestādei pie-
šķir attīstības centra statusu, lai nodrošinātu 
konsultatīvu un metodisku atbalstu izglītoja-
miem ar speciālām vajadzībām, kuri integrēti 
vispārējās izglītības iestādēs, kā arī viņu ve-
cākiem un pedagogiem17. Kaut arī noteikumi 
pieņemti 2005. g., joprojām tiek runāts par 
skolēnu ar speciālām vajadzībām integrāciju 
vispārējās izglītības iestādēs, nevis par mūs-
dienīgu iekļaujošo pieeju. Iespējams, ka tas 
tiek darīts apzināti, jo nav īstas skaidrības šo 
jēdzienu atšķirībās. Likumā iekļaujoša pie-
eja vēl arvien nav definēta, nav arī pieņemta 
kāda viena konkrēta definīcija. Tiek izman-
tots UnEScO (United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization) 2009. g. 
publicētais viedoklis, ka iekļaušanās ir jā-
skata kā process, kas atbilst visu bērnu, 
jauniešu un pieaugušo vajadzību dažādībai, 

palielinot katra bērna/skolēna līdzdalību mā-
cībās, kultūrā un sabiedriskajā dzīvē, sama-
zinot un likvidējot izslēgšanu (izstumšanu) 
no mācībām. Saturā, pieejās, struktūrā un 
stratēģijās tas ietver pārmaiņas un modifikā-
cijas ar kopēju vīziju, kas aptver visus bēr-
nus atbilstīgā vecumā, un pārliecību, ka tā 
ir esošās iekārtas atbildība — izglītot visus 
bērnus. Tas nozīmē, ka nepieciešamas radi-
kālas izmaiņas izglītības politikā un mācību 
programmās. Izmaiņas ir balstītas vērtību 
sistēmā, kas pieņem un atbalsta dažādību, 
kas rodas dzimuma, tautības, rases, valo-
das, sociālās izcelsmes, izglītības sasniegu-
mu līmeņa, traucējuma un citu iemeslu dēļ.  
Iekļaušanās nozīmē arī to, ka visi skolotāji ir 
atbildīgi par visu skolēnu izglītību18. ne visi 
skolotāji ir un būs sagatavoti mācīt skolēnus 
ar speciālām vajadzībām, tādēļ nepieciešams 
speciālās izglītības skolotāju atbalsts un zi-
nāšanas, lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītību 
atbilstīgi dažādajām vajadzībām.

Liela virzība uz progresu un attīstību ir 
notikusi, iekļaujoties Eiropas Speciālās izglī-
tības attīstības aģentūras darbībā. Aģentūras 
daudzveidīgie projekti ir nozīmīgs ieguldījums 
gan speciālās izglītības, gan iekļaujošās pie-
ejas izpratnē. Kā vairāku projektu rezultāts, 
arī latviešu valodā ir lasāmi izdevumi, kas 
sniedz piemērus no vairāku Eiropas valstu 
pieredzes un apkopo pieejas un iespējas vai-
rākos jautājumos, kas skar speciālo vajadzību 
skolēnus un jauniešus. Metodiskie materiāli 
ir gan par indikatoru izstrādāšanu iekļaujo-
šai izglītībai Eiropā19, mācību sasniegumu 
vērtēšanu20, agrīno iejaukšanos21, iekļaujošu 
izglītību un skolotāja darbu klasē vidējās iz-
glītības posmā22, speciālo vajadzību izglītību 
Eiropā, kas skar būtisku jautājumu par izglī-
tības iespējām pēc pamatizglītības iegūša-
nas23, gan par pāreju no skolas uz darba tir-
gu24, multikulturālu daudzveidību un speciālo 
vajadzību izglītību25. Vienā no izdevumiem 
risināts jautājums par kvalitātes veicināšanu 
iekļaujošajā izglītībā, tajā ir ne tikai būtiskas 
atziņas, bet tiek veidoti arī ieteikumi politikas 
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veidotājiem26. projektā „Skolotāju izglītība 
iekļaujošai izglītībai (pieejai)” (Teacher Edu-
cation 4 Inclusion) dalībnieki izstrādāja pie 
iekļaujošās pieejas skolotāja profilu, nosakot 
pamata kritērijus un kompetenci, ko vajadzē-
tu iestrādāt skolotāju izglītības programmās. 
projektā piedalījās 29 Eiropas valstu eksper-
ti, kuri kopīgās darba sesijās un valstu vizītēs 
izveidoja ieteikumus un pieredzes apkopo-
jumu turpmākai darbībai27. projekta koordi-
natori un vadītāji bija nopietni domājuši par 
oranizatoriskiem jautājumiem, lai tiktu izstrā-
dāts tāda skolotāja profils, kas spētu strādāt 
ar dažādiem skolēniem, dažādās situācijās 
un studiju procesā iegūtu kvalitatīvu izglītību, 
nodrošinot augstu profesionālo kompetenci.

Iekļaujoša pieeja un kompetenču loka pa-
plašināšana skolotāju izglītībā nekādā ziņā 
neaizstāj speciālās izglītības skolotājus. Vien-
mēr būs nepieciešami konsultanti, padomde-
vēji un izglītības procesa koordinatori skolē-
niem ar speciālajām izglītības vajadzībām. Tā 
kā tikai vecāki ir tiesīgi izlemt, kādu mācību 
iestādi izvēlēties savam bērnam, jo pedago-
ģiski medicīniskās komisijas slēdzienam par 
piemērotāko izglītības programmu ir vien 
rekomendējošs raksturs, speciālās izglītības 
skolotāji ir vajadzīgi atbalsta komandās gan 
speciālajās skolās, gan arī vispārējās izglītī-
bas iestādēs. ne vienmēr skolotāja izpratne 
par konkrētā bērna vajadzībām ir pilnīga, tā-
dēļ būtiska nozīme ir sadarbībai ar vecākiem. 
Iespējas kļūdīties ir gan vieniem, gan arī 
otriem; ir jāveido sapratnes dialogs, visvairāk 
domājot par bērnu.

pētījumi speciālajā pedagoģijā Latvijā tiek 
veikti, bet kā nozares pedagoģija tā attīstās 
pamazām. Šīs zinātnes attīstībai nepiecieša-
mi pētnieki, finansēti pētījumi, kuru risināju-
mi dotu ieguldījumu speciālās pedagoģijas 
attīstībā. Sadarbībā ar citu Eiropas valstu 
speciālās pedagoģijas zinātniekiem gan pētī-
jumu īstenošanā, gan zinātniskajās diskusijās 
esam nonākuši pie atziņas, ka pedagoģiskajā 
darbībā un teoriju izpratnē vairāk ir līdzību 
nekā atšķirību. Tas stiprina pārliecību, ka at-

tīstības un pilnveides procesi daudzās valstīs 
risinās līdzīgi.

 
Secinājumi

Speciālajā pedagoģijā 21. gs., līdzīgi kā 
citās nozaru pedagoģijas jomās, notiek būtiski 
pārmaiņu procesi, kas prasa nodrošināt kvali-
tāti gan skolotāju izglītībā, gan skolas pedago-
ģiskajā procesā. Skolēniem, kas varētu būt pa-
kļauti izstumšanai, nepieciešams nodrošināt 
ne tikai izglītības pieejamību, bet arī līdzdalību 
mācību procesā un sabiedriskajās aktivitātēs.

Lai saglabātu un attīstītu speciālistu re-
sursus, nepieciešams skolotāju izglītībā no-
drošināt iespējas izglītot gan vispārējās iz-
glītības skolotājus, gan speciālās izglītības 
skolotājus. 

Latvijā uzsāktie procesi atbalsta koman-
du veidošanā un darbībā vispārējās izglītības 
iestādēs ir nozīmīgs ieguldījums starpnozaru 
saiknē un noderīgā atbalstā visiem skolē-
niem, kas mācās.

Būtu vērtīgi rast iespējas finansēt preven-
tīvu pieeju izglītībā, lai varētu efektīvi atbal-
stīt skolēnus, kam diagnosticētas speciālās 
izglītības vajadzības (tā ir viena no atstum-
tībai pakļautajām riska grupām līdzās mino-
ritātēm, migrantiem, nabadzīgajiem slāņiem, 
romu pārstāvjiem u. c.).

nozīmīgi būtu turpināt līdzdalību dažādos 
projektos gan Eiropas Savienībā, gan arī tepat 
Latvijā, lai piesaistītu finansiālos līdzekļus un 
nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību izglītībai vi-
sos līmeņos.

nozīmīga būtu speciālās pedagoģijas zi-
nātnes attīstība, lai pētījumu veikums un 
risinājumi kalpotu Latvijai un tās cilvēku va-
jadzībām.
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CHALLEngES Of SPECIAL PEDAgOgy In THE 21ST CEnTURy

Sarmīte Tūbele
Rasma Vīgante

Summary

Key words: special education, inclusive approach

The article is devoted to special education trends in the 21st century, changes affecting 
education in general. The 21st century can be seen as the century for challenges. More and 
more the concepts of inclusive education and inclusive approach come to the view finding 
access to all people who are learning. However, the specific knowledge and professional 
competence of the special education teacher always calls for addressing issues related to 
students with special needs requiring specific teaching methods and support throughout the 
learning process. In this context, a small illustration offers comparative data on the students’ 
and teachers’ views in  2002 and 2012, for this article, and the student survey data in the 
academic years 2002–2009 at the University of Latvia. Various European projects are viewed, 
and the positive impact on both the development of special schools and special educators’ 
growth. particular emphasis on the activities of the European Agency for Development in 
Special needs Education is made, to its success and the need to make use of the results.



55

LATVIjAS SKOLOTājA VIzUāLAIS TĒLS EIROpAS SKOLĒnU pERSpEKTĪVā

Atslēgas vārdi: skolotājs, skolotāja vizuālais tēls, skolotāja profesija

Šī raksta mērķis — meklēt atbildes uz jautājumu, kāds ir skolotāja vizuālais tēls Latvijas 
skolēnu skatījumā salīdzinājumā ar skolotāja tēlu citās Eiropas valstīs un ko šis tēls liecina 
par skolotāja profesiju? Ar vizuālo tēlu mēs saprotam refleksiju par fenomenu, kas cilvēka 
apziņā veidojas iepriekšējās sociālās pieredzes rezultātā zīmju sistēmu formā. Skolotāja tēls, 
kas glabājas sabiedrības kolektīvajā apziņā, ietekmē skolotāja profesijas prestižu. Skolotāja 
tēls tiek pētīts, kā avotus izmantojot vēstures liecības, intervijas un zīmējumus, arī masu 
medijus. Skolotāja tēla pētniecībā 2011./12. m. g. piedalījās simt piecpadsmitgadīgu Latvi-
jas skolēnu, kas aprakstā un zīmējumos atbildēja uz jautājumu „Kāds izskatās tipisks skolo-
tājs?”. Latvijas respondentu atbildes salīdzinātas ar atbildēm, kas pēc identiskas metodikas 
saņemtas Anglijā, Serbijā, Slovēnijā, Grieķijā, Bulgārijā un Turcijā. Visās valstīs kopā tika 
aptaujāti 749 respondenti. Analizēti šādi skolotāja vizuālo tēlu raksturojošie komponenti: 
dzimums, vecums, ārējais izskats (augums, matu sakārtojums, apģērbs, aksesuāri), verbālā 
komunikācija (balss raksturojums, tonis), neverbālā komunikācija (mīmika, ķermeņa valoda, 
kustība telpā). Latvijas skolotāja vizuālais tēls tika analizēts profesijas sociālā raksturojuma 
un kultūrvēsturiskajā kontekstā, kā arī ņemot vērā respondentu vecuma īpatnības. Pētījuma 
rezultāti atklāja skolotāja vizuālo tēlu kā cieši saistītu ar skolotāja personiskajām īpašībām 
un profesionālajām kvalitātēm. Lai gan jautājums bija skaidri definēts, respondenti ne ti-
kai aprakstīja, kāds skolotājs ir, bet arī to, kādam skolotājam jābūt. Respondentu viedok-
lis visās pētījuma dalībvalstīs ir pārsteidzoši līdzīgs. Skolotāja tēls polarizējas divās galējī-
bās: 1) skolotājs kā varas nesējs, kas var būt gan intelektuāls profesionālis, gan diktators,  
un 2) skolotājs kā draugs un mātišķs/tēvišķs padomdevējs. Latvijas respondentu atbildēs 
dominē pirmais variants. Tipiska skolotāja vizuālais tēls ir neuzkrītošs, un tas tiek vērtēts po-
zitīvi kā izdevīgs intelektuālo sasniegumu paraugs jaunatnei. Skolotājs kļuvis dinamiskāks, 
taču pārslodze un sabiedrības gaidas pēc skolotāja kā ideāla viņā izraisa diskomfortu. Stāsts 
par skolotāja tēlu lielā mērā ir arī stāsts par pašiem respondentiem — skolēniem: skolotāja 
nozīmīgo vietu viņu dzīvē un pārdzīvoto pieredzi. 

LATVIjAS SKOLOTājA VIzUāLAIS TĒLS 
EIROpAS SKOLĒnU pERSpEKTĪVā

Iveta Ķestere,
Dr. paed.

Baiba Kaļķe,
Dr. paed.

Skolotāja vizuālā tēla pētniecības pie-
redze. Ar skolotāja profesiju saistītajos pē-
tījumos tradicionāli tiek analizētas pedagoga 
profesionālās prasmes un personības īpašī-
bas, kam nenoliedzami ir svarīga loma pro-

fesionālās kompetences veidošanā un sko-
lotāja profesijas prestiža vērtēšanā. Mazāk 
uzmanības pētnieki veltījuši skolotāja ārējam 
veidolam jeb vizuālajam tēlam, lai gan tie-
ši ar tēla palīdzību bieži vien tiek radīti un 
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izplatīti noteikti stereotipi par profesiju, līdz 
ar to paaugstinot vai pazeminot tās presti-
žu sabiedrībā. Ar vizuālo tēlu mēs saprotam 
refleksiju par fenomenu, kas cilvēka apziņā 
veidojas iepriekšējās sociālās pieredzes re-
zultātā zīmju sistēmu formā.

Atkarībā no izmantotajiem avotiem, sko-
lotāja tēla pētniecībā var iezīmēt vairākus 
virzienus:
1. Skolotāja vizuālā tēla vēstures pētniecī-

ba balstās uz vēsturisko avotu studijām: 
skolotāja tēls tiek pētīts rakstiskajos  
avotos — mācību līdzekļos, presē, daiļli-
teratūrā u. tml., kā arī vizuālajos avotos: 
attēlos mācību grāmatās un presē, māks-
las darbos, fotogrāfijās u. tml. Vēsturiskā 
skatījumā skolotāja tēls ir aplūkots vai-
rākās starptautiskās konferencēs un zi-
nātniskajos žurnālos — joprojām plaši 
citēti ir divi raksti, kas 2000. g. publicēti 
žurnālā Paedagogica Historica: A. nóvoa 
un M. Viks ne tikai analizē skolotāja attē-
lojumu Eiropā kopš 19. gs. otrās puses, 
bet arī izskaidro skolotāja vizuālā tēla 
pētniecības metodoloģiju1. Balstoties uz 
šīm divām publikācijām, tapuši pētījumi 
par skolotāja tēla vēsturi Latvijā — gan 
par skolotāja tēlu 19. gs. otrās puses lat-
viešu prozā2, gan par padomju skolotāja 
tēlu skolēnu atmiņās3. plašs materiāls par 
skolotāja tēla vēsturi Latvijā ir pieejams 
arī A. Krūzes redakcijā izdotajā rakstu 
krājumā Laikmets un personība, kura 
13 sējumi ir publicēti no 2000. līdz 
2012. g.4

2. Skolotāja vizuālais tēls laikabiedru priekš-
statos tiek pētīts, izmantojot gan inter-
vijas, gan zīmējumus. Var uzskatīt, ka 
darbs šajā virzienā ir sācies ar D. V. Čem-
bersa pētījumu 1983. g., kurā skolēniem 
Francijā, ASV, Kanādā un Austrālijā deva 
uzdevumu uzzīmēt tipisku zinātnieku5. 
pēc līdzīgas metodoloģijas turpmāk pētīts 
arī skolotāja tēls. Šādi pētījumi pasaulē 
šobrīd notiek visai plaši: piem., tiek stu-
dēts noteikta mācību priekšmeta skolo-

tāja tēls6, kā arī priekšstati par skolotāja 
tēlu dažādās paaudzēs7. 

3. Skolotāja vizuālais tēls mūsdienās tiek 
pētīts, arī kā avotus izmantojot masu me-
dijus — filmas, seriālus, reklāmas, presi, 
interneta resursus u.tml. piem., ame-
rikāņu pētnieki ir analizējuši skolotāja 
tēlu populārajā TV multiplikācijas seriālā 
„Simpsoni”8.
Ievērojamas un plaši citētas publikācijas 

par skolotāja tēlu, kuras apvienojušas visus 
trīs minētos pētniecības virzienus, ir Kanādas 
pētnieču S. Vīberes un K. Mičelas 1995. g. 
izdotā grāmata „Tas ir dīvaini, tu neizska-
ties pēc skolotāja”9, kā arī ASV pētnieku 
p. B. Džozefas un E. Baneforda redakcijā 
2001. g. publicētais rakstu krājums „Skolo-
tāja tēli Amerikā”10.

Kā redzams, ievērojamākie pētījumi līdz 
šim tapuši amerikāņu un britu kultūrā, tādēļ 
skolotāja tēla plašākai izpratnei šķita svarī-
gi uzsākt pētījumus arī citās sabiedrībās un 
kultūrās. 

Skolotāja vizuālā tēla pētījuma meto-
doloģija. 2011./12. m. g. skolotāja vizuālā 
tēla pētniecība augstskolu docētāju vadībā 
notika desmit valstīs — Bulgārijā, Grieķijā, 
Meksikā, pakistānā, Serbijā, Slovēnijā, Angli-
jā, Dienvidāfrikā, Turcijā un Latvijā. Svarīga 
loma valstu izvēlē bija nejaušībai un perso-
nīgajiem kontaktiem, kas atbilst klasteru iz-
lasei, ko apraksta L. Koens, L. Menjons un  
K. Morisone11. pētījuma mērķis bija salīdzi-
nāt tipiska skolotāja tēlu skolēnu skatījumā 
dažādās valstīs, lai meklētu atbildi uz jautā-
jumiem, kas skolotāja tēla konceptā ir kopīgs, 
kas — atšķirīgs un kā to izskaidrot? 2012. g. 
pētījuma rezultāti tika publicēti I. Ķesteres, 
Č. Volhutera un R. Lozano redakcijā tapušajā 
grāmatā12, kurā katras valsts pētījums apko-
pots atsevišķā nodaļā. 

pētījuma metodoloģisko pamatu veidoja 
iepriekš minētās skolotāja tēla studijas, kā 
arī 2011. g. veiktais skolotāja tēla pētījums 
Latvijas skolēnu vidū13. Balstoties uz šīm 
publikācijām, identificēti svarīgākie skolo-
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tāja vizuālo tēlu raksturojošie komponenti: 
dzimums, ādas krāsa, vecums, ārējais iz-
skats (apģērbs, rotājumi un aksesuāri, apavi, 
matu sakārtojums, kosmētika, augums u.c.), 
verbālā komunikācija (balss raksturojums, 
tonis), neverbālā komunikācija (mīmika, ķer-
meņa valoda, kustība telpā), manieres (sa-
skarsmes kultūra), veselība.

pētījumā piedalījās no 89 līdz 140 piec-
padsmit gadu veci dažādu valstu skolēni. 
piecpadsmitgadīgi jaunieši kā respondenti 
izvēlēti tādēļ, ka lielākajā daļā pasaules val-
stu šajā vecumā skolēni mācās vispārizglīto-
jošās skolās un nav vēl iestājušies dažādās 
profesionālajām interesēm atbilstīgās mācību 
iestādēs. Tātad šī auditorija visumā ir homo-
gēna un salīdzināma. Šajā vecumā skolēniem 
ir attīstījusies abstraktā domāšana, viņi jau 
ieguvuši noteiktu personīgo pieredzi attiecī-
bās ar skolotājiem, ko vairs neietekmē nedz 
jaunākajam vecumam raksturīgā autoritātes 
bijāšana un idealizēšana, nedz agrīnā pusau-
džu vecuma izteiktais dumpinieciskums pret 
pieaugušo pasauli14. Līdz ar to skolotāja tēla 
aprakstā šie respondenti varētu tuvoties ob-
jektivitātei. 

Respondentu kopa katrā valstī tika veido-
ta, aptverot iespējami visas attiecīgās sabied-
rības sociālās grupas: zēnus un meitenes, 
lauciniekus un pilsētniekus, dažādu rasu un 
tautību pārstāvjus. no Latvijas pētījumā pie-
dalījās simt skolēnu. no tiem 52% zēni, 48% 
meitenes. Skolēni mācījās pilsētas, mazpilsē-
tas un lauku skolās. 64% bija latvieši, pārējie 
36% mazākumtautību pārstāvji — 23% krie-
vi, 4% baltkrievi, 2% ebreji, pa vienam pro-
centam zviedri, vācieši, poļi, afgāņi, gruzīni, 
ukraiņi un azerbaidžāņi. 

Vadoties no D. V. Čembersa pētījuma, kā 
arī no S. Vīberes un K. Mitčelas pētījumiem15, 
datu vākšanā izmantota anketēšana ar vienu 
atvērtu jautājumu, uz kuru bija iespējams at-
bildēt, rakstot un/vai zīmējot. Visi responden-
ti saņēma papīra lapu, uz kuras respondentu 
dzimtajā vai viņiem saprotamā valodā bija 
uzrakstīts jautājums „Kāds izskatās tipisks 

skolotājs?”. Respondenti tika uzaicināti uz la-
pas abām pusēm skolotāja tēlu aprakstīt un/
vai uzzīmēt. no simt skolēniem Latvijā 39% 
tikai aprakstīja tipisku skolotāju, 60% gan 
aprakstīja, gan zīmēja, viens procents sko-
lēnu — tikai zīmēja. Respondentu personīgā 
informācija netika vākta, jo pētījuma rezultā-
tus nebija paredzēts korelēt ar respondentu 
dzimumu, dzīves vietu, rasi, tautību u. c. per-
sonības parametriem. 

Lai gan jautājums respondentiem bija 
skaidri definēts, visās aptaujā iesaistītajās 
valstīs pētnieki saņēma informāciju ne tikai 
par to, kāds ir tipisks skolotājs, bet arī par to, 
kādam skolotājam ir jābūt. 

Šī raksta mērķis ir meklēt atbildes uz 
jautājumu, kāds ir skolotāja vizuālais tēls 
Latvijas skolēnu skatījumā salīdzinājumā ar 
skolotāja tēlu citās valstīs un ko šis tēls lie-
cina par skolotāja profesiju? Lai izvairītos no 
pārāk krasām sociālā un kultūras konteksta 
atšķirībām, skolotāja tēls Latvijā salīdzināts 
tikai ar respondentu viedokli Eiropas Savie-
nības valstīs un ES kandidātvalstīs — Angli-
jā, Serbijā, Slovēnijā, Grieķijā, Bulgārijā un 
Turcijā. Kopskaitā no visām valstīm pētījumā 
bija iesaistīti 749 respondenti. Salīdzinājums 
izmantots, lai, kā norādījuši M. Kroslijs un 
K. Vatsone, runājot par salīdzinošo pētījumu 
mērķiem, labāk varētu izprast un izskaidrot 
situāciju savā valstī16. Visas skolēnu atbildes 
apstrādātas arī kvantitatīvi, reģistrējot vizuālā 
tēla komponentu atzīmēšanas biežumu. Salī-
dzinājumam ar citām valstīm izmantoti tikai 
tie tēla komponenti, kas bija minēti respon-
dentu atbildēs visās valstīs.  

Tā kā skolotāja vizuālā tēla studijās pētīts 
cilvēka skatījums uz cilvēku, kura interpretā-
ciju veic pētnieks no sava skatpunkta, tad, 
protams, skolotāja tēla izprašana un izskaid-
rošana ir komplicēts process, kas iespējams 
no dažādām perspektīvām un dažādos kon-
tekstos. jāpiekrīt F. Džesperini un M. Vika 
viedoklim, ka vizuālā tēla izpratnei ir vaja-
dzīga tāda pat lasītprasme kā rakstīta teksta 
lasīšanai17. Tādēļ izmantojām j. Maršalas18, 
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n. Devī19, K. Rousmenieres20, F. Džesperini 
un M. Vika21 darbus par vizuālo avotu pēt-
niecību, S. Vīberes un K. Mičelas darbus par 
skolotāja vizuālā tēla izpratni22, kā arī pētī-
jumus par skolotāja profesijas sociālajiem 
aspektiem. Tā kā vizuālajā tēlā īpaša nozī-
me ķermenim, izmantots arī T. prazinska un  
T. F. Keša redakcijā publicētais darbs „Ķer-
meņa tēls: Rokasgrāmata teorijās, pētījumos 
un klīniskajā praksē”, kurā apkopoti koncepti 
par cilvēka ķermeni no psiholoģiskā, filozofis-
kā, sociokulturālā un medicīniskā skatpunk-
ta23. Taču, kā raksta j. Maršala, visi vizuālie 
iespaidi tiek filtrēti caur pieredzi un kultūru, 
neviena uztvere nav tieša un brīva no kontek-
sta24. Tādēļ izmantojām T. Meja pieeju, kurš, 
runājot par pētījumiem sociālajās zinātnēs, 
apraksta politisko, ekonomisko, sociālo un 
kultūras kontekstu, kā arī etnometodoloģisko 
perspektīvu, kad fenomens tiek aplūkots ko-
lektīvās apziņas kontekstā25. precīzi definēta-
jai respondentu vecuma grupai tika izmantots 
L. Rutkas vecākā pusaudžu vecuma rakstu-
rojums26, kā arī M. p. Levine un L. Smolakas 
pētījums par ķermeņa tēlu 12 līdz 17 gadīgu 
jauniešu skatījumā27. Tādējādi Latvijas skolo-
tāja vizuālais tēls analizēts profesijas sociāla-
jā raksturojumā un kultūrvēsturiskajā kontek-
stā, kā arī ņemot vērā respondentu vecuma 
īpatnības. Taču apzināmies, ka savāktais 
materiāls joprojām raisa jautājumus un paver 
dažādas interpretācijas iespējas. 

Skolotāja vizuālā tēla raksturojums. 
Dzimums. Latvijā lielākā daļa responden-
tu (59%) kā tipisku skolotāju redz sievieti. 
Šeit iekļautas arī tās atbildes, kurās skolēni 
rakstiskajā daļā runāja vispārināti (vīriešu 
dzimtē28 vai daudzskaitlī), bet zīmēja sievieti. 
Tikai 11% respondentu norādīja, ka tipisks 
skolotājs ir vīrietis. Skolēnu viedoklis par 
skolotāja dzimumu atbilst profesijas statisti-
kai: Latvijas vispārizglītojošajās skolās strā-
dā 18 130 skolotāji, no kuriem 16 303 jeb 
89,9 % ir sievietes29, līdz ar to Latvijā, tāpat 
kā citās Eiropas valstīs30, noteikti var runāt 
par skolotāju profesijas feminizāciju. jāpiekrīt 

S. Vīberei un K. Mičelai, ka tas nozīmē runāt 
par „sievieti un sieviešu kultūru”31, un tas, kā 
atzīmēts vairākos pētījumos32, pazemina sko-
lotāju profesijas prestižu. 

Tomēr atklāts ir jautājums — kā skolotāju 
profesijas feminizēšanos vērtē paši skolēni? 
Lai atbildētu uz šo jautājumu, svarīgi ir no-
skaidrot, kādas skolotāja īpašības asociētas 
ar dzimumu? Latvijas respondentu atbildes 
atklāja, ka skolotājs vīrietis tiek uzskatīts par 
pārāk stingru. piem., kādā no zīmējumiem 
skolotājs ir attēlots ar bargu sejas izteiksmi, 
paužot lēmumu: „Sēdies, divi!” (sk. 1. zīm.). 
negatīvu viedokli par skolotājiem vīriešiem 
izteikuši arī Anglijas skolēni — skolotāji rak-
sturoti ar tādiem vārdiem kā „nejauks”, „īgns” 
un „apklusti!”33. Savukārt skolotāja sieviete 
asociējas ar smaidu, maigumu un rūpēm. 
Taču arī viņa tiek kritizēta: Slovēnijas skolēni 
raksta, ka “vīrieši skolotāji parasti ir jautri un 

Zīmējums Nr.1. Latvija.
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relaksēti; skolotājas sievietes parasti ir daudz 
nopietnākas, sīkumainas un kaitinošas” 34. 
Tomēr arī humoru mīloši skolotāji vīrieši res-
pondentu atbildēs minēti vairakkārt, un tas, 
savukārt, ir punkts vīriešu labā. Līdz ar to 
gan negatīvas, gan pozitīvas iezīmes skolēni 
ir saskatījuši abiem dzimumiem, un neviens 
no tiem nav uzskatīts par izteikti ideālu sko-
lotāja darbam.

Skolotāja vecums. Lielākā daļa Latvijas 
respondentu skolotāju vecumu nav norādījuši 
(71%). Konkrētu gadu skaitu min vien septiņi 
respondenti: pārējo respondentu aprakstītā 
vecuma amplitūda ir plaša — no 25 līdz 70 
gadiem (turpmāk tekstā citātos no anketām 
saglabāts respondentu izteiksmes veids): „Ve-
cumam pārsvarā nav nozīmes, bet ieteicami 
25–70 gadi, jo, ja ir pārāk jauns skolotājs, 
tad nav forša skolotāja, jo viņa ir pārāk pakļā-
vīga, bet, ja ir veca, tad pārāk stingra.” Tekstā 
vai zīmējumos atklājas, ka skolotājs ir vidējos 
gados, kas atbilst arī statistiskajiem rādītā-
jiem: lielākais skaits Latvijas skolotāju ir ve-
cumā no 35 līdz 59 gadiem35, tātad — vidē-
jā vecumā. Tomēr jāņem vērā, ka skolēniem 
bieži vien grūtības ir sagādājis noteikt cilvēku 
vecumu — daudzi uzskata, ka skolotājs pēc 
30 jau ir vecs („jau kādi 30”), tādēļ šajā pē-
tījumā objektīvi izsvērt tipiska skolotāja vecu-
mu no Latvijas skolēnu viedokļa ir grūti. 

Arī citu valstu respondenti min plašu  
tipiska skolotāja vecuma amplitūdu — no 20 
līdz 60 gadiem, bet, runājot par ideālu skolo-
tāju, pievienojas Latvijas skolēniem uzskatā, 
ka skolotājs nedrīkst būt pārāk vecs. Šeit vie-
tā uzdot līdzīgu jautājumu kā iepriekš — kā-
das skolotāja īpašības tiek asociētas ar jaunī-
bu un vecumu? Gados vecākiem skolotājiem 
tiek pārmesta nespēja apgūt modernas mācī-
bu metodes un jaunās tehnoloģijas, grūtības 
komunikācijā ar jaunāko paaudzi dažādu do-
māšanas veidu dēļ, gados vecs skolotājs tiek 
raksturots arī kā noguris cilvēks. Iespējams, 
tādēļ viņš var arī šķist vecāks par saviem  
gadiem. Kā to liecina atbildes kopumā, skolē-
ni vēlas enerģisku, atraktīvu, aktīvu skolotāju, 

un šīs īpašības asociējas ar jaunību. Diemžēl 
šī mūsdienu Eiropas jaunās paaudzes vēl-
me tuvākajos gados diez vai piepildīsies, jo, 
kā norādīts Eiropas Komisijas paziņojumā, 
2010. g. caurmērā ES valstīs tikai 20% sko-
lotāju bija vecumā līdz 30 gadiem36. 

Skolotāja āriene. par skolotāja augumu 
respondentu atbildēs nav daudz informācijas, 
tomēr pieci procenti Latvijas skolēnu norādī-
ja, ka skolotājas ir „apaļīgas” un „paresnas”, 
arī Slovēnijas skolēni atzīmējuši, ka skolotāji 
ir tukli37. Tas 15 gadu vecumā noteikti nav 
kompliments, jo šajos gados estētikas stan-
darts ir slaida sieviete38. zīmējumi atklāj vai-
rāk — pārsvarā visās pētījuma dalībvalstīs 
skolotāju zīmē slaidu, proporcionāli veidotu. 
Taču uzkrītoši, ka sievietēm skolotājām nav 
iezīmētas krūtis. piem., Serbijas, Bulgārijas, 
Turcijas un Latvijas skolēni ir zīmējuši gados 
jaunas sievietes ar pilnīgi gludām auguma 
aprisēm (sk. 3. zīm.). Tas vedina domāt, ka 
skolotāja profesija tiek atdalīta no jelkādas 
seksualitātes, ko atzīmējušas arī S. Vībere 
un K. Mičela39. B. Frensis un K. Skiltone to 
komentē kā stereotipu, ka seksualitāte un 
sievišķība nav savienojama ar gudrību40, kas 
tradicionāli tiek uzskatīta par pedagoga pro-
fesionālu iezīmi. 

Skolotāju mati raksturoti dažādi — no 
īsiem līdz gariem, no taisniem līdz sprogai-
niem. Tikai Grieķijā pārliecināti, ka skolotā-
jām ir gari mati (20, 7%), bet vīriešiem —  
bārdas (19,2%)41, kas ir izteikti dzimtes 
stereotipi. Vienojoša atbildēs atziņa, ka sko-
lotāja mati ir kārtīgi un tīri, parasti sakārto-
ti — savīti mezglā (copē) vai saņemti „astē” 
(sk. 3. zīm.). Tās ir frizūras, kuru veidošana 
nav sarežģīta un neprasa lielu laika patēriņu. 
Divi Latvijas skolēni raksta, ka mati tiek krā-
soti: „Tipiska skolotāja, kas skolā strādājusi 
vairāk nekā desmit gadus, krāso matus.” Ļoti 
iespējams, ka tā ir norāde uz tradicionālo 
skolotāju izteikumu par sirmajiem matiem, 
ko sagādājuši skolēni.

Skolotāja apģērba izvēli nosaka gan valsts 
kultūras tradīcijas, gan skolotāja vecums un 
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auguma īpatnības. Apģērba aprakstu res-
pondentu atbildēs var iedalīt divās grupās: 
klasisks, konservatīvs apģērbs un sportisks, 
ērts ikdienas tērps. Latvijas skolēni, tāpat kā 
respondenti Anglijā, gan aprakstā, gan zīmē-
jumos vairāk attēlojuši skolotājus klasiskā 
tērpā: skolotājs vīrietis Latvijā ģērbies uzval-
kā vai biksēs un kreklā, kaklasaite ir viens 
no raksturīgiem aksesuāriem (sk. 1. zīm.); 
skolotājas valkā kostīmus, arī bikškostīmus, 
svārkus, blūzes vai džemperi (47%), retāk 
minētas kleitas, un tikai viens respondents 
minējis džinsus. Latvijā skolēni uzskata, ka 
skolotāju apģērbs ne vienmēr atspoguļo jau-
nākās modes tendences, daži rakstīja, ka ap-
ģērbs ir vecmodīgs vai tiek vilktas vienas un 
tās pašas drēbes. Biežāk minētās krāsas ir 
melns, pelēks un balts. Apģērbs ir atšķirīgs 
svētkos, kad tajā ienāk gaišāki toņi.

Savukārt respondenti Serbijā, Slovēni-

jā, Grieķijā un Bulgārijā kā tipisku skolotāja 
apģērbu atzīst džinsus, T-kreklus un pulove-
rus. Iespējams, to var skaidrot ar atšķirīgiem 
priekšstatiem par tipiska skolotāja vecumu: 
Slovēnijas respondenti minējuši, ka klasiski, 
parasti un vecmodīgi ģērbjas tikai gados ve-
cākās skolotājas42. Taču iespējams, ka skolo-
tāja apģērbu ietekmē tradīcijas, kas Anglijā 
un Latvijā ārējā izskata ziņā ir visai konser-
vatīvas. 

Raksturojot skolotāja apģērbu kopumā, 
visu valstu respondenti minējuši tādus ap-
zīmējumus kā „normāli”, „pieklājīgi”, „pie-
mēroti”, „atbilstoši etiķetei”, „tīri”, „kārtīgi”, 
„solīdi” un „lietišķi”. 

Kopumā tipiskā skolotāja ārieni var rak-
sturot kā pieticīgu un neuzkrītošu, un tieši 
tādu skolēni vēlas redzēt arī ideālo skolotā-
ju. Respondenti uzskata, ka skolotājam ir 
jābūt paraugam ārējā izskata ziņā: kāds no 
Latvijas skolēniem raksta, ka „skolotājs [..] 
ir viens no tiem, kas veido priekšstatu par 
to, kādam jāizskatās izglītotam, pieaugušam 
cilvēkam”. Latvijas skolēni norāda, ka nav 
pieņemami, ja skolotājas ģērbjas jauniešu 
stilā, kā pusaudži — skolotājam ir „jāzina 
robežas, nevajag mini, dekoltē”. Serbijas un 
Slovēnijas skolēni domā līdzīgi — skolotājām 
nav jāvalkā pārāk īsi svārki un augstpapēžu 
kurpes, skolotājs nedrīkst ģērbties izaicino-
ši. Turcijas skolēni raksta, ka skolotājam ir 
jāievēro tas pats, kas skolēniem: „ja skolas 
noteikumiem neatbilst gari nagi, tad arī sko-
lotājai tas ir jāņem vērāt. ja meitenēm ir no-
teikts matus saņemt astē, tad arī skolotājām 
jādara tāpat.”43 nav grūti pamanīt, kas šie 
ierobežojumi attiecas tikai uz sievietēm. Vai 
tas nozīmē, ka viņas biežāk nekā kolēģi vīrie-
ši cenšas izcelties ar savu ārieni?

zīmīga ir distances saglabāšana ārējā 
izskatā — tā, iespējams, apliecina skolēnu 
vēlmi pēc zināmas distances arī savstarpējās 
attiecībās: skolotājam ir jābūt pārākam — 
skolēni gaida paraugu, kam līdzināties.

Brilles, rādāmkociņš un portfelis. Visbie-
žāk pieminētais skolotāja aksesuārs ir brilles Zīmējums Nr.2. Latvija.
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(sk. 1., 2., 4. zīm.). To min gan Anglijas, gan 
Serbijas, gan Slovēnijas, gan Grieķijas res-
pondenti; Bulgārijā un Turcijā šāda skolotāja 
ir uzzīmēta. Latvijā brilles kā tipisku skolo-
tāja aksesuāru minējis 31% respondentu: 
„Iedomājoties skolotāju, es uzreiz iedomājos 
sievieti ar brillēm un kostīmu”, „Skolotājiem 
parasti ir brilles. nu visiem skolotājiem mūsu 
skolā nav, bet tādu es iedomājos tipisku sko-
lotāju”, „Tipiskam skolotājam ir brilles, viņš 
tās parasti uzliek brīdī, kad kaut ko lasa, kā 
arī nomet tās uz galda, kad mēdz būt dus-
mīgs uz klasi.” Serbijā un Slovēnijā skolēni 
atzīmējuši, ka tipisks skolotājs brilles tur uz 
degungala un veras skolēnos pāri tām44.

Brilles tradicionālajās kultūrās ir spēcīgs 
simbols, kas norāda gan uz skolotāja apzi-
nīgo un nepateicīgo darbu, labojot skolēnu 
burtnīcas, tādējādi bojājot redzi, gan arī ap-
liecina skolotāja piederību daudz lasošu in-

telektuāļu aprindām. Anglija šajā pētījumā ir 
vienīgā valsts, kuras respondenti ir atklājuši, 
ka brilles var kļūt arī par statusa simbolu —  
skolēni minējuši brilles no Gucci, Prada, 
D&G, kas var būt apliecinājums gan skolotāja 
turībai, gan skolēnu vēlmei, lai skolotāji val-
kātu aksesuārus ar zīmolu45. Astoņi procenti 
Latvijas respondentu ievērojuši, ka pedago-
giem rokā ir somas, portfeļi vai maisiņi (sk. 
1. zīm.). Šos aksesuārus tipiskam skolotājam 
piedēvējuši arī skolēni Anglijā, Serbijā, Slovē-
nijā un Grieķijā. paskaidrojumos minēts, ka 
soma nepieciešama, lai pārnēsātu skolēnu 
darbus un mācību materiālus jeb „pastāvīgi 
staipītu piezīmes un papīrus”46. 

Lai gan respondenti minējuši, ka skolo-
tāji izmanto jaunās tehnoloģijas, joprojām 
skolotājs tiek attēlots ar rādāmkociņu rokās  
(sk. 2., 4. zīm.). Latvijā tā tipisku skolotāju 
redz pieci procenti respondentu. 

Zīmējums Nr.3 . Latvija. Zīmējums Nr. 4. Slovēnija.
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Var pievienoties S. Vīberes un K. Mičelas 
atziņai, ka brilles, rādāmkociņš un portfelis 
ir apliecinājums skolotāja spējai kontrolēt 
apkārt notiekošo, kā arī ir skolotāja varas un 
identitātes simboli47. 

Skolotāja balss. Visbagātāko apzīmējumu 
klāstu ir izpelnījusies skolotāja balss. pētīju-
ma dalībvalstīs tai piešķirti gan pozitīvi, gan 
iznīcinoši negatīvi epiteti: skolotāja balss var 
būt „optimistiska”, „entuziasma pilna”, „mai-
ga”, „jauka”, „mīloša”, „laipna”, „skaidra un 
artikulēta”, „cēla”, „zema”, „dziļa”, „enerģis-
ka”, „autoritatīva”, „satraukta”, „monotona”, 
„lēna”, „kategoriska un dominējoša”, „melan-
holiska”, „nebeidzama”, „pašpārliecināta”, 
„paštaisna”, „stipri draudoša”, „prasīga”, 
„manierīga”, „precīza un caururbjoša”, „apni-
cīga”, „biedējoša un skaļa”. Šķiet, ka ar šiem 
balss apzīmējumiem īsi un precīzi ir rakstu-
rota arī skolotāja personība. piem., Grieķijā 
48,5 % respondentu skolotāja balsi atzinuši 
par draudzīgu48. 

Latvijas skolēni visbiežāk minējuši, ka 
skolotāja balss ir skaļa (12%), jo „viņām 
jārunā skaļāk par 30 skolēniem”. Kā skaļu 
skolotāja balsi raksturojuši arī skolēni An-
glijā un Slovēnijā. Skolēni Slovēnijā, Turcijā 
un Latvijā uzskata, ka skolotāji runā literāri 
pareizi. Latvijas skolēni raksta, ka skolotāju 
runa ir bez žargonvārdiem, vienkāršrunas vār-
diem: „nelieto citu klātbūtnē lamu vārdus.” 
Latvijas skolēniem šķiet, ka skolotāju valoda 
ir bagāta, daudz tajā ir svešvārdu, un tas ir 
labi: „Skolotājam jārunā tā, lai skolēniem lik-
tos, ka viņi runā ar gudru cilvēku.” Taču daž-
kārt skolotāji runā pārāk daudz. Tā uzskata 
gan Bulgārijas, gan Latvijas skolēni: „Runā-
šana viņiem ir iedzimta no bērnības.” Latvi-
jas skolēni raksta, ka skolotāji runā nosvērti, 
mierīgi, strikti, noteikti, „pilniem, sakarīgiem 
teikumiem, vienmēr pauž savu viedokli, ne-
daudz iebiedējoši”. 

Taču respondenti norādījuši arī, ka skolo-
tāji mēdz izmantot savu balsi skolēnu discip-
linēšanai un dara to kliedzot. Latvijas skolēni 
novērojuši — kad skolotājs ir dusmīgs, balss 

kļūst skaļāka, balss tonis spalgāks un drau-
došs („tev, mazo puisīt, būs nv!”). Serbijas 
skolēni raksta, ka skolotāji „kliedz, kad ir 
nokaitināti”49; kliedzošs skolotājs minēts arī 
respondentu atbildēs Bulgārijā un Turcijā. 

Detalizētie un emocionālie balss apraksti 
liecina, ka tas ir viens no svarīgākajiem skolo-
tāja profesionālajiem instrumentiem, pat vēl 
viens varas instruments50, ar kuru var izpel-
nīties gan skolēnu uzticību un mīlestību, gan 
bailes un nopēlumu. 

neverbālā komunikācija. Kā uzskata psi-
hologi, tieši neverbāli — ar distanci, pozu, 
acu kontaktu, mīmiku, kustībām un žestiem 
tiek nodota emocionāli visvairāk piesātinātā 
informācija51. Tādēļ ir loģiski, ka skolotāju 
žestu un mīmikas vērtējumā ir daudz galē-
jību.

Daļa respondentu uzskata, ka tipiska sko-
lotāja sejas izteiksme ir jauka un smaidīga. 
Tādu skolotāju redz skolēni Serbijā un Slo-
vēnijā, kā arī Bulgārijā, kur lielākā daļa res-
pondentu raksta, ka skolotāja sejas izteiksme 
ir mierīga, pacietīga, draudzīga, simpātiska, 
skolotāji bieži smaida52. Grieķijā skolotāju 
par smaidīgu atzinuši pat 46,4 % respon-
dentu un 59,2% — par humoru mīlošu53. 
Latvijā tikai seši procenti respondentu atzī-
mē, ka skolotājs ir smaidīgs, un viens sko-
lēns smaidu ir uzskatījis par negatīvu iezīmi: 
„ ... un tas noslēpumaini priecīgais smaids, 
kad kādam jāliek nesekmīga atzīme.” 

Latvijas skolēni zīmējumos vairāk attēlo-
juši savilktas uzacis, dusmīgu sejas izteiks-
mi vai pozu, kurā skolotājs ar visu ķermeni 
pauž neapmierinātību un agresiju; pa reizei 
zīmētas rokas bikšu kabatās, aiz muguras, uz 
krūtīm sakrustotas. Arī Bulgārijas un Serbi-
jas skolēni atzīst, ka skolotājs dažreiz ir ass, 
nesavaldīgs, nervozs, atkarībā no viņa tā brī-
ža garastāvokļa vai privātajām problēmām, 
skolotāja sejas izteiksme mēdz būt dusmīga, 
satraukta, ļauna, nicinoša, ironiska54. Kāds 
Slovēnijas skolēns saka, ka „viņi nerāda sa-
vas emocijas, kamēr nav dusmīgi — tad viņi 
izrāda savas emocijas skaļi un skaidri ar dus-
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mīgu skatienu pāri brillēm”55. Atkarībā no 
kultūras tradīcijām gan pozitīvi, gan negatīvi 
vērtēta žestikulēšana. piem., Latvijas skolēni 
minējuši, ka skolotājs plātās ar rokām, kad ir 
dusmīgs, savukārt Grieķijas skolēniem patīk, 
ja skolotājs žestikulē. 

Skolēnu skatījumā skolotājs atrodas 
vai nu skolā, vai „tukšumā”, bez konteksta  
(sk. 1., 3. zīm.) — nav zīmējumu, kuros sko-
lotājs būtu redzams darbībā, kas nav saistīta 
ar mācīšanu. Tipisks skolotājs atrodas klasē. 
pieci procenti Latvijas skolēnu zīmējuši sko-
lotāju, sēžot pie galda klases priekšā vai arī 
stāvot pie tāfeles. Tāpat skolotāju attēlojuši 
citu valstu respondenti — klases priekšā, kur 
skolotājs pats labi redzams un viņš var redzēt 
arī skolēnus (sk. 2., 4. zīm.). nedaudzajiem 
zīmējumiem, kur redzams skolotājs kopā ar 
skolēniem, ir viena kopīga iezīme — skolēni 
proporcionāli daudz mazāki par skolotājiem 
(sk. 2. zīm.), un tas, protams, norāda uz sko-
lotāja milzīgo autoritāti, kas tiek panākta ar 
dažādiem līdzekļiem.

Secinājumi un diskusija. Mūsu pētīju-
ma galvenais rezultāts ir vēl viens stāsts 
par skolotāja profesiju, kuras veiksmes un 
problēmas reflektē skolotāja tēlā, padarot to 
cieši saistītu ar profesionālajām kvalitātēm. 
Dalībvalstu respondenti atklājuši pārsteidzo-
ši līdzīgus skolotāja tēlus (sk. 2., 4. zīm.), 
kas polarizējas divās galējībās: 1) skolotājs 
kā varas nesējs, kas var būt gan intelektuāls 
profesionālis, gan diktators, un 2) skolotājs 
kā draugs un mātišķs/tēvišķs padomdevējs. 
Latvijas respondentu atbildēs dominē pirmais 
variants — skolotājs kā atturīgs, nopietns un 
pat bargs skolēna likteņa lēmējs, kas atbilst 
tradicionālajam skolotāja tēlam Latvijas pe-
dagoģijas vēsturē56. Mūsdienās šāda pozīcija 
ir visai bīstama — skolotājs vairs nav patie-
sības „ikona” un varas ceļā iegūto autoritāti 
viegli var pakļaut šaubām. 

Tipiska skolotāja āriene ir neuzkrītoša,  
pat blāva, un tam ir savs populārs izskaidro-
jums — skolotājs ar savu izskatu nedrīkst no-
vērst skolēnu uzmanību no mācībām. Taču, 

palūkojoties vēsturē, redzams, ka skolotāja 
profesija tradicionāli bijusi cieši saistīta ar 
reliģisko vērtību popularizēšanu, starp kurām 
pieticība ir viena no svarīgākajām tikumiska-
jām īpašībām. Šī ētiskā vērtība joprojām ir 
aktuāla daudzās sabiedrībās. Rodas paradok-
sāls secinājums: skolotājam izskatīties spilgti 
bieži vien liedz finansiālais stāvoklis un laika 
trūkums, un sabiedrība no viņa to nebūt ne-
gaida, jo pieticīga, bet kārtīga izskata skolo-
tājs ir paraugs jaunatnei. Viņš apliecina, ka 
ne jau manta dzīvē ir galvenais, bet gan inte-
lektuālie sasniegumi. Un šāda doma noteikti 
ir pievilcīga vismaz daļai sabiedrības.

Gadu simtiem nemainīga ir palikusi sko-
lotāja vieta klases telpā — skolotājs atrodas 
klases priekšā, kur viņu visi var redzēt un viņš 
var redzēt visus. Mūsu pētījums apliecina at-
tīstību pozitīvā virzienā — skolotājs kļuvis 
dinamiskāks, viņš vairs nav sēdošs, viņš iz-
manto ķermeņa valodu. Uz aktivitāti norāda 
arī skolotāja tērpa apzīmējums — tas ir ērts 
un sportisks. Tātad skolotāji mēdz izvēlēties 
tādas drēbes, kas ļauj brīvi kustēties. Kāda 
Latvijas skolēna raksturojumā skolotājs pat 
nedaudz atgādina veiklu mednieku: „Skolotā-
ju raksturo ātra gaita, laba redze un dzirde.”

Skolotāja tēlu mūsu pētījumā dažkārt bija 
grūti atdalīt no ideālā skolotāja, jo respon-
denti „skolotājs ir...” vietā bieži lietoja „sko-
lotājam ir jābūt...”. Tas raisa jautājumu —  
kāpēc par skolotāju visbiežāk tiek runāts jā-
būtības formā? Vai tādēļ, ka šodienas skolo-
tājs sabiedrību neapmierina? Vai arī skola un 
skolotājs ir tēmas, kurās sabiedrība adekvāti 
nenovērtē savu kompetenci, jo skolā taču ir 
mācījušies visi? Kā raksta E. Hojle, fakts, ka 
visiem ir skološanās pieredze, laupa mācīša-
nai jebkādu tās prestižu paaugstinošu noslē-
pumainību57.

Spriežot pēc respondentu izteikumiem, 
skolotāja tēlu diemžēl ietekmē pārslodze 
darbā, laika trūkums, to radītais stress un 
nogurums. Ar to var būt izskaidrojama sko-
lotāju nervozā izturēšanās, smaida trūkums 
un kliegšana. pārsteidzoši, ka šajā ziņā nav 
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vērojama saistība ar atalgojumu: starp pētīju-
ma dalībvalstīm augstāko atalgojumu saņem 
skolotāji Anglijā, bet zemāko — Bulgārijā58, 
taču visdraudzīgākais un smaidīgākais ir vi-
dēji atalgotais skolotājs Grieķijā. Iespējams, 
to ietekmē kultūras tradīcijas. Taču nozīme 
ir arī augstajām skolēnu un visas sabiedrības 
gaidām pēc skolotāja kā parauga un ideāla, 
ko skolotājs, būdams tikai reāls cilvēks, ne-
spēj attaisnot. Tā kā par skolotājiem parasti 
kļūst apzinīgi cilvēki, tad sabiedrības cerību 
it kā neattaisnošana, protams, rada diskom-
fortu.

Stāsts par skolotāja tēlu lielā mērā ir arī 
stāsts par pašiem respondentiem — skolē-
niem. piem., kāpēc skolotāja tēls tiek tik ļoti 
polarizēts: labais ir ļoti labs un sliktais — ļoti 
slikts? Iespējams, šis emocionālais skatījums 
liecina, ka skolotāji ir ļoti spilgtas un nozīmī-
gas personības jauniešu dzīvē. Skaidrojumu 
var meklēt arī katra respondenta individuāla-
jā pieredzē — cik tā saskarsmē ar skolotājiem 
ir pozitīva un cik negatīva. negatīvā pieredze 
diemžēl atmiņā bieži vien iespiežas spilgtāk 
un neizdzēšamāk. Tādēļ tipiskā skolotāja 
tēls var kļūt par grēkāzi tiem dažiem aizvai-
nojumiem, kas piedzīvoti skolas gados un 
turpmākajā dzīvē izpaužas kā negatīva sko-
lotāja tēla projicēšana sabiedriskajā telpā. Kā 
raksta S. Encelbergere, pieaugušie bieži vien 
savu skolā iegūto negatīvo pieredzi un pārdzī-
vojumus reducē uz skolotāju un vaino viņu 
savās vai savu bērnu dzīves neveiksmēs59. 
Tā skolotāja tēls iekļūst zināmā „apburtajā 
lokā” — masu kultūra atspoguļo skolotāju, 
kāds tas glabājas sabiedrības kolektīvajā at-
miņā, un sabiedrība to iedomājas tādu, kādu 
to attēlo mediji. Kā uzskata V. Eijers, dažkārt 
kolektīvā atmiņa ir daudz dogmatiskāka par 
kādu politisku spēku un saliedējošāka par 
kādu reliģisku sektu60. Šie pelnītie un nepel-
nītie negatīvie stereotipi ļoti grūti izmaināmi, 
un līdz ar to cieš skolotāja profesijas prestižs.

Turpmākajiem pētījumiem ir iespējams 
izvirzīt arī šādus jautājumus: skolotāja tēls 
sabiedrībā, atsaucoties uz pētījumiem tā vēs-

turē, mainās daudz lēnāk nekā realitātē — kā 
to vērtēt? Vai skolotāju drīkst vainot par viņa 
tēlu — vai tas ir realitātes, vai masu kultū-
ras radīts? par ko skolēni nerunā, raksturojot 
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THE VISUAL IMAgE Of THE TEACHER Of LATVIA  
In THE PERSPECTIVE Of EUROPEAn PUPILS

Iveta Ķestere
Baiba Kaļķe

Summary

Key words: a teacher, teacher’s visual image, teacher’s profession 

The aim of the article The visual image of the teacher of Latvia in the perspective of 
European pupils is to seek answers to the question what is the teacher’s visual image in the 
eyes of Latvia’s pupils in comparison with the teacher’s image in other European countries and 
what this image tells about the teacher’s profession. The visual image in our understanding 
means the reflection on the phenomenon that develops in the human consciousness as a result 
of former social experience in the form of sign system. The teacher’s image that is preserved in 
the collective consciousness of the society influences the prestige of the teacher’s profession. 

It is possible to study the teacher’s image using historical evidence, interviews and 
drawings as well as mass media as sources. The participants of the study carried out by the 
authors in the academic year 2011/2012 were 100 15 years old pupils of Latvia who in their 
descriptions and drawings tried to answer the question “What does a typical teacher look 
like?” The answers of Latvia’s respondents were compared with answers that were received 
from a study with identical methodology in the European Union and its candidate countries 
— England, Serbia, Slovenia, Greece, Bulgaria and Turkey. The number of respondents taken 
together in all countries was 749. The following components describing the teacher’s visual 
image were analyzed: gender, age, outer appearance (height, hairdo, clothes, accessories), 
verbal communication (description of the voice, tone), non-verbal communication (mimics, 
body language, movements in the room). The teacher’s visual image in Latvia was analyzed 
in the context of the social description of the profession and the cultural and historical context 
as well as taking into account the age peculiarities of the respondents. The results of the study 
revealed that the teacher’s visual image is closely connected with the teacher’s personal feat-
ures and professional qualities. Although the question was explicitly defined the respondents 
not only described what the teacher was like but also what the teacher should be like. The 
respondents’ opinion in all countries participating in the study was surprisingly similar. The 
teacher’s image polarized in two extremes: 1) teacher as the bearer of power who can be both 
an intellectual professional and a dictator and 2) teacher as a friend and a motherly/fatherly 
adviser. The first version dominates in the answers of Latvia’s respondents. The visual image 
of a typical teacher is simple, inconspicuous and it is assessed positively as a useful model of 
intellectual achievement for the youth. When compared with the teacher’s image in the his-
torical evidence the modern teacher has become more dynamic. However, the teacher is not 
depicted as a happy creature: overload and the society expectations for an ideal teacher builds 
up discomfort in teachers. The story about the teacher’s image largely is also the story about 
the respondents themselves — pupils: the prominently significant place of the teacher in their 
life and their own experience. 
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Kopš Latvijas zinātņu akadēmijas dibi-
nāšanas 1946. g. par vienu no tās darbības 
pamatprincipiem kļuva pētnieku uzmanība 
pret Latvijas zemi, novadiem, novadu kultū-
ras daudzveidību un tās veidotājiem — mūsu 
valsts iedzīvotājiem. zinātniskajās ekspedīci-
jās novērotas un fiksētas tautas dzīves liecī-
bas, rūpīgi vākti fakti arhīvos, apkopoti doku-
menti un materiāli par strauji mainīgām un 
zūdošām novadu kultūras vērtībām. Mēs at-
rodamies nepārtrauktā mainībā, mums līdzi 
mainās kultūrvide, sadzīve, valoda un priekš-
metiskā pasaule, un tieši tādēļ šis pētniecī-
bas process ir nemitīgi turpināms. Etnogrāfu, 
folkloristu, vēsturnieku, valodnieku, arhitek-
tūras un mākslas pētnieku un daudzu citu 
nozaru zinātnieku uzdevums ir sekot pārmai-
ņām, sistematizēt gan nezūdošās vērtības, 
gan arī modelēt mūsu tautas un tās kultūras 
turpmāko gaitu 21. gadsimtenī. 

Apzinoties to, ka valsts pētījumu prog-
ramma „Letonika” sava vispārinošā rakstura 
un valstiskā mēroga dēļ nespēs aptvert visu 
Latvijas novadu kultūras daudzveidību tās ne-
atkārtojamajās izpausmēs, 1996. g. viens no 
Latvijas ievērojamākajiem etnogrāfiem akadē-
miķis Saulvedis cimermanis ar LzA izbrau-
kumu sēdēm, reģionālajām konferencēm un 
ekspedīcijām vairākos novados uzsāka paralē-
lu projektu, kura dalībnieku zinātniskie raksti 
un referāti publicēti žurnālā „Latvijas zinātņu 
Akadēmijas Vēstis” un valsts oficiālajā laik-
rakstā „Latvijas Vēstnesis”, bet kopš 1998. g. 
tiek apkopoti „Letonikas bibliotēkas” sējumos, 
kurus izdod apgāds „LzA Vēstis”. Vairums ša-
jos sējumos iekļauto apcerējumu balstīti avotu 
pētījumos, par izziņas pamatvērtību uzskatot 
arhīvos dokumentētus kultūras faktus, agrāk 
nepublicētu arhīvu un zinātnisko ekspedīciju 
materiālu interpretāciju. Tieši šādā veidā ir 

radušies „Letonikas bibliotēkas” sējumi, kuri 
ietver jaunus, vērtīgus unikālus materiālus 
par lībiešu apdzīvoto teritoriju valodas, etno-
grāfijas un kultūras liecībām („Kultūrvēstu-
res avoti un Latvijas piekraste”, sastādītājs 
un redaktors S. cimermanis, 2008), par 
malēniešu radošo darbību un valodu (autori  
D. Markus un j. Raipulis, 2010), pētījumus 
par Latvijas kultūrvides veidošanos („Kultūr-
vēstures avoti un Latvijas ainava”, sastādī-
tājs un redaktors S. cimermanis, 2011), kā 
arī akadēmiskās zinātnes gaismā apkopotas 
un vērtētas Alūksnes novada kultūras daudz-
veidības izpausmes („Kultūrvēstures avoti un 
Alūksnes novads”, sastādītāji un zinātniskie 
redaktori D. Markus, S. cimermanis, 2013). 
pateicos Alūksnes novada pašvaldībai par pie-
šķirto finansējumu grāmatas „Kultūrvēstures 
avoti un Alūksnes novads” arī otrajam izde-
vumam.

Mana pieredze atļauj apgalvot, ka valsts 
un tās iedzīvotāju spēks veidojas stipros un 
attīstītos reģionos, visu novadu saimniecis-
kajā un garīgajā attīstībā. Šī attīstība nav 
iespējama bez progresīvi domājošiem cil-
vēkiem, kuru vēsturiskā atmiņa, kultūras 
mantojums un garīgais spēks ir smelts savas 
zemes mīlestībā, vērtību izpratnē un piede-
rības sajūtā savam novadam. Sadarbība ar 
tik augsta ētiskā rūdījuma ļaudīm arvien nes 
gandarījumu un mudina zinātnes pārstāvjus 
nemitīgi iedziļināties un izprast nācijas kul-
tūras dziļākos slāņus, atklāt līdz šim neno-
skaidrotas kopsakarības un meklēt atbildes 
neparastu cilvēku dzīvesstāstos un vēstures 
liecībās. Šādā abpusējas cieņas un uzticības 
gaisotnē stiprinās garīgās vienotības saiknes,  
kopīgajā izziņas ceļā iesaistīto novadnieku un 
viņu kultūrvēstures pētnieku starpā veidojas 
pilnīgāka zinātniskās izpratnes aina. 

KULTŪRAS VĒSTURES IzzInāŠAnA 
nOVADOS
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ZInāTnES DZīVE

Latvijas zinātnes dzīves organizēšanas 
un vadīšanas aspektā par svarīgāko moti-
vāciju kļūst kopīgi nodzīvotā laika vērtība, 
kuras apzinātais neatgriezeniskums aiznes 
nebūtībā mūsu materiālās un garīgās dzīves  
mirkļus. Es pateicos ikviena novada vadītā-
jiem, kultūras darba organizētājiem un ikvie-
nam, kurš paaudžu paaudzēs gūst piepildī-
jumu ar savu nepavisam ne vienkāršo dzīvi 
Latvijas laukos, piešķirot tai īpašu jēgu un 
palīdzot saskatīt tās neatkārtojamo skaistu-

mu arī citiem mūsu dzimtenes iedzīvotājiem. 
pateicībā par zinātniekiem dāvāto uzticību 
dzīves unikālo un neatkārtojamo liecību fik-
sēšanā vēlos izteikt pārliecību, ka līdzšinējā 
sadarbība ir nesusi gandarījumu par veikumu 
abām pusēm, un apliecinu ticību arī turpmā-
kai interesei jaunos pētījumos atsegt vēl neiz-
zinātas mūsu vēstures un kultūras šķautnes. 

Ojārs Spārītis, 
LZA prezidents  

KULTŪRVĒSTURES AVOTI Un  
ALŪKSnES nOVADS
Rakstu krājums (Sast., red. un papild.  
Dace Markus, Saulvedis Cimermanis). 
Letonikas bibliotēka. 
Rīga: „LZA Vēstis”, 2013. 
383 lpp. 

KULTŪRVĒSTURES AVOTI Un 
ALŪKSnES nOVADS

Rakstu krājums „Kultūrvēstures avoti un 
Alūksnes novads” ir apgāda „Latvijas zināt-
ņu Akadēmijas Vēstis” 1998. g. nodibinātās 
kultūrvēsturisko grāmatu sērijas „Letoni-
kas bibliotēka” sestais izdevums. Tas veltīts 
Alūksnes novada ļaudīm, kuri mīt tajos zie-
meļaustrumlatvijas 15 pagastos un Alūksnes 
pilsētā, kas administratīvi teritoriālās refor-
mas gaitā 2009. g. apvienojās minētajā no-

vadā. Laika ziņā krājums aptver posmu no 
17. gs. līdz mūsu dienām un tematiski ir ļoti 
bagāts.

Krājumā ievietotā 21 apcerējuma pama-
tā ir Alūksnes novada pašvaldības, Latvijas 
zinātņu akadēmijas un Rīgas pedagoģijas 
un izglītības vadības akadēmijas 2011. g.  
25. un 26. augustā Alūksnē sarīkotās zi-
nātniskās konferences „Alūksnes novada  
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kultūrvēstures jautājumi” referāti. publicētie 
raksti ir šo referātu papildinājumi ar kultūr-
vēstures avotu analīzi, kopsakarību meklē-
jumiem un ar paplašinātiem secinājumiem. 
Grāmatas izdošanu finansēja Alūksnes no-
vada pašvaldība. Daces Markus apcerējums 
„Malēnisko izlokšņu fonētika mūsdienās” un 
jēkaba Raipuļa apcerējums „Malēnieši cit-
zemju mācību iestādēs” sagatavoti ar Valsts 
pētījumu programmas „nacionālā identitāte 
(valoda, Latvijas vēsture, kultūra, cilvēkdro-
šība)” finansiālu atbalstu. 

Recenzējamā krājuma rakstu kvalitātes 
augsto līmeni ir nodrošinājis izvēlētais pētnie-
ku kolektīvs. Grāmatas sastādītājiem un zināt-
niskajiem redaktoriem izdevies izveidot tādu 
radošu autoru kopumu, kurā līdzās pieredzes 
bagātiem zinātniekiem ar savām pirmajām 
publikācijām iekļāvušies sastādītāju audzinā-
tie jaunie pētnieki. Autoru atlase — dažādu 
jomu speciālisti (biologi, etnogrāfi, folkloristi, 
kultūras, literatūras un mākslas vēsturnieki, 
pedagogi, valodnieki, vēsturnieki), kuru vai-
rums dzimuši Alūksnes novadā. pēc dažādu 
specialitāšu apguves viņi joprojām dzīvo un 
strādā savā novadā, līdzās pamatdarbam pie-
vēršoties novadpētniecībai. Autoru kopā ir arī 
malēnieši, kuri darba gaitās nonākuši citos 
novados. Avotu pētīšanai sagatavotu autoru 
sastāva izveidošana ir raksturīga visiem Leto-
nikas bibliotēkas izdevumiem. Visai Letonikas 
bibliotēkai ir kopīga iezīme — metodiski bals-
toties uz plašiem Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, 
Baltkrievijas, Krievijas, Somijas u.c. zemju ar-
hīvos iegūtiem vēstures pirmavotiem, pētnie-
cība notiek no atsevišķā (izvēlētā) novada uz 
pārnovadiem un pēc tam uz vispārīgo Latvijas 
un tās kultūras vēsturi. Arhīvu dokumentos 
iegūtajām ziņām pievienojas dažādu nozaru 
zinātnieku ekspedīciju dotumi, norišu laika-
biedru un dalībnieku atstātie apraksti, fotogra-
fējumi, zīmējumi, pētnieku veikta notikumu 
vietu rūpīga apskate un dokumentēšana, arī 
citādas norādes. Avotu grupas cita citu kon-
trolē, papildina, precizē, veido daudzpusīgu 
pamatu parādību un procesu cilmes, attīstī-

bas cēloņsakarību, tipoloģijas un citu jautāju-
mu skaidrošanai. Šie apstākļi ļāvuši daudziem 
attēliem pievienot paplašinātas anotācijas ar 
ilustrāciju labākai izprotamībai sniegtām kul-
tūrvēsturiskām ziņām. Saprotams, ka krāju-
mu sastādītāji un zinātniskie redaktori regulāri 
snieguši autoriem gan teorētisku, gan praktis-
ku palīdzību izvēlētās tēmas avotu apzināša-
nā un izpētē. Tēmu daudzveidība un autoru 
paaudžu pēctecība garantē jaunas zināšanas, 
atklājumus, darba turpinājumu, iegūto faktu 
un atziņu lietojumu sabiedrības patriotiskajā 
audzināšanā un izglītošanā. Vēl visnotaļ uz-
teicama īpašība — valodas tīrība, iztiekot bez 
anglosakšu un slāvu izcelsmes svešvārdiem, 
skaidra domas virzība. 

Recenzējamā rakstu krājuma vērtību un 
nozīmību vairo autoru atrastie un pētītie 
agrāk nepublicēti (neizzināti) materiāli par 
Alūksnes novada saimniecības, kultūras un 
vēstures svarīgākajām norisēm, par malē-
niešu dzīves veidu, izloksnēm, tradicionālo 
kultūru un dažādu tautību cilvēkiem, kas 
devuši paliekošas kultūras un zinātnes vēr-
tības. Oriģinālais nepublicētais materiāls 
iegūts jau minētajos Latvijas, Igaunijas, Krie-
vijas, Ukrainas un Vācijas arhīvu fondos. Tas 
papildināts ar preses datiem, ar etnogrāfu, 
folkloristu, valodnieku zinātnisko ekspedīci-
ju devumu, ar pagātnes notikumu vietu, ar  
j. K. Broces un j. R. Šturna 17. gs. vidū un 
18./19. gs. mijā zīmēto objektu apsekojumu 
mūsdienās un to zinātnisku dokumentēšanu. 
Izsmeļoši apgūta izpētes tematiku skarošā 
zinātniskā literatūra. Raksti par jaunāko lai-
ku tēmām ir papildināti ar norišu laikabiedru 
liecībām un ar notikumu vietu personiskiem 
apsekojumiem. Šāda pieeja pētniecības dar-
bam ir nodrošinājusi, ka akadēmisko rakstu 
krājums  daudzviet sniedz plašu, līdz šim ne-
zināmu informāciju un tādējādi veicina ino-
vatīvus zinātniskos slēdzienus. no daudziem 
iespējamiem piemēriem minam tikai četrus: 
1) D. Markus un S. cimermaņa stāstījumu 
par senajiem somugriskajiem iedzīvotājiem 
un viņu tradicionālo kultūru Ilzenes–Kalna-
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muižas (Kalncempju)–zeltiņu apkārtnē, ko 
kaimiņu pagastu iedzīvotāji dēvēja par „Mel-
no galu” (361–364)*, 2) Skaidrītes Kļaviņas 
rakstīto par sarkanarmiešu un vācu vienī-
bas sadursmi pie Liepnas 1941. g. 4. jūlijā 
(275–288), 3) Ivetas Mikijanskas, Lindas 
Safranovičas, Sanitas Stinkules un Guntas 
Tučas sniegto par maz pazīstamo alsviķieti 
mākslinieku jāni Krēsliņu, viņa devumu lat-
viešu tradicionālās kultūras izzināšanā un 
par sadarbošanos ar gleznotāju jani Rozen-
tālu (140–197), 4) Ventas Koceres atklāto 
par Latvijā pilnīgi nepazīstamo gaujienieti 
Ukrainas arhitektu jūliju cauni (198–211). 
Agrāk neapgūto kultūrvēstures un vēstures 
avotu ieviešana zinātniskajā apritē, to rūpī-
ga vispusīga izvērtēšana, precīzi dokumen-
tēti pārdomātie un pamatotie secinājumi ir 
zinātniskā krājuma stiprā puse. Un vēl — 
pierādīts, ka vēsture nav anonīms, amorfs 
veidojums. Vēsturi veido tauta — konkrēti 
cilvēki. Un pētnieku uzdevums ir pamanīt un 
saglabāt nākamo paaudžu zināšanām un go-
dam viņu paliekošo devumu. Radošo perso-
nāliju apcerējumos netrūkst. Visdažādākajos 
laikos un kontekstos. Vai tas būtu katram no 
skolas sola zināmais E. Gliks šajā M. Grudu-
les pētījumā, vai 18. gs. Alūksnes baznīcas 
grāmatā minētie skolmeistari — Tūjas  muižā 
29 g. v. pēteris, Kolberģa muižā — 28 g. v. 
Kaspars no Drāķenu sētas (j. Līcis, 34), vai 
M. Vīksnas dokumentētajā  folkloras vācēju 
bagātīgajā raksturojumā minētās studentes 
D. Briediņa (D. Markus) (114) un I. jansone 
(115), arī daudzi citi. 

Krājuma saturā iezīmējas piecas vadlīni-
jas: 1. Kultūrvēstures avoti un to izmantoša-
nas iespējas novada izzināšanā. 2. novadnie-
ku daudzu paaudžu centieni iegūt zināšanas. 
3. Ar ziemeļaustrumvidzemi saistītu radošu 
personu devums Alūksnes novadam, Latvijai 
un citām zemēm. 4. Alūksnes novads kā lat-

viešu un kaimiņtautu sakaru un sadarboša-
nās apvidus. 5. Atsevišķu nozīmīgu norišu un 
darbības jomu apskats (9). pēc iepazīšanās 
ar rakstiem  jāsecina, ka pirmā, mūsuprāt, 
galvenā vadlīnija par kultūrvēstures avotiem 
un to izmantošanas iespējām novada vēsturē 
visos darbos ir atsegusies visspilgtāk. Īpaši 
pozitīvi vērtējams savdabīgais Daces Markus 
un Saulveža cimermaņa avotpētnieciskais 
raksts „Ieskats Alūksnes novada kultūrvēstu-
res izzināšanas avotos”. Svarīga vieta krāju-
mā ierādīta  pētījumiem par Alūksnes novada 
saimnieciskās, izglītības un kultūras dzīves 
attīstību. 

Doma par Alūksnes novada padziļinātu 
kultūrvēsturisku izzināšanu, minētās konfe-
rences rīkošanu un iespējamu grāmatas izdo-
šanu radās E. Glika Alūksnes Valsts ģimnā-
zijas simts gadu jubilejas dienas noslēguma 
norisē. novada pašvaldības toreizējie vadītāji 
ierosmi novērtēja un sniedza vispusīgu palī-
dzību tās īstenošanai. Ar pašvaldības atbal-
stu jau agrāk bija izdotas labas grāmatas 
(8–9). Rosinājuma un tam sekojušo rīcību 
pamatā bija vairāki apstākļi: 1) sastādītāju 
vienots priekšstats par pētniecisko darbu un 
ilggadīga zinātniska kopdarbība, 2) zināšanas 
par novadu un tā ļaudīm, pieredze, kas ie-
gūta, gatavojot grāmatu „Radošie malēnieši 
un viņu valoda” (sk. turpmāk), 3) pārliecība 
par novada ļaužu milzīgo radošo potenciā-
lu un aktīvu līdzdalību ieceres īstenošanā, 
4) S. cimermaņa zinātniskās darbības gadu 
desmitos uzkrātā pieredze, kam veltām dažas 
rindas.

Saulveža cimermaņa darbība, prasmīgi 
vienojot zinātnisko pētījumu organizētāja un 
veicēja, zinātniskā  konsultanta un redakto-
ra atbildību, ir devusi nopietnu ieguldījumu 
Latvijas kultūrvēstures avotu izzināšanā un 
kultūrvēstures problēmu pētniecībā. Šajā 
veikumā nepārvērtējama nozīme ir no ārie-
nes varbūt grūti pamanāmajai divdesmitga-
dīgai kopdarbībai ar novadnieci un fonētiķi 
Daci Markus. Ilggadīgam darbam ir viens, 
perfekti izstrādāts modelis: avotu apzināšana 

* Šeit un turpmāk šajā rakstā tie ir grāmatas lap-
pušu skaitļi.

* Šeit un turpmāk šajā rakstā tie ir grāmatas lap-
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un zinātkāru autoru kolektīvu veidošana, iz-
braukuma sēžu, lokālu un starptautisku kon-
ferenču organizēšana, pēc tam — šajos pa-
sākumos nolasīto referātu papildināšana ar 
jauniem vēstures avotu dotumiem un izvēr-
stiem secinājumiem, kam seko rūpīgi saga-
tavotas publikācijas. Tās ir regulāras,  siste-
mātiski uzturētas norises, iesaistot tajās LzA, 
augstskolu, pētniecības institūtu un muzeju 
spēkus, novadu inteliģenci, īpašu uzmanību 
veltījot jaunu pētnieku gatavošanai. Divdes-
mit gados aptverti daudzi kultūras un sociālās 
vēstures un tradīciju vienoti Latvijas reģioni, 
ar pieeju a minori ad malus — no mazā uz 
vispārējo.  Mazirbe (1994, 1996), Staicele 
(1998, 2000), Rīga (1998), Alūksne (1999, 
2011), Limbaži (2003), Valmiera (2005), 
Mālpils (2013), arī Bauska, cēsis, Skrunda, 
Ventspils u. c. Referēts Letonikas kongresos 
un konferencēs. cieša sadarbība ar Latvi-
jas nacionālo vēstures muzeju, Etnogrāfis-
ko Brīvdabas muzeju un novadu muzejiem, 
ar tagad jau nesaprātīgi likvidēto „Lībiešu 
krastu”, novadu pašvaldībām un kultūras 
iestādēm. Kopdarba rezultātā tapuši akadē-
misku zinātnisku rakstu krājumi, publikācijas 
žurnāla „Latvijas zinātņu Akadēmijas Vēstis” 
A daļā (sociālās un humanitārās zinātnes), 
raksti valsts oficiālajā laikrakstā „Latvijas 
Vēstnesis”. Lasītāji ir jau saņēmuši Letoni-
kas bibliotēkas bagāti ilustrētās grāmatas: 
„Kultūrvēstures avoti un Latvijas piekraste” 
Letonika. Otrais kongress. Latvijas zinātņu 
akadēmija. Latvijas Akadēmiskā bibliotēka. 
Rīga: Apgāds „LzA Vēstis”, 2008. 382 lpp.; 
„Kultūrvēstures avoti un Latvijas ainava” Le-
tonikas bibliotēka. Latvijas zinātņu akadēmi-
ja. LU Akadēmiskā bibliotēka. Rīga: Apgāds 
„LzA Vēstis”, 2011. 405 lpp.; Dace Markus, 
jēkabs Raipulis „Radošie malēnieši un viņu 
valoda” Letonikas bibliotēka. Rīga: Apgāds 
„LzA Vēstis” sadarbībā ar izdevniecību „zi-
nātne”, 2010. 216 lpp.; „Kultūrvēstures avo-
ti un Alūksnes novads” Letonikas bibliotēka. 
Alūksnes novada pašvaldība, Latvijas zinātņu 
akadēmija, Rīgas pedagoģijas un izglītības 

vadības akadēmija. Rīga: Apgāds „LzA Vēs-
tis”, 2013. 383 lpp.

pie Letonikas bibliotēkas jāpieskaita arī  
S. cimermaņa monogrāfija „zveja un zvejnie-
ki Latvijā 19. gadsimtā” Letonikas bibliotēka. 
Rīga: Apgāds „LzA Vēstis”, 1998. 248 lpp. 
Iespiešanai tiek gatavota S. cimermaņa mo-
nogrāfija „Tautas celtniecība Latvijas ainavā” 
(Letonikas bibliotēka. Izdevniecība „zināt-
ne”); tapšanas stadijā ir arī rakstu krājums 
„Kultūrvēstures avoti un Mālpils novads” (Le-
tonikas bibliotēka. Izdevniecība „zinātne”).

Sniegsim īsu ieskatu krājuma „Kultūrvēs-
tures avoti un Alūksnes novads” pētnieku 
rakstos. Balstoties uz plašas Ernsta Glika 
darbu un viņa darbībai veltītās pētījumu li-
teratūras analīzi, Māra Grudule Alūksnes 
krājumā publicē pētījumu „Ernsta Glika poē-
tiskie vingrinājumi latviešu, vācu un krievu 
valodā”. profesionāli, Baltijas dzejas kon-
tekstā veikts E. Glika sacerēto svinību dze-
joļu, mirušo piemiņai veltīto dzejoļu (epicē-
diju), luterāņu dziesmu, akrostihu, dažādu 
atdzejojumu mākslinieciskais izvērtējums. 
propagandējis luterānismu krievu sabiedrī-
bā — četras luterāņu dziesmas sarakstītas 
latviski, 53 baznīcas dziesmas un viens vel-
tījuma dzejolis uzrakstīts krieviski. Secināts, 
ka  E. Glika poētiskie mēģinājumi neaizēno 
viņa kā Bībeles tulkotāja slavu, bet „iemet 
kādu papildu staru laikmetā un personībā” 
(26). jānis Līcis „Alūksnieši 18. gs. vidū 
draudzes baznīcas grāmatu atainojumā” rak-
sturo Alūksnes draudzes saimniecisko dzīvi, 
teritoriālo iedalījumu, muižu un zemnieku 
zemi, zemnieku — dzimtcilvēku nodevas, 
kas atspoguļotas 18. gs. 50. gadu baznī-
cas grāmatā. Alūksnes draudzē bijuši 4996 
zemnieki (pēc 1744. g. arklu revīzijas), jau-
na skola uzcelta ziemeļu karā nopostīto tri-
ju vietā 1742. g. Mājmācības tradīcija pa-
nāca, ka „nav bijis nevienas sētas bez kāda 
lasītpratēja”, kaut Vidzemes landtāgs tikai  
1765. g. pieņēma noteikumus par zemnieku 
skolu dibināšanu. Mūsdienās latviešu vār-
du skaits kalendārā tuvojas tūkstotim, bet  
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18. gs. vidū bija tikai 37 vīriešu un 27 sie-
viešu vārdi, arī igauņu un slāvu cilmes. Uz 
Latvijas vēstures fona autors sniedz bagātas 
ziņas par novada skolām, skolēnu skaitu, par 
zemnieku sētu saimniekiem, kalpu ģimenēm, 
par saimnieciskajām aktivitātēm u. c. 

Uģa niedres raksts „Fragmentārs lūko-
jums 18. un 19. gadsimta Alūksnē — mui-
žā, miestā, pagastā” uz arhīvu un etnogrāfu 
ekspedīciju dokumentu pamata risina sarež-
ģītos, vēsturniekam ļoti darbietilpīgos pēt-
niecības jautājumus par muižas ražošanas 
un valdījumu attiecībām ar atšķirīgu sociālu 
slāņu zemniekiem dažādos laikmetos.  Un 
tieši šis lielais darba patēriņš uzskatāmi, dzī-
vi atsedz notikumus pirms 310 gadiem, kad 
ziemeļu karā tika nopostīta Livonijas ordeņa 
jaunavas Marijas pils un 1710. g. sekoja  
Lielais mēris, paņemot Rīgas un cēsu apriņķos 
61% cilvēku dzīvību, bet, Alūksni saudzējot, 
zaudējums tikai — 9,6%. Kur mēs uzzinātu, 
kā klājas dokumentos ierakstītajiem draudzes 
skolmeistaram un ķesterim Ankiper peter 
un kā Laurup jākam, ja ne autora rūpīgajā 
1724. g. arklu revīzijas materiālu pētījumā? 
Imants Lancmanis rakstā „Ieskats Alūksnes 
novada muižu arhitektūrā” pēc tēmas izsme-
ļošas izpētes pamatoti secina, ka „Alūksnes 
novads kopumā vērtējams kā viena no kul-
tūrvēsturiski visvairāk piesātinātajām Latvijas 
vietām,  kas sniedz plašu pārskatu par Vidze-
mes arhitektūru un mākslu no 18. gadsimta 
otrās puses līdz 19. gadsimta  beigām” (94). 
Māra Vīksna savu tēmu „Malēnieši folkloras 
vākšanas darbā” risina, izmantojot LU Lite-
ratūras, folkloras un mākslas institūta Latvie-
šu folkloras krātuves unikālo avotu materiā-
lu. Autore stāsta par malēniešu — folkloras  
vācēju devumu, ir bagātinājusi atziņas par 
Kr. Barona galvenā līdzstrādnieka, „Latvju 
dainu” izdevēja Henrija Visendorfa biogrāfiju 
(97–99), par folkloras vācējiem Dāvi Ozoli-
ņu, pēteri Šmitu, Kārli Bikki (97–102) u. c. 
Sevišķi izgaismota alsviķiešu skolotāja Otto 
Timana aizrautīgā folkloras vākšanas darbība 
(103–107), vēlāko gadu zinātniskās ekspe-

dīcijas un studentu iesaiste tajās. zinātniski 
nozīmīgas ir folkloras vācēju piezīmes par 
Alsviķa–Ilzenes–zeltiņu apvidus somugris-
kajiem apdzīvotājiem (102–105). novada 
folkloras vērtību izzināšanai īpaši vērtīgs ir 
Latviešu folkloras krātuves to kolekciju sa-
raksts, kurās atrodami Malēnijas folkloras 
materiāli. jāpiebilst, ka dažādu gadu vēstur-
nieku, folkloristu, etnologu ekspedīciju mate-
riāli pagaidām arī nav pietiekami izmantots 
vēstures avots. 

Dace Markus pētījusi „Malēnisko izlokšņu 
fonētiku mūsdienās”. Teorētiskā problēmas 
izpētē autore balstās uz plaša, mūsdienās 
savākta novada fonētiskā materiāla un seci-
na, ka malēniskās izloksnes ir augšzemnieku 
dialekta dziļo latgalisko jeb nesēlisko izlokš-
ņu grupas īpašs variants (138). pierakstot 
izlokšņu runātāju stāstījumus, iegūta arī jau-
na informācija par Dēliņkalnā Otrā pasaules 
kara laikā avarējušo vācu lidmašīnu, kā arī 
avārijā izdzīvojušā lidotāja fotogrāfija.

pie pētnieku veiksmēm jāpieskaita dzi-
ļā ieinteresētība, ar kādu  atsegti novad-
nieku nepārtrauktie centieni, jau sākot no  
17. gs., iegūt izglītību. pārliecinoši pierādīts, 
ka šie centieni ir kļuvuši par stabilu,  no pa-
audzes paaudzē pārmantotu novada iedzīvo-
tāju tradīciju. Uzrādītas jaunas ziņas gan par 
Alūksnes novadā dzimušajiem dažādu jomu 
speciālistiem, kas pēc izglītības iegūšanas 
palikuši tajā strādāt, gan par malēniešiem, 
kurus profesija darba gaitās aizveda uz Lat-
vijas pārnovadiem un pat uz citām zemēm. 

Četri autori lasītājus iepazīstina ar līdz šim 
gandrīz nezināmā,  Alsviķos dzimušā daiļkrā-
sotāja, mākslinieka, etnogrāfa, fotogrāfa, 
rakstnieka jāņa Krēsliņa izvērstu dzīves gā-
jumu un ar viņa svarīgo un paliekošo devu-
mu latviešu tradicionālās kultūras vērtību 
izzināšanā, popularizēšanā un saglabāšanā: 
Gunta Tuča, Linda Safranoviča, Iveta Miki-
janska. „Malēnieša jāņa Krēsliņa — daiļkrā-
sotāja, etnogrāfa, mākslinieka — personības 
veidošanās”. Sanita Stinkule. „jānis Krēs-
liņš — latviešu tradicionālo kultūras vērtību 
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izzinātājs”. Uzsvērts j. Krēsliņa ieguldījums 
1896. g. pirmās latviešu etnogrāfiskās izstā-
des sagatavošanā, analizēti viņa ekspedīcijās 
tapušie zīmējumi, fotogrāfijas, pierakstītie 
folkloras materiāli. j. Krēsliņa 19. gs. beigu 
zīmējumu devums ar savu nozīmību latviešu 
kultūras pētniekiem pielīdzināms j. K. Bro-
ces 18./19. gs. mijas un Šveices mākslinieka  
j. R. Šturna 1661. g. zīmējumu vērtībai. 
Sevišķi nozīmīgs ir dažādu kultūrvēsturisko 
slāņu (parādību attīstības pakāpju) vienlai-
cīgas pastāvēšanas fiksējums, arī sadarbī-
bas ar gleznotāju jani Rozentālu atainojums.  
j. Krēsliņa daudzpusīgās darbības atstātais 
mantojums, kā to pamatoti secina raksta au-
tore S. Stinkule, ir „vērtīgs avots daudzu kul-
tūras vēstures jautājumu skaidrošanā” (194). 
Venta Kocere rakstā „Harkovas ievērojamais 
arhitekts jūlijs caune (1862–1930)” izpētī-
jusi vēl viena Latvijā pilnīgi nezināma, ievē-
rojama malēnieša dzīves un bagātīgā darba 
ceļa gājumu. Raksta pamatā likts  Harkovas 
apgabala (Ukraina) Valsts arhīva fondu ma-
teriāls. parādītas j. caunes izglītības ieguves 
gaitas, uzrādītas viņa projektētās celtnes, to 
stilu īpatnības, raksturoti celtniecības mate-
riāli utt. Tā laika arhitektūrā Harkovā preva-
lēja pēterburgas celtniecības stils, jo Ukraina 
juta ciešu saikni ar šo pilsētu. Reizē kā laik-
meta aina parādās samērā plašā Harkovas 
latviešu sabiedrība un j. caunes sadarboša-
nās ar to (205). 

Aivars Kehris rakstā „Veclaicenes Klotiņu 
dzimta un tās raduraksti kopš 1862. gada” 
pēta malēnieša, priekšzīmīga lauksaimnieka 
un amatnieka Toma Klotiņa dzimtas vēsturi 
kopš laika, kad par to saglabājušies neapstrī-
damas drošības dokumenti. no šīs dzimtas 
nākuši ievērojami arhitekti, fiziķi, mežkopji, 
pedagogi, mūziķi, medicīnas darbinieki un 
citu jomu speciālisti. Raksturīgs filigrāns iz-
pētes darbs. pamatots autora secinājums, ka 
Klotiņu dzimtas liktenis atspoguļo latviešu 
tautas likteni, jo okupācijas varas ir atstāju-
šas graujošu iespaidu uz mūsu zemi un cilvē-
kiem (246). Gaidām līdzīgus pētījumus par 

citām zināmām sazarotām un radošām malē-
niešu dzimtām, kādu nav mazums.

jēkaba Raipuļa tēmas: „Malēnieši cit-
zemju mācību iestādēs” mērķis — izzināt 
Alūksnes apvidus iedzīvotāju izglītošanās  
iespējas, teritorijai atrodoties Krievijas im-
pērijas sastāvā un arī vēlāk, līdz pat mūsu 
dienām. Sevišķi izcelta malēniešu censoņu 
izglītības iegūšanas nepieciešamība ārpus 
Latvijas, pārvarot vietējos sociālo kārtu hier-
arhijas nosacījumus jeb „zemās izcelsmes” 
šķēršļus un finansiālās grūtības, — viņi mā-
cījās Tērbatas, pēterburgas, Maskavas augst-
skolās. Izglītība tika iegūta arī pleskavā, Ki-
jevā, Kazaņā, Smoļenskā, Ostrovā, penzā, 
Harkovā,  arī Berlīnē, Darmštatē, Sorbonā  
u. c. Liela izpētes darba rezultātā autors ap-
kopojis ziņas par 179 personām (251, 252). 
Balstoties uz plašo avotu klāstu, secināts, 
ka malēniešu lielā tieksme pēc izglītības un 
iegūto zināšanu izmantošana pilnībā varēja 
īstenoties tikai Latvijas valstī (270). Izcili ba-
gātais pieminēto personu loks, visdažādāko 
likteņu un darbības analīze ir enciklopēdisks 
materiāls, kas derīgs gan Latvijas mēroga 
vispārējās enciklopēdijas, gan atsevišķu no-
zaru — vēstures, pedagoģijas, medicīnas 
u.c. enciklopēdiju sagatavošanā, kā arī t.s. 
dzimtu koku pētniecībā, kura izvērsusies 
pēdējos gadu desmitos, augot interesei par 
dzimtu, ģimeņu, novadu un citādām sak-
nēm, par radniecības saitēm, ģimeņu (dzim-
tu) tradīcijām. Apcerējumam pievienots šo 
izglītoto malēniešu uzrakstīto mācību līdzek-
ļu saraksts.

Būtisku krājuma rakstu daļu veido pētī-
jumi par kaimiņtautu kultūras un saimnie-
ciskiem sakariem, malēniešu attieksmi pret 
dabas un kultūras vērtībām un rūpēm par to 
saglabāšanu un daži citi temati.

Ēvalds Vanags rakstā „Romeškalns stās-
ta” ieskatās Alūksnes augstienes kalnainā-
kās daļas — Veclaicenes Romeškalna un 
apkārtējo kalnāju skaistajā panorāmā un to 
apdzīvojošu cilvēku dzīvē. Atsegta malēniešu 
attieksme pret dabas, kultūras un izglītības 
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vērtībām, pat ar mītisku „piesitienu” stāstīts 
par Veclaicenes pamatskolas talantīgajiem 
skolotājiem un absolventiem. Vairākiem pē-
tījumiem cauri vijas dažādu tautību pārstāv-
ju: latviešu, vācu, krievu, igauņu, ebreju u.c.  
iedzīvotāju sadzīves attiecību, prasmju attē-
lojums. Tā Kristīne Ducmane rakstā „Garjuru 
un Klabatu igauņi laikmetu griežos” sniedz 
atmiņas par dienvidigauņu ienākšanu un ie-
sakņošanos ziemeļvidzemes latviešu vidē, 
par abu etnosu pārstāvju kopdzīvi un sadar-
bošanos. Stāstījums veiksmīgi sasaistīts ar 
arhīva un zinātniskās literatūras dotumiem. 
Sniegtas ziņas par kolhoza laikā iznīcinā-
tajām igauņu vecsaimniecībām (223), par 
igauņu ģimenēm, sadzīvi un ēdienu.

Alūksnes novada vēstures izpētē manā-
mu vietu ieņem Maijas Semjonovas „Aresta 
nams un mazpilsētas cietums (1920–1940)” 
un Skaidrītes Kļaviņas „Liepna 1941. gada 
4. jūlijā”. Izpētes metodiskajā ziņā sevišķu 
uzmanību pelna S. Kļaviņas raksts. 

novada pēckara un atjaunotās neatkarī-
gās valsts laika gadu problēmu izpētei veltīti 
Unas Sedlenieces, Sandras jankovskas un 
Sanitas Eglītes ar jauniem vēstures faktiem 
un atzinumiem piesātinātie raksti. („Ieskats 
Alūksnes Amatierteātra arhīvā (1959–
1996)”, „jaunlaicenes muižas muzejs un 
sabiedrība”, „ Alūksne un pārnovadi”). Au-
tores veiksmīgā analizē pēta jautājumus par 
novada iedzīvotāju plašajām sabiedriskajām 
aktivitātēm amatierteātra jomā, par iedzīvo-
tāju rosmi jaunlaicenes muižas muzeja izvei-
došanā, Opekalna draudzes kultūrvēsturiskā 
mantojuma vērtību apzināšanu un saglabāša-
nu. Ar pašvaldības darbinieka pieredzes ska-
tu pētīta sadarbība ar pārnovadiem, uzlabo-
jot iedzīvotāju labklājību un uzsverot kultūras 
jomas nozīmi šo attiecību uzturēšanā ( 339). 
Izteikta pamatota doma, ka plašie Alūksnes 
novada sakari sakņojas senajās starpetnosu 
un starpnovadu darba, saimnieciskajās, kul-
tūras un sadzīves tradīcijās. Šo pēdējo triju 
rakstu autori sniedz ne tikai tēmas izpēti, bet 
ar novada sabiedrības un pašvaldības darbī-

bas aktivitātēm sniedz uzskatāmus piemērus 
pārnovadu pašvaldību vadītājiem, kā audzi-
nāt iedzīvotājos savas kultūras un apkārtnes 
mīlestību un patriotismu. 

Uzmanīgam pētniekam raksti sniedz 
praktiskas zināšanas atsevišķu arhīvu ma-
teriālu kopu izmantošanā. Tādiem vēstures 
avotiem pieder: baznīcu grāmatas, pagasta 
valdes ruļļi, ģimeņu un sētu saimju saraks-
ti, pasu un iesaucamo grāmatas, nodokļu 
maksātāju grāmatas, Rīgas Mazās (Sv. jāņa) 
ģildes Krāsotāju cunftes zeļļu alfabētiskais 
rādītājs, jaunuzņemto mācekļu reģistrācijas 
grāmata, Rīgas palīdzības biedrības doku-
menti. Vairāki raksti parāda, ka šo vēstures 
avotu prasmīga izmantošana sniedz unikālas 
ziņas par novada skolām, skolēniem, zemnie-
ku sētas saimnieku, kalpu ģimenēm, saim-
niecisko dzīvi, par netipiskiem notikumiem 
draudzes dzīvē un par citu (j. Līcis, 34–37; 
Gunta Tuča, Linda Safranoviča, Iveta Miki-
janska, 141–143). Strādājot ar arklu revīziju 
materiāliem, muižas aktu grāmatām, pagasta 
tiesu protokolu grāmatu sētu inventāra ierak-
stiem, pagasta tiesas protokoliem, iegūtas zi-
ņas par Alūksnes muižas, miesta un pagasta 
iedzīvotājiem, muižas un zemnieku saimnie-
cību ēkām, zemnieksētu saimniecisko dzīvi 
un darba inventāru, par saimnieku un lauk-
strādnieku attiecībām, ebreju tirgotājiem, 
viņu pārdodamo preču klāstu un par citu  
(U. niedre, 40–45, 50–53, 56, 59–61, 64, 
66–67, 69, 70). V. Koceres apcerējums par 
jūliju cauni piemērs tām bagātībām, kādas 
par latviešiem glabājas citzemju arhīvos un 
gaida pētniekus. LU Literatūras, folkloras un 
mākslas institūta Latviešu folkloras krātuves 
plašā materiāla izmantošana slēpj sevī iespē-
jas nākotnes pētniecības darbam (M. Vīksna, 
96, 123). Malēnisko izlokšņu pierakstu ana-
līzes metodes, izlokšņu fonētisko atšķirību 
praktiskās noteikšanas iespējas un gūtie re-
zultāti pierāda, cik svarīgi ir ne tikai analizēt 
senos dialektu pierakstus, bet arī izsekot kon-
statēto parādību maiņām vai noturīgumam 
mūsdienās (D. Markus, 124–139). Analizējot 
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j. Krēsliņa zīmējumus, parādītas latviešu 
tautas būvniecības tradīciju zināšanas un iz-
teikts pamatots vērtējums par viņa zīmējumu 
augsto ticamības pakāpi. Metodiski strādājot 
ar vēstures avotiem, izdarīti praktiski seci-
nājumi par darbībām latviešu būvniecības 
vēstures izzināšanā (S. Stinkule, 183–193).  
T. Klotiņa dzimtas koka attēlojums var kalpot 
par paraugu līdzīgiem pētījumiem nākotnē  
(A. Kehris, 244–245).

Vēsturisku notikumu detalizēta, avo-
tos balstīta rekonstruējuma piemēru sniedz 
1941. g. 4. jūlija Liepnas sadursmes analī-
ze (S. Kļaviņa, 275–288). Loģiski izvērtējot 
ne visai bagātos pagātnē pierakstītos atmiņu 
fragmentus, papildinot tos ar vēl dzīvo laika-
biedru atcerēm, sasaistot iegūtās ziņas ar no-
tikuma vietas apdzīvojuma, ceļu, kokaudžu, 
reljefa un citām savdabībām, autore pamatoti 
uzskata, ka 1941. g. 4. jūlijā pie Liepnas ne-
notika sarkanarmiešu varonīga cīņa ar vācu 
armijas karaspēku, kā to skaidroja padomju 
vēsturnieki un emigrējušie latvieši. nepras-
mīgi vadīta, 183. strēlnieku divīzija atkāpās, 
ceļā sākās smaga sadursme, un sarkanarmie-
šu kolonna daļēji tika iznīcināta no trim pu-
sēm raidītā vācu ložmetēju sprostugunī. 

Recenzējamais krājums bagāti ilustrēts ar 
dokumentu kopijām, kartēm, plāniem, celtņu 
zīmējumiem, mākslas darbu, zīmējumu kopi-
jām, fotoattēliem un tabulām. Tas viss ievē-
rojami atvieglo lasītājiem dziļāk izprast tēmu 
izklāstus un secinājumus.

Angļu valodā rakstu anotācijas ir palīgs ne 
tikai ārzemju lasītājiem, kas interesējas par 
Latvijas novadu vēstures jautājumiem, bet arī 
novadu apceļojošiem ārzemniekiem un dau-
dziem ar Alūksnes novadu vēsturiski saistī-
tiem ārzemēs dzīvojošo dzimtu pārstāvjiem, 
kurus interesē viņu dzimtas īpašumu vēsture 
un ap tiem saglabātā kultūrainava. 

Rakstu kopējā iezīme — uzsvērtā nepie-
ciešamība Alūksnes novada kultūrvēstures 
izpēti veikt kā nepārtrauktu procesu. Autori 
un krājuma sastādītāji apzinās, ka pētījumi 
neaptver visu novada teritoriju, visas dzīves 

jomas, vēl nav apzināti un analizēti visi vēs-
tures avotu krātuvēs saglabātie materiāli. 
Tādēļ autori norāda nepieciešamību nākot-
nē turpināt tā vai cita jautājuma padziļinātu 
izpēti: j. Līcis, 36; G. Tuča, L. Safranoviča,  
I. Mikijanska, 167; V. Kocere, 210; S. Kļa-
viņa, 287–288; U. Sedleniece, 312–313, 
316–318. Šādas norādes pamatoti orientē 
uz tālāko darbu novada vēstures dziļākā iz-
zināšanā. 

Autoru izvirzīto uzdevumu turpināt 
Alūksnes novada vēstures izpēti atvieglo krā-
jumu noslēdzošais D. Markus un S. cimer-
maņa raksts „Ieskats Alūksnes novada kultūr-
vēstures izzināšanas avotos” (353–374). Tajā 
uzskaitīti un analizēti Alūksnes novadu rak-
sturojošie vēstures avoti un to krātuves, norā-
dīts, kādus izpētes jautājumus tie pētniekiem 
palīdzēs padziļināti risināt. Un par vairākiem 
vēstures avotiem sniegts jauns skatījums. pie-
vērsta pētnieku uzmanība lietderībai, pētot 
kultūrvēstures atsevišķas tēmas, kā salīdzinā-
mus avotus izmantot ļaužu tradicionālo ma-
teriālo kultūru, folkloru, valodu un, protams, 
arhīvu dokumentus (364–367). Ar jaunu ska-
tu analizēti j. K. Broces zīmējumi (370–373  
u. c.). pirmo reizi latviešu kultūrvēstures lite-
ratūrā sniegtas tik plašas ziņas par Ilzenes–
Kalnamuižas (Kalnienas)–zeltiņu apvidus 
igauņiem jeb par „Melno galu”, kas pieminēti 
jau kopš 18. gs. pirmajiem gadu desmitiem. 
pateicoties sastādītāju un autoru rūpēm, ar 
LU Akadēmiskās bibliotēkas ziņu, Alūksnes 
un zeltiņu muzeji ieguvuši j. K. Broces no-
vada zīmējumu oriģinālu krāsainus fotoattēlus 
un no S. cimermaņa krājuma — j. R. Štur-
na 1661. g. zīmējumu oriģinālu fotokopijas. 
Alūksnes muzejam un LU Akadēmiskajai 
bibliotēkai tiks nodots arī viss saglabātais 
materiāls par Liepnas kaujas traģiskajiem 
notikumiem, tāpat sadursmes vietas detaļu 
2011.–2012. g. krāsainie fotofiksējumi. 

Kritiski vērtējot krājumu post factum, var 
izsacīt arī vēlējumus un norādes par nākotnē 
plašāk izzināmiem jautājumiem, kas pavēru-
šies grāmatas gatavošanas gaitā, piem., par 
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„Melnā gala” igauņu saimniecisko darbību, 
tradicionālo kultūru un saplūšanu ar latvie-
šiem, par malēniešu vietējiem rūpaliem un 
par Malēnijas amatnieku peļņas darbiem cit-
novados. Lasītājs varētu vēlēties arī uzzināt 
tās vai citas tēmas izvēles pamatojumu. 

Var uzrādīt arī neprecizitātes. norādot 
pūrvietas platību, vienā un tajā pašā rakstā 
divās atsaucēs sniegta dažāda ha platība — 
0,365 ha un 0,371 ha (U. niedre, 74–75). 
Klotiņu dzimtas izzinājumā skaidrojumu pra-
sa autora uzrādītais fakts: „Kara gaitās notika 
kaut kas tāds, kas Albertu spieda mainīt uz-
vārdu uz „Rulis” (A. Kehris, 240–241). 

Krājumā iekļautajam daudzveidīgajam, 
agrāk nezināmu faktu materiālam un zināt-
niskajiem secinājumiem ir plašs izmanto-
šanas lauks. novadu vēsture ir ļoti patei-
cīga viela, lai ikvienam mācītu dzimtenes  
mīlestību un patriotismu. Rakstu virsuzde-
vums ir izglītot sabiedrību, stiprināt novada 
dažādu tautību iedzīvotāju attiecības, vei-
cināt muzeju un privātkolekciju veidošanu 

un darbības padziļināšanu, arhitektūras un 
kultūras pieminekļu uzturēšanu, vēsturisku 
celtņu mūsdienīgu izmantošanu, Malēnijas 
kultūras sakaru paplašināšanu ar citiem re-
ģioniem un tūrisma attīstīšanu. 

Krājums piedāvā jaunas zināšanas un arī 
pamācošu, labu metodisku pamatu līdzīga 
rakstura pētījumiem par citu novadu kultūras 
mantojumu. pamatojoties uz tādām publikā-
cijām, nākotnē var rasties iespēja sagatavot 
kultūrvēsturisku enciklopēdiju par Latvijas 
novadiem un to radošajiem cilvēkiem.

Bibliotēkās nonācis grāmatas „Kultūr-
vēstures avoti un Alūksnes novads” pirmais 
metiens, bet visiem lasītājiem grāmatu ne-
pietika. priecājamies, ka Alūksnes novada 
pašvaldība atrada iespēju izdot šīs vērtīgās 
un pieprasītās grāmatas otru — atkārtotu — 
metienu, papildu izdevums lasītājus sasniegs 
jau šajā gadā.

Ilga Tālberga
Jānis Bērziņš

„Esiet sveicināti vēsturiskā brīdī, jo savu 
piedzimšanu ir piedzīvojusi grāmata, kādas 
Alūksnes novadam nav bijis!” tā grāmatas 
„Kultūrvēstures avoti un Alūksnes novads” 
atvēršanas svētkos klātesošos uzrunāja 
Alūksnes novada pašvaldības kultūras un 
sporta nodaļas vadītāja Sanita Eglīte.

patiesi, šīs grāmatas iznākšana ir ilgi gai-
dīts notikums, kura nozīmi grūti pārvērtēt. 
2011. gada 25. un 26. augustā Alūksnē no-
tika Latvijas zinātņu akadēmijas (LzA), Rīgas 
pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas 
(RpIVA) un Alūksnes novada pašvaldības rī-
kotā zinātniskā konference „Alūksnes novada 

kultūrvēstures jautājumi”, kurā izskanējušie 
referāti tagad apkopoti apjomīgā izdevumā.

Gandarījuma mirkļus grāmatas atvērša-
nas svētkos piedzīvoja gan abi tās sastādītāji 
akadēmiķi Dace Markus un Saulvedis cimer-
manis, gan apgāda „LzA Vēstis” galvenais re-
daktors Arno jundze, gan autori, kuru apcerē-
jumi, kopskaitā divdesmit, iekļauti grāmatā, 
gan Alūksnes novada pašvaldības pārstāvji, 
jo izdevums tapis ar pašvaldības finansiālu 
atbalstu.

LzA Humanitāro un sociālo zinātņu noda-
ļas vadītāja Raita Karnīte, kas klātesošajiem 
nolasīja LzA prezidenta Ojāra Spārīša vēstuli, 

pOpULARIzĒ ALŪKSnES nOVADA 
KULTŪRVĒSTURI
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Grāmatas „Kultūrvēstures avoti un Alūksnes novads” veidotāji izdevuma atvēršanas norisē 
Alūksnes novada pašvaldības zālē 2013. g. 4. decembrī. No labās: Sanita Eglīte, Māra 
Vīksna, Ēvalds Vanags, Gunta Tuča, Sanita Stinkule, Uģis Niedre, Maija Semjonova, 
Jēkabs Raipulis, Kristīne Ducmane, Linda Safranoviča, Iveta Mikijanska, Aivars Kehris, 
Venta Kocere, Aivars Fomins, Dace Markus, Arno Jundze, Saulvedis Cimermanis

Daces Plaudes foto

atzina, ka arī pati stāvējusi tuvu šīs grāmatas 
tapšanai un bijusi iesaistīta tajā emociju un 
pateicības gammā, kas saistīta ar grāmatas 
izveidošanu. „Grāmatu raksturo atbildība 
un augstas kvalitātes zinātniskā darba de-
monstrācija kopumā. paldies pašvaldībai par 
atbalstu, jo mūsdienās grūti atrast cilvēkus, 
kuri atzīst zinātnisko darbu par darbu un vē-
lētos palīdzēt finansiāli,” uzsvēra R. Karnīte.

Savukārt viena no izdevuma sastādītājām 
akadēmiķe Dace Markus sacīja — paņemot 
grāmatu rokās, rodas sajūta, ka pie tās ir 
strādājis saliedēts, radošs kolektīvs ar vieno-
jošu ideju pētīt un popularizēt Alūksnes no-
vada kultūrvēsturi. „Autori pārstāv dažādas 
paaudzes, un pats lielākais gandarījums —  
par vietējām pērlēm, kas uzspodrinājušās un 
parādījušas drosmi, gatavojot publikācijas 
šim izdevumam,” tā D. Markus.

Akadēmiķis Saulvedis cimermanis ak-
centēja, ka 90 procenti no grāmatā publicē-
tā faktoloģiskā materiāla ir pirmpublicējumi, 
un viņa pārliecība — iesāktais pētniecības 
darbs ir jāturpina. „Grāmatas tapšanas laikā 
ik uz soļa satikāmies ar lielu pretimnākšanu 
gan no lauku sētu iedzīvotājiem, gan pagastu 
pārvaldēm. Mans priekšlikums — vajadzētu 
aktivizēt Alūksnes muzeja sadarbību ar abām 
akadēmijām gan zināšanu apmaiņā, gan 
metodiskajā palīdzībā un citās jomās,” teica  
S. cimermanis, mudinot arī citu novada mu-
zeju un kultūras iestāžu darbiniekus uzturēt 
šo saikni, turpinot ceļu Alūksnes novada kul-
tūrvēstures izzināšanā.

Apgāda „LzA Vēstis” galvenā redaktora 
Arno jundzes vēlējums bija grāmatu neglabāt 
aiz stikla kā senu, dārgu lietu, bet lasīt to ar 
zīmuli rokās, veikt piezīmes, papildinājumus 
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un apzināties, ka darbs ir vajadzīgs mums 
pašiem, lai turpinātu atklāt Alūksnes novada 
kultūrvēstures bagātības un stāstīt par tām.

publicists Voldemārs Hermanis aicināja 
apzināties šī izdevuma unikalitāti un uzsvēra —  
katrs sevi cienošs novads veido izdevumu par 
savu novadu, kā piemērus minot entuziastu 
grupas veidoto grāmatu „Varakļāni un vara-
kļānieši”, kā arī grāmatu „Mēs esam carnika-
vieši”, ko uzrakstījis Austrālijā dzīvojošais Ul-
dis Siliņš. „Sadarbībā ar zinātņu akadēmiju 
tapuši tādi izdevumi kā „Kultūrvēstures avoti 
un Latvijas piekraste”, „Kultūrvēstures avoti 
un Latvijas ainava”, bet tam, ka ar zinātņu 
akadēmijas intelektuālo plecu izdota grāma-

ta par viena novada kultūrvēsturi, pagaidām 
nav analoga,” sacīja V. Hermanis.

Vēsturnieks Uģis niedre, kura apcerējums 
„Fragmentārs lūkojums 18. un 19. gadsimta 
Alūksnē — muižā, miestā, pagastā” arī pub-
licēts grāmatā, atgādināja, ka arhīvos atro-
dams bagātīgs dokumentu klāsts par Alūksnes 
un novada vēsturi. Tādēļ — vajag tikai rakt! 
pārliecību, ka šis nav pēdējais izdevums, kas 
tapis sadarbībā ar zinātņu akadēmiju, pauda 
arī Alūksnes novada domes priekšsēdētāja 
vietnieks Aivars Fomins, tādēļ ir cerība, ka tur-
pinājums iesāktajam darbam sekos.

Dace Plaude

ŠEVČEnKO — RĪGā
UKRAIŅU DZEJnIEKAM Un  
MāKSLInIEKAM TARASAM ŠEVČEnKO ŠOgAD MAIJā — 200

Ukrainas zA korespondētājloceklis Anato-
lijs nepokupnijs Ukrainas presē („Literaturna 
Ukraina” nr. 12(4369) 1990. g. 22. martā. 
8. lpp.) sniedza informāciju par Ševčenko-
loģijas jaunatradumu Viļņā. Lietuvas Valsts 
centrālajā vēstures arhīvā nestandarta gaba-
rītu sējumos ir dokumenti par jaunā Tarasa 
Ševčenko uzturēšanās laiku Viļņā. Kādā do-
kumentā skaidrs paraksts: Doroteja Šulca — 
vārds, kas jau agrāk bija zināms Engelgardtu 
ģimenes Viļņas paziņu lokā. Dokuments at-
klājis vienu no Ševčenko dzīvesstāsta noslē-
pumiem — atminējums, kas nesekmīgi tika 
meklēts ilgus gadus.

Šī arhīva uzglabāšanas vienība (nr. 25, 
380. f., 122. apr.) vēstī: 1831. g. 5. mai-
jā muižniece, jaunava Doroteja Šulca, lūdza 
sagādāt viņai ar Viņa Karaliskās augstības 

adjutanta Virtembergas hercoga gvardes  
ulānu pulka rotmistra Engelgardta mazga-
dīgajiem bērniem un viņa dzimtcilvēkiem 
biļeti un ceļojuma pavadvēstuli braucienam 
uz narvas pilsētu Estlandes guberņā, īpaši 
svarīgi esot sagādāt biļeti Engelgardta ļau-
dīm. Uz šī iesnieguma pa kreisi citā rokrakstā 
atzīmēts: „pasi saņēmu. Kārlis Karelli. Kapel-
meistars.” Tajos laikos jebkuram ceļojumam 
bija vajadzīga civilgubernatora atļauja.

Tajā pat dienā — 1831. g. 5. maijā — 
vēl viens iesniegums: Viļņas Universitātes 
mūzikas pasniedzējs Frederiks Atze izsaka 
nepieciešamību uz 28 dienām ar sievu do-
ties uz narvas pilsētu Estlandes guberņā un 
lūdz izsniegt pasi izbraukšanai. zemāk uz 
dokumenta malas citā rokrakstā atzīmēts: iz-
sniegts 1831. g. 6. maijā.
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jaunatraduma liecības ir tas svarīgākais 
izejas punkts, kurā iedziļinoties, ir iespēja 
izvērst sarunu tieši par Ševčenko jautāju-
miem, kā arī ņemt vērā pētniecisko veikumu, 
kas 1989. g. atspoguļots Ševčenkoloģijas 
publikācijās — dokumentālajā esejā „Tara-
sa Baltijas zvaigznes” un „T. G. Ševčenko un  
V. p. Engelgardts” (Ukrainas zA „Visnik”  
nr. 10).

Tagad kļūst skaidrs, kāpēc 31. maijā– 
1. jūnijā p. Engelgardts braucis tieši uz nar-
vu, par to ziņoja „Sankt-pēterburgas ziņu” 
pielikums un „Russkij invalid” 1831. g. 4. un 
5. jūnijā.

Mūziķa Kārļa Atzes dēls Frederiks Atze 
dzimis 1784. g. 11. janvārī Silēzijā, un viņš, 
tāpat kā tēvs, kļuva par mūziķi. 1819. g. 
aizceļoja uz Radzivilovas pilsētu (vēlāk Čer-
vonoarmijska Rovnas apgabalā, Ukrainā), 
kur apprecējās. Turpmāk dzīvoja Kremenecā 
(Ukraina). 1829. g. augusta sākumā mūzi-
kas direktors Frederiks Atze ar sievu un meitu 
Emīliju sastopams Viļņā. 1831. g. 11. janvā-
rī jau astoņus gadus vecās Emīlijas kristībās 
par krustvecākiem kļūst Sofija Engelgardta, 
viņas vīrs pāvels Engelgardts un jaunkundze 
Doroteja Šulca, kura 1830. g. 1. aprīlī bija 
pie dievgalda Viļņas evaņģēliski luteriskajā 
baznīcā. Bez šaubām, viņa bija vāciete.

Vispirms jāuzsver fakts, ka pēc p. Engel-
gardta ierašanās pēterburgā 9. februārī, viņa 
bērni vēl trīs mēnešus uzturējās Viļņā.

Vai starp Engelgardta dzimtcilvēkiem, 
kurus Doroteja Šulca divas reizes piemin 
lūgumā, bija arī Tarass Ševčenko? Droši 
var apgalvot — jā! T. Ševčenko līdzdalību 
Engelgardta pajūgu transporta ceļojumā  
1831. g. maijā pārliecinoši pierāda iegūtā 
informācija, ko nosacīti var dēvēt par „Rīgas 
argumentu”.

pirmkārt. Kad 1857. g. augusta sākumā, 
atgriežoties no izsūtījuma, dzejnieks ieradās 
Astrahaņā — viņa ceļā tā bija pirmā pilsēta 
un vienlaikus guberņas centrs, tad 6. augustā 
viņš vīlies ierakstīja „Dienasgrāmatā”: „Kāds 
tad ir iemesls šai lielajai nabadzībai (ārējai) 

un pretīgajiem netīrumiem (arī ārējiem un, 
iespējams, iekšējiem)? ... droši vien, ka arī 
citas mūsu guberņu pilsētas ne ar ko nav 
labākas par Astrahaņu, izņemot Rīgu.” Līdz 
pat mūsdienām mīklainā frāze „... izņemot 
Rīgu” ataino Vidzemes guberņas centru paša  
Ševčenko redzējumā, bez šaubām, vasarā.

Otrkārt. Sākot ar ierašanos pēterburgā 
1831. g., tagad zināmajā T. Ševčenko dzīves 
hronikā nav manāms tāds laika sprīdis, kuru 
varētu aizpildīt brauciens uz Rīgu.

Tā kā 1839. g. Kārlis Brilovs apprecējās 
ar Rīgas birģermeistara meitu Emīliju Timmu, 
tika pētīts jautājums par to, vai šī mākslinie-
ka audzēknis būtu varējis pavadīt savu skolo-
tāju braucienā uz Rīgu. Tomēr tādas rosības 
(teiksim, sakarā ar gatavošanos laulībām) ne-
bija, un nebija arī vajadzības, jo tolaik līgavas 
tēvs, būdams valdības kādas komisijas locek-
lis, ilgu laiku ar sievu dzīvoja pēterburgā. Tā-
tad, lai lūgtu Emīlijas roku, Kārlim Brilovam 
atlika vien palūgt nākamo sievastēvu sagādāt 
braukšanas atļauju uz Rīgu.

Treškārt. ja Engelgardta pajūgu trans-
ports devās no Viļņas uz narvu, tad šis ceļš 
bija tikai caur Rīgu. piem., 1799. g. pavasarī  

M. I. Kompaņecs. Tarass Ševčenko. 
Litogrāfija. 1985. g.
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A. Suvorovs, braucot uz Vīni, ceļoja pa šo 
maršrutu, bet pēc gada — tāpat atgriezās pē-
terburgā. Grāmatas „pārgājienu un ceļu pie-
zīmes...” (cПб, 1832) autors no pēterburgas 
uz Viļņu steidzās arī caur tām pašām starp-
pilsētām — narvu, Derptu (Dorpatu — tagad 
Tartu), Rīgu, Mitavu (tagad jelgavu).

ceturtkārt. Kobzara daiļradē ir atskaņas 
par tādu starppilsētu kā Mitava starp Viļņu 
un Rīgu, kā arī Derptu (Dorpatu) starp Rīgu 
un narvu. Stāstā „Dvīņi”: 1) „nē, viņa nemaz 
nav vāciete, viņa ir tikai no Mitavas.” 2) „Šo-
pavasar Kārlis Osipovičs aizbrauca ciemos uz 
savu Dorpatu.”

jāatzīmē, ka M. poļevoja grāmatā par  
A. Suvorovu arī vienā no T. Ševčenko ilustrāci-
jām attēlota karavadoņa uzturēšanās Mitavā.

Sniegtās norādes katra citādi tad arī vei-
do „Rīgas argumentu”, kas ir galvenais pie-
rādījums tam, ka 1831. g. pavasara beigās 
vai vasaras sākumā, kad Engelgardta pajū-
gu rinda pārbrauca no Viļņas uz pēterburgu,  
T. Ševčenko savām acīm redzēja Rīgu!

zināma piesardzība datēt nākamā dzej-
nieka Latvijas galvaspilsētas apmeklējumu 
saistīta ar faktu, ka, pēc Frederika Atzes 
liecībām, uz divdesmit dienām viņš tika aiz-
turēts karantīnā, tādēļ pēterburgā ieradās  
16. jūnijā. ja Doroteja Šulca ar Engelgardta 
bērniem un mājas ļaudīm, kā arī Frederiks 
Atze ar dzīvesbiedri no Viļņas uz pēterburgu 
ceļoja patiešām kopā, tādā gadījumā viņu 
aizturēšana karantīnā un ierašanās galvaspil-
sētā var attiekties arī uz T. Ševčenko.

Tagad pēc jaunatradumiem Lietuvas gal-
vaspilsētā un arī viss sacītais ļauj apgalvot, 
ka iegūts vēsturiski dokumentāls pamato-
jums, lai Kobzara dzīves grāmatā tiktu ierak-
stīts arī viņa ceļojums 1831. g. — no Viļņas 
uz pēterburgu caur Mitavu, Rīgu, Derptu un 
narvu pa Lietuvas, Latvijas un Igaunijas ce-
ļiem. par pārcelšanās dalībniekiem nešaubīgi 
kļuvis zināms, ka Engelgardta bērni un abi 
mūziķi — Frederiks Atze un Kārlis Karelli, kā 
arī septiņpadsmit gadu vecais Tarass Ševčen-
ko laimīgi nokļuva pēterburgā.

Tātad Kobzara jaunajā biogrāfijā tiek  
ierakstīts: 1831. g. dzīve Viļņā. Maijā — aiz-
braukšana uz pēterburgu caur Rīgu. jaunās 
personas Tarasa sabiedrībā — Engelgardta 
mājas pārzine Doroteja Šulcas jaunkundze 
un viņa dzimtcilvēku orķestra kapelmeistars 
Kārlis Karelli...

Kā 1831. g. atspoguļots T. Ševčenko daiļ-
radē?

Mākslinieka K. Brilova audzēkņa pirmais 
prozas darbs bija stāsts „Muzikants” un  
otrais — „Mākslinieks”. jaunā Tarasa pirmie 
tuvākie kontakti mākslas jomā sākās tieši ar 
mūziķiem. Frederiks Atze bija pirmais sko-
lotājs klavierspēlē Engelgardta vecākajam 
dēlam Vasilijam, bet Kārlis Karelli savukārt 
viņam mācīja čella spēli un astoņpadsmit 
gadu pasniedza mūziku Tiesību zinātnes sko-
lā kopš tās dibināšanas 1835. g. nosauktā 
stāsta galvenais varonis arī ir čellists.

T. Ševčenko savā pēdējā stāstā „patīka-
mā pastaiga un ne jau bez morāles” varoni 
nosaucis par kundzi Dorotu. Šāds nešķirams 
vārdu savienojums atkārtots 75 reizes, tur-
klāt bez jebkādiem citiem variantiem. nav 
nekādu šaubu, ka tas izdarīts jaunkundzes 
Dorotejas Šulcas piemiņai! Vai dzīves laikā 
autors pievērsa vērību šim jautājumam? Lūk, 
šādas rindas:

„Skatoties uz viņas žēlīgo augumu, pirma-
jā reizē sev jautāju, kas ir viņa? Un kas ir viņa 
Kurnatovska kungam? Vai tāla radiniece, bez-
pajumtniece? Vai viņa ir aukle un arī bezpa-
jumtniece? Varētu būt gan šis, gan tas... Kas 
galu galā ir šī klusā kundze Dorota? pagaidām 
hieroglifs, noslēpumains hieroglifs, par kuru 
pats Šampolions piedomātu. Bet laiks atklāj 
īstenību... Laiks, ceru, arī man paskaidros 
pagaidām šo mīklaino, žēlīgo kundzi Dorotu.”

Kā redzam, laiks patiešām atklāj īstenī-
bu. jaunkundze Doroteja Šulca palīdz izprast 
kundzi Dorotu vai arī otrādi. Minētajā stās-
tā no reālās dzīves patapinātais Dorotejas 
jaunkundzes vārds ir jau trešais piemērs, jo 
autora nokristīto personāžu vārdi ir palienēti 
Engelgardta mājā.
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Dorotejas Šulcas lūgums par nepiecie-
šamību pārcelties ar maziem bērniem un 
rotmistra Engelgardta dzimtcilvēkiem šķita 
jau uz mūžiem zudis bezvēsts kancelejas no-
putējušajās kaudzēs. Taču T. Ševčenko pa-
saules slava pavisam aizmirsto dokumentu 

izcēlusi no nebūtības un padarījusi to vēr-
tīgu. Un paša ukraiņu Kobzara nemirstību 
mēs iedzīvināsim piemineklī, kuru nolemts 
uzstādīt Rīgā.

Klaudija Tiltiņa

Fundamentāls darbs — „Lielā ķīniešu–lat-
viešu vārdnīca” klajā nāca 2010. g. Tās sastā-
dītājs — sinologs, pedagogs un diplomāts —  
Dr. h. c. pēteris pildegovičs ievēlēts par LzA 
goda doktoru. „Lielā vārdnīca” ierindota Lat-
vijas nozīmīgāko zinātnes sasniegumu sa-
rakstā 2013. g.

p. pildegoviču aicināju uz sarunu par ķī-
niešu valodu un par Ķīnas filozofiju, vēsturi 
un kultūru kā valsts tēla veidotājiem.

V. Hermanis. Savulaik angļu, spāņu, fran-
ču un citas valodas savas pozīcijas pasaulē 
nostiprināja koloniālo impēriju ietvaros. Ta-
gad valodas spēkojas asas globalizācijas ap-
stākļos. Ķīniešu valoda izvirzījusies neapstrī-
damā vadībā — 2004. gadā tajā runāja 885 
miljoni cilvēku. Šai valodai ir stabilas pozīci-
jas Dienvidaustrumu āzijā un visās aizjūras 
ķīniešu (huacjao) kopienās. Kādas pārvirzes 
pēdējā desmitgadē notikušas ārpus tā dēvē-
tās ķīniešu valodas tradicionālās zonas? 

P. Pildegovičs. Ir 2014. gads. pirms des-
mit gadiem ĶTR ar nodomu popularizēt ķīnie-
šu valodas apmācību un savas milzīgās valsts 
seno kultūru nodibināja pirmos Konfūcija in-
stitūtus. Tagad šādi institūti kā ĶTR projekts 
darbojas vairāk nekā 120 pasaules valstīs.

Mūsu saruna notiek Latvijas Universitātes 
(LU) Konfūcija institūtā, kas ir pirmais tāds 
Latvijā. Mums pa pēdām seko Rīgas Kultūras 
vidusskola, kur ar mūsu palīdzību tiek vei-
dots Konfūcija kabinets. Ar Konfūcija institū-
ta palīdzību māca ķīniešu valodu Daugavpils 

Universitātē, Rēzeknes Augstskolā, Vidzemes 
Augstskolā, Rīgas Tehniskajā universitātē. Šo 
valodu māca arī Rīgas Stradiņa universitātē, 
kur darbojas Konfūcija centrs. Un tas viss vie-
nas nelielas valsts mērogā.

V. H. Ieminējāties, ka 2013. gadā Eiropas 
sinologu sanāksmē Vīnē apspriests jautājums 
par ķīniešu valodas kā otrās svešvalodas ap-
mācību Eiropas valstīs.

P. P. Konfūcija institūtu izveides projekts 
ir prātam grūti aptverams. Esmu piedalījies 
trijās šādā zīmē rīkotās Vispasaules konferen-
cēs. Šis darbs visu laiku iet plašumā. Katra 
valsts, dibinot Konfūcija institūtu, saņem 
150 tūkstošu dolāru starta kapitālu. Tādās 
lielās valstīs kā ASV institūtu skaits tuvo-
jas 60, Lielbritānijā ap 40, Krievijā vismaz  
30, sākot ar Tālo Austrumu universitāti Vladi-
vostokā, kur pats esmu strādājis. Vēl milzīgs 
Konfūcija institūtu skaits ir āfrikas, Latīņame-
rikas valstīs un citviet pasaulē. 

pilnībā piekrītu tam, ko teicāt par ķīniešu 
valodas popularitāti Dienvidaustrumu āzijā. 
Indoķīnā, Indonēzijā, Filipīnās ir ķīniešu ko-
pienas miljonos cilvēku. Tiesa, jau pieminētie 
„aizjūras ķīnieši” (huacjao) galvenokārt runā 
dialektos. Ķīnas valsts valoda ir tā saucamais 
pekinas dialekts jeb pareizāk — Beidzjinas 
dialekts. 

V. H. Valoda un vara, valoda un Konfūcija 
filozofija. palūkosimies uz pēdējās desmitga-
des dinamiku arī šādos skatpunktos. Kādā 
mērā līdz ar ķīniešu valodu šajās valstīs ienāk 
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ķīniešu filozofija, vērtību sistēma, pasaules 
uztvere? 

P. P. Latvijā skolotāja prestižs iepretim 
19. gadsimtam vai pirmskara Latvijai ir visai 
pieticīgs. Konfūciju institūtu projekta centrā 
ir skolotājs. pie mums strādā piecas ķīniešu 
skolotājas — volontieres. pirmām kārtām tiek 
mācīta dzīvā sarunu valoda. Ķīniešu pedago-
gi vada kursus, kas veltīti literatūrai un vēstu-
rei. Ir skolotāji, kas māca pasaulē populārās 
ķīniešu cīņas mākslas, ķīniešu virtuves zinī-
bas, pekinas operas mākslu. Ķīna ir ne vien 
liela valsts, bet vesela civilizācija, tie ir šīs 
civilizācijas komponenti.

Runājot par Konfūcija filozofiju, atbildēšu 
ar nelielu atkāpi. Visu pasauli interesē Ķīnas 
panākumu atslēga, kas nav atdalāma no ķī-
niešu pasaules redzējuma. Tas ir ārkārtīgi 
svarīgi. Man liekas, ka Ķīnas panākumu pa-
matā ir šī lielā domātāja pasaules redzējums. 
Sākot ar to, ka kārtībai jābūt ģimenē, attiecī-
bās ar valsts vadību, striktai attieksmei pret 
darbu. Ir viedoklis, ka Ķīnas sabiedrība — 
tas ir projekts, kur zem viena karoga pulcēti 
1330 miljoni cilvēku. Viņi ir vadāmi, viņi ir 
centrējami uz noteiktu mērķi. 

V. H. Un proti? 
P. P. Tā ir koncentrēšanās uz šīs valsts ie-

dzīvotāju labklājību. pats savām acīm esmu 
redzējis, kāda izskatījās Ķīna pirms refor-
mām, reformu laikā un kāda tā ir šodien. no 
Dena Sjaopina* sāktajām reformām Ķīnā ir 
ieguvis katrs sabiedrības loceklis. Diemžēl tā 
nav noticis Latvijā, Krievijā un citviet mums 
pārskatāmā ģeogrāfijā. Vēlreiz rezumējot Ķīnā 
sasniegto—tas saistās ar ķīniešu tradicionālo 
pasaules redzējumu un šajā sabiedrībā val-
došo kārtību. 

V. H. Ko jums profesionāli devusi Vla-
divostokā aizvadīto gadu pieredze, iegūta citā 
laikā, citas politiskās sistēmas apstākļos?

P. P. Beidzu Maskavas Universitātes (MU) 

Austrumu valodu institūtu 1970. gadā, kad 
pastāvēja mums labi pazīstamā augstskolu 
absoventu sadales sistēma. Biju apmeklējis 
Latviju, ticies ar Edgaru Kataja kungu. Viņš 
pateica, ka ir pilnīgi bezcerīgi runāt par ķī-
niešu valodas izmantošanu Latvijā. Izlēmu 
doties uz Tālajiem Austrumiem, kur mani uz-
aicināja strādāt par pedagogu. Tajā laikā ļoti 
saasinājās pSRS un Ķīnas attiecības. Maska-
va atrada interesantu kanālu, kā nostiprināt 
ķīniešu sarunu valodas zināšanas. 

pateicoties tam, nonācu Singapūrā, kur 
naņjanas universitātē pavadīju pilnu mācību 
gadu. Tā bija neatsverama pieredze manas 
ķīniešu dzīvās valodas aktivizēšanā. 

Tolaik Tālo Austrumu universitāte Vladi-
vostokā bija vienīgā toreizējā padomju Sa-
vienībā, kur pastāvēja reāla ķīniešu sarunu 
valoda. Vadīju ķīniešu valodas katedru un 
valodas praksi mazā pierobežas vietiņā Gro-
dekovā (pograņičnajā). Ar Heilundzjanas uni-
versitāti Harbinā bija panākta vienošanās, ka 
mūsu studenti var runāt ar dzelzceļniekiem 
tiem brīvajā laikā. neskatoties uz abu valstu 
vadības saspringtajām attiecībām, man tas 
bija ļoti interesants laiks. 

V. H. Tālajos Austrumos darbojies arī pē-
teris Šmits (1869–1938), kuru Krievijā pa-
zīst kā ievērojamu sinologu. Kālab p. Šmits 
tur iesākto darbu pameta. Atgriezies Latvijā, 
viņš no 1920. gada strādāja LU? 

P. P. Krievijā pētniecisko darbu ir veiku-
šas daudzas sinologu paaudzes kā pirms, tā 
pēc p. Šmita. Viņš arī šodien populārs gan 
Krievijas, gan Rietumu augstskolās, kur tiek 
pasniegta ķīniešu valoda. It īpaši to studen-
tu vidū, kuri specializējas Ķīnas lingvistikā. 
p. Šmits krievu valodā uzrakstīja grāmatu 
„Gramaķika mandarinskogo jazika”. Šo nelie-
lo darbu pamatoti varētu saukt par pirmo „ķī-
niešu valodas gramatiku” Krievijas impērijā.

p. Šmits divpadsmit gadu bija profesors 
Austrumu institūtā, kas vēlāk pārtapa par 
Tālo Austrumu universitāti, kurā es nostrā-
dāju desmit gadu. Latvijā viņš pieslēdzās 
latviešu mitoloģijas pētniecībai un liekas, 

*Den Sjaopina reformas ĶTR tika uzsāktas 
1978. g.

*Den Sjaopina reformas ĶTR tika uzsāktas 
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ka Latvijā Austrumu pētniecību viņš nav  
turpinājis.

V. H. „Lielā ķīniešu–latviešu vārdnīca”, 
kura augstu novērtēta akadēmiskajās aprin-
dās, ir jūsu mūža darbs. Tās izdošanu finan-
siāli nav balstījusi ne Eiropas Savienība, ne 
Latvijas valsts institūcijas. Kurā teksta gata-
vības pakāpē varējāt rēķināties ar ĶTR vēst-
niecības atbalstu? 

P. P. Šogad aprit pusgadsimts kopš esmu 
ķīniešu valodas laukā. Esmu strādājis kā dip-
lomāts, arī vēl lielajā ziņu dienestā „Sjiņhua” 
(Xinhua) pekinā. Taču visvairāk esmu strā-
dājis kā pedagogs. Veicot pedagoģisko darbu 
āzijas studiju nodaļā LU Moderno valodu fa-
kultātē, apzināju faktu, ka Latvijā dažādās jo-
mās strādā vairāki desmiti sinologu. palīdzēja 
arī paša praktiskais darbs tulkošanā. Tas viss 
vedināja uz domām, ka mums nepieciešams 
savs darba rīks. 

Līdz šim mūsu sinologi strādāja pastar-
pināti ar ķīniešu–krievu, ķīniešu–angļu vai 
citām vārdnīcām. Ļoti intensīvā darbā man 
aizgāja astoņi gadi. 

Kad manuskripts tuvojās gatavības pakā-
pei, sāku interesēties par finansējuma iespē-
jām Latvijā. Interesi nesastapu ne cilvēkos, 
ne struktūrās, kas varētu palīdzēt. Griezos pie 
ĶTR vēstniecības Latvijā. 

Vēstniecībā bija ļoti pretimnākoša attiek-
sme. Vēl vairāk: tika piemeklēta viena no vis-
labākajām Ķīnas izdevniecībām ”Commercial 
Press” (Shang wu yin shu guan), kur notika 
teksta pēdējais lasījums. Ķīnas puse atrada 
cilvēku, kurš labi zina latviešu valodu. Tas 
bija Džou Hunjou (Zhou Hongyou), kurš bija 
strādājis ĶTR vēstniecībā Latvijā, LU mācī-
jies latviešu un krievu valodu. Viņam ir laba 
latviešu valodas izjūta, un brīžam par kādas 
zīmes tulkojumu latviski es piekritu viņa va-
riantam. 

V. H. Kādā tepat Latvijā izdotā brošūrā 
lasu, ka „ķīniešu valoda ir viena no visvieg-
lāk apgūstamām valodām pasaulē”. Liekas, 
ka eiropietis, palūkojies uz hieroglifiem, tikai 
nošūpos galvu. 

P. P. Domai par ķīniešu valodu kā viegli 
apgūstamu var piekrist un arī nepiekrist. Kur 
ir tā sakne šādam viedoklim? Ķīniešu valo-
dā nav locījumu, nav deklināciju, ar to tā ir 
ļoti vienkārša. Daudz ko nosaka konteksts. 
Tas nenozīmē, ka sākt runāt ķīniešu valodā 
ir vienkāršāk kā kādā citā valodā. Konkrēts 
piemērs. pērn Konfūcija institūtu sanāksmē 
pekinā tikos ar kvalificētiem sinologiem, kas 
līdz sirmiem matiem strādājuši šajā laukā, 
bet nespēj runāt ķīniešu valodā. pieņemu, ka 
studiju gados un vēlāk viņiem nav bijis iespē-
jas pabūt ķīniešu valodas vidē.

V. H. Sarunu valoda — katras valodas 
viena puse. Bet kā ar rakstu zīmju, šajā ga-
dījumā, hieroglifu apgūšanu? Vai pietiks ar 
hieroglifa meklēšanu, izmantojot hieroglifa 
atslēgu, kas uzrādīta jūsu sastādītās vārdnī-
cas ievaddaļā? 

P. P. Man nav nācies redzēt eiropieti, ku-
ram šīs rakstu zīmes, tas ir, hieroglifi nesagā-
dātu grūtības. citādi tas, protams, ir korejie-
šiem, japāņiem vai vjetnamiešiem. Fudaņas 
universitātē Šanhajā, sēžot pie viena galda 
ar japāņiem, atceros viņu teikto: „Ir samē-
rā viegli mācīties ķīniešu valodu, jo mums 
nav hieroglifu grūtību.” Tas attiecas uz tau-
tām, kas pārņēma hieroglifus no Ķīnas. nav 
taču japāņu, nav korejiešu, nav vjetnamiešu 
hieroglifu. Ķīniešu rakstu zīmju apgūšana ir 
smags darbs jebkuros gados, pie jebkuras 
pieredzes. 

V. H. Lielajā Ķīnā un ķīniešu valodas vidē 
ķīniešu kopienās āzijas valstīs, kā jau minē-
jāt, runā dažādos dialektos. Hieroglifi visiem 
kopēji, turklāt 1958. gadā ĶTR pieņemts 
likums par to vienkāršošanu. Kā pats varat 
orientēties hieroglifu labirintos? Kā saprotas 
atšķirīgu dialektu lietotāji? 

P. P. par dialektiem jeb valodām runājot, 
ir divi pretēji viedokļi. Viens: ir ķīniešu valoda 
un vairāki dialekti. Otrs: ir vairākas valodas, 
tajā skaitā ķīniešu valoda. par dialektu atšķi-
rībām. Teiksim, starp pekinas un Guandžo ru-
nāto valodu tās ir lielākas nekā starp latviešu 
un lietuviešu valodu. 
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Hieroglifi ir rakstu zīmju sistēma, kas vi-
siem kalpo kā vienojoša platforma. 

Kad 1949. gadā nodibinājās ĶTR, la-
sīt un rakstīt pratēju šajā valstī bija mazāk 
par desmit procentiem. Domājot par cīņu ar 
analfabētismu, ķīnieši nāca pie secinājuma, 
ka hieroglifus vajag vienkāršot. Šajā vārdnī-
cā labi var redzēt gan vienkāršotos, gan pilna 
pieraksta hieroglifus, kas blakus uzrādīti ie-
kavās. pārejai uz vienkāršotiem hieroglifiem 
bija ļoti taustāms rezultāts. Tagad lēš, ka 
analfabētu Ķīnā ir zem desmit procentiem. 
Tas ir krietni mazāk nekā lielajā kaimiņvalstī 
Indijā, kur nav hieroglifu, bet astoņi galvenie 
alfabēti. 

V. H. Hieroglifi un modernie datori — vēl 
viens izglītības, zinātnes un kultūras zīmju 
savienojums. Ko varat teikt šajā sakarā?

P. P. Šodien nevienam vairs neliekas, ka 
hieroglifi traucē virzību pa progresa ceļu. pil-
na mēroga jeb klasiskā pieraksta zīmes lieto 
tikai Taivānā, Honkongā un daļēji Singapūrā. 
ĶTR kopš 1958. gada visās jomās izmanto 
tikai vienkāršotos hieroglifus. 

Es varu savā datorā brīvi atvērt arī hie-
roglifu programmu. Šīm smadzenēm ir vien-
alga, vai te ir 10 vai 50 tūkstoši zīmju. Tas 
ir milzīgs paradokss, ka tās zīmes, kuras iz-
mantoja Konfūcijs pirms vairāk nekā diviem 
tūkstošiem gadu, ir arī šajā datorā. 

V. H. Lielās ķīniešu–latviešu vārdnīcas 
pielikumos atrodam daudz kultūrvēsturisku 
faktu, pat smalkumu. piemēram, Ķīnā dzīvo-
jošo tautu mūzikas instrumentu īss apraksts 
un grafiski attēli. 

P. P. jā, etnomuzikologs Valdis Muktupā-
vels manuskriptā piedāvāja savus labojumus. 
nevar tā vienkārši teikt: ķīniešu tautas instru-
menti. Ķīnā dzīvo arī korejieši, uiguri, vairāk 
nekā 50 tautas. 

Kādā pielikumā 15 lappusēs ir ietverta 
piecu tūkstošu gadu vēsture, proti, pilna Ķī-
nas dinastiju hronoloģiskā tabula, sākot no 
leģendārajiem imperatoriem un beidzot ar 
Mao Dzedunu. nekas tāds latviešu studen-
tam vai zinātniekam līdz šim nav bijis pie-

ejams. Vārdnīcā ir arī uzrādīta ķīniešu rad-
niecības saišu sistēma, kas eiropiešiem šķiet 
ļoti sarežģīta lieta. Teiksim, brālēns no mātes 
puses — īsi un konkrēti ar savu hieroglifu. 

V. H. Tātad vārdnīca papildināta ar ziņām, 
kas nav atdalāmas no Ķīnas vēstures, kultū-
ras un civilizācijas. no Latvijas sinologiem un 
āzijas lietu speciālistiem esmu dzirdējis arī 
atzinīgus vārdus par moderno valodu, kas ir 
likta lietā. 

P. P. Esmu uzklausījis cilvēkus, kas šo 
vārdnīcu izmanto savā praktiskajā darbībā. 
Teiksim, ārlietu ministrijā jāpārtulko latviski 
teksts, kas saņemts ķīniešu valodā. Atbildība 
par katru zīmi. Vārdnīcas beigās es rakstu, 
ka šis izdevums varētu būt pamudinājums 
pēc kādiem gadu desmitiem ķerties pie citas 
vārdnīcas. Tā atbilstu laikam, kuru mēs vairs 
nepiedzīvosim. Viss ir mainībā. Man šajā 
vārdnīcā ir ĶTR kultūras revolūcijas** leksi-
ka, tāpat arī šodien lietotā ķīniešu valodas 
leksika. 

V. H. Ar ko saistāma pastiprināta intere-
se par ķīniešu valodas apguvi Latvijā? Varbūt 
sava ietekme tam, ka ķīnieši pie mums vairs 
neierodas tikai kā tūristi vai diplomāti? 

P. P. Tas varētu būt viens no faktoriem. 
Taču visvairāk šī interese saistāma ar Ķīnas 
uznācienu uz pasaules skatuves. Strādājot ar 
jaunajiem sinologiem, redzu, kā viņi aizrau-
jas, atrod interesantu, adekvātu un labi ap-
maksātu darbu. Turklāt Ķīnā mūsu augstsko-
las beidzējs nonāk ārkārtīgi spēcīgas kultūras 
ietekmē, kas darbojas pavisam citā dinami-
kā, salīdzinot ar Latvijas dzīves ritmu.

V. H. „Smadzeņu noplūde” arī Austrumu 
virzienā? 

**Kultūras revolūcija — to kā plašu politisku 
kampaņu Mao Dzeduns uzsāka 1965. g. priekš-
plānā bija cīņa ar Konfūcija ietekmi, bet īstenībā 
tā bija milzu apmēru cīņa par Ķīnas Kompar-
tijas varas saglabāšanu. Tas ir laika posms līdz 
1975. g.

**Kultūras revolūcija — to kā plašu politisku 
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P. P. Var tā nosaukt. Vienlaikus ĶTR atvēr-
ta arī dažādu svešvalodu apguvei. Un tā nav 
tikai angļu valoda — arī franču, korejiešu, ja-
pāņu, portugāļu (pirmām kārtām — Makao), 
vācu un citas. Strādājot pekinā, saskāros ar 
zinātniekiem, kuri īpaši pēta Baltijas valstis. 
Viņi pamatā izmanto avotus angļu valodā, ir 

labi informēti par procesiem mūsu reģionā. 
Iepriekšējā mācību gadā (2013/2014) Ķīnā 
augstākās izglītības sistēmā vieta ierādīta arī 
latviešu valodas apgūšanai. Arī tur strādā cil-
vēki no Latvijas.  

Voldemārs Hermanis

LzA kārtējā izbraukuma sēde par Mālpils 
novada kultūrvēstures jautājumiem notika 
2013. g. 29. augustā ciešā sadarbībā ar Māl-
pils novada domi un biedrību „Idoves manto-
jums”. norises vieta — 1988. g. celtais un 
jaunajām funkcijām adaptētais Mālpils kultū-
ras centrs. 

Kā savā uzrunā sacīja LzA prezidents 
akadēmiķis Ojārs Spārītis, mums vairs palicis 
kopt vienīgi kultūras, valodas, intelekta un 
savas domāšanas suverenitāti. Uz konferenci 
no Rīgas ieradās kultūrvēsturnieki, arheologi, 
valodnieki, mūzikas zinātnieki un muzejnieki. 
Arī pašā Mālpilī ir aktīvs akadēmiskas ievir-
zes cilvēks, par kādu sevi pieteikusi kultūr-
vēsturniece, Dr. art. Ieva pauloviča („Idoves 
mantojums”).

Mālpils pašvaldības ilggadējais vadī-
tājs Aleksandrs Lielmežs atgādināja, ka vēl  
20. gs. 70.–80. gados teritorija Mergupes 
un Sudas krastos bijis liels būvlaukums. Vei-
dots paraugciemats. Mālpils parasti asociē-
jusies ar meliorāciju, lauku mehanizāciju un 
vērienīgām mākslas dienām. novadā ir arī 
savi dabas resursi, ģipšakmeni un kūdru ie-
skaitot. Vienlaikus pašvaldība piedāvā vīziju, 
proti, Mālpils kā izglītības, kultūras un sporta 
centrs ar pilnvērtīgu dzīves telpu un daudzām 
iespējām. 

Vēstures annālēs šī administratīvā centra 
vārds ierakstīts tikai sešus gadus vēlāk kā 

pIE MāLpILS KULTŪRAVOTIEM

Rīga — 1207. g. par tiem, kas šajā dzīves 
telpā valdījuši, ienākuši un palikuši, radījuši 
un aizgājuši pasaulē, no dažādiem skatpunk-
tiem runāja kā viesi, tā vietējie pētnieki. 

LzA akadēmiķis, šīs konferences galve-
nais kurators Saulvedis cimermanis analizēja 
samērā bagātos ar novadu saistītos pirm-
avotus. pie tādiem pieskaitāmas kā daudzās 
Vidzemes baznīcu grāmatas, tā ārsta un vēs-
turnieka Oto Hūna 1802. un 1815. g. sastā-
dītās aptaujas lapas ar vairākiem desmitiem 
jautājumu. 

Uz Mālpili attiecas arī 13 vācbaltu etno-
grāfa un vēsturnieka johana Kristofa Broces 
(1742–1823) zīmējumi. Liekot kopā agrāko 
gadsimtu liecības, var modelēt kā mācītāju 
un zemnieku attiecības, tā restaurēt kultūrai-
navu pat riju un spīļarklu laikmetā. 

Vairāki referāti bija veltīti kultūrvidei un 
mālpiliešu unikālajam mantojumam. Ritvars 
Ritums aplūkoja arheoloģijas pieminekļus 
Mālpils novadā, Ilze Māra janelis — vēs-
turiskos dārzus un parkus. pētnieku — kā 
arhelogu, tā lingvistu — ievērību saista no-
vadā atstātās Vidzemes lībiešu pēdas. Tās 
saglabājušās, piem., upju un strautu nosau-
kumos (Suda, Sidraburga, Ērmaņurga u.c.), 
arī Sidgundas nosaukumā saskatāma lībiska 
izcelsme. 

Arhitekts jānis zilgalvis stāstīja par Māl-
pils muižas apbūvi un īpašniekiem gadsimtu 
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gaitā. Vēsturiskajā Mālpils draudzes novadā 
18. gs. bijušas arī Mūrmuiža, Buku, Vites, 
Akenstakas un vairākas citas muižas. Līdz 
mūsdienām saglabājušies savulaik pamatīgi 
izkopto vēsturisko parku un dārzu fragmenti. 
Sidgundas muižas parkā vēl šodien kuplo lie-
pas no baronu laikiem. 

Interesants bija Līgas Kreišmanes atskats 
uz Siguldas novadpētniecības muzeja ekspe-
dīciju Mālpilī un Sidgundā (1981, 1982) un 
Antas Bračas ziņojums par 1944. g. Mores 
kauju mālpiliešu atmiņās. Folkloriste Māra 
Vīksna vēl 1984. g. paguvusi ierakstīt teicē-
jas Annas Braunas (96 g.v.) pasakas un no 
savas vecmāmiņas aizgūtās dziesmas. 

I. paulovičas referāts bija veltīts tādai vēs-
turiskai simbiozei kā Vidzemes landrāts Gus-
tavs Vilhelms fon Taube un Mālpils muiža. 
Viņa raksturoja šī igauņu cilmes barona pret-
runīgo personību un lielās pārmaiņas muižas 
izkārtojumā, sākot ar 1760. g. G. V. fon Tau-
be saviem dzimtļaudīm licis rakt dīķus gluži 
kā katordzniekiem, bet vienlaikus dibinājis 
skolas un atstājis par sevi epitāfiju „cilvēks ar 
lielām ambīcijām”. 

Daudzām mālpiliešu mājām un muižām 
tagad jauni saimnieki, bet fotogrāfijas, hroni-
kas, kara un dzīves stāsti paliks kā vēstījums 
nākamajām paaudzēm. Atjaunota un sakopta 
Mālpils muiža, kura uzņem ne vien elitārus 
viesus, bet ver durvis arī organizētām ekskur-
sijām. 

Mālpils devusi daudz gaišu prātu, kas no-
vada un arī Latvijas zinātnes vārdu nesuši tā-
lāk pasaulē. Sākumam minēsim divus — acu 
ārstu Fēliksu Lūkinu (1875–1934) un pro-
fesoru Augustu Ķešānu (1881–1954), kura 
„ķīmijas skolā gājuši” ne tikai divi 29. augus-
ta referenti — Ilgars Grosvalds un akadēmiķis 
Tālis Millers. Te runa ir par slavenu cilvēku 
dinastijām un sava veida „talantu laboratori-
jām”. Vielu plašākām pārdomām deva Ilvas 
pūķes ziņojums par ārsta F. Lūkina dzimtas 
koku ar saknēm Mālpils ģērķēnu pusmuižā. 
no tā paša celma — Antonija Lūkina, kas 
tautā vairāk pazīstama kā cīnītāja par sie-

vietes tiesībām, un rakstniece Ivande Kaija. 
Tagad, simt gadu vēlāk, dzimtas oftalmologu 
stafeti tālāk nes Fēlikss Lūkins, juniors, kura 
arsenālā jau ir tādas modernas tehnoloģijas 
kā lāzerkorekcija. 

par savējo mālpilieši uzskata arī Britu 
Kolumbijas universitātes (Kanāda) ķīmijas 
profesoru jāni Lielmežu, kas dzimis pavisam 
tuvos kaimiņos, Amatas novadā. 

Viens no referentiem — jānis Krēsliņš, se-
niors (ASV) — Mālpilī pats nevarēja ierasties, 
tāpēc teksts, veltīts izcilajam mālpilietiem 
Ojāram jēgenam, konferences dalībniekiem 
tika nolasīts. Mākslas un literatūras vēs-
turnieks, dzejnieks grafiķis un grāmatnieks 
O. jēgens (miris 1993. g. Čikāgā) pēc viņa 
darbības pētnieka domām ilgi bijis „pienācīgi 
necildināts”. 

To laikam nevaram sacīt par komponistu 
Emili Melngaili (referēja zane Gailīte), kas sa-
vos pasaules klaida ceļos vairākkārt ieradies 
arī Mālpilī. Koncertējis ar savu kori, ciemojies 
pie māsas jūlijas Elizabetes Mednes un tur-
pat, braucot ar divriteni, vācis tautas dziesmu 
melodijas. 

Kultūrvēsturniece Māra Grudule atgriezās 
pie patālajiem zviedru laikiem Vidzemē, kad 
Mālpils mācītājs Salomons Guberts izdeva 
savu racionālas saimniekošanas rokasgrā-
matu (1654). par šo vīru Latvijas zinātnes 
un augstskolu sākotnes kontekstā savulaik 
rakstīja akadēmiķis jānis Stradiņš. Referātus 
konferencē nolasīja arī valodnieks pēteris Va-
nags (LU), fotovēsturnieks pēteris Korsaks un 
literatūrvēsturnieks pauls Daija. 

Stāsts par novada kultūras un mākslas 
dzīvi nav iedomājams bez Skulmju dzim-
tas pieminējuma. Kā vēstīja žurnāliste Līga 
Blaua, vārds ”Skulmes” Mālpilī minēts, sākot 
ar 1920. g. Marta Skulme bija pirmā latvie-
šu tēlniece profesore. Viņa kopā ar vīru sce-
nogrāfu un gleznotāju Oto Skulmi daudzus 
ražena darba cēlienus aizvadīja ģērķēnos. 
Šajās mājās viesojusies arī Martas māsīca ķī-
miķe Lidija Liepiņa, pirmā latviešu akadēmi-
ķe. Mālpils kapos atdusas aktieris Valentīns 
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Skulme. pirms pēdējās gadsimtu mijas Latvi-
jas vārdu vistālāk pasaulē nesusi gleznotāja, 
latviešu trešās atmodas modinātāja un LzA 
goda locekle Džemma Skulme, kurai Mālpils 
allaž bijusi mīļās bērnības zeme. 

Diezin vai Latvijā ārpus lielākām pilsētām 
citādi pelēkajos padomju gados vēl kaut kur 
rīkotas tāda vēriena mākslas dienas (1982, 
1985, 1986), saviem novadniekiem veltītas 
izstādes, citi lieli pasākumi. Vairāk par to 
uzzinājām no mālpilietes Māras ārentes zi-
ņojuma „Mākslas klātesamība un pieejamība 
Mālpils novadā”. Šajā sakarā minēti arī tādi 
vārdi kā Kārlis Grapmanis, Laimonis Tīkma-
nis, Kazimirs Anspoks un citi: katram no vi-

ņiem savs nopelns Mālpils kā centra/novada 
izaugsmē un koptēla spodrināšanā. O. Spā-
rītis, rezumējot visus ziņojumus un tekstus 
kopumā, atzinīgi bilda, ka, „jums, mālpilieši, 
jau pieder sava valsts”. 

LzA izbraukuma sēde Mālpilī ļāva pār-
liecināties, cik nozīmīgi zinātnes vēstures un 
kultūras avoti rodami visriņķī, ja tos aprūpē 
un godā ceļ lietpratīgi speciālisti un centīgi 
novadnieki. Spilgti izkristalizējās atziņa, ka 
kultūras mantojuma saglabāšana, sekmīga 
uzturēšana ir un būs tieši atkarīga no paša 
novada un visas valsts saimnieciskās rosmes. 

Voldemārs Hermanis 

Uz viesu galda smaržoja cepta cūkas gaļa, 
kūpēja tējas glāzes ar to gadu tradicionālo 
groku, ritēja vīru sarunas. Es, klusi iekārtojies 
tēva klēpī, klausījos krusttēva Oskara Rusāna 
stāstā par dienestu robežsardzē kaut kur pie 
neretas. „Un tie kontrabandisti. Iedomājie-
ties, kur viņi reizēm slēpj spirtu? Salej ter-

moforos, piesien pie jostas vai starp kājām, 
stāv mūsu priekšā, drebēdami un sāji smai-
dīdami. Tie gumijas maisiņi dažādi — Vāci-
jā ražotie spirtā nešķīstot, bet citos gumijas 
piegarša jūtama. cena tak aiz robežas divas 
reizes zemāka kā pie mums. Šis kortelītis tur 
par latu, pusotru ...”

BALTIjAS jŪRAS SpIRTA SāGA
  

Raimo Pullats, Risto Pullats, Aigars Urtāns. 
Spirta jūra. Kontrabanda Baltijas jūrā starp diviem 
kariem. 
Projekta vadītāja Dr. h. c. philol. Venta Kocere.
Rīga: apgāds „Zinātne”, 2012. 370 lpp.
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Šo stāstu no 20. gs. trīsdesmito gadu 
vidus atcerējos, kad manās rokās nonāca 
grāmata „Spirta jūra”. Šai tiešām fundamen-
tālajā izdevumā, kur 300 lappuses veltītas 
Somijai un Igaunijai, 70 — Latvijas pagrīdes 
spirta straumēm, neatradu nevienu norādi 
par gumijas termoforu pielietojumu, toties ci-
tus brīnumus gan. Kaut vai skārda traukus — 
krūšu, vēdera un gurnu skārda aplikas.

Visam te un tālāk minētajam abos zie-
meļkaimiņos iemesls — Somijā no 1919. 
līdz 1932. g. ieviestais sausais likums, kā arī 
spirta ražotņu sagrāve kara gados kā Igauni-
jā, tā Latvijā. Atklājas, ka jūras ceļš pār Somu 
līci parastās zvejnieku laivās eksistējis jau 
cara gados: ostu tirgos igauņi somiem pārde-
vuši rudzus, kartupeļus, kāpostus, kāļus, api-
ņus. Somi igauņiem — malku, sālītas reņģes, 
cigoriņus, naglas, sērkociņus, sāli.

Darījumi ieguvuši draugu tirdzniecības 
nosaukumu, kas brīvvalstu laikā turpinājušies 
kontrabandas statusā. piem., no 1919. līdz 
1922. g. uzrādīti 83 aizturētie ar papirosiem, 
tabaku, 25 — ar apģērbiem, 22 — ar galan-
tērijas precēm, 10 — ar sērkociņiem, 26 — 
ar spirtu, 15 — ar kandžu. Tie tikai ziediņi, 
jo ne Igaunijai, ne Somijai vēl nav izvērsta 
robežapsardzība, muitas dienests, bet galve-
nais — nav apgūta spirta straume.

Taču tā sākas. Uz Somiju no Igaunijas, 
no Hamburgas, Dancigas, Kopenhāgenas un 
citām brīvostām. Arī uz Igauniju un Latviju.

Transporta pamattrauks — skārda taisn-
stūra kanna desmit litru tilpumā. Galvenais 
stratēģiskais pievedējs — jūras transportku-
ģis, kas noenkurojies neitrālos ūdeņos Somi-
jas vai Igaunijas, paretam arī Latvijas krastu 
tuvumā un realizē spirta kannas piebrauku-
šām motorlaivām, kuteriem. Tie pieder vie-
tējiem spirta karaļiem, kas kļūst par miljo-
nāriem, arī cietumniekiem. Autori raksta, ka 
lielum lielā daļa grezno savrupmāju gar Somu 
līci un salām celtas uz kontrabandas spirta 
pamatiem. Autori lieto unikālu vēsturisku 
metaforu: „Viduslaikos Tallina kā Hanzas sa-
vienības noliktavu pilsēta cēlās ar sāli, tagad 

Tallinā, Helsinkos un citur lielie mūra nami 
tika uzcelti, tā teikt, uz spirta.”

Reizēm vasaras sezonā Somu līcī dreifē 
20 (ne naftas), bet spirta nosacīti transport-
kuģi. Botnijas līcī — trīs. Enkurus tie paceļ 
tikai pēc iztukšošanās. pelna ne tikai karaļi, 
arī vienkāršie pārvadātāji, zemnieki, zvej-
nieki, jo tajos gados galvenais transports ir 
laiva un zirga pajūgs. Labumu gūst ne tikai 
kontrabandā nodarbinātie. pelna arī ķērāji — 
muitnieki, robežsargi, pārkāpēju uzrādītāji. 
Tā mūsu Liepājas pludmalē divi skolnieki no 
mola ierauga maisu ar desmitlitrīgām spirta 
kannām, paziņo, kur vajag, un prēmijā sa-
ņem 300 latu. Dārgo šķidrumu ārā nelej, bet 
nodod valsts spirta monopolam realizācijai. 
no šīs summas trešdaļa paliek muitnieku, ro-
bežsargu un policistu rīcībā.

Tvarstīšana nav vienkārša. Autori skrupu-
lozi izpētījuši, pat uzrasējuši tādu fenomenu 
kā spirta transporta torpēdu. Tai ir no metāla 
profiliem sametināts karkass, kur stateniski 
ievieto 10–20 metāla kannas. pie kuģa tor-
pēdu ielaida ūdenī, vedējs paķēra tauvu un 
vilka uz krastu kā tīklu. ja tuvojas muitnieki 
vai robežsargi, tauvu pameta. Bet pie tās ir 
boja un piesiets maisiņš ar sāli vai cukuru, 
kas novelk pludiņu dibenā. Vilcējs zina, cik 
ilgā laikā izkūst svara maisiņi. pārliecināju-
šies, ka uzraugu nav — dodas pie bojas un 
velk torpēdu krastā. Savukārt Latvijas robež-
sargi atklājuši, ka pajūgiem ilksis izgatavotas 
no metāla caurulēm, kurās spirts iepildīts un 
noslēgts ar uzgriežņiem. par to mans krust-
tēvs netika stāstījis.

ne jau kontrabandistu izdoma vien ap-
grūtina robežsardzi un muitu. pirmajos gados 
valsts instancēm vienkārši nav motorlaivu, 
ar ko spirta karaļus noķert. pēdējiem kuteri 
ar 300–500 zirgspēku motoriem, muitai — 
knapi 50... Vēlāk arī ķērāji tiek pie attiecīgām 
ātrlaivām, konfiscējot tās aizturētiem kon-
trabandistiem. Somu muitnieki izmanto pat 
hidroplānu.

neskatoties uz grūtībām, somi 1931. g. 
konfiscē 700 000 litru nelegālā spirta. Šis 
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rādītājs 1934. g. samazinās līdz 100 000, 
1939. g. — jau 44 000. Sausais likums ir 
atcelts. Igaunijā 1931. g. konfiscē 310 000, 
1932. g. — 22 000 litru. pēdējais skaitlis 
Igaunijai raksturīgs, jo arī 1931. g. aizturēti 
un iztukšoti teritoriālajos ūdeņos iebraukuši 
divi bāzes kuģi.

notiek arī šaušanās, vienreiz kontraban-
disti laiž darbā ložmetēju. Tomēr sadursmju 
asumu un daudzumu nevar salīdzināt ar Al-
kapones apjomiem ASV. 

neskatoties uz šiem it kā lielajiem skait-
ļiem, visu triju valstu robežsargi, muitnieki 
un policija apzinās, ka viņu rokās un valsts 
budžetā nonāk tikai desmit procenti no Bal-
tijas valstīm domātā nelegālā spirta. par to 
liecina grāmatas pielikumi. no Dancigas un 
Ķīles 1928. g. uz Somiju izvests 8 000 000, 
1929. g. — 11 000 000 litru simtsgrādīgā. 
Turklāt vēl dzērienu 9 000 kastes. Šie dati 
ņemti no attiecīgo ostu reģistriem, kur no-
rādīts kuģa nosaukums, piederība, krava — 
spirts litros, dzērieni kastēs. Autori uzskaita 
aizturētās un tiesātās personas visās trijās 
valstīs, un to skaits sniedzas simtos. 

Salīdzinātas spirta cenas dažādās valstīs, 
kas ir vai galvenais iemesls spirta paisu-
miem un bēgumiem. piem., 0,25 litru spirta  
1931. g. maksāja Latvijā 3,15, Igaunijā — 
1,65, Lietuvā — 2,15, polijā — 2,33 latu. 
Mūsu kaimiņos 30. gados Vācijā kontraban-
das spirta litrs maksājis četras somu mar-
kas, Igaunijā 10, bet Somijā 100 markas.  
Var rēķināt peļņu. Igaunijā veikts šāds 
aprēķins: desmitlitrīgs skārda trauks ār-
zemju spirta maksā 12 kronas, bet valsts  
veikalā — 48 kronas. Savukārt par vispā-
rējo peļņu kontrabandas nozarē var spriest 
pēc viena Igaunijas spirta karaļa — Kol-
gas grāfa Eduarda Krenstrema ienākumiem  
1930. g. — 660 000 kronu. Viņa īpašumā 
bijuši četri kuģi.

Iekrīt un tiesā. Somijā 1923. g. notiesā 
244 kontrabandistus, t.sk. 154 vāciešus,  
60 igauņus, desmit zviedrus, divdesmit ir pā-
rējie. Tie visi ir jūrnieki.

Kā pretstatu tiesu darbiem autori izskait-
ļojuši, ka tai pašā Somijā sausā likuma gados 
ar kontrabandu maizi pelnījuši 100 000 cil-
vēku, toties valūtas zaudējumi ik gadus sa-
snieguši 400–500 miljonus marku.

Latvija apskatītajā periodā ne tuvu nesa-
sniedz ziemeļkaimiņu kontrabandas apjomus. 
Vispirms tam traucē no 1921. g. ieviestais 
valsts degvīna monopols. no 1922. g. spirta 
vajadzības nodrošināja vietējie spirta brūži. 
Legālais alkohols valstij deva līdz 30 miljo-
nu latu gadu. Tomēr alkohols Latvijā daudzo 
nodokļu dēļ bija apmēram divreiz dārgāks kā 
kaimiņvalstīs. Latvijai veicās ar kontrabandas 
apkarošanas vadību. Muitas departamentu 
divpadsmit gadu vadīja Eduards Dundurs, 
robežsardzes brigādi — bijušais kaujas virs-
nieks, ģenerālis Ludvigs Bolšteins.

Latvijas apstākļos par spirta galvaspilsētu 
kļuva Liepāja, rajoniem — Kurzemes jūrmala. 
Lai arī apkopojoši materiāli nav uzrādīti, kon-
statēts, ka Liepājas ostā uz motorkuģa „Bar-
che “ atrod 2500 litru spirta, uz motorlaivas 
„Ada” — 1800 litru. 1925. g. janvārī Liepājas 
muitas pārvaldē glabājies 12 000 litru kon-
fiscēta spirta. Kāds aģents ziņo no Vācijas, ka 
Holandes spirta koncerns pārdevis kontraban-
distiem 150 000 litru spirta izvešanai uz Lat-
viju. Kuģus un laivas ar spirtu arestē pa visu 
piekrasti, piem., 1925. g. papes bākas rajonā 
robežsargi aiztur vācu motorkuģi „Hans Hein-
rich” ar 3260 litriem un lielu naudas summu 
par jau pārdoto spirtu. Latvijas kontrabandisti 
lietoja arī „torpēdas”, tikai sāls un cukura vie-
tā pie gremdēšanas izmantoja ar līmi pārklātu 
korķa plāksni. Līme sāļajā ūdenī izšķīda un 
korķa pludiņš pēc noteikta laika uzpeldēja. par 
mūsu spirta karaļiem nosacīti var titulēt liepāj-
niekus jūliju Sniedzi un jāni un Miķeli Grēves, 
starp spirta izplatītājiem uz sauszemes — arī 
liepājnieks jankels Šapiro. Tomēr konfiscētā 
spirta daudzums nav salīdzināmas ar Igauni-
jas un Somijas apmēriem. piem., 1931. g. 
uzrādīta lielākā summa — 7984 latu.

cīņu ar kontrabandu plaši apraksta un 
fotodokumentē Latvijas prese. Arī pie mums 
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kontrabandas kuģu aizturēšanā piedalās hid-
roplāni, pat karakuģis „Virsaitis”. Kādu kon-
trabandistiem atņemtu motorlaivu ar 3 x 240 
zS motoriem, trīs propelleriem turbīnām „Tos-
mares” rūpnīca izremontē, uzstāda lieljaudas 
prožektorus, sirēnas, divus ložmetējus, no-
sauc par „Bultu” un nodod robežsargiem.

par kontrabandistiem raksta ne tikai pre-
se. Tēmai pievēršas arī rakstnieki: jānis Osis 
romānā „zelta drudzis”, Anšlavs Eglītis nove-
lē „Brauciens uz “Gotlandi””, Vilis Lācis lugā 
„Bāka uz salas”. Tvaikoņa „neibāde” avārijai 
pie Vecāķiem veltīts šlāgeris „neibāde”. At-
klājies, ka ar tvaikoni pārvadāti ne tikai pasa-
žieri, bet arī kontrabandas spirts.

Kad sākas Otrais pasaules karš, kontra-
bandai pienāk gals. Spirta karaļi savu floti 
pārkārto legālu preču transportam un sāk 
praktizēt bēgļu pārvešanu pār Somu līci,  
Ladogas ezeru un Baltijas jūru. Domājams, 
ka daudzi Igaunijas un Latvijas bēgļi uz 
zviedriju tika transportēti ar bijušo kontra-
bandistu floti.

Šajā apskatā nepieskāros visām grāmatā 
atklātajām problēmām, piem., valstu politis-
kajam fonam, organizētās noziedzības jēdzie-
nam un īpatnībām Baltijas apstākļos. Tomēr 
astoņas lappuses ar pielikumiem, 62 lappu-
ses atsaucēm, 14 — ar avotu un literatūras 
uzskaiti un personu rādītājs liecina ja ne par 
„Spirta jūras” akadēmisko statusu, tad nova-
torisku un skrupulozu pieeju noteikti. Tas au-
toru Raimo un Risto pullatu, Aivara Urtāna —  
autora un arī redaktora, tāpat redaktoru Gun-
tara Godiņa un Ievas jansones nopelns.

pagarā apskata beigās jāuzteic perfektais 
Renātes Blumbergas tulkojums, Ventas Ko-
ceres un Ingrīdas Segliņas drosme un iegul-
dītais darbs starptautiskas, aizmirstas tēmas 
atklāsmē mūsu vēsturiskajā literatūrā.

Skatot plašo materiālu par vienas nozie-
dzīgi saimnieciskas nozares darbību trijās 
Baltijas valstīs, nevilšus uzpeld jautājums: 
ko mēs šodien zinām par mūsdienu kontra-
bandu ar spirtu, tekstilu, cigaretēm utt. un 
cīņu ar to. Kādas cisternas, kādi furgoni, kādi 

Liepājas apriņķa robežsargi ar konfiscēto kontrabandas spirtu. 20. gs. 20. gadu beigas. 
Latvijas Kara muzeja krājuma foto (bez autora norādes) 
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novembris

1. novembrī LzA Ķīmijas, bioloģijas un medicī-
nas zinātņu nodaļas un Lauksaimniecības un meža 
zinātņu nodaļas apvienotā sēde. Ar referātu par 
drukāto un elektronisko informācijas nesēju konku-
renci un sadarbību, kā arī to ietekmi uz apkārtējo 
vidi uzstājās akadēmiķis Arnis Treimanis, savukārt 
LU Akadēmiskās bibliotēkas Krājuma digitalizāci-
jas projektu vadītājs Valdis Mazulis sniedza ziņoju-
mu par bibliotēkas krājumu digitalizāciju. 

2. novembrī LzA koris „Gaismaspils” RLB 
zelta zālē sniedza savas 65. jubilejas  koncertu. 
Koncerta dalībniekus un viesus uzrunāja LzA pre-
zidents Ojārs Spārītis, vēlot aktīvi skandēt dzies-
mas, iestudēt aizvien jaunas un daudzināt LzA 
vārdu.  LzA prezidenta pateicības rakstus saņēma 
mākslinieciskais vadītājs Andžejs Rancevičs, diri-
ģents Aivis Daiņa, koncertmeistars Ritvars Knesis 
(Zinātnes Vēstnesis. 2013. 11. nov.). 

8. novembrī akadēmiķim Gunāram Čipē-
nam — 80.  

Valsts priekuļu laukaugu selekcijas institūta 
100. jubileja. 

12. novembrī LzA Senāta sēde. Senāts ap-
sprieda LzA jauno locekļu kandidatūras un Leto-
nikas 5. kongresa un Eiropas zinātņu un māks-

lu akadēmijas izbraukuma sēdes rezultātus. pēc 
LzA Senāta sēdes tika atklāta ekslibristes, medaļu 
mākslinieces Elitas Viliamas izstāde (Zinātnes 
Vēstnesis. 2013. 25. nov.). 

LzA goda loceklim jānim Streičam piešķirts 
Rēzeknes Goda pilsoņa nosaukums (Diena. 2013. 
12. nov.). 

13. novembrī LzA ārzemju loceklim Ivaram  
Melngailim — 80.

LzA korespondētājloceklim Uldim Vikma- 
nim — 70.

14. novembrī LR Ministru kabineta balvu pa-
sniegšana. Balvu saņēma LzA īstenā locekle jeka-
terina Ērenpreisa, LzA goda loceklis Dainis Īvāns 
un LzA goda loceklis Indulis Ojārs Ranka.

LzA izbraukuma sēde kultūras pilī „ziemeļ-
blāzma”. Iepazīšanās ar restaurēto pili (Ieva Ro-
zenberga),  RLB priekšsēdētāja, LzA goda locekļa 
Gunta Gailīša apsveikums LR proklamēšanas svēt-
kos, akadēmiķa Georga Andrejeva uzruna, LzA ko-
respondētājlocekļa Tāļa Tisenkopfa ziņojums par 
zinātniskā darba rezultātiem. 

15. novembrī starptautiska konference „Latvi-
jas valsts veidošana un atjaunošana” Rīgā, Meln-
galvju nama Svētku zālē. Moderatori: Valters nol-
lendorfs, Valters Ščerbinskis, Ivars Ījabs. piedalās: 

zInāTnES DzĪVES HROnIKA

trimarāni un gaisakuģi, kas zin’, varbūt raķe-
tes transportē nelikumīgās kravas. Aprautās 
ziņas presē, televīzijā nav salīdzināmas ar to 
karikatūru, reportāžu un fotoklāstu, kas re-
dzams 20. gs. triju valstu presē, nerunājot 
nemaz par daiļliteratūru. jau kuro reizi uzdo-
du jautājumu: kur palikuši mūsu dramaturgi? 
padomju cenzūras bezprecedenta apstākļos 
pratām radīt patiesas lugas. Šodien Dailes 
teātris uzved visas pasaules autoru skatuves 
darbus, bet latviešu vārda 2012.–2013. g. 
abonementā nav. Mēs atkārtojam pāvila Ro-
zīša „cepli” visos iespējamos skatuves, kino, 

radio variantos, bet šādas miljonu „kurtuves” 
ikdienā un leksikā mums burtiski ir zem kā-
jām. Kas tā par radošu impotenci kā rakst-
nieku, tā teātru režisoru pieejā. Attiecīgo die-
nestu vadītājiem vajadzētu būt atklātākiem 
radošu personu meklējumos. Kā tas bija 
Eduarda Dundura, jāņa Ķēmaņa un Ludviga 
Bolšteina laikos.

Vecās Derības citāts, kas likts spirta jūras 
pētījuma sākumā, liekams arī nobeigumā: 
„Kas ir jau bijis, tas atkal būs, un kas jau ir 
noticis, tas atkal notiks ...” 

Uldis Lasmanis
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Valsts prezidents Andris Bērziņš, AnO ģenerālsek-
retārs Bans Kimūns. 

18. novembrī Globālais zinātņu akadēmi-
ju tīkls (InterAcademy Panel, IAP) un Globālais 
medicīnas zinātņu akadēmiju (angl. akronīms 
IAMP) tīkls publiskoja ziņojumu Rezistence pret 
antibiotikām — aicinājumu rīkoties (IAP / IAMP 
Statement Antimicrobial Resistance — a Call 
for Action). pavisam 105 pasaules zinātņu aka-
dēmijas, tostarp arī LzA, atbalstīja šo ziņojumu, 
un tas publiskots tieši 18. novembrī — pasaules 
antibiotiku informācijas dienā (World Antibiotics 
awareness day).

26. novembrī Latvijas pašvaldību savienības, 
LzA, Tautsaimniecības pētniecības fonda konfe-
rence — diskusija par sociālo un veselības jautā-
jumu mijiedarbību. 

27. novembrī RSU grāmatas „Ķirurģija” (pro-
fesora jāņa Gardovska redakcijā) otrā, pārstrādātā 
izdevuma atvēršana. 

28. novembrī Latvijas zinātņu akadēmijas 
Rudens pilnsapulce. pilnsapulci atklāja LzA pre-
zidents Ojārs Spārītis. pilnsapulci uzrunāja LR Iz-
glītības un zinātnes ministrs Vjačeslavs Dombrov-
skis un pasniedza LR Ministru kabineta Atzinības 
rakstus akadēmiķim Oļģertam Krastiņam un LU 
asociētajam profesoram Vjačeslavam Kaščejevam.

pasniegta LzA Lielā medaļa, kas 2013. g.  
piešķirta akadēmiķim Andrim Ambainim par 
izciliem rezultātiem kvantu skaitļošanas teo-
rijā. Laudatio A. Ambainim sacīja akadēmiķis 
R. M. Freivalds. A. Ambainis sniedza izcilu akadē-
misko lekciju „Kvantu skaitļošana: starp datorzi-
nātni, fiziku un matemātiku”. pilnsapulci uzrunāja 
arī jelgavas pilsētas mērs Andris Rāviņš. Sekoja 
LzA jaunu locekļu vēlēšanas, balsu skaitīšanas 
laikā notika debates par aktuāliem zinātnes dzīves 
jautājumiem, kurās piedalījās akadēmiķi Andrejs 
Siliņš un Ivars Kalviņš, LU cFI direktora vietnieks 
zinātniskajā darbā LzA korespondētājloceklis Mār-
tiņš Rutkis, Latvijas jauno zinātnieku apvienības 
pārstāve Daina Lāce, Ventspils augstskolas rektore 
Gita Rēvalde, Vidzemes augstskolas rektors Gatis 
Krūmiņš. par LzA locekļiem tika ievēlēti: par īste-
najiem locekļiem — Dace Gardovska (medicīna), 
jānis Kloviņš (bioloģija), Aldis Kārkliņš (lauksaim-
niecības zinātne), juris purāns (fizika), Andrejs 
Veisbergs (valodniecība). par Goda locekļiem tika 
ievēlēti dzejnieks Guntars Godiņš, arhitekts Andris 
Kronbergs, gleznotājs Aleksejs naumovs un nacio-
nālās bibliotēkas direktors Andris Vilks, par ārzem-

ju locekļiem — Viļņas universitātes rektors fiziķis 
juris Banis (Jūras Banys), nobela prēmijas lau-
reāts medicīnā Haralds cur Hauzens (Harald zur 
Hauzen), Orhūsas universitātes profesors fiziķis 
nils Kristensens (Niels Christensen), Melburnas 
katoļu universitātes profesors jānis (john) Tālival-
dis Ozoliņš un valodnieks Igauņu valodas institūta 
pētnieks Lembits Vaba. par LzA korespondētājlo-
cekļiem ievēlēti Kārlis Čerāns (informātika), jānis 
Ikstens (politoloģija), Aigars jirgensons (ķīmija), 
Vjačeslavs Kaščejevs (fizika), Sandra Lejniece 
(medicīna), Dainis Edgars Ruņģis (mežzinātne) un 
Ilze Skrabule. 

29. novembrī RLB Līgo zālē atvērts zinātnis-
ko rakstu krājums „Dzīves dziesma sarkanā. Ojārs 
Vācietis un viņa laiks”. Sast. Ausma cimdiņa, ru-
nāja Mārcis Auziņš, Dace Melbārde, Andris Ame-
riks, jānis peters. 

30. novembrī pirmoreiz pasniegta žaņa Katla-
pa balva LzA goda loceklei Mārai zālītei par nacio-
nālās tematikas aktualizāciju Latvijas teātru vidē 
(mūzikli „Lāčplēsis”, „Teiksma par zigfrīdu Annu 
Meierovicu”) (Latvijas Avīze. 2013. 2. dec.). 

Decembris
2. decembrī LzA ārzemju loceklim Kristapam 

zariņam — 70. 

3.–4. decembrī Rīgas Tehniskās universitātes 
profesors Artūrs Medvids pārstāvēja Latvijas zi-
nātņu akadēmiju Kijevā notiekošajā Starptautiskās 
zinātņu akadēmiju apvienības (SzAA) jubilejas sa-
nāksmē, kura tika veltīta Ukrainas zinātņu akadē-
mijas prezidenta B.E.patona 95 gadu jubilejai un 
SzAA dibināšanas 20. gadadienai.

4. decembrī LzA izbraukuma sēdē Alūksnē 
atvēra grāmatu „Kultūrvēstures avoti un Alūksnes 
novads” (Rīga: apgāds „LzA Vēstis”, 2013. 383 
lpp.). 

5. decembrī LzA korespondētājloceklim Alek-
sandram Šostakam — 65. 

LzA sēde Doma baznīcas Kapitula zālē. Sēde 
veltīta Bībeles jaunajam tulkojumam. LzA prezi-
denta Ojāra Spārīša uzruna. zinātniskie ziņoju-
mi: Dr. theol. Valdis Tēraudkalns, Dr. theol. Ralfs 
Kokins, Dr. philol. Maija Baltiņa. Iepazīšanās ar 
Doma baznīcas restaurācijas rezultātiem. 
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5.−6. decembrī prezidents Ojārs Spārītis pie-
dalījās ES valstu zinātņu akadēmiju konsultatīvās 
padomes (angl. akronīms EASAC) kārtējā sanāk-
smē, kas notika Itālijas nacionālajā zinātņu aka-
dēmijā Romā.

6. decembrī Rīgas Tehniskās universitātes 
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē 
(MLĶF) notika seminārs ķīmijas un dabaszināt-
ņu skolotājiem «Ķīmija kā prioritāte», kura laikā 
MLĶF un uzņēmumi apbalvoja labākos 2013. g. 
ķīmijas un dabaszinātņu skolotājus. Kopumā tika 
piešķirti 14 apbalvojumi skolotājiem no desmit 
Latvijas pilsētām, no tām četriem uzņēmumiem 
sadarbojoties ar RTU Attīstības fondu.

Emīlijas Gudrinieces vārdbalvu no Latvijas zi-
nātņu akadēmijas saņēma Salacgrīvas vidusskolas 
skolotāja Laimdota pelše. 

RTU MLĶF sadarbībā ar a/s „Olainfarm” un 
nodibinājumu „Rīgas Tehniskās universitātes Attīs-
tības fonds“ piešķīra četras balvas 100 latu vērtībā 
nominācijā „Labākais ķīmijas skolotājs”.

Organiskās sintēzes institūts sadarbībā ar 
RTU Attīstības fondu piešķīra apbalvojumu Anto-
ņinai japinai no Saldus 2. vidusskolas un Ludmilai 
Volkovai no Rīgas 22. vidusskolas. SIA «Bauskas 
alus» sadarbībā ar RTU Attīstības fondu apbalvo-
jumu pasniedza Bauskas Valsts ģimnāzijas sko-
lotājai Aijai Vanagai, savukārt SIA «Saint Tech» 
apbalvoja Daugavpils Valsts ģimnāzijas skolotāju 
Irinu Fjodorovu.

8. decembrī LzA goda doktoram pēterim Al-
bertam — 60. 

LzA Dr. h.c. Venta Kocere apbalvota ar Kņa-
zienes Olgas ordeni (Ukraina). 

9. decembrī Latvijas eksprezidente, LzA īs-
tenā locekle Vaira Vīķe–Freiberga ievēlēta par pa-
saules līderu alianses „Madrides klubs” prezidenti 
(Diena. 2013. 9. dec.). 

LzA ārzemju loceklei Elzai Reihmanei — 60. 

10. decembrī LzA īstenajam loceklim jānim 
Stradiņam — 80. Mazajā ģildē akadēmiķa jāņa 
Stradiņa astoņdesmitajā dzimšanas dienā Latvijas 
Organiskās sintēzes institūts, Latvijas Universitāte 
un Latvijas Inovatoru apvienība rīkoja forumu — 
akadēmisku konferenci „zinātnes un kultūras mijie-
darbība Latvijā un pasaulē”. Konferences atklāšanā 
uzrunas sacīja Valsts prezidents Andris Bērziņš, 
Latvijas Organiskās sintēzes institūta direktors  

Ivars Kalviņš, LU rektors Mārcis Auziņš un Ainārs 
Dimants. Ar priekšlasījumu „Vai Latvijas Republi-
kai ir vajadzīgi zinātnieki?” uzstājās jānis Stradiņš, 
referātus nolasīja arī Imants Lancmanis, Džons 
Med veckis (Latvijas goda konsuls Filadelfijā), 
Mārtiņš Kaprāns, Ilmārs Rimšēvics. Sekoja aka-
dēmiskā kora ”Latvija” koncerts LzA goda locekļa 
Māra Sirmā vadībā, piedaloties LzA goda loceklim 
Raimondam paulam un LnO solistiem, pēc tam 
svinīga pieņemšana Minsteres zālē. 

11. decembrī notika FTzn sēde — Tehno-
loģiju ierosmes ARTEMIS projektu rezultātu ap-
spriešana. par  projekta Safety Certification for 
Software-intensive Systems with Reusable Com-
ponents rezultātiem ziņoja Rīgas Tehniskās univer-
sitātes profesors Dr.sc.ing. Anatolijs Ļevčenkovs, 
vadošais pētnieks Dr.sc.ing. Mihails Gorobecs, 
Dr.sc.ing. Aleksejs Tatarinovs (SIA Algorego) un 
Dr.sc.ing. Iļja Korago (VAS Latvijas dzelzceļš). par 
projekta Robust & Safe Mobile Co-operative Auto-
nomous Systems rezultātiem — LzA goda doktors, 
Dr.sc.comp., LU Matemātikas un informātikas in-
stitūta profesors jānis Bičevskis.

12. decembrī akadēmiķa jāņa Stradiņa go-
dināšana LzA Mazajā zālē. jubilāram par godu 
apgāds „zinātne” izdevis veltījumu un atmiņu krā-
jumu „IUCUNDI ACTI LABORES” (sast. akad. Ilga 
jansone). 

13. decembrī a/s „Latvenergo” telpās notika 
LzA un a/s „Latvenergo” 2013. g. balvas svinīgā 
pasniegšana.

15. decembrī LzA korespondētājloceklei An-
nai Stafeckai — 60. 

18. decembrī „Sagaidīsim ziemassvētkus ar 
baltām domām” — tradicionālais ziemassvētku 
sarīkojums, kurā pasniegti LzA locekļu diplomi 
Rudens pilnsapulcē ievēlētajiem jaunajiem locek-
ļiem. pasākumā uzrunas sacīja LzA goda locekļi 
juris Rubenis un zbigņevs Stankevičs.

20. decembrī LzA Mazajā zālē cicerona bal-
vu pasniegšana Sandrai Kalnietei, Andrim Vilkam, 
Andrim Rāviņam, ābramam Kleckinam. zviedri-
jas politiķim Karlam Biltam balva tika pasniegta 
2014. g. 9. janvārī Saeimas Sarkanajā zālē.

23. decembrī LzA ārzemju loceklim Tillam fon 
Egidijam — 80. 

28. decembrī LzA ārzemju loceklim Ralejam 
Tepferam — 80.
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