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Līdz mājām pietrūka
Man tikai dažu soļu.

Jau māti redzēju
Pie loga.

Es laikam pārāk ilgi
Viņai acīs skatījos –                                                  

Man sirdī pēkšņi
Iesāpējās lode...

 
Līdz mājām pietrūka 
Man tikai dažu soļu.

Jau tēva balsi dzirdēju,
Viņš mani vārdā sauca.

Es laikam pārāk ilgi
Tēva balsī klausījos –                                                      
Viss pēkšņi satumsa.

Tad silta gaisma ausa...
 

Līdz mājām pietrūka 
Man tikai dažu soļu.

Ja manā dzimtenē
Jūs kādreiz būsit,

Tad, lūdzu, visiem pasakiet:
Līdz mājām pietrūka 
Man tikai dažu soļu –

Es turpinu uz tēva mājām iet...
/Alberts Kreņevskis/

Šogad aprit 100 gadu, kopš 
Latvijas teritorijā notika Pirmā 
pasaules kara nozīmīgākās 
– Ziemassvētku kaujas. Tās 
apvītas ar daudzām leģendām un 
nosauktas par latviešu strēlnieku 
varonības paraugu. Par latviešu 
izcilo varonību tolaik rakstīja 
Francijā, Lielbritānijā, citur 
pasaulē.

Diemžēl, Ziemassvētku kaujas 
paņēma daudzas jo daudzas 
dzīvības, un kopumā Pirmajā 
pasaules karā mūsu tauta 
procentuāli zaudēja visvairāk 
pasaulē – iedzīvotāju trešo daļu.

NACIONÂLÂS APVIENÎBAS „VISU LATVIJAI! - TÇVZEMEI UN BRÎVÎBAI/LNNK” 
ÇTIKAS KOMISIJAS IZDEVUMS

Brîvîbu iegût ir ïoti grûti, 
bet viòu paturçt un izkopt nav mazâk grûti. 
Varbût vçl grûtâki.

Kârlis Ulmanis
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Pedagoìiskâs  ç t i k a s  pamatâ ir skolotâja ga-
rîgâ piederîba savai tautai, kas îstenojas paðatdevç 
jaunâs paaudzes audzinâðanas procesâ. Skolâs, kas 
ir tautas dzîvîbas spçka avots, tas nozîmç atgrieða -
nos pie savâm saknçm, pie tautas gara bagâtîbâm, 
pie latviskâm vçrtîbâm.

                                           

Zelts taèu nerûs 

 

    Raksts “Cieð gan skolçni, gan skolotâji”  
(10.10.2012 Latvijas Avîze) liecina  par to, ka skola ðo-
dien ir attâlinâjusies no latviskâm  vçrtîbâm un ka

 pedagogiem nevilcinoties jâmeklç  ceïi, kâ audzinât
 savai tautai garîgi piederîgas jaunâs  paaudzes. Katrs

 skolas saimes veiktais rezultatîvais meklçjums ir 
 kas varçtu mûs bagâtinât. Tâpçc vçrtîba, atïaujos snie-

 nelielu ieskatu par mûsu skolas pedagt goìiskajiem
 meklçjumiem Bauskâ.

Bauskas 1. vidusskolas saimç deviòdesmito 
gadu otrajâ pusç mçs par galveno audzinâðanas uz -
devumu izvirzîjâm 
savas skolas un dzim -
tâs zemes saimnieka 
izjûtas radîðanu skolç -
nos. Prognozçjâm, ka, 
atbildîgi darbojoties 
saimnieka pozîcijâ, skolçnos izteiktâka vçrtîsies pie

-nâkuma un atbildîbas izjûta, mçrítiecîba un neatlai

-

dîba, aktivitâte un radoðums, iejûtîba un prasîgums 
pret sevi. Un Mazais Ministru kabinets (MMK), kam 
skolas vadîba, skolçni un skolotâji uzticçja organizçt 
un vadît ârpusstundu dzîvi un darbîbu skolâ, patiesi 
kïuva atbildîgs savas skolas saimnieks. Mçs, skolotâ-
ji, beidzot pamanîjâm, kâds spçks, kâdi resursi slçpjas 
skolçnos!             

Ik pavasari  MMK izstrâdâja arî Pamatnostâdnes 
jeb Skolçnu  noteikumus jaunajam mâcîbu gadam, 
ko, pçc apsprieðanas klasçs,  iesniedza apstiprinâðanai 
Skolas padomei.  Neparasta,  un kâ vçlâk izrâdîjâs - 
ïoti audzinoða bija Noteikumu pçdçjâ sadaïa:

Kas Bauskas 1. vidusskolas skolçniem liegts? 1. 
Pazemot savus skolas biedrus vai citus cilvçkus, ap -
saukâjoties vai citâdi pârkâpjot savstarpçjo attiecîbu 
kultûras prasîbas. 2. Sagandçt savu veselîbu smçíçjot, 
lietojot alkoholu vai narkotikas. 3. Nesaudzîgi izturç -
ties pret skolas telpâm, inventâru un skolas zaïo rotu.

Pârkâpjot kâdu no ðiem aizliegumiem, skolçns   
pats sevi izslçdz no Bauskas 1. vidusskolas  saimes.
Ja kâds skolçns uzskata, ka ðîs pamatnostâdnes  viòam

 ir nepieòemamas, viòam lîdz jaunâ mâcîbu  gada sâku -
mam ar vecâku piekriðanu jâizvçlas sev skola ar viòam
 pieòemamiem noteikumiem”.

Patîkami piebilst, ka visâ MMK darbîbas laikâ 
Bauskas 1. vidusskolâ bija tikai VIENS gadîjums, kad 
skolçns sevi izslçdza no skolas.Tas ïauj secinât, ka tur, 
kur ir izvçle, jaunieði paði rod vislabâkos risinâjumus, 
jo neviens labprâtîgi neizvçlçsies darît sev pâri. Prob-
lçmas rodas tad, kad ðî veselîgâ izvçle tiek liegta.

Ðo ideju, ðíiet, mçs bijâm izcçluði no mûsu tau-
tas gadsimtos uz-
krâto vçrtîbu tî-
nes. Latvieðu fol-
klorâ nejût bargu 
ierobeþojumu un 
sodu nomâcoðâs 
gaisotnes. Aiz-

liegumu pavada dabisks vieglums. Drîkst - nedrîkst ir 
senèu gudrîbas liecîba, krietnas un raþenas dzîves 
nosacîjums.  Audzinot bçrnus kâ ìimenç, tâ skolâ 
saskaòâ ar mûsu tautas dzîves ziòu, cie ðanu vietâ 
skolas saimç veidojas atbildîbas un cieòas pilna, ra-
doða un pacilâjoða atmosfçra. Zelta vçrts ir arî
Ârijas Elksnes Aicinâjums:      

Anta Rudzîte

"Savâksim kopâ it visu to mîïumu,
Tautas dziesmâs un teiksmâs kas snauž,...
Izraksim tçvu un vectçvu sirsnîbu -
zelts taèu nerûs un nesapel..."

Kontakti: Nacionâlâs apvienîbas Çtikas komisija
Anta Rudzîte, Çtikas komisijas vadîtâja, 
tâlrunis: 29378685
Daiga Kalnbçrziòa, Çtikas komisijas locekle, 
e-pasts: daiga.kalnberzina@gmail.com

Izdevuma dizains, mâkslinieciskais noformçjums:
SIA Reklâmas Dizaina Darbnîca 

        Nacionâlâs apvienîbas Çtikas komisijas vârdâ izsaku sirsnîgu pateicîbu Gunâram Indâram par atbalstu 
izdevuma Brîve tapðanâ un uzticîbu tam, ko mçs darâm. 
        Lai arî mçs esam daþâdi un ne vienmçr pilnîbâ vienisprâtis, mums ir brîve uzklausît, izvçrtçt lîdzcilvçku 
domas un izjûtas par valsti, par ideâliem un nâkotnes redzçjumu. Paldies visiem lasîtâjiem.
VALSTS SVÇTKOS VÇLAM KATRAM IZJUST MÛSU LATVIJAS SIRDI, UZKRÂT MÎLESTÎBAS SPÇKU 

UN BÛT TIK STIPRIEM, LAI SPÇTU!

„Pacel augðup acis. Apskaties un vçro.
Svçta ir ðî vieta.
Svçts ir brîdis ðis.
Gaiði mûsu zemi pati saule svçtî.
Gaiði mûsu tautu – 
Svçtî debesis.”
/Fragments no Leonîda Breikða balâdes 
„Akmeòi runâ”./ Daiga Kalnbçrziòa

Par galveno audzinâðanas uzdevumu 
izvirzîjâm savas skolas un dzimtâs zemes 

saimnieka izjûtas radîðanu skolçnos.

Publicçts pçc 1935.gada novembra preses izdevuma, 
glabâta D.Kalnbçrziòas ìimenes arhîvâ

2012.gada 

novembris
2017. gada janvāris

Mēnešraksts valstiskuma stiprināšanai izglītībā



Latviešu veiksmes stāstu 
var izteikt dažos teikumos. 
Kā būtiskākos es minētu 
šos: pasaulē ir ap 5000 tautu, 
bet tikai 196 no tām ir sava 
valsts. Mēs esam to laimīgo 
tautu vidū, kurām ir sava 
valsts, un mūsu valodai ir 
vienīgās valsts valodas sta-
tuss Latvijā.

Katrai valstij, ikvienai 
tautai un nācijai krīzes brī-
žos, ko pašreiz piedzīvojam 
arī mēs, ir būtiskas tieši vēr-
tības. Vērtības veido nācijas 
esamību un kodolu. Vērtī-
bas palīdz nošķirt būtisko 
no nebūtiskā, piemēram, 
tas, kas pašreiz notiek Uk-
rainā, mums ir ļoti būtiski. 
Vērtības palīdz orientēties 
politikā un ir sabiedrības sa-
liedētājas. Ja mums kādreiz 
pietrūks garīga un morāla 
spēka, lai aizstāvētu mūsu 
vērtības, lielāki spēki savās 
ģeopolitiskajās cīņās mūs 
var izšķīdināt. Ticu, ka ga-
rīga un morāla spēka mums 
nekad nepietrūks.

Tautai viena no būtiskā-
kajām vērtībām ir latviešu 
valoda. Kādreiz Zemgales 
mācītājs Kārlis Vatsons tei-
cis: „Valoda ir pēdējā barje-
ra tautas ceļā uz nekurieni.” 
Lai arī latviešu valoda ir 
nostiprināta Latvijas Sat-
versmē un Valsts valodas li-
kumā, atkārtoti tas arī izda-
rīts Satversmes preambulā, 
tomēr savas valodas faktisko 
statusu, kāds tas pienāktos 
valsts valodai, atguvuši vēl 
neesam. Latviešu valodas 
kļūšana par dominējošo va-
lodu sabiedrībā notiek lēni 

un smagnēji vairāku iemeslu 
dēļ. Viens no būtiskākajiem 
iemesliem ir sabiedrības 
divvalodība, kura apzināti 
tiek uzturēta. Lai arī latviešu 
valodu patlaban vairāk vai 
mazāk prot ap 93% cittau-
tiešu, tās lietojums kopumā 
Latvijā nav būtiski pieau-
dzis. Tieši otrādi – vairākās 
sfērās jau kopš 2000. gada 
vidus pieaug tieši krievu 
valodas lietojums, kā pie-
mēram, privātajā uzņēmēj-
darbībā, tostarp augstskolās, 
medijos, pakalpojumu jomā, 
kā arī publiskajā telpā.

ASV, Kanādā un citur 
ārpus Latvijas latviešu indi-
vīda un sabiedrības divvalo-
dība latviešu un konkrētās 
valsts oficiālajā valodā ir 
vajadzīga latviešu identitā-
tes uzturēšanai, savukārt 
Latvijā sabiedrības divva-
lodība latviešu un krievu 
valodā ir latviešu valodas 
nīdēšana. Tāpēc joprojām 
svarīgi ir ierobežot un ma-
zināt situācijas, kad Latvijā 
daudzvalodīgi cilvēki, kuri 
brīvi pārvalda latviešu, an-
gļu, vācu, norvēģu un citas 
valodas, darbu iegūt nevar, 
ja neprot krievu valodu. Ar 
divvalodības aizstāvju ro-
kām un prātiem pakāpenis-
ki tiek veidota situācija, lai 
ekonomiski aktīvie cilvēki, 
jo īpaši privātajā uzņēmēj-
darbībā, bez krievu valodas 
lietošanas iztikt nevarētu. 
Kopš 2014. gada  likumdo-
šanā diemžēl nav notikusi 
virzība latviešu kā darba ņē-
mēju lingvistisko tiesībām 
stiprināšanā.

Otrs iemesls, saistīts ar 
pirmo, ir latviešu nācijas 
lingvistisko robežu proble-
mātiskums. Par lingvistis-
kajām robežām liecina pētī-
jumi par valodas maiņu (jeb 
t.s. koda maiņu) sarunas 
laikā, sākot no atsevišķiem 
vārdiem, līdz pat pilnīgai 
vienas valodas maiņai uz 
otru valodu. Kā liecina pētī-
jumi, latvieši sarunās ar cit-
tautiešiem bieži mēdz pāriet 

uz sarunas partnera valodu, 
visbiežāk – uz krievu valo-
du; un latvieši, pat savstar-
pēji sazinoties, savā runā ie-
starpina citu valodu vārdus, 
izteicienus. Šīs lingvistis-
kās uzvedības pamats ir: 1) 
augsts latviešu divvalodības 
līmenis latviešu un krievu 
valodā; 2) latviešu vecāku 
vēlme, lai viņu bērni krie-
vu valodu apgūtu kā vienu 
no pirmajām svešvalodām, 
kas atstās iespaidu arī uz nā-
kamo paaudzi, kura, iespē-
jams, arī būs potenciāli div-
valodīga latviešu un krievu 
valodā; 3) etnopsiholoģiskie 
faktori. Šāda uzvedība at-
spoguļo ne tikai personas 
divvalodību vai daudzvalo-
dību, bet arī daudz ko saka 
par nācijas lingvistiskajām 
robežām.

Pasaules lingvistikas 
teorija un prakse rāda to, 
ka cilvēki izvēlas runāt tajā 
valodā, kurā viņi jūtas kom-
petentāki. Latvijā situācija 
divu valodu izvēlē ir atšķi-
rīga no pasaules prakses: 
latvieši saziņā bieži izvēlas 
sarunas partnera valodu, ja 
vien to prot.

Valodas izvēlē starp lat-
viešiem un mazākumtau-
tību cilvēkiem (pārsvarā ar 
krievu kā dzimto valodu) 
bieži vērojams valodas brī-
vas izvēles un t.s. akomodā-
cijas jeb pielāgošanās situā-
cijas variants. Latvieši, kuri 
strādā darbavietās, kur tiek 
lietota krievu vai angļu va-
loda, atrodas pielāgošanās 
situācijā citam valodiskajam 
kolektīvam. Viena no pielā-
gošanās varianta pazīmēm – 
efektīva saziņa – tika minēta 
intervēto latviešu atbildēs, 
sākot jau kopš 2001. gada, 
t.i., otra valoda tiek lieto-
ta, lai cilvēks varētu strādāt 
visdažādākajās tautsaimnie-

cības jomās, kurās tiek plaši 
lietota krievu valoda. Tomēr 
– saskaņā ar Valsts valodas 
likumu, kurā formulēts lat-
viešu valodas statuss, vaja-
dzētu pastāvēt valodas brī-
vas izvēles situācijai, nevis 
pielāgošanās situācijai.

Valoda ir ne tikai saziņas 
līdzeklis, tā simbolizē arī 
valstī dzīvojošo savstarpē-
jās ekonomiskās, politiskās 
u.c. attiecības. Nelietojot 
latviešu valodu saziņā ar 
mazākumtautību cilvēkiem, 
latvieši joprojām parāda, ka 
vēl īsti neuztver sevi par ne-
atkarīgas valsts valstsnāciju. 
Latvijas ekonomiskā situāci-
ja tikai pastiprina to, ka lat-
vieši Latvijā nejūtas droši. Ja 
valstsnācija Latvijā būs pār-
liecināta par sevi, tā valodas 
izvēles situācijās arvien bie-
žāk lietos savu dzimto va-
lodu. Tātad būs mainījusies 
viņu attieksme pret latviešu 
valodas lietojumu. Attiek-
smi uzlabos to atbalstošie 
grozījumi likumdošanas do-
kumentos par darba ņēmēju 
tiesībām prast un lietot gal-
venokārt latviešu valodu un, 
ja tas nepieciešams, citas ES 
oficiālās valodas.

Svarīgākais aspekts pres-
tiža valodas (parasti tā ir 
valsts valoda) lietotājiem ir 
valodu nošķiršana. Pastā-
vot subordinētajai un do-
minējošajai valodai, lielā-
ka nošķiršanas tendence ir 
dominējošajā valodā runā-
jošajiem. Latviešu vidū 20. 
gadsimta 80. gadu beigās at-
šķirībā no mūsdienām nebi-
ja populāri lietot latviešu un 
krievu valodas koda maiņu, 
pārejot no vienas valodas uz 
otru. Tas simboliski nozī-
mēja absolūtu norobežoša-
nos no PSRS teritorijas, tās 
ideoloģijas un krievu valo-
das. Daudzās divvalodīgajās 
sabiedrībās valodu konsek-
venta nošķiršana ir norma, 
piemēram, Kanādas fran-
kofonajās grupās franču un 
angļu valodas koda maiņa 
jeb runāšana pamīšus divās 

Vērtības veido nācijas 
esamību un kodolu. 
Vērtības palīdz nošķirt 
būtisko no nebūtiskā.
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Vēlējums nākotnei

valodās netiek akceptēta. 
Kad Kanādā notika fran-
kofonā atdzimšana, šo abu 
valodu nošķiršana Kvebekas 
provincē un franču valodas 
lietošana bija pašsaprotama. 
Nenotika arī koda maiņa 
no vienas valodas uz otru. 
Savukārt Latvijā, analizējot 
koda maiņas tendences lat-
viešu vidū kopš 20. gadsimta 
90. gadu beigām, var novē-
rot, ka bilingvālu latviešu 
lielākā daļa nav ieinteresēta 
ne lingvistisko, ne sociālo 
robežu uzturēšanā, sazino-
ties ar citā valodā runājoša-
jiem.

Daudzās Eiropas un 
Amerikas valstīs minoritāšu 
indivīdiem otrajā paaudzē 
parasti augstāks prasmes 
līmenis ir majoritātes valo-
dā. Turpretim Latvijā šādi 
gadījumi nav kļuvuši par 
normu. Par normu ir kļuvu-
si valstsnācijas divvalodība 
un mazākumtautību divva-
lodība vai pat funkcionāla 
vienvalodība vienas mazā-
kumtautības valodā.

Citur pasaulē vērojama 
atšķirība starp divvalodību 
valsts līmenī un tās iedzī-
votāju divvalodību: oficiāli 
vienvalodīgajās valstīs ir 

daudz augstāks bilingvisma 
līmenis valsts un dzimtajā 
valodā nekā tas ir oficiāli 
divvalodīgajās valstīs. Lat-
vija ar vienvalodīgajiem in-
divīdiem vienas mazākum-
tautības valodā ir izņēmums 
pasaules praksē.

Ja daļa mūsu amatperso-
nu medijos runā krievu va-
lodā, tā ir attieksme, kas lie-
cina, ka valdības līmenī nav 
ieinteresētības un ir mazdū-
šība šo jautājumu izvērtēt. 
Vadoši Latvijas politiķi ir 
apgalvojuši: „Labi gan, ka 
iedzīvotājiem nezūd krie-
vu valodas prasme. Ko mēs 
darīsim, ja bērni nemācīsies 
krievu valodu?“ Tā ir Eiro-
pas Savienības valstij nerak-
sturīga politika. Kamēr tāda 
pastāvēs, valodas situācija 
nemainīsies.

Sociolingvistiskajos pē-
tījumos atzīts: kategoriska 
valodas izvēle ir vienīgā ie-
spēja definēt sociālo iden-
titāti un piederību grupai, 
etnosam vai nācijai. Latvijas 
piemērs liecina, ka latvieši 
vēl nav nopietni definējuši 
savu sociālo identitāti. Kopš 
21. gadsimta sākuma faktis-
kā situācija valstsnācijas so-
ciālās identitātes sakarā nav 

būtiski mainījusies.
Latviešu valodas lieto-

juma robežas nav stingras, 
tās ir izplūdušas, un jebkura 
valoda var iespraukties lat-
viešu leksikā. Parasti ling-
vistiskās robežas ir vājas tie-
ši negatīvā viedokļa dēļ par 
savu tautu.

Ja vēlamies stiprināt lat-
viešu nācijas lingvistiskās 
robežas, ir nepieciešams celt 
valstsnācijas pašvērtību un 
aktivitāti, uzsverot indivīda 
ietekmi uz sociālajiem pro-
cesiem, resp., valodas izvēles 
situācijās.

No psiholoģijas zināms, 
ka robežas tiek noteiktas 
skaidri un īsi, paredzot to, ka 
otra puse, kas šajā gadījumā 
ir citas valodas runātāji, var 
arī nebūt apmierināti par 
sava lingvistiskā komforta 
samazināšanos, ja saziņā 
tiek lietota tikai vai galveno-
kārt latviešu valoda. Tomēr, 
ja vēlamies noteikt un uztu-
rēt robežas, ir jārēķinās, ka 
šāda neapmierinātība būs.

Ja robežas netiek skaidri 
noteiktas, galvenokārt krie-
viski runājošie cilvēki var 
arī nezināt, ka viņi tās pār-
kāpj. Tāpēc viņi var šo situā-
ciju izmantot. Novērots, ka 

visbiežāk cilvēki neciena tie-
ši tos, kuru robežas ir viegli 
pārkāpjamas.

Pēc nācijas lingvistisko 
robežu noteikšanas tās var 
tikt pārbaudītas. Tāpēc ir 
jābūt gataviem tās uzturēt 
un aizsargāt. Redzams, ka 
Latvijai atgūt brīvību vēl 
nenozīmēja to iegūt. Līdzīgi 
kā par brīvību un valstisko 
suverenitāti, arī par lingvis-
tisko robežu stiprumu ir un 
būs jācīnās.

Robežas tiek noteiktas 
tikai tad, kad indivīds, tau-
ta vai nācija ir tam gatavi, 
respektīvi, kad ir notikusi to 
izaugsme. Kā vienmēr, labs 
piemērs mūsu izaugsmei var 
būt kaimiņi igauņi, kuri jau 
vēsturiski ar igauņu valo-
das konsekventu lietojumu 
valodas izvēles situācijās ir 
spējuši uzturēt savas nācijas 
lingvistiskās robežas. Igau-
nijai ir arī vislabākie ekono-
miskie rādītāji starp Baltijas 
valstīm. Igauņu piemēra 
praktizēšana izpaustos stip-
rās latviešu nācijas lingvis-
tiskajās robežās un atspogu-
ļotos arī mūsu ekonomikā.

Vineta Poriņa, 
sociolingviste, Dr. philol.

Kad 2015. gada aprīlī LR 
Saeimas Izglītības, kultūras 
un zinātnes komisijā tika 

apspriests jautājums par 
grozījumiem Izglītības liku-
mā, iekļaujot tajā normu par 
tikumisko audzināšanu sko-
lās, vairāki deputāti un arī 
vidusskolu direktori pazi-
ņoja, ka nesaprot, ko nozīmē 
vārds “tikumība”, un viņiem 
nav kritēriju, lai vērtētu, kas 
ir un kas nav tikumīgi, kaut 
gan tikumības jēdziens ir 
ietverts Latvijas Republikas 
Satversmē un arī citos liku-
mos un normatīvajos doku-
mentos.

Sabiedrība nevar pastā-

vēt bez tikumiem. Ja šādu 
ierobežojumu nebūs, indi-
vīds vienmēr dos priekšroku 
savām interesēm, ignorējot 
sabiedrības intereses. Tāda 
sabiedrība ir lemta bojāejai. 
Tikumības stiprināšana ir 
viens no svarīgākajiem uz-
devumiem, kas gan arī nav 
viegli un ātri atrisināms uz-
devums.

Ja valstī dzīvo tikumīgi 
pilsoņi, valsts loma ir mini-
māla. Ja valstī vairs nevalda 
tikumība, valsts loma sa-
biedrisko procesu regulē-

šanā ir būtiski nozīmīgāka. 
Taču – vai valsts vara var būt 
tikumīga, ja pilsoņi tādi nav? 
Tāpēc tikumīga sabiedrība 
ir nepieciešams nosacījums 
valsts un tās iedzīvotāju lab-
klājībai.

Šis ir ceļš, kā apturēt lat-
viešu tautas izzušanu, jo Lat-
vija var pastāvēt tikai tad, ja 
tajā dzīvo brīva, neatkarīga 
un tikumīga latviešu tauta, 
kas arī ir mans vēlējums nā-
kotnei.

Ivars Brīvers, 
Dr. oec.

Turpinājums no 2.lpp.
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http://www.la.lv/ka-sko-
leni-kas-izkritusi-eksame-
na/:

„ES šobrīd piedzīvo 
smagu krīzi, un nav skaidrs, 
kādā izskatā tā turpinās 
pastāvēt. Latvijas interesēs 
būtu, lai ES paliek spēcīgs 
globālais spēlētājs. (..) Gan 
ES, gan Latvijas vadītāji uz-
vedas kā skolēni, kas vien-
reiz izgāzušies eksāmenā 
un nu baidās kaut ko teikt, 
lai nesekotu vēl lielāka iz-
gāšanās. (..) Problēma ir tā, 
ka esošā elite nespēj rast sev 
aizvietotājus, un tad palie-
linās atbalsts populistiem. 
Tas pats notiek arī Latvijā. 
Populisti spēj uzrunāt lielu 
sabiedrības daļu, bet prob-
lēma ir tā, ka viņi nevis 
piedāvā iet uz priekšu, bet 
iet atpakaļ – meklēt patvē-
rumu vērtībās, kas kādreiz 
cilvēkiem deva drošības 
sajūtu, piemēram, nacio-
nālā valstī, izolacionismā 
vai, piemēram, labklājības 
valsts modelī, kas vairs ne-
darbojas. Taču jāsaprot, ka 
otrreiz tajā pašā upē nevar 
iekāpt.”

„Atsaukšanās uz neie-
spējamību iekāpt tajā pašā 
(nacionālās pašapziņas un 
atbildības pret latviešu tautu 
un Latvijas valsti) upē ir de-
magoģija, ja upes krasti vēl 
ir tie paši vai nedaudz izmai-
nījušies, tāpat kā demagoģija 
ir apgalvot, ka nav iespējams 
atgriezties savu priekšteču 
celtajās mājās pat tad, ja no 
tām vairs tikai krāsmatas 
palikušas, vai ka nav iespē-
jams ieinteresēt jauno paau-
dzi atgriezties savā tēvzemē. 
Viss ir izšķiroši atkarīgs no 
Saeimā un Eiroparlamentā 
ievēlēto deputātu, Latvijas 
valsts vadītāju un, protams, 
par tiem balsojušo vēlētāju 
stājas, neatlaidības un nelo-
kāmības.

No intervijas visuzrunā-
jošākais bija deputāta matu 
sakārtojums. Par to patiesa 
pateicība frizierei(-im)!”

Andrejs Lucāns, 
Burtniekos 12.01.2017

***
h t t p : / / n r a . l v / k u l -

t u r a / 1 9 1 3 6 6 - v a l -

d i s - c e l m s - b u t - l a t v i e -
tim-ir-gar igs-uzdevums.
htm:  

„Daudzi uzskata - ja jau 
ir piedzimis kā latvietis, tad 
jau ir gatavs latvietis. Kad pa-
lasa pārdomu literatūru, tad 
agri vai vēlu var uzdurties 
teicienam «esi pats». Tas ir 
pirmais, ko cilvēkam vajag 
darīt, - pašam noteikties, 
kas viņš būs šajā pasaulē. 
Es uzskatu, ka man ārkārtīgi 
laimējies, ka esmu piedzimis 
par latvieti. Būt latvietim ir 
garīgs uzdevums, kultūras 
uzdevums. Nerunāsim ap-
linkus. Daudziem cilvēkiem 
jau gadus 15 ir bail izrunāt 
vārdu «latvietis». Daudzi 
saka, ka nodarbojas ar ga-
rīgām vērtībām, ar kultūru, 
bet garīgumu meklē citur 
pasaulē, šķiet - jo tālāk no 

Baltijas jūras, jo lielāks garī-
gums... Mums ir tik bezgala 
daudzkas iedots mantojumā, 
un mums nav nekādu tiesību 
vienkārši pateikt - tas nekas 
nav. Latviskums ir dabiskais 
rezultāts mūsu vietai pasau-
lē, tas ir visdabiskākais un 
visharmoniskākais veids, kā 
mums būt garīgām būtnēm 
un vienlaikus būt mūsdie-
nīgiem, laikmetīgiem. Mūs-
dienīgi būtu cilvēkiem apzi-
nāties, ka indivīds viens pats 
ir smilšu graudiņš, bet tauta 
nav smilšu graudiņu kau-
dze. Patiesībā mēs gribētu 
nacionālu valsti, nacionālu 
ekonomiku un nacionālu 
kultūru, kas ir atvērta pa-
saulei, bet kurai ir savas 
vērtības, un mēs turamies 
kopā kā tauta nevis tāpēc, 
ka mūs kāds apspiež no ār-
puses, bet tādēļ, ka mums 
ir centrtiece kopt savas vēr-
tības. Tieši mūsu vērtību 
kopšana mums ir vajadzīga 
garīgi pilnvērtīgai pastāvē-
šanai. Klajā laukā neviena 
personība nekad nav izau-
gusi, tur izaug tikai mauglis, 
nekas vairāk. Un otrādi - ja 
nebūs personības, kas pra-
tīs sadarboties, neapspiežot 

savstarpēji viens otru, tad 
nebūs tautas, nebūs kopības. 
Viens bez otra neveidojas.

Es piekrītu tam, ko savu-
laik teicis Ernests Brastiņš - 
ja mēs zaudējam valsti, bet 
saglabājas tauta, tad val-
sti varam atjaunot, bet, ja 
mēs saglabājam valsti, bet 
paši pazūdam kā tauta, tad 
nav, kas atjauno ne tautu, 
ne valsti. Tātad - svarīgā-
kais mums pašiem saprast, 
ka esam spēks tikai tad, kad 
katrs kā latvietis, kā indi-
vīds spējam savu domāšanu 
virzīt tā, lai mēs būtu arī 
tauta. Tātad mums ir tauta 
jākopj, tās iekšējā dzīve jā-
attīsta, mūsu garīgā dzīve, 
mūsu vērtības. Un par to ne-
vienam nav jāprasa atļauja, 
nevienam nav jāatskaitās, tā 
ir mūsu pašu darīšana, tieši 
tāpat kā katrs dara savās mā-
jās. Tas, ka laikmets uzliek 
visādus pārbaudījumus... 
bet jo spēcīgāka būs tauta, 
jo vieglāk tā tiks galā ar pār-
baudījumiem, tie tautu nesa-
graus. Ja mēs kā tauta būsim 
vāji, mūsu garīgā veselība 
būs vāja, tad jebkurš, pat ne-
liels, pārbaudījums būs sma-
ga nasta vai pat posts. Visos 
variantos - tauta, mūsu ga-
rīgās vērtības, mūsu es un 
mēs apziņas kopšana, ir 
izcili svarīga lieta. Un šo-
brīd mūsu vājais punkts ir 
prasme sadarboties kopīgu 
interešu vārdā. Ir vajadzīgi 
ideāli, ja ir ideāli, tad mērķi 
ir nospraužami, un, ja ir ide-
āli un mērķi, tad var vērtēt 
mums pieejamos resursus. 
Kopības apziņa ir resurss 
pats par sevi. Ja nav kopības 
apziņas, tad resurss ir tikai 
indivīds, un tad iznāk, ka 
šeit mēs neko nevaram no-
drošināt, ja nesadarbojamies 
savu kopīgo interešu vārdā.   

Domāju, ka ir divi ceļi - 
vai nu mēs paliekam cieti 
kā pulēts granīts un mir-
dzam, vai arī mūs samaļ. Ja 
saglabāsim garīgu modrību 
un pašcieņu un to audzēsim 
no indivīda caur ģimeni un 
dzimtu uz tautu, tad latvie-
ši kā tauta vēl ilgi būs.”

Valdis Celms

***
 Valsts – tie esam mēs 

visi un katrs. Valstiskums 
ir mūsu katra attieksme 
un atbildība par Latviju 
un latviskumu valstī, katrā 
novadā, skolā un ģimenē.

Mēnešrakstu valstisku-
ma stiprināšanai izglītībā 
„Brīve” Cesvaines vidus-
skolas un Cesvaines inter-
nātpamatskolas pedagogi 
lasa regulāri. Mēnešrakstu 
izprintējam, pārsūtām sko-
lu pedagogiem, pārrunā-
jam. Pedagogi lieto darbā 
interesantākās, viņus īpaši 
uzrunājušās tēmas un ide-
jas. Tā ir lieliska pieredze, 
kurā varam dalīties ar ko-
lēģiem.

No jaunākiem mēneš-
raksta numuriem īpaši va-
ram atzīmēt Ivara Kalviņa 
rakstu „Lai darbs sniegtu 
baudu un iztikšanu”, kas 
publicēts 2016. gada de-
cembra numurā.

Uzskatām, ka mēneš-
raksts ir nepieciešams un 
noderīgs skolā izglītībai, 
kultūrai un valsts attīstī-
bai.

Cesvaines pedagogu 
vārdā

Maija Zvaigzne,
Cesvaines internātskolas 

bibliotekāre

***Paldies par avīzīti!
Aizkustināja Lijas 

Brīdakas raksts. Paldies 
dzejniecei par pozitīvām 
domām, par aicinājumu 
stiprināt sevī pārliecību, ka 
mums izdosies gaidītais un 
iecerētais.  Patiešām kļuva 
patīkami un silti. Paldies 
par akadēmiķa Ivara Kal-
viņa rakstu, Janīnas Kur-
sītes viedokli, par Imanta 
Ziedoņa vārdiem.

Liels paldies!
Arī es gribu novēlēt gai-

šas domas, visiem stipru 
veselību, labvēlīgus, darbī-
gus, cilvēkus apkārt. Vis-
siltākie sveicieni un laba 
vēlējumi.

Ar cieņu,
Linuta Ģerģe, 
Bauskas sākumskolas 

direktore

MUMS UN JUMS RAKSTA...

Latviskums ir 
dabiskais rezultāts 
mūsu vietai pasaulē...
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Ir janvāris,  un saulīte 
mūs  nelutina. Daba ir pe-
lēka, it kā aizmigusi.Tikai 
daži skuju koki ir saglabāju-
ši zaļumu. Rodas jautājums: 
kā varētu palīdzēt dabai un 
sev tumšajos ziemas mēne-
šos? Manuprāt, daudz ko 

varam darīt. Mums gandrīz 
katram ir dzīvoklis, un dzī-
voklī ir logi un palodzes, uz 
kurām var apsakņot daudzus 
augus un pavasarī iestādīt 
zemē, tādā veidā paildzinot 
veģetācijas laiku par vairā-
kiem mēnešiem. Un, ja mēs 

visi, arī skolēni, piedalītos 
šādā pasākumā, tas palīdzē-
tu ar ekoloģiski tīriem za-
ļumiem bagātināt pārtiku. 
Man uz loga jau zaļo un ir 
iesakņojušies dievkociņi un 
smiltsērkšķi. Noteikti ir vēl 
daudzi augi, ko varētu ap-

sakņot.
Rosinu izsludināt kon-

kursu: zaļākā skola, zaļākā 
klase, zaļākais dzīvoklis, za-
ļākā pašvaldība utt.

Ēriks Lūriņš,
zemkopis  

 “(..) jo pret savu tautasdzies-
mu nevar it neviens,

jo pret savu tautasdziesmu 
var tikai savējie.”

Un kā tas ir ar mūsu tau-
tas tērpu? Nupat liekas, ka 
‘’cērt pie saknes’’.

12. un 13. gadsimta vil-
nas un linu tērpi šobrīd esot 
beidzot kļuvuši vecmodī-
gi. Modes tendences esot 
jāpārskata un jārada 21. 
gadsimta modeļi  -  no sin-
tētiska materiāla ar bron-
zas krāsas apdrukām, ko 
par godu Latvijas simtgades 
galvenajam pasākumam  -  
Dziesmu un deju svētkiem 
- saražošot ārzemēs 16000 
eksemplāros.

Šī ‘’geniālā’’ ideja ir 
mākslinieces Evijas Dābo-
liņas, horeogrāfu Jāņa Pur-
viņa un Agra Danileviča 
izlolota.

Dīvainā kārtā šie it kā 
arheoloģisko tērpu stilizāci-
jas paraugi drīzāk atgādina 

slāvu 18. gadsimta zemnie-
ku apģērbus. Un jo īpaši 
krustu šķērsu apsaitētie kā-
jauti. Vēl lielākai līdzībai 
pietrūkst tikai lūku vīzes. 
Kā zināms, mūsu arheolo-
ģiskajiem goda apģērbiem 
ir raksturīgi īpaši ādas zā-
baciņi un bagātīgs bronzas 
rotu komplekts. Būtu labi, ja 
mūsu tauta censtos saglabāt 
cieņu un lepnumu par līdz 
šim uzturētajām vēsturis-
kām vērtībām, kā tas ir, pie-
mēram, Norvēģijā, Bavārijā, 
Francijā. Pretējā gadījumā 
paši ar savām rokām pos-
tīsim savas izcilās kultūras 
vērtības.

Vai tas notiek aiz bezat-
bildības, muļķības vai, var-
būt, apzināti – lai visu pa-
darītu lētu un bezvērtīgu?

Ausma Upīte

Un ko par šo prob-
lēmu domājat jūs? 
Gaidām viedokļus.

Pavasaris sākas janvārī

Ko par to teiktu Imants Ziedonis?

Ciemos pie Longfordas (Īrija) latviešu skolēniem. Aizmugurē no kr. Latvijas 
vēstniecības darbiniece Katrīna Līdaka, Longfordas skolas vadītāja Olita 
Lagzdiņa. Otrajā rindā vidū – Janīna Kursīte.
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