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Kas ir skolotājs – draugs vai ienaidnieks? 

Ik dienas skolas sienās mēs, skolēni, sastopamies ne vien ar saviem klases biedriem, bet arī ar sko-

lotājiem – cilvēkiem, bez kuriem mūsu skolas dzīve nav iedomājama. Ne velti saka: “Skola ir kā manas 

otrās mājas,” – šeit mēs patiešām pavadām lielu daļu savas dzīves, tāpēc ir svarīgi veidot sev apkārt pozitīvu 

vidi, nodrošinot labas attiecības gan ar skolēniem, gan ar sko-

lotājiem. 

Tiesa, ne vienmēr šo abu pušu komunikācijas rezultāts ir po-

zitīvs, mēdz rasties konflikti, kuru dēļ skolēni bieži sāk iedalīt 

skolotājus labajos un ne tik labajos. Nevarētu teikt, ka tā ir 

pareiza pieeja, jo uzskatu, ka viss ir atkarīgs no cilvēku spējas 

rast kompromisus, uzklausīt un izprast citam citu. Nevar vērtēt 

pedagoga profesionalitāti, pamatojoties uz savām personīgajām 

problēmām, kas saistītas ar mācību procesu, taču ne vienmēr 

skolēni to apzinās, nesaprotot, ka katram skolotājam ir savas darba metodes un 

pieeja. Jā, mēs sēžam mācību stundās un klausāmies, bet vai mēs ieklausāmies 

skolotāju teiktajā? Vai mēs 

to izprotam? Pedagogi ir tie 

cilvēki, kas ne tikai sniedz 

mums zināšanas savā jomā, 

bet arī paplašina mūsu red-

zesloku, virzot mūs tālāk 

dzīves ceļos. 

Gandrīz astoņu skolas gadu laikā man ir bijusi iespēja iepazīt dažādus sko-

lotājus, jo jau sākumskolā tie bieži mainījās. Lai gan esmu saskārusies arī ar 

nenopietnu vai vienaldzīgu attieksmi, par laimi, pārsvarā esmu guvusi pozitīvu pieredzi komunikācijā ar 

tiem un varu sacīt, ka ļoti daudz savā dzīvē esmu 

ieguvusi un sapratusi tieši to skolotāju dēļ, kas pati-

esi spēj motivēt un ied- vesmot, ieinteresējot skolēnu 

tā, ka rodas vēlme šo jomu pētīt vēl padziļinātāk. 

Prieks, ka ir skolotāji, kas velta savu laiku, lai pa-

pildus strādātu ar skolēniem, bagātinot viņu 

zināšanas. 

Nevar vērtēt pedagoga 

profesionalitāti, pa-

matojoties uz savām 

personīgajām prob-

lēmām, kas saistītas ar 

mācību procesu, taču 

ne vienmēr skolēni to 

apzinās, nesaprotot, 

ka katram skolotājam 

ir savas darba 

metodes 



Manā dzīvē nav bijušas situācijas, kad skolotāju varētu saukt par ienaidnieku. Protams, ne vienmēr cilvēki 

var saprasties, taču tas nenozīmē, ka tajā kāds jāvaino, savukārt ir jauki, ja skolotājs ne vien sniedz mums zināša-

nas kādā mācību priekšmetā, bet arī darbojas interešu izglītībā un ir cilvēks, ar kuru var parunāt par citām sev 

aktuālām tēmām. Iespējams, mēs dzīvē neatcerēsimies visu skolā iegūto informāciju, taču skolotāji ar savu attiek-

smi, sniegto atbalstu un padomiem paliks mūsu atmiņā. 

R.Laure 8.m 

Skolotājs - draugs vai ienaidnieks? 

Skola- vieta, kur mēs mācāmies un cenšamies izprast, kas mums padodas un ko gaidīt no tuvākās nākot-

nes. Apzināt savas iespējas mums palīdz skolotāji, tomēr citreiz viņu skatījums tik ļoti atšķiras no mūsu,  ka ro-

das jautājums - skolotājs ir draugs vai ienaidnieks? 

Ir situācijas,  kad mūsu domas stāv pāri visam un nav 

gribasspēka uzklausīt kādu citu, atšķirīgu viedokli, to-

mēr tas nenozīmē, ka no šiem diviem viens būs nepa-

reizs, jo katram sava taisnība, un tikai tāpēc,  ka ska-

ties uz monētu no citas puses, tas nemaina faktu, ka tai 

ir vērtība. Lai saprastu, ka skolotāja ieteikums bijis 

nozīmīgs,  ir jāpaiet laikam, un tad arī nāks apziņa, ka bija taču labi dzirdēt skarbāku vārdu,  lai vēlāk varētu ar 

smaidu doties pretī grūtībām. Skolotājs nevar būt labs vai slikts- daudz kas ir atkarīgs no skolēniem. Ja jaunietis 

atnāks uz mācību stundu ar mērķi iemācīties ko jaunu, tad arī process šķitīs inte-

resants un nepieciešams,  tomēr, ja nodarbības laikā vienīgais par ko spēj domāt 

ir “Kad beidzot šī stunda būs galā? “, tad iespēja,  ka kaut kas spēs ieintriģēt, ir 

niecīga. Skolotāja uzdevums nav izpatikt, bet gan mācīt, un, ja esi gatavs izvirzīt 

mērķi un nepadoties, cenzdamies to sasniegt, tad varbūtība,  ka iznākums nāks 

par labu, ir pietiekami liela, lai neapstātos pie sasniegtā.  

Ir reizes, kad šķiet,  ka skolotāji prasa mazliet par daudz, tas gan laikam 

vairāk attiecināms un mājasdarbu kaudzēm, un tāpēc gribētos pateikt, ka no kat-

ra ir jāprasa tas, ko katrs spēj pildīt,  tomēr jāatceras,  ka daudz kas atkal jau at-

karīgs no mums pašiem. Ja nemākam plānot savu laiku, skolotāja vainas tajā nav, un arī tas, ka citu mācību 

priekšmetu skolotāji uzdod apjomīgus darbus, nekādi nevar nozīmēt,  ka vainīgs kāds viens skolotājs.  Vienkārši 

un pašsaprotami ir tas, ka katrs sava darba darītājs ir kaislīgs fans, kurš, pildot savus pienākumus, nedomā, par to, 

kas notiek aizkulisēs. Citreiz ir vērts izlīst no savas komforta zonas un palūkoties, kas notiek apkārt.   

Nepietiek ar labklājību un ērtībām,  lai mēs justos piepildīti. Ir jāgrib tiekties uz augšu,  un skolas laikā 

skolotāji ir tie, kas dod mums spārnus,  lai mēs varētu lidot- vajag tikai iemācīties tos saskatīt.  

(A.Bondareva 12.i) 

Ja nemākam plānot 

savu laiku, skolotāja 

vainas tajā nav, un arī 

tas, ka citu mācību 

priekšmetu skolotāji 

uzdod apjomīgus dar-
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Kāds būs Dzeltenā Zemes Suņa gads? 

Ugunīgais Gailis negribīgi, taču 2018.gada gada 16.februārī tomēr pavēdinās spārnus šajā lokā pēdē-

jo reizi, atdodot gada dzīvnieka troni Zemes Sunim. Un suns, kā zināms, nemēdz sēdēt mierā – viņš visu 

gadu modri sargās mūsu labklājību. Suns iemieso taisnīgumu, nekad nenodod, un viņa valdīšanas gadā uz-

traukties nenāksies – viss notiks tā, kā to būsi pelnījis. Pre-

cīzi un taisnīgi. 

2018. gadā droši var ķerties klāt jebkurai nodarbei – suns, 

kā zināms, drosmīgi metas cīņā, daudz nedomājot par se-

kām. Zeme sniedz stabilitāti. Zemes stihijai raksturīga pa-

cietība, taisnīgums, godīgums un sistemātiskums. Tomēr tā 

var arī smacēt un pieprasīt, tāpēc Dzeltenā Zemes Suņa ga-

dā svarīgi dzīvot nepārkāpjot savus principus. Neraugoties 

uz to, ka Suns pārmaiņas nemīl un nealkst pārcelties no su-

ņubūdas uz pili, viņš darīs visu, lai uz zemes mītošajiem palīdzētu uzlabot sadzī-

ves apstākļus. Galvenais, ticēt brīnumam – 2018.gada saimnieks ar prieku palī-

dzēs tam notikt. 

Ja ziemā Suns vēl tikai uzņems tempu, pūloties sakārtot impulsīvā Sarkanā 

Gaiļa radīto haosu, tad jau ar pirmajām pavasara vēsmām viss būs gatavs. Mos-

toties no ziemas miega, daudzi var cerēt uz veiksmi naudas lietās – monētas un 

banknotes piesaistīs gada krāsa – dzeltenā. Protams, Suns neizkašās no puķudo-

bes zelta stieņus un neaizvedīs mūs pie mežā ieraktas bagātību lādes. Tomēr tie, 

kas čakli strādās un būs mērķtiecīgi, var sagaidīt gan paaugstinājumu amatā, gan 

prēmijas, gan citus labumus. Bez tam, dzeltenā ir arī saules krāsa, tā uzlādēs ar 

saules enerģiju, pozitīvismu, mundrumu un labu garastāvokli – strīdēties ar 

Dzelteno Zemes Suni ir bezjēdzīgi, tas tik un tā sarīkos mums pasakainu un priekpilnu dzīvi. 

Suns ir nesavtīgs un augstsirdīgs dzīvnieks, tas nealkst slavas un komforta. Taču rūpīgais gada 

saimnieks priecāsies, ja mūs ieskaus skaistas lietas un mēs ģērbsimies tā, it kā būtu kļuvuši par karaļiem un 

princesēm. Tā ka – daiļās dāmas, 2018.gadā jūs bez sirdsapziņas pārmetumiem varēsiet papildināt savu gar-

derobi! 

2018.gadā cieņā būs tādas īpašības kā draudzīgums un godīgums. Pat saskarsmē ar nikniem kon-

kurentiem mēs nedrīkstam kļūt lišķi vai divkoši. Visam jānotiek saskaņā ar likumu – Suņa gadā neviens ne-

uzdrošināsies mūs piemānīt vai ievilkt kādā krāpnieciskā darījumā. Ja nu tomēr, tad šie cilvēki saņems pēc 

nopelniem, nešaubieties. Iespējams, sirdsapziņa ierunāsies arī nodokļu nemaksātājiem. 

Dzeltenā Zemes Suņa 

gadā svarīgi dzīvot 

nepārkāpjot savus 

principus. Neraugoties 

uz to, ka Suns pār-
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palīdzētu uzlabot 

sadzīves apstākļus  



 

 

2018.gadā svarīgs būs radoša nots it visā. Pat tad, ja strādājat tehnisku rutīnas darbu, būs iespējams 

sasniegt lieliskus rezultātus, iedarbinot fantāziju. Grīdu var izmazgāt ar līdzekli, kas smaržo pēc apelsīniem, 

bet maizes klaipu sagriezt zigzagā (šefs būs sajūsmā un noteikti paaugstinās algu). Intelektuālu profesiju pār-

stāvjiem Dzeltenā Suņa gadā dzīves krustceļu luksoforā nenodzisīs zaļā gaisma  – tik lielu projektu un atklā-

jumu gūzmu pasaule vēl nebūs pieredzējusi. Čaklais un aktīvais Suns vienmēr atradīs sirdij tīkamu nodarbi, 

viņa deguns saodīs, kurā debess pusē mīt veiksme, un viņš palīdzēs tur nokļūt visiem, kuri tic saviem panāku-

miem. 

Veselības jomā problēmas Suņa gads nesola. Lietū un sniegā norūdījies, Dzeltenais Suns neļaus 

mums ne šķaudīt, ne klepot, ne citādi vārguļot. Taču no kaitīgajiem ieradumiem nāksies atteikties – Suns 

necieš, ja nauda tiek izšķiesta visādiem draņķiem, piemēram, cigaretēm un alkoholam. Tad jau labāk nopirkt 

kādu gardu kauliņu vai jaunu šīfera plāksni suņubūdas jumtam. Starp citu,      Dzeltenajam Zemes Sunim ļoti 

patīk ceļot – tā, lai gar acīm ainavas mainās kā bildītes kaleidoskopā. 2018.gadā varēs apceļot vai pusi pasau-

les – būs daudz jaunu draugu, kā arī iespaidu, kurus pārrunāt draugu lokā varēs vēl ilgi. 

2018.gadā ļoti svarīga būs savstarpējā saskarsme un jaunu draugu iepazīšana.  „Savējos” mēs 

sajutīsim uzreiz, savukārt visi naidīgi noskaņotie sargāsies no mums kā no uguns, jo blakus taču Suns. 

Dzeltenais Zemes Suns reti kuram rādīs zobus – tikai luncinās asti un dos ķepu sveicienam. Taču 

2018.gada saimnieks pieglaudīsies tikai labiem cilvēkiem – nenāks par ļaunu jau tagad pārskatīt savas manie-

res, sakārtot domas, smelties pozitīvismu un kļūt draudzīgākiem savā starpā. 

Suņi ir tie paši vilki, tikai pieradināti. Uzticoties savam saimniekam, viņi atdod tam visu, kas šim 

dzīvniekam ir: mīlestību, uzticību un laimi. 

Cilvēki, neapzinoties savu kļūdu, bieži to nenovērtē un atsakās no šīs atbildības. Bet tieši atbildība un 

atdeve ir tā, kas sunim dod jēgu dzīvot. Viņiem vajag mīlestību, pie kuras ir pieradināti. Taču, ja ar laiku tā 

izzūd, ir nodota mazā dvēselīte, kas tik ļoti ilgst pēc nieka glaudiena vai pakasīšanas aiz auss.  

Piemēram, pilsētas dzīvokļos dzīvojošiem suņiem nav tās brīvības, kas pieder klejotājsuņiem vai pri-

vātmājās dzīvojošiem suņiem. Visu dienu tie pavada iekštelpās, gaidot saimnieku atgriežamies mājās. Suņiem 

ir nepie-

ciešama 

uzmanība, 

kas aplie-

cina, cik 

svarīgs šis 

dzīvnieks 

ir cilvēkam.  

Te varam aplūkot dažus mīluļus, kuri laimīgi paši un iepriecina savus saimniekus. 

Kristera sunītim Leo sniegs patīk Karīnas Bučs ir aktīvs un sportisks 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Līgas sunītis ir mīļš un uzticīgs Janas Kora ir īsta modes dāma 

Daniila suns Ortess ir ļoti zinātkārs K.Sīle 8.m 



 

 

Barikāžu atceres diena 

 Šis mēnesis Latvijā paiet, pieminot 1991. gada barikāžu laiku un kritušos upurus. 1991.gada 20.janvārī 

OMON un citas padomju militārās specvienības ieņēma Latvijas Republikas Iekšlietu ministriju, izraisot Rī-

gas centrā apšaudi, kurā gāja bojā vairāki cilvēki. Pirms divdesmit septiņiem gadiem norisinājās notikumi, 

kuru rezultātā Latvija, Lietuva, Igaunija – trīs pavisam mazas valstiņas, kas pusgadsimta garumā bija bijušas 

okupētas, atguva savu neatkarību un spēja to paveikt bez karadarbības, bez vardarbības, bez slepkavībām, ar 

upuriem, bet ar maziem upuriem. 

13. janvāra rītā, pēc PSRS 

karaspēka uzbrukuma Viļņas 

Televīzijas torņa aizstāvjiem, Lat-

vijas Tautas frontes vadītāji Latvi-

jas Radio aicināja Latvijas iedzī-

votājus pulcēties Doma laukumā. 

Latvijas Tautas frontes sarīkotajā 

protesta manifestācijā Daugavma-

lā sapulcējās ap 500 000 cilvēku, 

lai izteiktu savu atbalstu lietuvie-

šiem un paustu gatavību turpināt 

uzsākto valsts neatkarības atjaunošanas ceļu. Rīdzinieki sāka spontāni veidot barikādes šaurajās Vecrīgas ie-

lās. Jau pirmajās pāris dienās no laukiem un mazpilsētām Rīgā ieradās liels daudzums smagsvara automašīnu 

ar piekabēm, kas bija pildītas ar baļķiem, betona bluķiem, šķembām un citiem celtniecības materiāliem. Auto-

mašīnas izvietoja šaurajās Vecrīgas ielās skujiņveidā, lai tankiem padarītu neiespējamu to nostumšanu malā. 

Visvājākā vieta bija platais Kaļķu ielas sākums no „Laimas” pulksteņa puses. Galvenie apsargājamie objekti 

bija Latvijas Republikas Augstākā Padome, LR Ministru padome, Radionams Doma laukumā, Telefona un 

telegrāfa centrāle Dzirnavu ielā, Radio un televīzijas centrs Zaķusalā, kā arī tilti. Barikādes izveidoja arī Lie-

pājā, Kuldīgā un pie Ulbrokas.  

14. janvārī padomju milicijas specvienība OMON uzbruka barikāžu aizstāvjiem uz Vecmīlgrāvja un 

Brasas tiltiem. Tika apšaudītas un dedzinātas automašīnas, piekauti cilvēki.  

15. janvārī OMON uzbruka Augstākās milicijas skolas ēkām Zeļļu ielā 8 Āgenskalnā. Kursantus pie-

kāva, izlaupīja skolas ieroču noliktavu. Interfrontes vadība mītiņā stadionā K. Barona ielā sapulcināja ap 10 

000 dalībnieku. 

16. janvārī LR Augstākā Padome uzsāka deputātu nakts dežūras. OMON uzbrukumā barikādēm pie Vecmīl-

grāvja un Brasas tiltiem ievainoja barikāžu aizstāvjus A. Dreimani, A. Podnieku, I. Gudro un nogalināja Sa-

tiksmes ministrijas auto vadītāju Robertu Mūrnieku. Cilvēki neapbruņoti devās uz barikādēm no daudzām 

Latvijas pilsētām.  



 

17.janvārī barikāžu aizstāvji izsludināja trauksmes stā-

vokli. Lai izmeklētu notikumus, Rīgā ieradās PSRS 

Augstākās Padomes delegācija, kas, atgriezusies Mas-

kavā, paziņoja, ka Latvijā jāievieš PSRS prezidenta 

pārvalde.  

20.janvārī ap 100 000 demonstrantu Maskavā protestē-

ja pret PSRS vardarbību Baltijas valstīs un prasīja M. 

Gorbačova, D. Jazova, B. Pugo un V. Krjučkova at-

kāpšanos sakarā ar 13.janvāra upuriem Viļņā. Vakarā 

OMON spēki uzbruka Latvijas Iekšlietu ministrijas ēkai, kuras apsardze bija pastiprināta ar Bauskas rajona 

milicijas darbiniekiem. Uzbrukumā tika nogalināti Rīgas miliči Vladimirs Gomonovičs un Sergejs Kono-

ņenko un ievainoti Bauskas rajona miliči Jānis Jasevičs, Aļģis Simanovičs, Renārs Zaļais, Valērijs Markūns. 

Pie Bastejkalna tika nogalināts arī kinooperators Andris Slapiņš un vidusskolēns Edijs Riekstiņš, nāvīgi ie-

vainots tika operators Gvido Zvaigzne. Apšaudē ievainoja arī vairākus barikāžu dalībniekus (B. Dmitrenko, 

J. Zelču, A. Senčenko, J. Mezaku, D. Ozolu, J. Fodoru) un Krievijas žurnālistu V. Brežņevu. 21. janvāra 

vakarā, veicot barikāžu nostiprināšanu, nelaimes gadījumā gāja bojā barikāžu aizstāvis Ilgvars Grieziņš.  

Arī mūsu skolā šo notikumu piemin ar stāstiem pie ugunskura, ar siltu tēju rokās un patriotiskām 

dziesmām. Šogad mēs atcerējāmies 23.janvārī kritušos. Mūsu skolā viesojās trīs vīri-zemessargi, kuri bija 

tur un to piedzīvoja, tāpēc viņu stāstījums mums likās īpaši patiess un emocionāls. 

Manuprāt, tas bija iespaidīgi dzirdēt šo vīru stāstus šādā gaisotnē. Izdzirdot dzīvē šīs atmiņas par ba-

rikādēm, radās nopietnas pārdomas par visu.  

Ir jānovērtē tas, kas mums ir dots tagad, jo tas var pazust, ja mainītos politiskā situācija.  Cilvēki ir 

viegli ievainojami, tāpēc vajag tiem, kurus mēs mīlam,  biežāk atgādināt, ka TU mīli un, ka tieši TU būsi 

klāt, ja vajadzēs atbalstu, palīdzību.  

 



 

 

Latvijas tauta vienmēr būs gatava apvienoties un tikt pāri vissmagākajām grūtībām, aizstāvot savu brī-

vību un neatkarību. Mēs esam spēcīga tauta un nekad neaizmirsīsim mūsu senčus, kuri nosargāja šo valsti un 

dibināja to.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vai Latvija būs arī turpmāk? /Valsts simtgades stāsti/ 

Barikāžu piemiņas laikā mēs arvien biežāk aizdomājamies par to, ko mums katram nozīmē mūsu 

valsts un kā mēs rīkotos, ja tā būtu jāaizstāv. Tieši 

tāpēc šodien nedaudz par patriotismu cilvēkos un 

Latvijas valsts nacionālismu no mana skata punkta.  

Es domāju, ka mēs nekad nesapratīsim tās sajūtas, 

kas pārņēma barikāžu dalībniekus, tās bailes un ap-

ņēmību, kādas piedzīvoja latvieši, cerot, ka nosargās 

savu valsti. Mēs esam mūsdienu cilvēki, mums šī 

atceres diena ir viena brīva stunda, kad pastāvēt pie 

ugunskura, padzert tēju, parunāt, bet nevēlamies sa-

prast, ko tas patiesībā nozīmē. Liela daļa no mūsdie-

nu ekrānatgarīgajiem cilvēkiem nespēj miera stājā nostāvēt tās trīs minūtes, kamēr skan valsts himna, nespēj 

klusēt, kamēr kāds asarām acīs stāsta par deportācijām vai barikāžu laiku. Cieņa pret mūsu valsti lēnām zūd, 

mums šķiet, ka viss ir slikts, un ar savu negatīvismu iedzenam viens otru arvien lielākā bedrē, proti, tad, ja 

hokejistiem neveicas spēlē mēs nekliedzam vēl skaļāk, lai viņi justos atbalstīti, bet gan izsvilpjam viņus un 

pametam arēnu. Vai tiešām tādus cilvēkus var saukt par faniem - tas ir jautājums, ko uzdot katram sev pašam.  

Piemiņas zīme "Acis" Zaķusalā J.Reinfelde 11.i 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mēs vairs nevaram teikt, ka esam patrioti, jo mums nauda, laba dzīve kļuvusi vēlamāka nekā iespēja 

palikt šeit, savā dzimtenē. Tiesa gan, jāsaka, ka cilvēki ir līdz tam novesti. Mēs pieveram acis, izliekamies, 

ka šī valsts mums ir vienaldzīga, iekāpjam lidmašīnā un, neskatoties atpakaļ, aizlidojam. Nevar teikt, ka, 

atgriežoties Latvijā, cilvēki nesaka, ka šī ir vienīgā vieta, ko nosaukt par mājām. Vēl nesen satiku kādu pui-

si, kas jau gadiem dzīvo Īrijā, un vēl kādu, kas par mājām sauc Angliju, aprunājoties ar viņiem abiem, es 

secināju, ka viņi nevēlējās aizbraukt, viņi negribot izlēma, ka tas ir jādara, un aizbrauca, lai dzīvot būtu 

vieglāk. Atgriežoties mājās, lai satiktu mīļos, abi atzina, ka nekur pasaulē nekad 

nejutīsies tik brīvi kā šeit, savā dzimtajā zemē. Kaut gan svešumā abi dzīvo jau 

vairāk nekā 7 gadus, tomēr atzina, ka nejūtas tur brīvi, arvien ir iebraucēji, ar-

vien viņu mašīnās stāv Latvijas karodziņš un arvien vakaros viņi lasa, kas notiek 

dzimtajā zemē. Viņi nespēj mīlēt meiteni, kas nemāk uzpīt Jāņu vainagu, viņi 

mīl runāt latviski un dzirdēt, ka to dara citi, taču viņi aizbrauca, lai pret dzimto 

valsti nerastos riebums tikai tāpēc, ka šeit viņi nespēj nopelnīt tik, cik pietiktu 

normālai dzīvei. Tikai pēc šīs saru-

nas es sapratu, ka nav tā, ka latvie-

ši necienītu savu valsti, vienkārši tāda ir cilvēka daba – tiekties 

pēc naudas un labas dzīves ar iespējami vieglākiem līdzek-

ļiem.  

Es zinu desmitiem stāstu par latviešiem svešumā un, 

tos uzklausot, esmu sapratusi, ka jādara viss, lai cilvēki atgrieztos. Jāsaka – žēl, ka to nesaprot neviens, kura 

rokās ir valsts nākotne. Mēs izšķiežam asinis, jo simtiem cilvēku cieta, lai Latvija būtu brīva, lai mēs iegūtu 

savu zemi un tagad šī valsts paliks tukša. Var jau teikt, ka jācīnās, bet jautājums -  kurš to darīs.  

Nobeigumā varu vien piebilst, ka no sirds ceru kādu dienu dzirdēt, ka Latviju atkal sāk piepildīt cil-

vēki, nevis mūsu kļūst arvien mazāk. Šis ir Latvijas simtgades gads, tāpēc cerēsim, ka tas būs labs pagriezie-

na punkts mūsu zemei.   

    I.A.Pētersone 11.i 

Kaut gan svešumā abi 

dzīvo jau vairāk nekā 7 

gadus, tomēr atzina, ka 

nejūtas tur brīvi, arvien 

ir iebraucēji, arvien vi-

ņu mašīnās stāv Latvi-

jas karodziņš un arvien 

vakaros viņi lasa, kas 

notiek dzimtajā zemē.  
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( Skolas avīze publicē saīsinātu šīs esejas variantu, jo kon-

kursa darba apjomam bija jābūt 3000 vārdu, bet tas veido 

apmēram 12 lappuses. ) 

Cilvēktiesību sfēras nozīmīgums strauji pieaug visā pasaulē 

un Latvijā, jo mūsdienās, kad cilvēku pasaulē ir vairāk nekā 

jebkad agrāk, arvien biežāk ir novērojamas kultūru, reliģiju 

un atšķirīgu viedokļu saskarsme, kas bieži vien var kļūt par 

sadursmi. Piemēram, šobrīd Eiropā ir lielākā migrācijas krī-

ze kopš Otrā pasaules kara beigām, Eiropā, kā arī Latvijā 

ierodas citu kultūru pārstāvji, šo iemeslu dēļ ir imperatīvi 

jādefinē, kas ir cilvēktiesības. Tas ir nepieciešams, lai mazinā-

tu atšķirīgu viedokļu sadursmes un nerastos strīdi. Tādēļ ir 

svarīgi pievērst uzmanību šīs jomas attīstībai Latvijas Repub-

likā, jo arī Latvijā nav stingri deklarētas cilvēktiesības, šeit 

ierodas kara, ekonomisko un citu apstākļu mocītie imigranti, 

tātad notiek apzināta citu kultūru iepludināšana valstī un latviešu tautā.  

Cilvēktiesību jomā Latviju var minēt kā pozitīvu piemēru, jo tām tiek pievērsta 

pastiprināta uzmanība, un pēc Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 

1991.gadā ir novērojama attīstība šajā sfērā, tomēr šī izaugsme ir nepietiekama, jo 

nenodrošina pastāvīgu valsts un tās iedzīvotāju ekonomisko attīstību un aizsardzī-

bu. Lai arī var minēt daudz pozitīvu piemēru, tomēr autors šajā darbā piedāvā risi-

nājumus, kas jāveic, lai uzlabotu cilvēktiesību jomu un to izpratni Latvijā. Turklāt 

šai sfērai jāpievērš pastiprināta uzmanība, jo 

Eiropas Savienības komisijas priekšsēdētājs 

2017. gada 13.septembra runā par stāvokli ES sacīja, ka  Es ierosināja 

pozitīvu programmu radīt Eiropu, kas aizsargā, Eiropu, kas dod iespējas, 

Eiropu, kas aizstāv.  

 

Mecenāta Ulda Šalajeva organizē-

tajā eseju konkursā 

"Latvijas nākotne ... Eiropā" 2.vieta - 
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Cilvēktiesības ir neatņemamas cilvēka uzvedības formas, kas ir ietvertas normatīvos aktos. Cilvēki 

nevar brīvi izpausties, jo nezina, vai viņu piekoptās uzvedības normas ir deklarētas normatīvos aktos, un ne-

zina to, vai valsts tos aizsargātu konkrētās situācijās. Šī brīža situācijā Latvijai būtu jārod piemērs no valsts, 

kurai ir lielākā pieredze šajā sfērā. Tā ir Lielbritānija, jo šajā valstī ir pietiekams finansējums, lai uzturētu 

cilvēktiesību sfēru augstā līmenī. Piemēram, Lielbritānijā tiesneša minimālā alga ir 19000.00£, bet Latvijā 

1090.00€. Ja tiesnešiem tiktu paaugstināta alga, tad samazinātos korupcijas gadījumi tiesu sistēmā, kā arī 

negodīgi izspriestu lietu skaits. Latvijā būtu jāsamazina ierēdniecībā esošo cilvēku skaits par aptuveni 50% - 

60%, jo šobrīd to ir par daudz. Tā varētu nodrošināt augstāku algu atlikušajiem darbiniekiem, tas nozīmē, ka 

darbs tiktu veikts efektīvāk, ātrāk un drošāk. Ierēdņi, kas tiktu atbrīvoti no darba, spētu uzlabot ekonomisko 

situāciju citās sfērās, kurās trūkst cilvēkresursu ar ierēdņiem esošo izglītību. Nepieciešams nodrošināt cil-

vēktiesības augstā līmeni, lai varētu domāt, runāt un diskutēt par ilgtspējīgu valsts attīstību, ir pareizi jāiz-

manto piešķirtie cilvēkresursi un ekonomiskie resursi, respektīvi, jādara mazāk, bet efektīvāk. Šie ir galve-

nie noteikumi, par kuriem jādomā, ja valsts vēlas pastāvīgu izaugsmi jomās, ko tā sniedz tās iedzīvotājiem.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vairums mūsdienu attīstītās val-

stis ir nonākušas ekonomiski attīstītā situācijā, tādēļ šajās valstīs arī cilvēktiesības tiek kvalitatīvi un saprātī-

gi deklarētas un īstenotas. Tas ir tādēļ, ka, tāpat kā zelts ir naudas segums, arī nauda un ekonomiskā labklājī-

ba ir cilvēktiesību segums. Latvijas Republika atzīst un aizsargā cilvēka pamattiesības, tātad jau kopš valsts 

dibināšanas sākuma LR Satversme paredz, ka, lai valsts kvalitatīvi darbotos, nepieciešams stingri un impe-

ratīvi deklarēt cilvēktiesības, kā tas ir novērojams citās Eiropas Savienības valstīs, piemēram, Lielbritānijā 

un Vācijā. Ja valsts ir sociāli atbildīga, tā nodrošina dzīves cienīgus apstākļus jebkuram tās iedzīvotājam, jo 

visiem cilvēkiem Latvijas valstī ir tiesības uz mājokli, tiesības izteikties un tiesības uz brīvību.  



 

 

Objektīvi vērtējot un ņemot vērā viena Latvijas iedzīvotāja vidējos izdevumus mēnesī, var secināt, ka 

šī summa ir nepietiekama, lai cilvēks varētu dzīvot pilnvērtīgu dzīvi šī brīža Latvijā. Lai risinātu šo situāciju, 

būtu jāaprēķina jauna minimālā iztikas summa, lai nodrošinātu pilnvērtīgu cilvēktiesību īstenošanu un sociālo 

aizsardzību. Lai veiktu šādas darbības, pirmkārt, ir jārada ekonomiskā reforma. Piemēram, valsts ierēdniecī-

bai būtu jāatbrīvojas vai nu no jēdziena ‘’iztikas minimums’’, vai arī no jēdziena neapliekamais minimums. 

Šos abus jēdzienus vajag apvienot. Neapliekamais minimums – noteikta naudas summa(€60), kurai netiek 

piemēroti nodokļi. Lai uzlabotu ekonomisko stāvokli un cilvēktiesību realizāciju dzīvē, valstij, pirmkārt, jā-

veic nodokļu reforma, lai varētu attīstīties uzņēmējdarbība un biznesa vide, jāveic cilvēku darba pienācīga 

apmaksa, kas tiek aprēķināta nevis pēc vidējām cenām, bet gan pēc patērētā laika darbā un preču izmaksu at-

tiecības.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ir jārada nodokļu reforma, kuras īstenošanas rezultātā cilvēkiem nodokļu maksāšana  būtu izdevīgāka 

par nemaksāšanu. Valstij būtu jāveic jauno uzņēmēju attīstīšana un atbalstīšana, nepalielinot sankcijas. Autors 

uzskata, ka nodokļu samazināšana veicinātu ekonomisko attīstību valstī. Cits piemērs, kur nepieciešama no-

dokļu reforma, ir personas, kuras nodarbojas ar tirdzniecību, un personas, kuras nodarbojas ar konkrētu preču 

ražošanu. Personām, kuras ražo preces, nodokļiem vajadzētu būt zemākiem par personām, kuras nodarbojas 

ar tirdzniecību neatkarīgi no intelektuālās vai materiālās pievienotās vērtības.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jāattīsta cilvēku izpratne un interese par viņiem nodrošinātajām tiesībām, lai neparedzētas situācijas 

gadījumā cilvēki tās zinātu un prastu pielietot reālajā dzīvē. Jāveic ekonomiskā stāvokļa uzlabošana valstī, 

nepieciešama izglītības reforma, kas paredzētu kritiskās domāšanas attīstību cilvēkos, skolēnos, kā arī vaja-

dzētu uzlabot un pārraudzīt informācijas avotus, ziņas, kas pieejamas sabiedrībai, jo tās sniedz atspoguļoju-

mu par svarīgo, būtiskiem notikumiem. Autors uzskata, ka cilvēku labklājības līmenis, sociālā drošība un 

nākotne valstī balstās uz cilvēku zināšanām par cilvēktiesībām, tādēļ ir jāizglīto cilvēki par tām.  

Pirmkārt, autors uzskata, ka būtu jāveic informācijas telpas uzlabošana, respektīvi, jāatbrīvojas no 

liekās informācijas, bet jārod svarīgas ziņas par norisēm sabiedrībā un valstī. Piemēram, novērojams, ka lie-

lākajos Latvijas masu mediju interneta portālos, kā ‘’Delfi.lv’’, ‘’Apollo.lv’’, ‘’Kasjauns.lv’’, ‘’Tvnet.lv’’, 

rakstītā informācija, raksti, ir identiski vienādi, kas norāda, ka sabiedrībai pieejama zemas kvalitātes un lī-

meņa žurnālistika, turklāt šajos masu medijos vairumā pieejama nevis primāra informācija Latvijas iedzīvo-

tājiem par svarīgām norisēm valsts ekonomikā, politikā un norisēm sabiedrībā, bet gan sekundāra informāci-

ja, kā norises dabā citviet pasaulē, dažādi reklāmraksti, sludinājumi.  

Otrkārt, autors uzskata, ka valstij ir jāsekmē izglītības attīstība. Latvijā, lai attīstītu un uzlabotu cilvē-

ku izpratni un interesi par viņiem nodrošinātajām cilvēktiesībām, lai neparedzētas situācijas gadījumā cilvē-

ki tās zinātu un prastu pielietot reālajā dzīvē, ģimenes ietvaros un skolā, cilvēkos jāattīsta kritiskā domāšana. 

Tas nozīmē, ka, izmantojot šo kritisko konstruktīvismu, cilvēks notikumus, parādības un jaunu informāciju 

apskata objektīvi.  

Edvarts Krusts konkursa noslēguma pasākumā 



 

 

 

Tomēr šobrīd sabiedrībā valda pilnīgi pretēja tendence šai kritiskās domāšanas nodrošināšanai, cilvēki 

dzīvo informatīvā vakuumā, respektīvi, cilvēkiem ir nevis dziļa analītiska informācija, bet gan neprofesionāli 

mediji un sociālie tīkli, kas sniedz neprecīzi atspoguļotu informāciju. Lai attīstītu cilvēkos kritisko domāšanu, 

jāpārstāj iegūt informāciju sociālajos tīklos un masu medijos, jo šī informācija ir neprecīza, sniedz nepareizu 

jaunāko norišu atspoguļojumu un samazina cilvēku spēju domāt objektīvi. Lai veicinātu kritiskās domāšanas 

attīstību skolās, skolēniem būtu jālasa vecumam atbilstoša literatūra, kas ir sarežģītāka par šī brīža skolās eso-

šo literatūru. Šķērslis kritiskās domāšanas attīstībai skolēnos Latvijā ir tas, ka skolēni arvien mazāk spēj vērtēt 

informāciju objektīvi, bieži vien, neizprot dažādu situāciju un norišu kontekstu. Būtu jāmāca atšķirt patiesu no 

nepatiesas, maldinošas informācijas, kā arī jāmāca izvērtēt to. Autors uzskata, ka, lai uzlabotu un attīstītu cil-

vēku izpratni par nodrošinātajām cilvēktiesībām, jāveic cilvēku izglītošana, jāattīsta kritiskā domāšana un jā-

veic objektīvas informācijas telpas izveide.  

 

 

 Svarīgi pievērst uzmanību cilvēktiesību jomas attīstībai Latvijas Republikā, Eiropas Savienībā un citviet 

pasaulē, lai mazinātu konfliktu iespējamību nākotnē. Uzlabojot cilvēktiesību nodrošināšanu un attīstību, ne-

pieciešams veikt valsts ekonomiskā stāvokļa uzlabošanu, kas nozīmē, ka, lai attīstītu šo sfēru, tiktu uzlabots 

arī cilvēku labklājības līmenis, lai īstenotu vienu no galvenajām cilvēktiesību garantijām LR Satversmē – jā-

nodrošina cilvēka cienīga dzīve. Bet, lai uzlabotu šīs jomas realizāciju Latvijā, jāveic cilvēku izglītošana par 

nodrošinātajām tiesībām, jāattīsta kritiskā domāšana. Cilvēktiesības ir pamats Eiropas Savienības pastāvēša-

nai, to realizācija ir jebkuras valsts pastāvēšanas pamatā.  

  E.Krusts 11.i 
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