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ĢIMENES VIZĪTKARTE
 Mamma Dina un tētis Reinis ir kopā jau vairāk nekā 20 gadus. Iepazinušies, kad Dinai vajadzēja konsultāciju datorlietošanā, bet Reinis jau bija to apguvis un gatavs palīdzēt. Ģimenē ir četri bērni: Dora (24), kura studē medicīnu un jau auklē savu dēliņu Gabriēlu, Justs (19), kurš studē Rīgas Ekonomikas augstskolā, Jānis (14) un Made (9), kuri mācās Ādažu Brīvajā Valdorfa skolā.

Savā darba dzīvē Dina ir mājdzemdību vecmāte, ginekoloģe – dzemdību speciāliste, bet Reinis – biznesa konsultants, padomes loceklis Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā un valsts uzņēmumā “Latvijas dzelzceļš”.

Paraksts.
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Dina un Reinis Cepļi paši 
vēl ir tik jauneklīgi, taču 
pavisam nesen kļuvuši par 
vecvecākiem. Ģimenes 
namā kādā no Rīgas 
mikrorajoniem nu mīt jau 
trīs paaudzes. Kā Cepļiem 
izdodas apvienot darbu 
ar bērnu audzināšanu un 
dzīves baudīšanu, ko viņi 
prasa no saviem četriem 
bērniem un ko dod, par to 
šajā intervijā.

Kā tiekat galā ar mācībām un sa-
dzīvi šajā pandēmijas laikā?

Dina: Uz skolu tagad iet tikai Madīte. 
Pārējie sēž mājās un mācās no savas 
istabas.

Reinis: Pavasarī, kad arī Made bija 
mājās, bijām ieviesuši tādu kā dienas 
režīmu, lai viss neaiziet pašplūsmā. 
Bija arī jāizvirza mērķi, kas noteiktā 
laika posmā jāizpilda. Tas diegan labi 
strādāja un jo sevišķi patika Madei, kas 
ir ļoti orientēta uz dienas kārtību, uzde-
vumiem, kas jāizpilda, un mērķiem, kas 
jāsasniedz.

Cik daudz mācās bērni, un 
cik – vecāki?

Reinis: Īpašu palīdzēšanu mājasdar-
bu izpildē nepiekopjam, ja vien bērni 
nelūdz palīdzību. Gadījies gan arī tā, ka 

ir zvans no skolas par kādiem nepadarī-
tiem darbiem, tad gan jāiesaistās.

Mūsdienu bērniem koncentrēties 
mācībām traucē tas, ka viņi, izman-
tojot tehnoloģijas, pieraduši ātri gūt 
rezultātu. Tāpēc ātri padodas problēmu 
priekšā.

Tajā pašā laikā: ja bērnam ir problē-
mas izpildīt kādu uzdevumu, jāieklausās 
bērnā arī tad, ja mums kā pieaugušajiem 
šķiet, ka atrast atbildi nav grūti. Jāmēģi-
na iekāpt bērna čībās un saprast, ka bēr-
nam nav tās pieredzes, kas ir mums.

Mācību ziņā netiecamies uz simtpro-
centīgu rezultātu. To var izspiest, bet 
vai vajag?

Dina: To gadu gaitā esam iemācīju-
šies, ka simtprocentīgais rezultāts mak-
sā augstu cenu. Tā cena nav tikai iegul-
dītais laiks un nervi, tā ir arī attiecības. 
Šādu cenu neesam gatavi maksāt.

Patiesībā tas attiecas ne tikai uz 
mācībām, bet arī uz sportu vai mūzikas 
skolu.

Reinis: Mēs neuzstājam uz dalību 
sacensībās vai konkursos. Jāsaka gan, 
ka šādu attieksmi esmu veidojis pama-
zām: vecākie bērni ir vairāk cietuši no 
manām prasībām. Tomēr palaisties 
slinkumā arī nav pieņemami: ja mācī-
bu rezultāti iet zem 75 procentiem no 
iespējamā, tas arī, manuprāt, nav forši.

Tātad var teikt, ka esat mācīju-
šies, ka pārāk spiest uz bērniem nav 
pareizi?

Jā, bet var arī teikt, ka esam jau iztē-
rējuši nervus, spiežot vecākos bērnus, 

T EK S T S |  IL ZE KUZMIN A

“Aizvien vairāk 
baudām to,  
ka mums ir bērni”

un nu trūkst resursu, lai to turpinātu ar 
jaunākajiem.

Vai bērniem ir kādi pienākumi mā-
jās? Varbūt ir kāds dežūru grafiks?

Vairākkārt esam mēģinājuši ieviest 
bērnu pienākumu sarakstu, bet allaž 
esam zaudējuši šajā cīņā.

Dina: Mums vairāk strādā indivi-
duālo lūgumu metode. Piemēram, reiz 
atnācu mājās un virtuve bija netīra. Tei-
cu Jānim, ka priecātos, ja viņš to kād-
reiz sakoptu bez atgādinājuma. Un pēc 
tam vairs ne reizes nav bijis jāatgādina. 
Gan Jānis, gan citi bērni šādu darbiņu 
paveikšanu man uzdāvina kā savas sirds 
dāvanu, un es to pateicībā pieņemu. No 
saviem bērniem jūtu lielu atbalstu.

Protams, nedrīkst aizmirst pateikt 
bērniem paldies.

Dora: Tā ir. Kad kaut ko darām, 
allaž domājam, vai vecāki redzēs, ko 
esam paveikuši. Un, ja nepamana, tad 

Mūsdienu bērniem 
koncentrēties 
mācībām traucē tas, 
ka viņi, izmantojot 
tehnoloģijas, 
pieraduši ātri gūt 
rezultātu. Tāpēc ātri 
padodas problēmu 
priekšā.
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Paraksts

pasakām: skat, ko es izdarīju. Jo vajag 
to pozitīvo reakciju: “Malacis! Paldies!”

Made: Zinām, ka mamma no darba 
nāk piekususi un būs dusmīga, ja būs 
kas netīrs. Tāpēc Justs parasti izdara 
pats vai citiem paprasa kaut ko izdarīt. 
Un tad gaidām, ko teiks mamma.

Justs: Kad ļoti negribu kaut ko darīt, 
bet vajag, tad paprasu citiem.

Vecāki bieži vien netiek galā ar 
bērnu savstarpējiem kašķiem. Vai 
pie jums allaž valda harmonija?

Protams, nē.
Dina: Brāļu un māsu “mīlestība” – 

tā ir klasika. Līdz pusaudžu vecumam 
ir diezgan liela konkurence par vecāku 
uzmanību. Pusaudžu gados, kad mam-
ma un tētis ir stulbi un neko nesaprot, 
tad brāļi un māsas noder vislabāk, jo 
viņi vismaz kaut ko saprot. Tad viņi 

cits citam sniedz atbalstu. Tā mums 
ir sanācis, ka pusaudža gados vislie-
lāko atbalstu sniedz tas, kuram arī 
nesen tāds laiks bijis. Reizēm lielais 
brālis vai māsa strādā arī kā media-
tors starp brāli vai māsu un vecā-
kiem. Vispirms Dora “savāca” Justu, 
un Justs tagad ņemas ar Jāni: ved 
uz tenisu, slavē, kā arī kopā ar viņu 
vingro. Jo vecāki ir sliktie: pusaudzi 
nelaiž uz trenažieru zāli. Tad lielais 
brālis tepat, pagalmā, parāda kādus 
vingrinājumus.

Jānis ar Madi gan joprojām ir lokā-
lā karastāvoklī.

Made: Vislielākie konflikti ir starp 
tiem, kam līdzīgāks vecums, Dora ar 
Justu tomēr arī strīdas.

Dora: Vairs ne. Mēs agrāk kašķējā-
mies. Pat traki.

Justs: Apnika kauties.
Jo bērni pieaugušāki, jo paliek 

vieglāk?
Dina: Vairāk var baudīt vecāku 

lomu. Apzinos arī, ka audzināšana 
dod tikai kādus 30 procentus no Paraksts.

Vecākie bērni ir 
vairāk cietuši no 
vecāku prasībām.
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TRĪS 
AUDZINĀŠANAS 
PAMATPRINCIPI

1. 
Izturēties ar cieņu citam pret 

citu: nedrīkst apsaukāties, 
darīt otram pāri.

2. 
Nebūt fanātiķiem: spēt 

pieņemt arī citu uzskatus un 
dzīves modeļus.

3. 
Attīstīt sevi vispusīgi: gan 

fiziski, gan intelektuāli; 
tiekties uz augstākās 
izglītības iegūšanu.

bērna personības. Pārējais ir tas, ko 
Dieviņš devis: 70 procenti ir doti kaut 
kur no augšas. Un tu skaties un brī-
nies, kā tavs bērns veidojas.

Tad jau sanāk, ka pārmetumi, ko 
daļa ļaužu izsaka vecākiem par savu 
neizdevušos dzīvi, nav pamatoti!

Nav gan. Jo dažkārt šādas runas 
izklausās tā: ja tev ir māte, tā jau ir 
trauma. Protams, var savu atbildības 
daļu par neizdevušos dzīvi mēģināt 
kādam uzkraut. Taču pirmkārt jāsa-
redz sava atbildība, tad arī dzīvi varēs 
mainīt.

Esat teikusi, ka jūsu ģimenē Reinis 
vairāk uzņemas bērnu pieskatīšanu. 
Kā tas tā sanācis?

Nu pastāsti, Reini, kāpēc tas tā!
Reinis: Lai kāds cits labāk pastāsta!
Justs: Tas tāpēc, ka mammai ir 

ļoti intensīvs darbs un ne vienmēr 
var paredzēt, kad būs jāstrādā. Kad 

mamma ir mājās, protams, viņa vairāk 
rūpējas. Bet dažkārt vecāki mums ir uz 
maiņām.

Dina: Jā, tā nu tas ir, ka arī tagad 
var piezvanīt, tad man būs jāceļas un 
jābrauc. Tāpēc ģimene ar mani var 
mazāk rēķināties. Reinis paliks un pār-
ņems stafeti, būs vakariņas, bērni būs 
sagatavoti skolai.

Es toties mēdzu būt mājās pa dienu 
un tad paveikt kādus mājasdarbus. 
Darbojamies tandēmā. Šobrīd arī tas 
ir izlīdzinājies, un abi līdzīgu laiku 
varam veltīt ģimenei. Taču, kamēr vēl 
studēju un biju rezidentūrā, paralēli 
strādājot, tad Reiņa atbalsts bija ļoti 
nozīmīgs.

Kā vēl ģimenes dzīvi ietekmē tas, 
ka jūs ik brīdi var izsaukt uz dzem-
dībām, kaut vai piecelt no svinību 
galda?

Pie tā jau sen ir pierasts. Visi to ir 
pieņēmuši, sašutumu un jautājumu 
nav. Taču katru reizi, ja ir kāds svarīgs 
pasākums ģimenē, iepriekš izrunājam, 
kas būs, ja man būs jādodas prom.

Dora: Mums ļoti patīk laiks ar tēti. 
Tētis mūs izklaidē: spēlējam galda 
spēles. Mūsu mīļākā spēle ir Katanas 
ieceļotāji. Tētis gan parasti vinnē!

Viņš allaž izdomā kaut ko interesan-
tu vakariņām.

Jānis: Pagājušajā sestdienā ar tēti 
braucām uz Mežaparku, kur spēlējām 
diskgolfu.

Dina: Tagad es vairāk esmu kā 
darbadiena, bet tētis – kā izklaide un 
brīvdienas.

Made: Kad mamma grib apūsties, 
mēs tik un tā pie viņas ejam un neļau-
jam atpūsties.

Kā izdodas neatnest darba problē-
mas uz mājām?

Dina: Ja ir kādi īpaši grūti un sarež-
ģīti dzemdību gadījumi, protams, ir 
grūti un nav iespējams no darba tā 
vienkārši atslēgties. Taču, par laimi, 
šādas grūtības nav tik biežas un, atnā-
kot mājās, varu dzīvot citu dzīvi. Te 
bieži ir tāds ņiguņegs, ka nav laika 
skumt.

Vai jau pašos ģimenes pirmsā-
kumos zinājāt, ka jums būs liela 
ģimene?

Nē. Bērni nāca palēnām un pama-
zām. Mēs viņiem atļāvām nākt.

Bērnu dzimšanu pieskaņoju iespē-
jām paņemt augstskolā akadēmisko 
atvaļinājumu: var tikai divus šādus Paraksts.

Audzināšana 
dod tikai kādus 
30 procentus no 
bērna personības.
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Bērni nāca 
palēnām un 
pamazām. Mēs 
viņiem atļāvām 
nākt.

kad Dora izņem Madi no mūzikas sko-
las un viņas kopā iet uz kafejnīcu.

Šajā žurnāla numurā rakstām arī 
par to, ka gadās – ģimenē kāds no 
vecākiem ir labais, kurš visu atļauj, bet 
otrs ir stingrais un “sliktais”. Vai pie 
jums arī tā ir?

Reinis: Mums tas mainās atkarībā 
no situācijas. Nav tā, ka es vienmēr 
būtu stingrs, bet Dina – nekad.

Justs: Tētis parasti ļauj vairāk.
Dina: Vecākiem ir jāvienojas par 

kādiem likumiem un noteikumiem. Ja 
tā nav, bērni to pamana un izmanto, 
piemēram, zina, ko prasīt vienam un 
ko – otram vecākam.

Reinis: Likumi mums ir, bet tie nav 
cieti akmenī iekalti. Mums vairāk ir 
vērtības, nevis likumi.

Kas ir tās vērtības, ko gribat bēr-
nos ieaudzināt?

Dina: Ir vērtības, ko sevišķi necen-
šamies ieaudzināt, bet paši tajās esam, 
un tad pamazām bērni tās pārņem. Pie-
mēram, darbojamies “3x3” kustībā, kas 
ievelk latviskumā. Kad dzirdu, ka dēls 
svilpo danču melodijas, tad zinu, ka ir 
izdevies viņā ielikt šo vērtību. Katrā 
bērnā latviskums izpaužas citādi.

“3x3” saietos notiek arī ļoti vērtīgi 
ģimeņu semināri, kur daudz esam 
mācījušies par savstarpējo komunikā-
ciju ģimenē. Esmu ļoti gandarīta, ka 
visi mūsu bērni runā: runā ar mums, 
runā savā starpā. Var pastāstīt, kā 

jūtas. Bet, ja kādā brīdī nevar mums 
pastāstīt, tad neiebilst, ka piesaistām 
psihoterapeitu.

Noteikti mums vērtība ir dievapziņa. 
Daudz domājam par to, cik cilvēks var 
pats, cik daudz nāk palīdzība no Dieva, 
Visuma vai likteņa – sauc to, kā grib. 
Runājam par to, ka nedzīvojam izolēti, 
bet gan kaut kādā kopībā ar citiem cil-
vēkiem, ka dzīvē pierādās – “Ko sēsi, to 
pļausi” vai “Kā sauksi, tā atsauksies”.

Dina: Domāju, ka mana pieredze var 
būt iedrošinoša citām mammām, kas 
dzemdē ļoti jaunas un baidās palikt 
bez izglītības. Vajag censties, vajag 
meklēt atbalstu, tad izdosies iegūt arī 
izglītību! Es no ģimenes esmu saņēmu-
si ļoti lielu atbalstu.

Man bija svarīgi studēt arī tāpēc, lai 
nebūtu tikai mamma, lai realizētu sevi 
arī profesionāli. Bērni arī ir ieguvēji, 
redzot, ka māte mācās, viņi saprot 
izglītības vērtību.

Dora: Jā, man par to vispār nav jau-
tājumu: ir jāmācās.

Dzirdēts, ka daudzbērnu ģimenēs 
bērniem pietrūkst vecāku uzmanī-
bas, jo tā jāsadala starp daudziem 
bērniem. Vai jūs arī esat sastapu-
šies ar šādu problēmu?

Man vecāku uzmanības nav trūcis. 
Iespējams, es to paguvu sasmelties, kad 
biju vēl ģimenē vienīgais bērns. Tur-
klāt starp bērniem bija piecu gadu pau-
ze, un, kurš tajā brīdī bija jaunākais, 
atkal varēja sasmelties uzmanību.

Justs: Es arī neesmu jutis vecāku 
trūkumu. Kad uzmanība bija vajadzī-
ga, tā arī tika dota.

Dora: Individuālo laiku mums arī 
vecāki allaž ir nodrošinājuši: ir mam-
mas un meitu dienas vai tēta un meitu 
dienas.

Dina: Un vēl bērni paši izdomā para-
lēlās dienas. Piemēram, māsu diena, 

Paraksts.

Paraksts.

Katrā bērnā 
latviskums izpaužas 
citādi.

atvaļinājumus ņemt. Tāpēc man pat 
nācās nomainīt Stradiņa universitāti 
pret Latvijas Universitāti, jo vajadzēja 
tomēr vairāk atvaļinājumu. Kopumā 
studēju 20 gadus, lai tiktu līdz ārsta 
diplomam. Faktiski, kad beidzu studēt 
medicīnu, Dora sāka.

Vai Dora ies mammas pēdās?
Dora: Ko darīšu pēc studijām, vēl 

nezinu. Esmu pārdomās par to, taču 
gribu pabeigt studijas un tad domāt. 
Tagad gan esmu paņēmusi akadēmisko 
gadu, lai audzinātu Gabriēlu.
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TRĪS ĢIMENES 
TRADĪCIJAS

Dalība latvisko ģimeņu “3x3” 
saietos.

Kopīga ceļošana.  
Dina nevar iedomāties savu 

ģimeni bez ceļojumiem. 
Arī 2020. gada vasarā, kad 
pandēmijas dēļ ceļošana 

bija ierobežota, Cepļi atrada 
risinājumu: ar kemperi apceļoja 
Latviju un citas Baltijas valstis. 

“Ceļojumā nav rutīnas 
pienākumu, tāpēc varam cits 
citam veltīt vairāk laika,” teic 

Reinis. 
Ceļošana tik lielai ģimenei gan 
ir dārga, sevišķi, ja brauciens ir 
tālāks. Piemēram, ceļojumu uz 

Amerikas Savienotajām Valstīm 
Cepļi ieplānoja, kamēr Madei 

nebija divu gadu, jo tik maziem 
bērniem aviobiļetes ir krietni 

lētākas. 
Ceļošanai nauda tiek krāta.

Kopīgi svētki.  
“Tie tiek svinēti arī manu un 

Dinas vecāku ģimenēs. Dažkārt 
pat līdz apnikumam,” atzīst 
Reinis. Tuvāko radu saimē ir 

ap 30 cilvēkiem. Visi satiekas 
tuvinieku dzimšanas dienās: 

svinēšana notiek, lai kādā 
nedēļas dienā svētki arī iekristu. 

Tāpēc dažkārt sanāk pat 
vairākas svinēšanas nedēļā. 
“Ja kādreiz neaizbraucam, 

jūtamies vainīgi,” teic Reinis. 
“Tomēr, ja ir laiks, ir patīkami 

satikties.” 
“Forša ir sajūta, ka tevi 

vienmēr gaida,” piebilst Dina. 
Pandēmijas laikā gan svinēšana 

nav tik bieža.

Reinis: Vēl vērtība ir zināma brīv-
domība, spēja pašam lemt un pastā-
vēt par sevi. Piemēram, kādā strīdā 
Jānis man teica: “Neliec man vārdus 
mutē!” Tas nozīmē, ka viņš spēj 
domāt patstāvīgi, un tas ir ļoti labi.

Vēl vērtība ir izglītība. Sagaidām, 
ka visi četri bērni iegūs augstāko 
izglītību. Šāda nostāja ir mantojums 
no mūsu pašu vecākiem.

Dina: Vēl mūsu vērtība ir zobi. 
(Smejas) Bet tā nu ir, ka zobi ir visam 
mūžam. Diemžēl joprojām ir cīņas 
un kari par regulāru zobu tīrīšanu un 
diegošanu.

Vēl viena vērtība ir pareizi ēšanas 
pamatprincipi, jo, kā mēs ēdam, tā 
dzīvojam. Tas gan nenozīmē, ka vien-
mēr ēdam ārkārtīgi pareizi. Mums 
tāpat ir kebabu un burgeru dienas. 
Taču pārsvarā gatavojam mājās, kopī-
gi domājam, ko varētu labu ēst.

Pieminējāt latviskās vērtības. 
Kāpēc tās nepieciešamas šajā 
kosmopolītiskajā pasaulē?

Reinis: Lai bērni pasaka!
Dora: “3x3” ir vieta, kur ieguvu 

latvisko dzīvesziņu. Man ir svarīgi 
iepazīt valsti, kur atrodos, cilvēkus, 
arhitektūru. Esmu īsts patriots, zinu, 
ka pavadīšu te savu dzīvi. Piemē-
ram, Lāčplēša diena man ir svarīga, 
lai domātu par to, kas ir manas 
vērtības.

Justs: Man ir cita veida patriotisms: 
man vajadzīga tā kopības sajūta, kas ir 
“3x3” un latviskos svētkos.

Jānis: Man patīk braukt uz “3x3”, jo 
tur forši pavadām laiku, danči man ļoti 
patīk.

Made: Es arī gribu palikt dzīvot 
Latvijā.

Reinis: Mūsdienu pasaule gan ir 
tik atvērta un kustīga, un dažbrīd 
tik virtuāla, ka ģeogrāfiskās robežas 
jau kļūst grūti nospraust. Bet tāpēc 
ir vēl jo svarīgāk ieaudzināt latviskās 
vērtības: lai paliktu latvieši, lai kur 
arī dzīvotu. Protams, Latvijā saglabāt 
latvietību ir vieglāk nekā kaut kur 
citur. Tomēr, kad redzam, ka vieni, 
ārzemēs dzīvojot, jau otrajā paaudzē 
zaudē latviešu valodu, bet citā ģimenē 
vēl ceturtā svešumā dzimusī paaudze 
raiti runā latviski, ir skaidrs, ka 
pirmkārt tas ir vērtību jautājums.

Mani vecāki ir diezgan nacionāli 
noskaņoti cilvēki, taču pats nebiju īpaši 
latvisks, kamēr iepazinos ar Dinu, kas 
jau tad bija aktīva folkloriste.

Dina: Tagad abi dziedam folkloras 
kopā “Visi ziedi”.

Taču mums latviskums saistās arī 
ar atvērtību. Gribam, lai latvietim 
būtu ne tikai savas dziesmas, sava 
valoda, savas vērtības, bet arī spēja 
pieņemt atšķirīgo un citādo. Šobrīd 
daļai sabiedrības tik ļoti patīk nodalīt: 

Paraksts.
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programmā Justs noteikti mācījās tra-
kāk, nekā mēs strādājam.

Justs: Pēc šīs pieredzes tagad 
augstskolā ir ļoti viegli: tur ir mazāka 
slodze.

Reinis: Līdz privātskolai jaunāka-
jiem bērniem nonācām pakāpeniski. 
Sākumā arī Jānis mācījās Valda Zālīša 
sākumskolā, bet sapratām, ka mēs kā 
vecāki esam piekusuši no lielās izglītī-
bas mašinērijas ar lielo cilvēku skaitu, 
it īpaši jaunākajās klasēs, kur bērnam 
sevišķi vajag individuālu uzmanību. 
Lai kā skolas cenšas, nav iespējams 
šādu uzmanību dot. Tad Jānis pārgāja 
uz Rīgas Kristīgo sākumskolu, kur 
klases bija mazākas. Tas bija lielisks 
piedzīvojums, jo bija absolūti individu-
āla pieeja.

Dina: Nav runa tikai par mācību 
vielas apguvi. Manuprāt, mazākajiem 
bērniem ir tik svarīgi, lai skolotāja 
būtu kā otrā mamma. Mazajā skolā 
bija ģimeniskāka sajūta, un tobrīd 
Jānim tas bija svarīgi.

Reinis: Taču augot, rodas vajadzība 
pēc lielākas kompānijas, tāpēc no 6. 
klases izvēlējāmies Valdorfa skolu, jo 

tā tomēr arī ir brīvi domājoša skola un 
klases ir relatīvi mazākas. Turklāt jau-
nākajām klasēm tur ir divas audzinātā-
jas. Madei izvēlējāmies šo pašu skolu.

Dina: Man ir svarīgi, ka tur ir garie 
starpbrīži, kuru laikā bērni iziet ārā. 
Citās skolās tikai tagad ievieš kom-
petenču izglītību, tur tāda bija jau 
iepriekš. Piemēram, mājturībā puiši un 
meitenes mācās to pašu. Lielās izglī-
tības sistēmas mašinērija tikai tagad 
nonāk līdz tam, kas Valdorfa sistēmā 
bija jau agrāk.

Taču vissvarīgākais man ir tas, kā 
mans bērns skolā jūtas. Ja jūtas pie-
ņemts, jūtas labi, var mācīties ar pilnu 
atdevi. Skolā bērni pavada 12 gadus no 
savas dzīves, un tur piedzīvotais allaž 
ar viņiem paliks. Tāpēc ir svarīgi, kā 
viņi šajā laikā ir jutušies.

Var jau bērnu panākumus piekārt 
mammai kā brošas: redz, viens studē 
medicīnu, otrs arī prestižā augstsko-
lā. It kā tas ir izglītības mašinērijas 
panākums. Taču svarīgāk ir pajautāt 
bērniem, kā viņi jutās šajās “parasta-
jās” skolās.

te latvietis, te nelatvietis, te gejs, te 
vēl kāds citādāks. Cilvēciskajam ir 
jābūt pāri visam un jāveido iekļau-
joša sabiedrība, kurā ikviens jutīsies 
pieņemts.

Runājot par izglītību kā vērtību. 
Jaunākie bērni iet privātskolā. Kā-
pēc tāda izvēle?

Reinis: Vecākie bērni mācījās paras-
tajās skolās: Valda Zālīša sākumskolā, 
Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā, Rīgas 49. 
vidusskolā.

Dina: Kad Justs mācījās starptau-
tiskā bakalaurāta programmā, slodze 
bija tāda, ka no pulksten 7 rītā jau 
prom, bet skolā stundas bija līdz pat 
pulksten 18, jo jāapgūst gan Latvijas, 
gan starptautiskā programma. Pēc tam 
vēl mājās mācījās. Tos trīs gadus šajā 

Mazākajiem 
bērniem ir 
tik svarīgi, lai 
skolotāja būtu kā 
otrā mamma.
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Viens bija pārmācījies, otrs nemitīgi 
cīnījās par savu izdzīvošanu klasē. 
Tas nav jauks stāsts. Patiesībā to, kas 
bērniem jāiemācās, viņi iemācīsies jeb-
kurā gadījumā.

Reinis: Katrā ziņā vecākie bērni ir 
ieguvuši baigo rūdījumu. Tādu rūdīju-
mu, ko grūti citur iegūt.

Taču privātskolas nozīmē lielas 
izmaksas.

Protams, bērnu izglītībā aiziet diez-
gan daudz naudas. Taču tie ir svarīgi 
tēriņi.

Dina: Man ir svarīgs bērnu emocio-
nālais komforts, turklāt tas nosaka arī 
manu emocionālo komfortu. Tāpēc 
esmu gatava maksāt. Piemēram, Val-
dorfa skolā ikdienā mājās nav jāpilda 
skolas darbi; man nav jābūt cerberam, 
kas stāv klāt un liek mācīties. Varu 
pildīt mammas lomu – uzklausīt un 
samīļot.

Reinis: Vecākajās klasēs tomēr ir arī 
vairāk pašam jāmācās, tāpēc dažkārt 
jānāk talkā.

Kā jūs kā vecāki veidojat kontak-
tus ar bērnu skolām?

12 gadus nosēdēju Zālīšskolas vecā-
ku padomē. Tas bija apzināts mērķis 
būt klāt lēmumu pieņemšanā, zināt, 
kas notiek skolā. Kad bērni mācījās 
vidusskolā, tik ļoti skolu dzīvē vairs 
neiesaistījāmies. Mans subjektīvais 
viedoklis ir, ka vidusskolā skolēns 
skolai vairs nav tik svarīgs. Jo sevišķi 
centra skolās ir tā: ja viens bērns aizies, 
cits uzreiz būs vietā – ka tik nauda 
seko skolēnam.

Kaut Valda Zālīša sākumskola arī ir 
pieprasīta, tur jutu personīgāku attiek-
smi, kamēr skolās, kur bērni mācījās 
vecākajās klasēs, bija sajūta, ka viņi ir 
tikai figūras. To gan nevar teikt par 
visiem skolotājiem: ir bijuši arī ļoti 
cilvēcīgi pedagogi, kuri aizrāvušies 
ar savu darbu. Piemēram, Rīgas Eko-
nomisko augstskolu Justs lielā mērā 
izvēlējās, pateicoties izcilai skolotājai, 
kas saskatīja Justā to, ko paši nebijām 
pamanījuši.

Tāpēc nevar teikt arī, ka “gaļasmašī-
nu” skolas būtu norakstāmas: tur iekšā 
ir vērtīgi resursi.

Savukārt Valdorfa skola liek uzsva-
ru uz dažādiem pasākumiem kopā ar 
vecākiem. Sākumā par to pat jutos 
dīvaini.

Dina: Tur ir ļoti nepastarpināta 
komunikācija starp skolu, vecākiem 
un bērnu. Piemēram, mūs uzaicina uz 

pārrunām, lai pastāstītu, ko labu bērns 
ir paveicis. Pedagogi cenšas veidot cie-
šu saiti ar vecākiem.

Reinis: Liecību dod nevis bērnam, 
bet vecākam.

Dina: Varam kopā iziet tai cauri un 
saprast, kā bērnam klājies mācībās, jo 
atzīmes jau ir tikai cipari.

Kādi ir bērnu hobiji ārpus skolas?
Dora: Lasu grāmatas, adu. Redz, pati 

jaku uzadīju (Dora tērpta tā sauktajā 
bumbuļjakā. – Aut.), sportoju – ļoti 
patīk skriet. Spēlēju klavieres, tāpēc 
brīvajā laikā, kad ir vēlme un iedvesma, 
varu uzspēlēt.

Justs: Bet es spēlēju saksofonu, arī 
pabeidzu mūzikas skolu. Kādu laiku 
spēlēju džeza grupā. To pametu, jo 
vajadzēja nopietnāk pievērsties mācī-
bām. Nodarbojos ar sportu.

Jānis: Es spēlēju tenisu un ģitāru. 
Agrāk gāju mūzikas skolā, bet tagad 
man ir privātskolotājs.

Dina: Sākumā visi gribējuši iet 
mūzikas skolā, bet tad kādā brīdī tas 
apnīk. Tad to čīkstēšanu par mūzikas 
skolu vai nu izturam, vai neizturam. 
Jāņa gadījumā neizturējām.

Reinis: Bez spiediena mūzikas skolu 
pabeigt nevar. Taču, ja cilvēks ir pavi-
sam brīvdomīgs, nav ko lauzt bērnu, 
vajag privātskolotāju. Dina pati ir ļoti 
muzikāla, bet vecākam mācīt savu bēr-
nu ir sarežģīti.

Dina: Kad atnāc no darba, bieži 
vien pietrūkst emocionālo resursu un 
spēka.

Made: Es gan mācos mūzikas skolā. 
Spēlēju kokli, flautu, klavieres. Man 
patīk zīmēt. Man ļoti patīk dejot, pie-
mēram, džeza dejas, akrobātiskās dejas 
un stepu. Taču, kad izaugšu, gribu 
uztaisīt biznesu – skaistumkopšanas 
salonu dāmām un sunīšiem. Tur vienā 
laikā varēs sapost gan sievietes, gan 
sunīšus. Es to ideju pati izdomāju.

Dina: Gribējām katram bērnam 
iedot gan kaut ko no mūzikas, lai ir 
dvēselei, un no sporta, lai ir ķerme-
nim. Man pašai ir tā: kad dvēsele 

pilna, sēžos pie klavierēm, lai izvibrē 
dvēsele spēlējot un dziedot. Tāpēc 
gribējām, lai arī katram bērnam ir 
mūzikas instruments, kas var palīdzēt 
psihoemocionāli.

Savukārt sports vajadzīgs veselībai. 
Var jau teikt: kāda nu veselība ir iedo-
ta, tāda ir. Tomēr vismaz daļēji vese-
lība ir arī katra paša atbildība. Mūsu 
paaudzē daudzi nesporto, un domāju, 
tas tā ir tāpēc, ka nav sportojuši bērnī-
bā, nav atklājuši sporta veidu, kas dod 
viņiem kaifu.

Reinis: Taču mēs neesam par to, ka 
bērniem būtu jākļūst par profesionā-
liem sportistiem vai mūziķiem. Jo tas 
nozīmētu nevis vispārēju attīstību, bet 
fokusēties uz kaut ko vienu. Nedomā-
ju, ka bērniem tas vajadzīgs. Turklāt 
pasaule pārāk strauji mainās, lai būtu 
iespējams uzminēt, kur ceļš ved.

Vai jūtat valsts atbalstu daudzbēr-
nu ģimenēm?

Dina: “3+ bērnu” ģimeņu karte strā-
dā. Tas ir pilnīgi noteikti! Piemēram, 
aizbraukt uz skolu Ādažos ar sabied-
risko transportu bērni var par 10 cen-
tiem, jo ir 90 procentu atlaide biļetei.

Daudzos veikalos un daļā kafejnīcu, 
arī Leļļu teātrī, ir atlaides.

Godīgi sakot, jūtu arī valsts piešķir-
tos pabalstus, nodokļu atlaides.

Neko sliktu par savu valsti nevaru 
teikt.

Reinis: Būsim objektīvi: mēs esam 
daudz strādājoša, diezgan labi pelnoša 
ģimene. Paši velkam sevi cauri. Taču 
tas ir fakts: jo vairāk bērnu ģimenē, 
jo lielāks ir finansiālais slogs, lielāks 
ir risks, ka kaut kas var noiet greizi. 
Un tas, protams, uztur zināmu stresa 
līmeni. Tas nav vienkārši, bet, paldies 
Dievam, ir izdevies ar visu tikt galā! 

Skolā bērni pavada 
12 gadus no savas 
dzīves, un tur 
piedzīvotais allaž ar 
viņiem paliks.
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