
drUVa  l Ceturtdiena, 11. oktobris, 2018.4 rEdzESLoKĀ

n Lai ilgāk kalpo
Madonas novads. AS
“Madonas ūdens” piedāvā iespē-
ju ziemas sezonā to privātmāju
skaitītāju īpašniekiem, kuri šajā
laikā neizmantos ūdeni, skaitītā-
jus noņemt un pieņemt glabāša-
nā, un līdz ar siltā laika iestāša-
nos uzlikt atpakaļ. Tas paredzēts,
lai pasargātu skaitītājus no sasal-
šanas un iespējamas ūdens no-
plūdes.

nVandaļi neguļ
Valmiera. Uz bijušā šaursliežu

dzelzceļa uzbēruma Pārgaujas
pusē pagaidām nenoskaidroti
vandaļi sabojāja šovasar uzstādī-
tās atkritumu urnas. Zemē ierak-
tās betona atkritumu urnas bija
smagas, un viens cilvēks tās ne-
varēja ne izrakt, ne pacelt.  Urnu
izmaksas un uzstādīšana nebija
lēta.  

Sabojātās urnas atjaunotas un  at-
kal uzstādītas paredzētajās vie-
tās. Par nodarītajiem postīju-
miem ir uzsākta izmeklēšana.  

nIepazīt savējos
Madonas novads. Pasākumā

“Neparasti parastie madonieši”
varēs iepazīt cilvēkus, kuri pār-
liecināti sevi sauc par madonie-
šiem. Katram ir savs dzīves
stāsts, kas cieši saistīts ar notiku-
miem gan Madonā, gan Latvijā,
un tie spēcīgi ietekmējuši viņu
ikdienas gaitas. Tie būs stāsti par
kūku meistari – koklētāju, multi-
mediju mākslinieku – radošu
personību, sociālo darbinieci –
tautas tērpu darinātāju, pirtnieku
– garīgo dziednieku.

nBērniem tur patīk
Ērgļu novads. Pašvaldība pa-

pildinājusi bērnu rotaļu laukumu
parkā aiz Ērgļu slimnīcas ar jau-

nām rotaļu laukuma iekārtām:
šūpolēm, batutu, karuseli. Ir uz-
stādīta arī instrukcija par rotaļu
laukuma lietošanu.  

nStrādā kopā
Alūksnes novads. Kultūras

centrā notika ikgadējais kultūras
darbinieku seminārs, kurā kopā
sanāca tautas namu, muzeju, tū-
risma un bibliotēku vadītāji un
pārstāvji. Tika runāts par šajā ga-
dā paveikto un nākamajā gadā
iecerētajiem darbiem un projek-
tiem.  

nVeido izstādi
Siguldas novads. Novadnieki

aicināti iesūtīt dažādas svētku fo-
togrāfijas no savas ģimenes, ve-
cāku un vecvecāku albumiem no
padomju laika un Latvijas sākot-
nējās neatkarības laika.
Fotogrāfijas tiks izmantotas iz-
stādei Siguldas zonālā valsts ar-

hīva telpās, un to varēs apskatīt
novembrī.

nValmierai ir 
sena vēsture

Valmiera. Cik liela bija
Valmieras vecpilsēta, kāda tā iz-
skatījās, kādus amatus pilsētnieki
ieņēma, kāda bija viņu sadzīve –
uz šiem un vēl daudziem citiem
jautājumiem grāmatā “Valmieras
vecpilsētas arheoloģija” atbildes
meklē Latvijas Vēstures institūta
arheoloģe, vēstures doktore
Tatjana Berga. Valmieras vārds
arheologiem līdz šim bija saistīts
galvenokārt ar Valmieras ordeņa
pils pētījumiem. 20.gadsimta sā-
kumā uzmanība tika pievērsta
Beverīnas meklējumiem pils vie-
tā. Par vecpilsētu interese nebija
liela, jo karos un ugunsgrēkos, kā
arī pēdējo gadsimtu celtniecības
darbos senā Valmiera pazuda zem
zemes. Sadega arī pilsētas arhīvs.
Tikai pateicoties veiktajiem ar-

heoloģiskajiem izrakumiem, par
pilsētu uzzināts daudz jauna.

Jau no rīta piedzēries
Smiltenes novads. Pirms devi-

ņiem no rīta  Smiltenē tika aptu-
rēts automašīnas “BMW” vadī-
tājs, kurš sēdies pie transportlī-
dzekļa stūres, būdams alkoholis-
ko dzērienu iespaidā. Konstatēta
3,10 promiļu alkohola minimālā
koncentrācija izelpā. Pārkāpējam
noformēts administratīvā pārkā-
puma protokols.

Jauki brīvā dabā
Salacgrīvas novads. Pie veco

ļaužu mītnes “Sprīdīši” uzcelta
lapene. Te seniori var atpūsties,
tikties ar tuviniekiem, spēlēt gal-
da spēles, svinēt svētkus.

Sagatavojusi 
SarMīte FeldMane
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Uzturēšanās 
atļauju dēļ

Cēsniekus izbrīnīja, kā ģimenes
no Ķīnas  uzzinājušas tieši par
Cēsīm un to apkārtni, kaut gan
pēc pasaules mēroga ekonomis-
kās krīzes glītus, nesen celtus ne-
kustamos īpašumus pārdeva ne ti-
kai te.  Iebraucēji skaidroja, ka
ne kustamo īpašumu pārdošanā
ieinteresētie parūpējušies, lai par
Latviju, Cēsīm internetā  būtu at-
rodama informācija, kas viņiem
Ķīnā lasāma saprotamā valodā. 

Informācija nebija maldinoša.
Ieceļotāji Cēsu un Priekuļu nova-
dā patiešām varēja iegādāties ne-
kustamos īpašumus atbilstoši
summai, kas atbraucējiem uz Ei -
ropu bija tik svarīga.  Latvijā iera-
dušies un  ar iegādātu īpašumu ju-
ridiski attaisnojuši savu klātbūtni,
iebraucēji saņēma uzturēšanās at-
ļauju Eiropas Savienībā.

Tagad, kad pagājuši vairāki ga-
di, iebraucējus no Ķīnas  pilsēt-
nieku vidū var satikt reti. No -
pirktajos īpašumos uzturas vairs
tikai dažas ģimenes. Reizēm  sa-
vu īpašumu Cēsīs vai Priekuļos
apmeklē uz Vāciju vai citām
Eiro pas Savienības valstīm aiz-
braukušie uzturēšanās atļaujas ie-
guvēji. Iespējams, devušies prom
arī labāka darba meklējumos.

Centās atbalstīt
"Druva" jau vairākkārt rakstījusi

par šo fenomenu - nelielas ķīnie-
šu kopienas izveidošanos. Raks -
tīja par to, ka Cēsu novada dome
aicināja svešiniekus apciemot
paš valdību, lai viņi stāstītu par
pirmajiem iespaidiem Latvijā un

Cēsīs, lai uzzinātu,  vai atbraucē-
jiem radušās kādas nepārvaramas
problēmas. Gados jaunākie vai-
cāja, vai viņiem neatrastos kāds
vienkāršs darbs,  un saņēma godī-
gu atbildi, ka bez latviešu vai vis-
maz angļu valodas zināšanām  tā-
das iespējas diez vai radīsies, jo šī
nav rūpnieciska pilsēta ar iespē-
jām strādāt pie konveijera. 

Taču, nākot ieceļotājiem pretī,
pēc kāda laika Cēsīs sākās   lat-
viešu valodas kursi. Tajos strādā-
ja Cēsu skolotāja, bet drīz vien
novēroja, ka vairāk par valodas
apgūšanu pieaugušos interesē  sa-
dzīves un tradīciju  apgūšana, gan
to rakstītie, gan nerakstītie notei-
kumi.

Valodas apgūšanā centību izrā-
dīja iebraucēju bērni. Meitenes
ģimenēs kļuva par tulkiem un tā-
das ir joprojām, lai  vecāki varētu
apspriesties ar bērnu skolotājiem,
lai konsultētos ar  mediķiem vai
kārtotu citas sadzīves lietas. 

Mācās cītīgi
Trīs proģimnāzijas gadus Cēsīs

mācījusies, darot to cītīgi un ta-
lantīgi,  ar labiem panākumiem 9.
klasi beigusī meitene šogad pār-
gājusi uz Rīgas Valsts 1. ģimnāzi-
ju. Ieceļotāja no Ķīnas, mācoties
Cēsīs, latviskajā vidē varēja  in-
tegrēties tik veiksmīgi, ka spēja
izturēt konkursu, lai iekļūtu vienā
no Rīgas prestižākajām mācību
iestādēm.  Līdzīgu integrācijas
procesu proģimnāzijā Cēsīs pie-
dzīvoja puisis, kurš ar ģimeni
pārcēlies no Baltkrievijas un nu
mācās ģimnāzijas klasē ar paaug-
stinātām prasībām. 

Cēsu 2. pamatskolu arī šajā mā -
cību gadā turpina apmeklēt trīs
skolēni, kuru vecāki nāk no Ko -
rejas un Ķīnas, bet Latviju šobrīd
izvēlējušies par mājvietu, saistot
ar priekšrocībām, ko dod tīrāka,
zaļāka un mazāk apdzīvota vide,
veselīgāka pārtika. Divām māsām,
iestājoties pamatskolā, vecākā jau
pratusi sazināties latviešu valodā.
Viņa sākumā bijusi palīgs jaunā-
kajai māsai  un arī vecākiem, kad
risinātas sarunas ar skolotājiem.
Iespēja saprasties ar audzēkņu ve-
cākiem visvairāk uztraukusi tās
paaudzes skolotājus, kuri brīvi ne-
pārvalda angļu valodu. 

Bērnu attieksme 
brīva un nepiespiesta

Sazināšanas ar bērniem, kas in-
tegrējami skolā, vienaudžu vidū
līdz šim ritējusi raiti, jo Latvijas
skolēni angļu valodu labprāt ap-
gūst un arī vēlas tajā runāt.
Latviešu bērni integrācijas proce-
sam pievienojas brīvi un nepies-
piesti, uzskatot par pašsaprotamu
lietu, ka jaunpienācējiem jāpa-
līdz, tulkojot stundās sacīto un
uzdoto, draudzīgi izturoties pret
jaunajiem klasesbiedriem. 

Cēsu 2. pamatskola ieceļotājām
Latvijā nodrošinājusi, ka ar  an-
gļu valodas skolotāja personīgu
atbalstu  apgūs ne tikai latviešu
valodu, arī skolas prasības un sa-
dzīvi. Matemātikas un  sporta
skolotājas uzsver, ka jaunpienā-
cēju  iesaistīšana mācību darbā
veikusies labi.  Māsām no Ķīnas
matemātikā labas dotības, viņas

varējušas konkurēt. Vecākā māsa
klasesbiedrus un skolasbiedrus
apbūrusi ar muzikalitāti.  Mei -
tenes  vijoļspēli skolas sarīkoju-
mos visi klausījušies ar aizturētu
elpu. Mazās māsas sportiskais
gars klasē visvairāk patīk zēniem.
Ja skolotāja aicina veidot sporta
komandu vai   skolēni starpbrīdī
veido komandas futbolam, tad
zēni augumā mazo, bet tik spor-
tisko un azartisko klasesbiedreni
no Ķīnas aicina savā komandā.
"Bērni cilvēkus nevērtē pēc acu
vai matu krāsas kā reizēm mēs,
pieaugušie. Bērni grib spēlēt fut-
bolu un aicina savā komandā tos,
kuriem patīk spēle, kuri prot ie-
saistīties komandā," uzsver spor-
ta skolotāja Jautrīte Bahmane.
Kopš skolā mācās arī bērni no
valstīm, kas nav Eiropas Sa -
vienībā, skolotāja novērojusi, ka
jaunpienācēji vispirms tiek no-
vērtēti nevis pēc prasmes runāt,
bet pēc izrādītās attieksmes. Tā
izlaiduma klases audzēkņi šova-
sar novērtējuši, ka klasesbiedrene
no Ķīnas ar savu māksliniecisku-
mu un mierīgumu visās situācijās
likusi domāt, ka viņa klasei bijusi
kā eņģelis. 

Sākumā bija satraukums
Pieaugušie, kuriem nācies strā-

dāt klasē, kurā viens no bērniem
pagaidām neprot latviešu valodu,
teic, ka sākumā jutuši uztrauku-
mu. Matemātikas skolotāja Gita
Vītoliņa atzīst, ka bijusi viena no
tām, kas par nebijušām situācijām
mācību darba vadīšanā baiļoju-
sies. Tagad pieredzējusī pedago-
ģe par to smaida. Ienācēji skolā
jutuši vajadzību apgūt valodu, un
klasesbiedri aktīvi palīdzējuši, vi-
ņi neatsaka padomu arī tagad.
Līdzējušas arī moderno tehnolo-
ģiju iespējas. Meitene no Ķīnas
vēl nepazīstamus vārdus izzināju-
si caur tulkošanas ierīci, kas viņai

bijusi telefonā.  
"Sākums, uzņemot klasēs bēr-

nus no Ķīnas, mums skolā bija
grūts tāpēc, ka bērnu vecāki neru-
nāja arī angliski. Pieaicinājām ķī-
niešu meiteni no ģimnāzijas, kura
palīdzēja tulkot no angļu valodas
uz ķīniešu. Kad vecākā no meite-
nēm, kas mācās mūsu skolā, ap-
guva latviešu valodu, viņa kļuva
par palīgu arī mums, pieauguša-
jiem," stāsta Cēsu 2. pamatskolas
direktores vietniece Vita  Golu -
bova. 

"Divu Ķīnas meiteņu ienākšana
skolā palīdzēja mūsu skolēniem,
jo viņi aktīvi sazinājās ar jaunpie-
nācējām, līdz ar to skolēni uzla-
boja angļu sarunvalodu. Sko lē -
niem bija interesanti, pieaugu-
šiem lielu grūtību nebija. Kad sā-
ku mācīt sociālās zinības klasei,
kurā bija ķīniešu meitene, redzē-
ju, ka bērns mierīgi klausās, seko
līdzi, nemaz nesatraucas, lai gan
Latvijā ir tikai otro gadu. Līdz ar
to arī es kā skolotāja iztiku bez
stresa, kaut gan, 4. klasē māco-
ties, bērns vēl negribēja klasē
skaļi runāt. Meitene visus uzde-
vumus izpildīja, tikai darīja to
mazliet lēnāk. Ja kādu vārdu ne-
saprata, pienāca prasīt.  

Vita Golubova spriež, ka ķīnie-
šu ģimenes abu bērnu iekļaušanās
skolā notikusi samērā viegli, jo
vecākus ļoti interesējusi skola.
Viņi apmeklējuši katru skolas sa-
rīkojumu, ieņēmuši vietu pirmajā
rindā, rūpējušies, lai bērni uz
svētkiem skolā ierastos sapucēti.

Pirmie eksāmeni 
Beidzot 9. klasi, ķīniešu meite-

ne ar visiem kopā kārtojusi angļu
valodas eksāmenu, bet eksāme-
nos latviešu valodā un vēsturē vi-
ņa to darīja atsevišķi, reizē saņe-
mot ilgāku laiku uzdevumu izpil-
dei. Ja kādu jēdzienu neizprata,
skolotājs to paskaidroja  citiem
vārdiem. Latviešu valodas un
vēstures eksāmeni tika nokārtoti
labi, matemātikā pavisam labi.   

Cēsu 2. pamatskolas direktore
Ija Brammane vērtē - ja skolēni,
kas ienākuši Latvijā no tālām ze-
mēm, bet ir ieinteresēti integrē-
ties   skolā vai ārpus tās, tas vi-
ņiem arī  izdodas. Tāda pieredze
gūta jau pirms vairākiem gadiem,
uzņemot lauku pamatskolas vidē,
Rāmuļos, bērnus no Somālijas.q

Cēsnieki, arī priekulieši 
pirms gadiem pieciem 
pieredzēja līdz šim 
Vidzemē reti redzētu cilvēku
ienākšanu . No Āzijas 
ieradās ģimenes, kuras 
Ķīnā bija sasniegusi ziņa, 
ka vienā no Eiropas
Savienības valstīm - Latvijā -
var saņemt uzturēšanās 
atļauju par relatīvi zemāku 
cenu nekā citur Eiropā. 

No Ķīnas, arī Korejas 
un Baltkrievijas 

Raksts tapis  projekta "Masu mediju iesaiste trešo valstu pilsoņu integ-
rēšanā Latvijā" (Projekta Nr. PMIF/7/2016/1/02) ietvaros. Projekts tiek
finansēts no Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas
fonda un Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projekta īstenošana turpi-
nāsies līdz 2018. gada decembrim. 
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apmeklēt trīs skolēni, kuru vecāki nāk no Ko rejas 
un Ķīnas, bet Latviju šobrīd izvēlējušies par mājvietu, 
saistot ar priekšrocībām, ko dod tīrāka, zaļāka un 
mazāk apdzīvota vide, veselīgāka pārtika.


