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Atkarībā no dvēseles
stāvokļa mainās arī tas,
ko gribu gleznot ...

lpp6.lpp lpplpp 3. 4.7.

Pārstāvniecībā iet rotaļās un skan smiekli
Ar 21.septembri piektdienu vakaros Latvijas Republikas
Pastāvīgās pārstāvniecības ES telpās atsāka darboties Mazuļu skoliņa ...

⌂ Mazajai Martai mode nav sveša un visas mantu kastes tiek izrevidētas,
kamēr ir atrastas sarkanajai tunikai piemērotākās krelles. foto: A.SAUKA
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R.Eimaņa lekcija par garīgo 
integritāti deva ieskatu par 
personības attīstību...

R.Zīle valsts svētkos aicina 
kopt tautas tradīcijas un 
dzimto valodu

Briselē latviešu valodu 
skolēniem māca tikai 
Briseles II Eiropas 
skolā ...
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Daina Grase

Tā ir uzruna, ko nereti lietoju, 
kad sūtu ziņu, lai apstiprinātu, 
ka nodarbības skoliņā notiks 
ierastajā vietā un laikā. 
Vārdu «skola» mēs lietojam 
deminutīvā, akcentējot tās 
neformālo, rotaļīgo raksturu. 
Kā lai nerotaļājas, ja skoliņas 
darbības laiks ir piektdienas 
vakars vai sestdienas rīts? 
Nopietnības jau tāpat ir bijis 
gana visas darba nedēļas 
garumā.

Kā raksta Aldis Austers Eiropas 
Latviešu apvienības pētījumā 
„Latviskās izglītības iespējas 
Eiropā ārpus Latvijas”, lūkojoties 
no formālā likumdošanas 
viedokļa, šādām skoliņām Latvijas 
izglītības sistēmā nav analoga. Tās 
nav iekļautas nevienā reģistrā, 
un to mācību programmas 
nav akreditētas. Piedāvātais 
mācību priekšmetu loks ir 
specifiski orientēts uz latviešu 
valodas un kultūras apguvi, kas 
vairāk atbilst interešu izglītībai, 
nevis tradicionālas skolas 
piedāvājumam. Turklāt skoliņas 
apmeklē bērni, sākot no zīdaiņu 
vecuma līdz pusaudžu gadiem, 
tādējādi tās ir hibrīds starp 
bērnudārzu un pamatskolu.

“skoliņas apmeklē 
bērni, sākot no 
zīdaiņu vecuma līdz 
pusaudžu gadiem, 
tādējādi tās ir hibrīds 
starp bērnudārzu un 
pamatskolu”

Latviešu bibliotēkas atklāšanā 
šī gada 19. oktobrī rakstniece 
Inga Ābele, izsakot viedokli par 
dzīvošanu ārpus Latvijas, trāpīgi 
atzīmēja, ka cilvēks dzīvo valodā. 
Valsts robežas ir tikai viens no 
veidiem, kas parāda, kur mēs 
dzīvojam, kur esam. Valoda ceļo 
mums līdz, pie robežas to neviens 

nesver, neskenē un nepārbauda. 
Un to arī neņem nost. Turklāt 
bērni ir lielisks pieradījums tam, 
kā vairākas valodas draudzīgi 
sadzīvo vienā cilvēkā, mājā un 
valstī. 

Latviešu skoliņām ārvalstīs ir 
senas tradīcijas: tās veidojušās 
visā plašajā pasaulē, jo īpaši 
trimdas kopienās pēc Otrā 
pasaules kara. Tām ir bijuši dažādi 
mērķi un uzdevumi, kas laika gaitā 
ir mainījušies, pielāgojoties gan 
vēsturiskajam un politiskajam 
kontekstu, gan vecāku vēlmēm, 
skolēnu sastāvam un skolotāju 
iespējām. Pašlaik Eiropā skoliņu 
skaits tuvojas 50, un visvairāk to ir 
Lielbritānijā un Īrijā. 

Lai šāda skoliņa pastāvētu, tai 
gluži kā pasakā ir nepieciešamas 
trīs labas lietas: bērni, skolotāji 
un telpas.  Ceturtā, absolūti 
neatsveramā un it kā ēnā paliekošā 
ir bērnu vecāki, bez kuriem nekas 
nenotiktu. Vecāki ir kā labs māls, 
kas ļauj visām trim labajām lietām 
turēties kopā.

Šis ir īstais brīdis, 
lai pastāstītu, 
kas mēs esam. 

Bērni mūsu skoliņā ir daudz, 
gandrīz 50, dažādos vecumos, 
ar atšķirīgām interesēm, 
temperamentu un valodu pieredzi! 
Brīnišķīgi vērot, kā viņi aug, mācās, 
interesējas, jautā, palīdz, piedalās, 
uzdrīkstas, ierosina, draudzējas, 
strīdas un lūdz piedošanu. 

Skolotāju vienmēr varētu 
būt vairāk. Vēlos teikt MILZĪGU 
PALDIES Gundai, Ilzei, Kārlim, 
Līgai, Rutiņai, Ilonai, Baibai, 
Laumai, Voldemāram, Aijai un 
visiem citiem, kas nāk palīgos, kad 
vien var. Apbrīnojami, ka Kārlis, 
Ilze, pagājušajā gadā arī Baiba un 
Ilona sestdienu rītos nāk palīgā 
paši pēc iniciatīvas. Vēlreiz jums 
liels paldies! 

Telpas esam iemīļojuši, 
pieradinājuši un pielāgojuši savām 
vajadzībām, iztēlei un iespējām. 
Sirsnīgs paldies pārstāvniecības 
un vēstniecības cilvēkiem par 
līdzšinējo sadarbību un sapratni 
dažādu jautājumu risināšanā! 
Diemžēl ar bažām gaidām nākamo 
mācību gadu, kad telpas būs 
jāatstāj Latvijas prezidentūras 
laikā.

Ko mēs darām? Piektdienu 
vakaros Mazuļu skoliņā bērni 
kopā ar kādu no vecākiem 

«dzīvo» latviešu valodā dziedot, 
ejot rotaļās, klausoties, minot, 
veidojot, zīmējot, lokot un līmējot. 
Tā mēs palīdzam bērniem attīstīt 
fonemātisko dzirdi, runu un sīko 
pirkstu muskulatūru, lai turpmākā 
«dzīvošana» latviešu valodā būtu 
tikpat stabila, kā visās pārējās 
bērna valodās, lai burtiņš «R» 
atrastu vietu gan pie priekšzobiem, 
gan rīklē un lai šis īpašais laiks 
bērniem kopā ar vecākiem ir 
labs sākums turpmākajām divām 
brīvdienām. 

Sestdienas skoliņā lielākie 
bērni 3 stundu laikā paspēj gan 
nopietni pamācīties, gan ansamblī 
iemācīties kādu jaunu dziesmu, 
gan noklausīties un uzvest kādu 
stāstu vai pasaku, gan iet rotaļās, 
gan brokastu pauzē sarunāt ar 
draugiem satikšanos parkā vai 
peldbaseinā, gan uzmeistarot 
kaut ko ar savām rokām. Tādēļ 
nodarbības ir saplānotas burtiski 
pa minūtei, lai paspētu izdarīt 
visu, kas iecerēts.

Vēl mums ļoti patīk draudzēties 
un svinēt svētkus. Mums ir 
patiešām labi draugi Latviešu 
biedrībā Beļģijā, pārstāvniecībā 
un vēstniecībā, Latviešu valodas 

aģentūrā un pat Latvijas Izglītības 
un zinātnes ministrijā, ar kuru 
palīdzību cenšamies īstenot visu, 
kas mums svarīgs.

Vai jums ir gadījies piedalīties 
skoliņas svētkos? Miķeļdienas 
tirdziņā vai skoliņas noslēguma 
pasākumā parkā, kur bērni pērk 
un pārdod kopā ar vecākiem 
sagatavotos gardumus, kur vecāki 
un bērni dažu minūšu laikā 
sagatavo lieliskas teātra izrādes? 

Labdien, lielie un mazie!

⌂ Mazuļu skoliņas audzēkņi kopā ar 
vecākiem veido rudenīgas dekorācijas.

⌂ Mazuļu skoliņas
bērni spēlējas.
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Jauna situācija un 
jauni izaicinājumi mūs 
nedrīkst biedēt

⌂ Mazuļu skoliņas audzēkņi kopā ar 
vecākiem veido rudenīgas dekorācijas.

foto: A.SAUKA

⌂ Mazuļu skoliņas
bērni spēlējas.

foto: A.SAUKA

Roberts Zīle

Šajās dienās aprit 94 gadi 
kopš Latvijas Republikas 
dibināšanas un 93 gadi, kopš 
kaujās pret Bermonta armiju 
latviešu tauta ar asinīm 
apliecināja tiesības uz savu 
valsti. 

Šajā laikā katram latvietim ir 
pienākums pieminēt un atcerēties 
savas tautas likteni. Kā sacījis 
Jānis Jaunsudrabiņš : „Kas cilvēks 
ir bez dzimtenes, bez tēvijas, bez 
mājām? Tik puteklis un pamesls 
zem svešu tautu kājām.” Kas gan 
būtu mēs, latvieši, ja nedzīvotu 
brīvā, neatkarīgā valstī? Mums ir 
jāizkopj savas tautas tradīcijas un 
dzimtā valoda. Tikai mūsu ziņā ir 
turpināt senču iesākto un attīstīt 
Latvijas valsti arī tad, ja uz laiku 
esam apmetušies uz dzīvi ārpus 
Latvijas. „Mēs maza cilts, mēs 
būsim lieli tik, cik mūsu griba,” 
teicis Rainis. 

Latvijas valsts jau ir sasniegusi 
pietiekami ievērojamu vecumu, 
lai šķistu, ka to no pasaules 
kartes vairs nevar izsvītrot. Es 
negribu sludināt nepamatotas 
bailes un pesimismu, tomēr 
uzskatu, ka nedrīkstam aizmirst 
faktu, ka lielāko daļu  no šiem 94 
pastāvēšanas gadiem mēs nebijām 
brīvi. Nesen notikušās dziļās 
pārmaiņas – mūsu atgriešanās 
rietumu sabiedrībā, iestāšanās 
ES un NATO, pasaules iepazīšana 
– var radīt iespaidu, ka pagātnes 
rēgi ir aiz muguras. Taču diemžēl 
nevar izslēgt patiesību, ka uz 
ģeopolitiskās skatuves nepastāv 
uz mūžiem rakstīti likumi un 
atbilstoši pārmaiņām pasaules 
ekonomikā un politikā no jauna 
var notikt liela mēroga ģeopolitiski 
pārkārtojumi.

Kādas tendences redzam 
šobrīd? Ekonomiskā krīze ES 
un no tās izrietošā asā katras 
dalībvalsts cīņa par savām 
interesēm ir novedusi pie 
situācijas, ka Eiropas Savienība ir 
vājāka kā jebkad agrāk. Haotiskie 
notikumi arābu pasaulē un Ķīnas 
nepārprotamā tuvināšanās 
pasaules superlielvaras statusam 
ir novirzījusi ASV uzmanību no 
Eiropas uz citiem reģioniem. 
Iespējams, ka rietumu finanšu 
sistēmas faktiskā sabrukuma 
izraisītās ekonomiskās krīzes 

sekas vēl ir tikai priekšā – kopējā 
parādu nasta nav samazinājusies 
un lielvalstu centrālo banku 
piekoptā „kvantitatīvās 
atvieglošanas” politika tikai pērk 
laiku.

Tajā pašā laikā mums kaimiņos 
Krievijā beigām tuvojas gandrīz 
absolūta varas koncentrēšanās 
Vladimira Putina rokās. Putina 
uzskatus par pastāvošo pasaules 
kārtību skaidri pauž viņa 
izteiciens, ka PSRS izjukšana bija 
20. gadsimta lielākā ģeopolitiskā 
traģēdija. Viņš arī neaprobežojas 
tikai ar sērošanu par bijušo 
diženumu – Krievija pilnā sparā 
ir sākusi t.s. Eirāzijas savienības 
veidošanu, no kuras ietekmes 
mēs nekādi nespēsim izvairīties, 

ņemot vērā Latvijas ģeogrāfisko 
izvietojumu, lielo krievu valodā 
runājošo cilvēku īpatsvaru un 
enerģētisko atkarību no Krievijas 
resursiem, īpaši gāzes.

Latvijas valsts, aizsākusies 
pirms 94 gadiem, tikai turpina 
veidoties. Tā nav laikā apstādināta 
realitāte no apdzeltējušām 
vēstures grāmatām. Mēs esam tā 
paaudze, kas šobrīd aktīvi strādā, 
apgūst jaunu pieredzi, audzina 
bērnus, un mēs ik dienas turpinām 
Latviju radīt – ar mūsu gribu, 
apņēmību, prātu un drosmi. Jauna 
situācija un jauni izaicinājumi mūs 
nedrīkst biedēt.

Priecīgus un patriotiskus 
valsts svētkus!

Ar vecāku palīdzību mums izdevās 
sarīkot lielisku Lāčplēša dienas 
pasākumu Armijas muzejā un 
noteikti izdosies arī skaisti Latvijas 
valsts dzimšanas dienas svētki. Pēc 
tam jau tūliņ klāt arī Ziemassvētki 
un Lieldienas, kas pasākumus 
organizēsim sadarbībā ar 
ansambli, teātri vai kori! Bet 
varbūt šoreiz ar hokeja komandu?

Vēlu jums piepildīt 
daudz radošu ideju!
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Ilze Zilgalve

Laikā, kad tika izlemts izveidot 
Eiropas Savienības iestādes 
Luksemburgā un vēlāk Beļģijā, 
cilvēki no visām ES dalībvalstīm 
iebrauca šajās valstīs, lai 
strādātu šajās iestādēs. 
Galvenais mērķis ierēdņiem 
nav pārvākties uz citu valsti un 
kļūt par citas valsts pilsoņiem, 
bet gan veidot kopīgu Eiropas 
struktūru, attīstīt sadarbību, 
saglabājot valodu un kultūru 
daudzveidību. Šie cilvēki, kā arī 
viņu bērni vēlējās saglabāt savu 
valodu, identitāti un saikni ar 
savu tēvu zemi.

Šī iemesla dēļ 1953. gadā 
Luksemburgā tika izveidota pirmā 
Eiropas skola ar bērnudārza, 
sākumskolas un pamatskolas 
klasēm. Tajā laikā skolu atbalstīja 
Eiropas Ogļu un tērauda kopienas 
iestādes un Luksemburgas valsts. 
Jau ar dalībvalstu valdību atbalstu 
1954. gadā tika izveidota arī 
vidusskola un 1957.gadā tika 
parakstīta Konvencija par Eiropas 
skolas statūtiem, kas nodrošināja 
šīs skolas diploma atzīšanu Eiropas 
augstskolās. Eiropas skolas ir 
izveidotas ne tikai Luksemburgā 
un Beļģijā. Tādas ir radītas gandrīz 
visās vietās, kur atrodas ES iestādes 
vai aģentūras.

Eiropas skola ir diezgan 
unikāls veidojums pasaulē. Tā nav 
salīdzināma ne ar starptautisko 
skolu, ne vietējo skolu. Katrai 
dalībvalstu valodu grupai tika 
izveidota sava plūsma. Vācu 
un austriešu bērni mācās vācu 
valodas plūsmā, holandieši un 
flāmi – nīderlandiešu, portugāļi – 
portugāļu, itāļi – itāļu, britu un īru 
bērni – angļu plūsmā un tā tālāk. 
Briseles II Eiropas skolā mācās pat 
12 dažādas valodu grupas. Bērni 
mācās pēc savas valsts mācību 
programmas, un viņus māca 
attiecīgajā valstī izglītoti skolotāji. 

 Skolotāju izvēle notiek, 
attiecīgai valstij izsludinot 
konkursu uz brīvo vakanci Eiropas 
skolā, kura rezultātā skolotājs/a 
tiek izvēlēts un nosūtīts uz 
9 gadiem darbā Eiropas skolā, tajā 
pašā laikā paturot viņam visas 

pensiju programmas, darbavietu 
skolā un sociālās garantijas arī 
pēc atgriešanās savā valstī. Lai gan 
sistēma ir labi izveidota, skola ne 
vienmēr laicīgi uzņem pietiekamu 
skolotāju daudzumu. Šajos 
gadījumos skolas administrācijai ir 
tiesības pieņemt darbā skolotājus 
pēc savas izvēles, bet tad skola 
nenodrošina augšminētās 
garantijas un parasti līgums ir tikai 
uz 1 gadu ar tiesībām to pagarināt.

Šāda sistēma nodrošina to, ka 
bērni iegūst izglītību dzimtajā 
valodā, ar viņiem strādā skolotāji 
no tēvzemes tādā pašā kvalitātē, 
ar tādām pašām prasībām un 
metodēm kā valstī, kuras valodas 
plūsmā tie mācās. Tādējādi 
gadījumā, ja skolēnu vecāki 
atgriežas savā valstī, bērni var 
netraucēti turpināt izglītību savas 
valsts skolā vai izvēlēties vēlāk 
studēt savas valsts augstskolā. 

Eiropas skolā svešvalodu sāk 
mācīties jau no pirmās klases un 
to pasniedz skolotāji, kuriem tā 
ir dzimtā valoda. Skolēni, augot 
un mācoties skolā kopā ar citu 
tautību bērniem, kļūst daudz 
atvērtāki citādajam, attīstoties 
multikulturālā vidē, iemācās 
lepoties par savu kultūru un tajā 
pašā laikā baudīt un cienīt citas 
kultūras. Jau no 3. klases bērniem 
ir mācību priekšmets „Eiropas 
stunda”, kurā skolēni to apgūst savā 
pirmajā svešvalodā kopā ar saviem 
vienaudžiem no citām plūsmām, 
nevis savās parastajās klasēs. 

Mācot attiecīgās valsts vēsturi un 
ģeogrāfiju, tiek likts lielāks uzsvars 
uz Eiropas notikumiem. Vidusskolā 
daži priekšmeti tiek pasniegti 
pirmajā svešvalodā un tiek mācīta 
otrā svešvaloda. Ja bērns izvēlas, 
ir iespējams pabeigt skolu, protot 
5 valodas vai arī pastiprinot savu 
matemātikas un citu eksakto 
zinātņu līmeni. Izglītības kvalitātes 

ziņā var meklēt atšķirības starp 
dažādām plūsmām un dažādām 
skolām, bet, lai gan ir dažādi 
priekšstati vai aizspriedumi, vairāk 
nekā 90 % bērnu, beidzot Eiropas 
skolu, iestājas augstskolās, arī 
pasaules prestižākajās.

Runājot par Latvijas un latviešu 
bērnu situāciju Eiropas skolā, 
pagaidām mums savas plūsmas vēl 
nav. Tam ir vairāki iemesli. 

Pirmkārt un 
galvenokārt, latviešu 
bērnu skaits nav 
pietiekams, lai 
izveidotu pilnas 
12 klases.

Pēc noteikumiem ir 
nepieciešami vismaz 7 bērni, lai 
izveidotu klasi. Šobrīd dažas klases 
varētu sakomplektēt bez grūtībām, 
bet dažās ir tikai pāris bērnu, īpaši 
vidusskolā. 

Otrkārt, pēckrīzes situācijā 
Latvijas valsts nespēj ieguldīt 
pietiekami daudz līdzekļu latviešu 
valodas plūsmas atvēršanai un 
skolotāju nosūtīšanai. 

Kā beidzamo iemeslu minēšu 
situāciju Briselē, kurā skolas ir tik 
pārpildītas, ka fiziski trūktu telpas 
12 jaunu klašu atvēršanai.

Līdzīga situācija šobrīd ir 
Igaunijai, daļēji arī Lietuvai, 
Slovēnijai un citām dalībvalstīm. 
Tāpēc ir izveidota pagaidu situācija. 
Eiropas skolā ir radīts šiem bērniem 
īpašs statuss SWALS (students 
without a language section jeb 
skolēns, kuram nav savas valodas 
plūsmas). Eiropas skolā gandrīz 
vienmēr ir pārstāvētas 3 lielāko 
Eiropas valstu valodu plūsmas – 
angļu, franču un vācu. Līdz ar to arī 

otro valodu vai pirmo svešvalodu 
bērni var izvēlēties no šīm trim 
valodām. Bērni, kuriem nav savas 
dzimtās valodas plūsmas (SWALS), 
var izvēlēties piebiedroties vienai 
no trim minētajām. Tādējādi 
SWALS bērniem ir pieejamas 
mācības savā pirmajā svešvalodā, 
paturot dzimtās valodas mācīšanos 
1 mācību stundu dienā. 

Tas nav vienmēr viegli, bet 
vairums bērnu pusgada laikā 
apgūst savas plūsmas valodu 
pietiekami labi, lai varētu sekmīgi 
mācīties. 

Briselē latviešu valodu 
skolēniem māca tikai Briseles II 
Eiropas skolā, un mums ir 
2 latviešu valodas skolotājas: viena, 
kas pasniedz bērniem pamatskolā, 
un otra – bērniem vidusskolā.

Eiropas skola ļoti cieši sadarbojas 
ar vecāku izveidotu organizāciju 
APEEE (Association des Parents 
d’Elèves de l’Ecole Européenne 
jeb Eiropas skolas skolēnu vecāku 
apvienība). APEEE valde tiek 
ievēlēta no vecāku vidus reizi gadā. 
Šai apvienībai ir divējādas funkcijas. 
Pirmā ir skolēnu un viņu vecāku 
interešu pārstāvēšana sarunās ar 
skolas vadību. Tādējādi vecākiem 
ir iespēja risināt problēmas, kuras 
skar ne tikai vienu plūsmu, bet 
skolas darbību kopumā.

Otrā funkcija šai apvienībai 
ir nodrošināt skolas ēdnīcas, 
pēcskolas aktivitāšu un autobusu 
transporta darbību. Bērniem katru 
dienu tiek piedāvātas siltas un 
veselīgas pusdienas, gada sākumā 
skolēni var pieteikties uz dažādām 
pēcskolas aktivitātēm gan sportā, 
gan mākslā, gan mūzikā. Un ļoti 
svarīga funkcija ikvienai ģimenei, 
kas nedzīvo skolas tuvumā, ir 
skolas autobusi, kuri bērnus no rīta 
atved uz skolu un dienas beigās 
aizved uz mājām.

Eiropas skola

⌂ Eiropas skolā svešvalodu sāk mācīties jau no pirmās klases 
un to pasniedz skolotāji, kuriem tā ir dzimtā valoda.

foto: www.eeb2.be
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Priekšlikuma 
galvenie punkti

1) Personāla samazinājums 
un darba laika pagarinājums
Tiek ierosināts samazināt 

katras iestādes un aģentūras 
personālu par 5 %, un tas tiktu 
panākts, neaizstājot noteiktu 
skaitu aizejošo darbinieku, t.i., tos 
darbiniekus, kuri pensionējas un 
kuru darba līgumi tuvojas beigām. 
Šī personāla skaita samazināšanas 
rezultātā katram darbiniekam būtu 
jāuzņemas papildu slodze. Līdz ar 
to ir ierosināts CN ieviest minimālo 
iknedēļas darba stundu skaitu, t.i. 
40 stundas pašreizējo 37,5 stundu 
vietā.

2) Algu un pensiju 
koriģēšanas metode
Tiek piedāvāts saglabāt paralēles 

principu starp valstu ierēdņu un 
ES ierēdņu algu attīstību, paredzot 
dažas izmaiņas. Proti, jaunā algu 
koriģēšanas metode atspoguļotu 
nominālas algas izmaiņas visās 
dalībvalstīs, nevis tikai astoņās kā 
pašlaik (Beļģijā, Vācijā, Spānijā, 
Francijā, Itālijā, Luksemburgā, 
Nīderlandē un Apvienotajā 
Karalistē).

Turklāt atšķirībā no pašreizējā 
regulējuma, kas paredz izņēmuma 
klauzulas šīs metodes piemērošanā 
pēc Komisijas ierosmes, jaunā 
izņēmuma klauzula tiktu 
piemērota automātiski gadījumā, 
ja tiek izpildīti divi nosacījumi: 1) 
samazinās ES IKP un 2) starpība 
starp ES personāla atalgojuma 
un pensiju korekcijas vērtību un 
izmaiņām ES IKP pārsniedz divus 
procentu punktus. 

Briseles starptautiskais indekss 
tiktu likvidēts un atšķirības starp 

dzīves dārdzības pieaugumu 
katrā dienesta vietā un šādu 
palielinājumu dalībvalstīs tiktu 
aprēķinātas un atspoguļotas ar 
korekcijas koeficientiem. Attiecībā 
uz Beļģiju un Luksemburgu tiktu 
ieviests jauns kopīgs korekcijas 
koeficients, uzskatot šīs valstis par 
vienu dienesta vietu. 

3) Solidaritātes 
nodevas palielināšana
Īpašā nodeva, kas tika ieviesta 

1982.gadā kā papildu nodoklis 
no algām, tiks pārdēvēta 
par solidaritātes nodevu, tās 
piemērošana tiks pagarināta līdz 
2022.gada 31.decembrim un 
apmērs palielināts līdz 6 % (šobrīd 
– 5,5 %).

4) Pensionēšanās 
vecuma palielināšana
Komisija piedāvā ierēdņiem, 

kuri iecelti amatā pēc 2013.
gada 1.janvāra palielināt parasto 
pensionēšanās vecumu līdz 65 
gadiem, bet ierēdņiem, kuri iecelti 
amatā pirms šī datuma – no 60 
līdz 65 gadiem (šobrīd ierēdņiem, 
kuri iecelti amatā pēc 2004.gada 
1.maija, pensionēšanās vecums ir 
63 gadi).

Turklāt iespēja turpināt strādāt 
līdz 67 gadiem tiks piešķirta pēc 
personas pieprasījuma un, ja 
iestāde to uzskatīs par attaisnotu 
dienesta interesēs, nevis tikai 
izņēmuma gadījumos kā šobrīd.

Priekšlaicīgas pensionēšanās 
minimālais vecums tiks palielināts 
līdz 58 gadiem pašreizējo 55 gadu 
vietā.

5) Pabalsti un citas tiesības
Tiek piedāvāts samazināt 

ikgadējo ceļošanas laiku, lai tas 
nepārsniegtu 3 dienas (šobrīd 
– maksimāli 6 dienas), kā arī 

samazināt ikgadējo ceļošanas 
pabalstu.

Tāpat tiek piedāvāts ieviest 
pārcelšanās izmaksu maksimālās 
robežas, ņemot vērā ierēdņu un 
darbinieku ģimenes situāciju un 
pārcelšanās, kā arī apdrošināšanas 
vidējās izmaksas.

6) Asistentu karjera
Asistentu grupā divas augstākās 

pakāpes AST 10 un 11 tiktu 
rezervētas tikai tiem ierēdņiem un 
darbiniekiem, kuri pilda būtiskus 
pienākumus personāla pārvaldības, 
budžeta īstenošanas un/vai 
koordinācijas jomā.

Asistentiem tiks izveidota jauna 
funkciju grupa - AST/SC sekretāri 
un administratīvie darbinieki. 

7) Līgumdarbinieku 
pieņemšana darbā
Līgumdarbinieku līgumu 

maksimālais ilgums tiktu 
pagarināts no trim līdz sešiem 
gadiem. Iestādēm tiktu atļauts rīkot 
iekšējus konkursus, kur varētu 
piedalīties arī līgumdarbinieki.

8) Aģentūru personālvadība
Tiek ierosināts ieviest jaunu 

pagaidu darbinieku kategoriju 
aģentūrām. Viņi tiktu pieņemti 
darbā, izmantojot pārredzamu 
un objektīvu atlases procedūru, 
un viņus varētu nodarbināt uz 
nenoteiktu laiku. Pagaidu darbinieki 
aģentūrās varētu izmantot bezalgas 
atvaļinājumu, kas nepārsniedz 15 
gadus visā viņu karjeras laikā. Tiktu 
veicināta mobilitāte aģentūras 
ietvaros un starp aģentūrām, jo 
pakāpe un līmenis tiktu saglabāti 
gadījumā, ja darbinieki nolemj 
pieteikties uz jaunu amata vietu, ar 
nosacījumu, ka jauno amatu vietu 
pakāpes ietver arī viņu pakāpi.

Priekšlikuma pašreizējā 
virzība
Eiropas Parlamenta Juridisko 

lietu komiteja izskatīja Komisijas 
priekšlikumu2 un 2012.gada 25. 
aprīlī apstiprināja ziņojumu3 par 
to. 2012.gada 20.jūnijā šis ziņojums 
tika iesniegts balsošanai plenārsēdē 
kopā ar rezolūcijas projektu4, kurā 
ir piedāvāti grozījumi Komisijas 
sākotnējā priekšlikumā.

Pamatā Parlaments atbalsta 
Komisijas priekšlikumu ar nelielām 
izmaiņām, piem., piedāvājot 
līgumdarbinieku līgumu maksimālo 
ilgumu pagarināt līdz pieciem, nevis 
sešiem gadiem, ikgadējais ceļošanas 
laiks – maksimāli 2 dienas, utt. 

Tomēr Parlaments uzsver, ka 
Komisijas priekšlikums, kurā 
paredzēti ietaupījumi galvenokārt 
attiecībā uz personālu karjeras 
zemākajās pakāpēs, ir problemātisks 
no sociālā taisnīguma viedokļa.

Šo Civildienesta noteikumu 
grozījumu pieņemšana ir cieši 
saistīta ar nākamo daudzgadu 
finanšu plānu 2014. -2020. gadam, 
tāpēc process noslēgsies tikai pēc 
finanšu plāna pieņemšanas, kas, 
savukārt, tika apspriests īpašā 
Eiropadomes sanāksmē šī gada 22.-
23. novembrī.

2 Par šī priekšlikuma virzību Parlamentā 
skat. Likumdošanas Observatoriju http://
www.europarl.europa.eu/oeil/popups/
ficheprocedure.do?lang=en&reference=2011
/0455(COD) 

3 Pilns ziņojuma teksts pieejams šeit http://
www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.
do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-
480.807+01+DOC+PDF+V0//
EN&language=EN 

4 Pilns rezolūcijas teksts un piedāvātie 
grozījumi pieejami šeit http://www.
europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=
REPORT&mode=XML&reference=A7-2012-
156&language=EN

Sanita Ozoliņa

Tā kā daudzi Beļģijā mītoši 
latvieši strādā ES iestādēs, šajā 
rakstā īsumā aprakstīšu pēdējos 
notikumus saistībā ar grozījumiem 
ES Civildienesta noteikumos.

Civildienesta noteikumi 
(turpmāk tekstā – CN) veido 
nodarbinātības un darba apstākļu 
tiesisko regulējumu aptuveni 55 000 
ierēdņu un pārējiem darbiniekiem, 
kuri ir nodarbināti vairāk nekā 
piecdesmit iestādēs un aģentūrās, 
kas atrodas dažādās dienesta vietās 
Eiropas Savienībā un trešās valstīs. 

Pagājušā gada 14.decembrī 
Komisija iesniedza Padomei 
un Parlamentam priekšlikumu 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
regulai, ar ko groza Civildienesta 

noteikumus un Eiropas Savienības 
pārējo darbinieku nodarbināšanas 
kārtību1. 

Komisija prognozē, ka ietaupījumi 
jau nākamā daudzgadu finanšu 
plāna laikā (2014. -2020. gads) 
pārsniegs 1 miljardu eiro. Ierosināto 
grozījumu rezultātā ietaupījumi 
ilgtermiņā sasniegtu pat 1 miljardu 
eiro gadā.

Lai šis priekšlikums stātos 
spēkā, tas jāpieņem Padomei un 
Parlamentam koplēmuma jeb 
parastajā likumdošanas procedūrā.

1  Priekšlikums EP un Padomes regulai, 
ar ko groza Civildienesta noteikumus un ES 
pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību /* 
COM/2011/0890 galīgā redakcija - 2011/0455 
(COD). Teksts latviski kopā ar paskaidrojuma 
rakstu pieejams šeit http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:089
0:FIN:LV:HTML

Par ES civildienesta grozījumiem

⌂ Civildienesta noteikumi veido 
nodarbinātības un darba apstākļu tiesisko regulējumu 
aptuveni 55 000 ierēdņu un pārējiem darbiniekiem.

foto: www.ec.europa.eu
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Violeta Birzniece

Viss sākās ar to, ka šeit, Briselē, 
nevis Muhameds gāja pie kalna, bet 
kalns atnāca pie Muhameda. Kad tu, 
cilvēks, pārcelies dzīvot un strādāt 
uz citu valsti, tev ir ne tikai jauns 
darbs un jaunas mājas, bet jāmeklē 
arī jauni draugi un jaunas nodarbes. 
Ja Latvijā viss notiek tā dabīgi, tad 
svešumā tu esi pats savas ikdienas 
kalējs. Var iet uz darbu un nākt 
mājās, atkal iet uz darbu un atkal 
nākt mājās, bet vienā brīdī saproti, 
ka ir garlaicīgi. Ticu, ka hobiji manā 
dzīvē neparādās nejauši. Tā bija ar 
dejošanu, tā tas ir arī ar gleznošanu, 
un par to arī ir šis stāsts.

Nekad agrāk nebiju gleznojusi. 
Tikai tik, cik skolā zīmēšanas 
stundās. It kā lācis uz pirkstiem 
nebija uzkāpis, pāris zīmējumu 
pat tika izkārti pie sienas skolas 
izstādē, bet kuram tad tā nav bijis? 
Katram otrajam - noteikti. Nebiju 
turējusi zīmuli rokā gadus desmit. 
Līdz vienu dienu kādā pasākumā 
iepazinos ar itāļu kolēģa lietuviešu 
draudzeni. Aizrunājāmies līdz tam, 
ka viņa pieminēja gleznošanas 
nodarbības. Atvadījos, bet mani jau 
bija pārņēmusi sajūta, ka arī es gribu 
pamēģināt. Bija pagājis krietns laiks 
pēc šī pasākuma, bet nākamreiz, 
kad viņu satiku, uzjautāju, kur un 
kā. Tā manā telefonā tika ieraksīts 
Lourdas vārds. Lourda, kā vēlāk 
uzzināju, ir īru izcelmes māksliniece, 
kura savas vienreizēji skaistās mājas 
pagrabstāvā vienreiz nedēļā vada 
gleznošanas nodarbības.

Atceros, pirmo reizi ar bailēm vēru 
vaļā pagrabiņa durvis, nezinot, kas 
mani sagaida. Tur bija lampas, lieli 
galdi, molberti un jautri čalojošas 
dāmas, kas ne pavisam neizskatījās 
pēc nopietnām māksliniecēm. 
Lourda pati izrādījās ārkārtīgi 
patīkama sieviete. Atviegloti 
nopūtos. Pirmajā reizē saņēmu 
norādījumus par visu, kas man 
nepieciešams, lai uzsāktu gleznot. 
Tapa skaidrs, ka vajag audeklu, dažas 
eļļas pamatkrāsas (kuras sajaucot, 
izrādās, dabū citas krāsas), otas un 
vēl šādus tādus sīkumus. Ak, jā - un 
vēl kādu bildi iedvesmai – kaut ko, ko 
man gribētos uzgleznot.

Nākamajā reizē nācu jau 
sagatavojusies. Pirms tam pāris 
dienas internetā meklēju iedvesmu. 

Ko gan es gribētu uzgleznot? 
Vajadzēja kaut ko pietiekami 
vienkāršu, bet skaistu. Izdrukāju 
vairākas bildes. Visvairāk mani 
uzrunāja attēls ar tirkīzziliem 
īrisiem. Kolēģe vien noteica, ka tā 
nu gluži nav tā bilde, ko amatieris 
varētu uzgleznot. Vajagot ņemt kaut 
ko no Van Goga.

Es tomēr paņēmu zilos īrisus. Savā 
pirmajā gleznošanas vakarā jutos kā 
pilnīga nulle. Es pat nemācēju sajaukt 
krāsas! Vēl taču ir pludināšana, 
ēnošana, lielākas un mazākas otas, 
ar tādiem un šitādiem galiem, 
biezāks un mitrāks klājums. Mūsu 
gleznošanas nodarbības nenotiek 
kā skolā. Lourda nemāca pareizu 
tehniku un neliek zīmēt cilindrus 
vai, pasarg Dies’, pozējošu kailu 
vīrieti (lai gan tas būtu interesants 
izaicinājums). Mūsu nodarbībās 
katrs glezno, ko grib un kā grib, un 
Lourda tik ik pa brīdim piepalīdz ar 
padomu. Un, protams, nodarbību 
neiztrūkstoša sastāvdaļa ir glāze 
vīna. Kā gan savādāk, tā taču tik ļoti 
iederas procesā, radot atmosfēru un 
palīdzot gaidīt atnākam mūzu!

Manus pirmos zilos 
īrisus, man par lielu 
brīnumu, apjūsmoja 
gan skolotāja, gan 
pārējās dāmas.

Es pat nezinu, kā man tas izdevās. 
Uz audekla tie ir tik tirkīzzili, ka 
joprojām staro pie manas mājas 
pelēkās sienas. Vēlāk Lourda lielīs un 
teiks, ka man ir talants un es mulsi 
kautrēšos.

Kopš zilajiem īrisiem ir tapušas 
vēl 7 gleznas, šobrīd top astotā. 
Dažas pašai patīk labāk, citas mazāk. 
Visas ir pie manis, izņemot vienu 
nelielu glezniņu ar sarkano piparu, 
kas karājas pie sienas manu vecāku 
virtuvē. Lai gan cilvēki ir izrādījuši 
interesi par manām gleznām un 
ir jau pat pieteikušies rindā uz 
tām, es vēl neesmu gatava tās dot 
tālāk, lai gan labprāt gribētu kādu 
uzdāvināt. Katra glezna prasa laiku 
un enerģiju, un kļūst īpaša un mīļa. 
Man gleznošana ir kā meditācija. 
Es iegrimstu procesā un varu neko 
sev apkārt nedzirdēt un neredzēt. 
Tā tiešām ir atslēgšanās no visa. 
Gleznošanas pasaulē esmu tikai 
es un krāsas. Man patīk krāsot un 
pludināt. Esmu atklājusi, ka, lai 
gan parasti esmu diezgan pavirša 
un nepiešķiru nozīmi sīkumiem, 
gleznojot varu iegrimt pat 
vissīkākajās detaļās. Atkarībā no 
dvēseles stāvokļa mainās arī tas, ko 
gribu gleznot. Lai gan ir bijusi doma 
uzgleznot kaut ko melnbaltu, esmu 
tomēr vienmēr izvēlējusies krāsas. 
Jo krāsaināk, jo labāk!

Zili īrisi aukstā ziemas dienā

⌂ Es pat nezinu, kā man tas izdevās.
Uz audekla tie ir tik tirkīzzili, ka joprojām staro.

⌂ Vēlāk Lourda lielīs un teiks, ka man ir
talants un es mulsi kautrēšos.
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⌂ Es pat nezinu, kā man tas izdevās.
Uz audekla tie ir tik tirkīzzili, ka joprojām staro.

⌂ Vēlāk Lourda lielīs un teiks, ka man ir
talants un es mulsi kautrēšos.

Novembrī pirmo reizi izliku 
savus darbus apskatei arī izstādē. 
Bija interesanti, jo tos varēja arī 
nopirkt. Tikai, kā lai novērtē to, kas 
nešķiet naudā izsakāms? „ARTsenal 
– exhibition of affordable original 
art” (izstāde, kur mākslas darbus 
var iegādāties par pieņemamām 
cenām; www.artsenal.eu) ir vieta, 
kur jebkurš mākslinieks var izlikt 
apskatei un pārdošanai savus 
darbus. Arī mūsu “pašdarbnieku - 
mākslinieku pulciņš” tika uzrunāts, 
un daudzi no mums piedalījās šajā 
izstādē.

Vai zināt, kas ir visskaistākais? 
Sajūta, ka tu radi. Mēs reti radām 
lietas. Parasti mēs tikai sēžam 
savos darba kabinetos un labākajā 
gadījumā radām gūzmu dokumentu, 
kas diez vai sniedz piepildījumu. 
Taču, radot kaut ko, kas sniedz 
gandarījumu sirdij, mēs kļūstam 
kaut mazliet, bet laimīgāki. Pats 
interesantākais, ka gleznojot tu 
nesteidzies ātrāk gūt rezultātu, 
bet baudi radīšanas procesu. Un 
kļūsti par dažiem otas triepieniem 
laimīgāks.

Voldemārs Lauciņš

Pēdējās septembra piektdienas 
vakars (28. datumā) LR 
pārstāvniecības telpās pulcināja 
tos, kas vēlējās pārrunāt ar 
garīgo integritāti saistītus 
jautājumus. Diskusijas vadīja no 
Latvijas atbraukušais andragogs 
(andragoģija - pedogoģijas 
nozare pieaugušo izglītošanai 
un mūžizglītībai) un luterāņu 
mācītājs Rolands Eimanis. Viņš 
savā stāstījumā sasaistīja garīgās 
integritātes problemātiku ar 
mīlestības vecumposmiem. Latvijā 
R. Eimanis vada vairākas dienas 
garu, visu cilvēka dzīvi aptverošu 
programmu par šādu tematu, un tās 
nosaukums ir Garīgās izdzīvošanas 
skola. Piektdienas vakara tikšanās 
gaitā klātesošie, no kuriem tālākie 
braucēji bija mērojuši ceļu pat 
no Antverpenes, tika vispārīgos 
vilcienos iepazīstināti ar Latvijā 
vadītā semināru cikla saturu un 
nodarbību metodiku. 

Mīlestības 
vecumposmu 
skatījums cilvēka 
dzīvi sadala sešos 
galvenajos posmos.

Pirmie trīs posmi katrs ir 
septiņus gadus gari, pēdējie trīs 
katrs kļūst par septiņiem gadiem 
garāks, t.i., ceturtais – 14, piektais – 
21 un pēdējais – 28 gadus ilgs.

Pirmajā posmā no piedzimšanas 
brīža līdz septiņu gadu vecumam 
bērns ir kā sūklis, kas uzsūc vecāku, 
māsu, brāļu un apkārtnes dāvāto 
mīlestību, tātad ir pilnīgs mīlestības 
patērētājs un saņēmējs. Atkarībā no 
tā, vai mīlestība saņemta pietiekamā 
vai nepietiekamā daudzumā, 
cilvēks sāk veidoties attiecīgi 
par patstāvīgu vai uz citu cilvēku 
autoritāti paļaujošos personību. 
Nākamajos posmos cilvēks iemācās 
mīlestību arvien vairāk dot un 
nostiprināt savu personību. Pieaug 
cilvēka spējas un arī pienākums 
saņemto mīlestību sniegt citiem. 
Turklāt, sākot ar otro vecumposmu 
(7 – 14 gadu vecums), šie citi vairs 
nav tikai tuvākā ģimenes loka 
pārstāvji, persona arvien vairāk 
komunicē ar vienaudžiem. Tas 
ir laiks, kad mīlestība izpaužas 
kā draudzība un spēja iejusties 
sabiedrībā. Trešais vecumposms 
(15 – 21 gadu vecums) ir laiks, 
kad pieaug mīlestība uz pretējo 

dzimumu, kad izpildās arvien vairāk 
priekšnoteikumu ģimenes izveidei. 
Pirmajiem trim vecumposmiem ir 
ļoti liela nozīme cilvēka turpmākajā 
dzīvē. Savukārt, pēdējie trīs, kas 
parasti ir personības ilgākā mūža 
daļa, ir saistīti ne vien ar pirmajos 
vecumposmos iegūtā pamata 
lietderīgu izmantošanu, bet arī ar 
mīlestības orientāciju uz citiem. 
Šī mīlestība ir jau nobriedusi un 
izpaužas kā rūpes un atbildība. 
Grupā citi, vispirms, ietilpst 
nodibinātās ģimenes locekļi, 
laulātais draugs vai draudzene, šai 
saiknē dzimušie bērni. Tomēr tā 
neapstājas tikai pie tuviniekiem. 
Tas ir laiks, kad pievērsties arī 
plašākai sabiedrībai un valstij. 
Šajos vecumposmos cilvēks arvien 
vairāk ir spējīgs dot, arī neprasot 
pretim nekā. Progress mīlestības 
sniegšanā sestajā vecuma posmā 
visbiežāk pat kļūst par līmeni, kad 
mīlestības atpakaļ saņemšana 
netiek pat gaidīta. Tā ir situācija, ko 
esam pieredzējuši, vērojam mīļas 
vecmammas un opjus, kas gatavi 
bezgala pacietīgi strādāt ar niķīgu 
bērnu vai pusaudzi un meklēt 
iespēju ar viņiem saprasties.

Sarunu vakara saturisko daļu vēl 
interesantāku padarīja pieredzējušā 
pedagoga daudzie piemēri no 
dzīves. Tie ne reizi vien lika tikšanās 
dalībniekiem pasmaidīt, tādējādi 
ļaujot daudz vieglāk uztvert tālāko 
stāstījumu. Piemēram, vienubrīd 

diskusijas vadītājs mudināja 
klātesošos iedomāties, ka viņš kā 
burvju mākslinieks no katras bikšu 
kabatas izvelk pa košai, zaļai vardei, 
kas abas nokurkst savu: „Kvā”. Šādi, 
turot pa vardei katrā rokā, burvju 
mākslinieks ir kā svari, kur vienā 
kausā liekami ar KVAlitāti saistīti 
jautājumi, bet otrā kausā - ar 
KVAntitāti saistīti apsvērumi. Tieši 
šādi balansējot starp kvantitāti un 
kvalitāti, mums katram visbiežāk 
jāpieņem lēmumi ikdienas situācijā, 
kad esam izvēles priekšā.

Šajā kontekstā katrs no 
klātesošajiem tika arī aicināts 
aizdomāties, vai viņš savā 
mīlestības vecumposma punktā 
spēj kvalitatīvi izmantot kvantitatīvi 
ieekonomēto laiku, kas mums 
vairs nav jāpavada, tiecoties pēc 
dažādiem sadzīvi uzlabojošiem 
sasniegumiem, sākot ar veļas 
mašīnu, līdz pat iespējai ceļot lielā 
ātrumā.

Tikšanās noslēgumā vairāki 
diskusijas dalībnieki aizkavējās, 
uzdodot R. Eimanim papildu 
jautājumus. Daļa no klātesošajiem 
izteica interesi par šādas sarunas 
turpinājumu.

Pasākuma organizatori izsaka 
pateicību gan runātājam no 
Latvijas, gan klātesošajiem, kas 
piektdienas vakaru veltīja šai 
sarunai, gan arī LR pārstāvniecībai 
par laipni atvēlētajām telpām.

⌂ LR pārstāvniecības telpās
pulcināja tos, kas vēlējās pārrunāt
ar garīgo integritāti saistītus jautājumus.

foto: Voldemārs Lauciņš

Pārrunas par garīgo 
integritāti
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Vi Proskurovska 
Your Photographer

Vai mūsu laikos katrs otrais 
cilvēks nav fotogrāfs? Protams, 
ka ir. Tā pat katrs trešais ir 
rakstnieks un pilnīgi visi ir 
šefpavāri. 

Mūsdienās katram ir iespēja 
nopirkt jebkādu fotoaparātu, dabūt 
no draugiem programmu, kurā 
var spēlēties ar fotogrāfijām, un 
sākt “radīt”. Tas ir lieliski, jo dod 
iespēju katram no mums izteikties 
neverbāli. 

Mans foto ceļš sākās 2000. gada 
beigās. Es to vēl joprojām ļoti 
spilgti atceros. Augusta beigās 
es aizbraucu uz Dāniju mācīties, 
un mamma katram gadījumam 
iedeva man “ziepju kastīti”, to veco 
filmu fotoaparātu, ar kuru mēs 
jau gadiem ilgi taisījām bildes. 
Dānijā es nevarēju nekur aiziet bez 
kameras: visu laiku gribējās kaut 
ko iemūžināt, iereģistrēt atmiņā. 
Pēc četriem mēnešiem, kad es 
atgriezos mājās, mamma saprata, 
ka pienācis laiks dāvināt nopietnāku 
fotoaparātu. Dzimšanas dienā es 
saņēmu mazu filmas Pentaksu 
(smukāku ziepju kastīti, ne 
spoguļkameru), kurš labi strādāja, 
taču joprojām bija automātisks, 
bez iespējām iestatījumus regulēt 
manuāli.

Drīz pēc tam liktenis mani 
aizveda uz Briseli, un tā sākās mana 
foto dzīve. Sākumā fotografēšana 
notika ļoti lēnām un tikai pašas 
intereses dēļ Kādus četrus 
gadus pēc tam ar jauno, digitālo 
fotoaparātu sāku daudz intensīvāk 
fotografēt, eksperimentēt un pētīt. 
Es ceru, ka eksperimentēšanas un 
izpētes process nekad nebeigsies, 
jo tā ir ražīgākā un interesantākā 
fotogrāfijas daļa.

2005. gada oktobrī es pirmo 
reizi fotografēju kāzas. Mana tuva 
draudzene precējās Francijas 
dienvidos, un es aizbraucu ar 
viņu gan kā kāzu viesis, gan kā 
“oficiālais fotogrāfs” (http://
s to re . b l u rb . c o m / e b o o ks / p 
97a89b20f12bb2cac91d). Tieši 
tad es sapratu, ka visgrūtākais 
un vienlaicīgi “visatdevīgākais” 
foto darbs ir ar cilvēkiem. 
Portreti – jebkurā kontekstā – ir 
visneprognozējamākais un līdz ar 
to visinteresantākais foto žanrs. 
Labs fotoportrets fotogrāfam 
ir pareizi noķerts moments, 
veiksmīga gaismas kombinācija, 
atrašanās īstajā vietā un īstajā laikā 
ar ieslēgtu fotoaparātu. Tas nozīmē, 

Fotogrāfija kā neverbālā 
komunikācija

⌂ Astride

⌂ Marija

www.vip-photography.eu

www.vip-photography.eu
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ka ir jāpiemīt uzmanībai un ātrai 
reakcijai.

Pēc foto sesijas var justies ļoti 
pārliecināts, ka sanāca daudz 
labu portretu; bet gadās arī tādi 
foto projekti, kuru beigās nevar 
saprast, vai vispār kaut viens 
portrets ir izdevies. Skaitās arī 
tas laiks, kas paiet pēc pašas foto 
sesijas līdz tam momentam, kad 
tiek sākta foto apstrāde. Jo ilgāk 
gaida pirms fotogrāfiju apstrādes, 
jo nobriedušāks ir rezultāts. Tomēr 
parasti klienti bieži grib redzēt 
bildes uzreiz, un tad fotogrāfam 
neatliek laika bildes “nobriedināt”.

Kā kontrasts un arī kā foto 
portretu papildu sadaļa ir abstraktie 
darbi. Tie komunicē emocijas. Kā 
abstraktās fotogrāfijas to spēj? Ar 
krāsām, ar formām, ar tekstūrām. 
Šajā ziņā mani iedvesmo tāds 
mākslinieks kā Marks Rotko. 
Manuprāt, abstraktā fotogrāfija 
ir viena no bezgalīgākajām 
tēmām (tāpat kā foto portreti). 
Un fascinējošākais ir tas, ka 
katrs skatītājs atkarībā no sava 
emocionālā stāvokļa interpretēs 
abstrakto bildi savādāk. Tādus 
sižetus var salīdzināt ar okeāniem, 
kuros ietilpst tik daudz fantāzijas 
un interpretāciju, cik vien var 
iedomāties.

Tuvu abstraktajai fotogrāfijai 
atrodas trešā mana mīļākā foto 
tēma: minimālais sižets, kurā var 
atpazīt attēlotus objektus, bet kas 
tomēr atstāj daudz vietas fantāzijai 
piedomāt savas detaļas un radīt 
savus stāstus par to, kas bija domāts, 
kad bilde tika uzņemta. Ne par velti 
teic, ka bilde ir 1000 vārdus vērta!

Tas, protams, nenozīmē, ka 
es nebildēju neko konkrētu. 
Piemēram, svētdienu pēcpusdienās 
man dažreiz patīk fotografēt 
puķes. Puķes ir izteiksmīgas, 
elegantas un lakoniskas būtnes 
un – kā cilvēki portretos – var 
sanākt un var nesanākt. Šajā ziņā 
daudz ir atkarīgs no mana iekšējā 
noskaņojuma. Ceļojot ārzemēs, es, 
protams, uzvedos kā jebkurš tūrists: 
fotografēju visu, ko redzu, jo citādi 
vairs nevaru.

Fotogrāfija paliek mana 
fundamentālā izteiksmes forma, 
un pēc 12 gadu prakses tā paliek 
aizvien interesantāka! Es priecājos 
katru reizi, kad mani kāds uzrunā 
ar piedāvājumu strādāt kopā, jo 
tas man dod iedvesmu radīt atkal, 
radot arī attīstīties un radīt tiem 
cilvēkiem, kuri novērtē manu foto 
darbu kā mākslu.

⌂ Rita

⌂ Sarkans

⌂ Četri Stūri ⌂ Rokas

⌂ Sasalušas lietus piles

⌂ Kvadrata Zigzags

⌂ Baletdejotāja

⌂ Žogs

www.vip-photography.eu
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Jānis Zakovics

2.daļa. 
Turpinājums 
no BLZ augusta numura.

Jūras copes gadījumā lieliska 
iespēja ir ne tikai to darīt no 
kuģa, bet arī no krasta vai 
mola, turklāt nav nepieciešama 
speciāla atļauja. Esmu 
izmēģinājis abus copes veidus 
un jāatzīst, ka abi ir gana labi, 
taču ir savi plusi un mīnusi. Bet 
par visu pēc kārtas.

Visvairāk izdevies iepazīt 
Ziemeļjūras dzīļu bagātības 
un noķert savu līdz šim lielāko 
lomu dzīvē, makšķerējot no 
kuģa. Vēl neesmu tik tālu dzīvē 
ticis, lai varētu lepoties pats ar 
savu kuģi, līdz ar to izmantoju 
iespēju, ko piedāvā Ostendes ostā 
esošais kantoris, kas organizē 
izbraukumus jūrā ar diviem 
bijušajiem zvejas kuģiem – 
„Franlis” un „Albatross”. Plašāka 
informācija pieejama www.franlis.
be, kur vispirms, lai nodrošinātu 
vietu uz kuģa plānotajā 
copes dienā, nepieciešams 
minimums vienu-divas nedēļas 
iepriekš rezervēt savu dalību 
izbraukumam. Interneta mājas 
lapā var redzēt kuģa pieejamību 
konkrētos datumos, aprakstīts 
copes process, izmaksas un 
cita veida noderīga informācija. 
Īsumā varu teikt, ka visā šajā lietā 
jārēķinās ar pilnu copes dienu, 
kas praktiski sākas aptuveni 7 no 
rīta, kad kuģis iziet jūrā, bet pirms 
tam Ostendē jābūt jau ap 6 rītā, lai 
varētu piereģistrēties braucienam 
un arī aizņemt labākās vietas uz 
kuģa, kur prevalē princips, kas 
pirmais brauc, tas pirmais maļ. 
Kopumā uz kuģa ir vietas ap 50 
cilvēkiem. Iebraukšana jūrā ilgst 
aptuveni divas stundas līdz tiek 
sasniegtas vietas, kur uzturas 
zivis. Secīgi līdz apmēram plkst. 
3-5 pēcpusdienā, atkarībā no 
gada laika var nodoties copes 
aktivitātēm, kuru laikā, kuģim 
ik pa laikam mainot vietu, tiek 
apmakšķerētas vietas ar vislielāko 
zivju koncentrāciju, ko kapteinis 
redz eholotēs. Pēc tam atkal paiet 
divas stundas, kamēr tiek krastā. 

Jūs jautāsiet: kā ar lomiem? 
Es teikšu: sākot ar pieticīgiem 
un beidzot ar karaliskiem. 
Asins uzsišanai - atceros vienu 
no pirmajām reizēm, kad savā 
ierastajā jūras vilku blicē, 
pieaicinot draugu-iesācēju, 
piecatā, tumšā rudens sestdienā, 
startējot no Briseles pirms plkst. 
5 rītā, devāmies atkal Ostendes 
virzienā. Nonākot galapunktā, 

diena nebija daudzsološa, 
jo smidzināja viegls lietiņš, 
bija paliels vējš, kas nozīmēja 
viļņošanos jūrā.

Taču bažas par jūras 
slimības pieķeršanos 
tika noņemtas 
ar speciāli šim 
nolūkam paredzētām 
tabletītēm, kuru 
efekts drošības pēc 
tika papildināts ar 
tradicionālu, gadu 
gaitā par labu atzītu 
sentēvu rituālu 
piekopšanu, kas 
vienlaicīgi sildīja ne 
tikai miesu, bet arī 
garu.

Neskatoties uz nemīlīgo 
laiku, valdīja piesardzīgi cerīgs 
noskaņojums un mēs devāmies 
jūrā ar domām par kādas skaistas 
mencas noķeršanu, kam tobrīd bija 
īstais ķeršanās laiks. 

Līdz brīdim, kamēr noskan 
kuģa svilpe copes atklāšanai un 
tiek izslēgts motors, paveikti 
nepieciešamie sagatavošanās darbi 
zvejas uzparikšu sagatavošanā, 
kas ir visai primitīvi: jūras copei 
paredzēta makšķere, spole ar 
200 metru 0,45 diametra auklu, 
kam galā piesieta pēc gruntenes 
principa trīs āķu sistēma ar 300 
gramīgu svina klucīti, kuru var 
aizstāt ar tik pat smagu vai lielāku 
pilkeri. Ēsmai uz āķiem kalpo 
speciāli tārpi, kurus var nopirkt, 
reģistrējoties braucienam. Ko tur 
daudz ieslīgt detaļās, jo jau līdz 
ar pirmajiem metieniem redzam, 
ka ir cope, jo kaimiņiem izdodas 
dabūt slaidas, lielas mencas. Ilgi 
noraudzīties kaimiņos nesanāk, 
jo arī pašiem nāk ārā pirmie lomi. 
Cope ir intensīva, mencas labi 
kožas un ir lielas, viena lielāka 
par otru. Mazākā ir 2 kg, lielākā 
5 kg un tad notiek brīnums - man 
izdodas dabūt ārā ar kolēģu un 
“gafa” palīdzību savu lielo mencu 
5,5 kg, kas savā skaistumā skatāma 
arī bildē. Tas ir mans personīgais 
rekords un tās dienas lielākā zivs 
no visas kompānijas.

Emocionāli piesātināta diena 
ar satraucošiem pārdzīvojumiem 
par savu lielisko lomu. Līdz dienas 
vidum esam jau pamatīgi noguruši, 
jo nav joka lieta dabūt no apmēram 

20 – 30 metru dziļuma ārā šādas 
skaistas zivis, turklāt zivju kastes 
ir diezgan pilnas, taču cope vēl nav 
galā. Es metu mieru, jo redzu, ka ir 
jau gandrīz 15 zivis, kuru vidējais 
svars ap 3 kg un veselais saprāts 
liek domāt par lietderīgumu, kur 
to visu likt. Galu galā, negausīgums 
ne pie kā laba nenoved. Atceļā uz 
krastu paiet laiks, kamēr zivis tiek 
apstrādātas, vēlreiz pārspriesti 
satraucošākie mirkļi, kad kolēģim 
pie paša kuģa borta malas pārtūka 
aukla ar divām mencām tuvu 5 kg 
uz āķu sistēmas, kas nebija viegls 
zaudējums dažādās nozīmēs, 
turklāt mani māca vainas apziņa, 
jo biju palīgos pie loma izcelšanas. 

Kopumā katram kompānijas 
biedram ir pa maisiņam, kas sver 
no 15-26 kg ar tīri iztīrītām mencu 
filejām, bez asakām un galvām. Man 
ir ap 20 kg mencu fileju un dažas 
iztīrītas zivis, kuras, atgriežoties 
Briselē, uzdāvināju vairākiem 
darba kolēģiem, jo ledusskapja 
saldētava nav bezizmēra. 
Nākamajā dienā vēl nācās izmantot 
copes biedra kūpinātavu, lai to, 
kas nesalīda ledusskapī, varētu 
uzglabāt kādu brīdi ilgāk.

Noteikti gribu piebilst, ka, ja 
katra jūras cope būtu tik veiksmīga, 
tad sen jau būtu nopietna zivju 
veikala īpašnieks un visādi citādi 
sabiedrībā cienījams cilvēks 

Copes iespēju līkloči Beļģu zemē!

⌂ Tas ir mans
personīgais rekords un
tās dienas lielākā zivs no visas kompānijas.

foto: no personīgā arhīva
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Briselē. Te jau slēpjas tas copes 
skaistums, ka ne visas reizes tu 
tiec pie izcila loma, taču cerība 
mirst pēdējā un reizēm galvenais ir 
process un atpūta pie dabas.

Papildinot iesākto par jūru 
un copi no krasta, jāsaka, ka 
personīgā pieredze man nav liela. 
Vienā reizē tika nolemts, ka vajag 
šo lietu izmēģināt. Makšķere 
jau bija nopirkta, brienamais 
kombinezons arī mājās pieejams, 
ēsmu un nepieciešamās uzpariktes 
ieteica veikalā. Tā nu vēla pavasara 
sestdienas rītam austot, esam 
jau pie Knokes jūras krasta, 
bez nopietnām zināšanām un 
pieredzes, bet nu - ekipējušies 

cik nu var. Izmantojot to pašu 
gruntenes principu un hipnotizējot 
makšķeres galu, kas signalizētu 
par zivs piekošanos, pavadām 
visu dienu līdz vēlam vakaram 
pie jūras. Dienas gaitā bēguma 
ietekmē stāvam jau tur, kur no rīta 
tikai varējām iemest, noķerti daži 
mazi krabīši, kas bez mazākajiem 
sirdsapziņas pārmetumiem 
regulāri bija vainīgi pie delikatešu – 
izcilu slieku, gliemeņu un krevetīšu 
noknibināšanas no āķiem. 
Dabūtas arī dažas jūraszvaigznes. 
Noskaņojums ir tāds, kāds ir, kuru 
„uzfrišina” vēl cilvēku masas, kas 
pastaigājas gar jūru; no katras 
otrās ģimenes bērni un pusaudži 

regulāri nāk klāt, iztaujā kā veicas, 
kas pats pa sevi nav nekas traks, 
bet tas, ka tie bez atļaujas ieskatās 
copes somās un rokas pa visiem 
loriņiem... Demokrātija, ko tur 
piebilst. Pašiem skaidrs, kāds 
liktenis šos uzvedībā brīvos beļģus 
sagaidītu, ja Latvijā līdzīgi kāds 
bez atļaujas mēģinātu pavandīties 
rūdītu vimbotāju somās.

Kronis visam bija vakarā, stiepjot 
visas somas un kastes no jūras 
krasta uz auto, kad satikām vecu 
vīru, ar kuru izdevās vērtīga saruna. 
Šis bija devies ar speciālu pumpīti 
bēguma laikā no jūras atsegtās 
gultnes izpumpēt īpašos tārpus, 
kas izskatās kā mūsu naksttārpi, 
bet ar simtkāju kājiņām. Tārpi tika 
savākti rītdienas copei un sirmo 
vīru nepārsteidza, ka mums nav 
ķēries, jo šī neesot īstā diena; īstā 
dienā būšot rīt. No krasta copējot, 
esot jāņem vērā mēness fāzes 
un paisuma un bēguma īpašie 
laiki, kurus var atrast speciālā 
interneta lapā, kur pateikts, kad 
labāk copēt no krasta jūrā. Mūžu 
dzīvo, mūžu mācies. Vairāk praksē 
dažādu apstākļu sakritības pēc 
vairs nav izdevies copēt no krasta 
jūrā, bet pēc vairākām sarunām ar 
lietpratējiem, skaidrs, ka tas ir gana 
aizraujoši un arī rezultatīvi, ja ir 
vairāk zināšanu un pieredzes.

Labākās copes vietas

No savas puses noteikti gribu 
pateikt, kur sanācis būt pašam un 
arī dzirdēt no citiem, bet kopumā 
Beļģijā ir gana daudz vietu, kur 
makšķerēt, lai katrs atrastu sev 
tīkamāko laika kavēšanas iespēju 
un veidu pie ūdeņiem. Principā 
savas copes gaitas upēs pamatā 
esmu izvērtis Valonijas reģionā. 
Meuses un Semois baseina posmā, 
sākot no Dinantes līdz Charleville-
Mezieres, kā arī Francijas un 
Beļģijas robeža man patīk vislabāk. 
Tā kā strādāju pamatā ar spiningu, 
tad šajā posmā esmu ticis pie 
asariem un sava rekordasara - 1,80 
kg.

Ir bijusi darīšana arī ar līdakām, 
sapaliem un forelēm. Esmu redzējis 
arī karpas un citas baltās zivis, bet 
pats nezinu, cik aktīvi tās ķeras, 
lai arī karpu lēkāšana piecos no 
rīta ir iespaidīga. Vēl labs posms 
ar līdakām bijis Ourthe netālu 
no Ljēžas. Ļoti daudz ir privāto 
ūdenstilpņu, kur par maksu var 
ķert foreles, bet to ir tik daudz, 
ka katrs pats var skatīties pēc 
iespējām internetā. Varu teikt, ka 
dažās vietās foreļu cope neizskatās 
īpaši sportiski un pievilcīgi. 
Upēs foreles laikam pieņemts 
ķert ar mušu, bet labu slieku tās 

arī nesmādē. No ezeriem liela 
ūdenstilpne ir pie Cerfontaines, kur 
ķeras daudz dažādu zivju. Godīgi 
sakot, esmu redzējis, ka vīri ceļ ārā 
virs desmit kilogramus smagas 
karpas Tervurenes dīķos un pēc 
tam laiž atpakaļ. Tā kā, ja vide 
pieņemama - droši uz priekšu!

Jūras copē, protams, dodas ar 
kuģi, bet no krasta labākas vietas 
esot molos un sākot no Ostendes 
līdz pat Beļģijas – Nīderlandes 
robežai. Atkarībā no gadalaika 
un sezonas, var tikt pie butēm, 
mencām, jūras asariem, makrelēm 
un citiem brīnumiem. Tas nu 
īsumā shematiski par vietām, 
pamatā jau katram pašam vērts 
pameklēt informāciju internetā un 
pie reģionālajām makšķernieku 
asociācijām. Sākumā pēc ierašanās 
Beļģijā katras brīvdienas vizinājos 
pa Ardēņiem un mašīnā bija 
makšķere, potenciālajās vietās 
piestāju pie upes un drusku 
izpētes nolūkos pamētāju rotiņu 
vai gumijzivi, tā arī esmu diezgan 
daudz ko redzējis. Katram savs 
veids, kā rīkoties. 

Personīgie ieteikumi

Droši vien visiem uzreiz jau 
nav līdzi savi copes rīki, ierodoties 
Beļģijā. Tos var atvest no 
Latvijas, bet es ieteiktu apmeklēt 
DECATLON sporta veikalu Briselē, 
kur par labu cenu vidēja līmeņa 
makšķerniekam un iesācējam būs 
iespēja iegūt visu nepieciešamo 
ekipējumu. Ja ir labāka saprašana 
un zināšanas par ražotāju 
zīmoliem, tad droši var apmeklēt 
reģionālos copes veikalus, kas arī ir 
ne mazums.

Dodoties jūrā ar kuģi, sākumā 
iesaku izmēģināt makšķeres 
nomas iespēju 10 EUR robežās, 
ko var nokārtot pie reģistrācijas. 
Iepatīkoties jūras copei, var 
iegādāties savu ekipējumu, kas 
noteikti atmaksāsies, ja brauksiet 
vismaz 5-6 reizes gadā. Viena copes 
reize uz kuģa vidēji, neskaitot 
proviantu un degvielu, izmaksā 60-
80 EUR. Jūrai labākais copes laiks ir 
rudens un pavasaris, vasarā ir pārāk 
daudz atpūtnieku. Tas nu īsumā 
būtu viss, ceru, ka būs radusies 
vismaz interese pamēģināt tikt 
pie kādas zivs Beļģijā, pilnīgi visu 
jau priekšā nevar pateikt, jāiet 
un jādara! Profesionālā līmenī 
ir iespējas startēt arī dažāda 
veida un mēroga makšķerēšanas 
sacensībās, par kurām informāciju 
var gūt makšķernieku interneta 
vietnēs un asociāciju mājas lapās.  

Lai jums veicas un ne asakas 
Beļģu zemes ūdeņos!

⌂ Nācās izmantot copes biedra
kūpinātavu, lai to, kas nesalīda
ledusskapī, varētu uzglabāt kādu brīdi ilgāk.

foto: no personīgā arhīva

⌂ Tā kā strādāju pamatā ar
spiningu, tad šajā posmā esmu
ticis pie asariem un sava rekordasara - 1,80 kg.

foto: no personīgā arhīva
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Visskaistākā vieta
Gustavs Zilgalvis 

Visskaistākā vieta kas jebkad bija, 
Kur skaistākā saule lec katru rīt’, 
Tā ir mūsu Latvija, 
Kur siltums sirdī vienmēr mīt.

Kur rudenī zelts pārklāj pasauli, 
Kur vasarā var vienmēr baudīt spožu sauli, 
Kur ziemā zeme visa balta, 
It kā no sniega un dimantiem kalta.

Kur pavasarī visi koki zied, 
Kur visskaistākās balsis dzied, 
Kur visskaistākā valoda skan, 
Vislabākā zeme pasaulē man...

Agnis Sauka

Strauji tuvojās noliktais kāzu 
datums, un vienā brīdī ar topošo 
sievu sapratām, ka līdz kāzām ir 
palikusi tikai viena nedēļas nogale, 
kurā varam iegādāties laulību 
gredzenus. Kur gan citur to darīt 
Beļģijā, ja ne Antverpenē – pasaules 
dimantu un dārgmetālu Mekā? 
Domāts – darīts! Sestdienas rītā 
laicīgi ierodamies Antverpenes 
dzelzceļa stacijas apkārtnē un 
sākam ķemmēt veikalus. Pirmajā 
rodamie gredzeni īsti neatbilst 
dizaina vēlmēm, otrajā cena šķiet 
par augstu, trešajā arī nav nekas 
prātīgs.

Te kārtējā veikala skatlogā 
pamanām tieši tādus gredzenus, 
par kādiem bijām runājuši! Neticam 
veiksmei, ka tik ātri būsim tikuši 
galā ar šo uzdevumu un atlikušo 
dienas daļu varēsim veltīt pilsētas 
apskatei; veram veikala durvis vaļā 
un priecīgi dodamies iekšā veikalā. 
Priekšā ir trīs darbinieces, kuras 
kaut ko aizrautīgi spriež. Prasu, vai 
var aplūkot tuvāk tos gredzenus 
skatlogā, uz ko saņemu atbildi kā 

pērkona dārdu skaidrā dienā: „Nē, 
mesjē, sestdienās mēs apkalpojam 
klientus tikai pēc pieraksta!” Neticot 
savām ausīm, apskatos apkārt: 
veikalā nav neviena cilvēka. Bilstu: 
„Mēs gribam uzmērīt tos konkrētos 
gredzenus, ja derēs, ņemsim ciet. 
Tas aizņems mazāk par 5 minūtēm 

jūsu laika.” „Nē, mesjē,” saņemu 
atbildi, „šodien mums pieraksts 
ir pilns un mēs nevienu papildu 
klientu apkalpot nevaram.”

Kad tā, tad tā – ejam no aizņemtā 
veikala laukā un dodamies uz citu, 
kurā, starp citu, dabūjam tieši tādus 
pašus gredzenus par trešdaļu lētāk.

Angļu komiķis Ricky Gervais, reiz 
jautāts par to, kur viņš rod iedvesmu 
savam humoram, atbildēja, ka 
smieklīgās lietas notiek ikdienā 
un ir mums visapkārt. Šajā BLZ 
izlaidumā uzsākam rakstu sēriju 
par Beļģijā piedzīvotām komiskām 
situācijām: pakalpojumu sniedzēju 
biznesa īpatnības, gadījumi 
saskarsmē ar beļģu iestādēm, 
dažādo administratīvo noteikumu 
līkloči un tamlīdzīgi. Katrs noteikti 
kaut reizi ir saskāries ar dīvainām 
un komiskām situācijām, kuras, 
atstāstot draugiem, parasti sāk 
ar frāzi „kaut kas tāds iespējams 
tikai Beļģijā”. Bez šaubām, Beļģija 
nav vienīgā valsts uz pasaules, 
kur emigrantiem nākas piedzīvot 
situācijas, kuras, šķiet, savā valstī 
nekad nenotiek, tomēr lielais 
uz personisko pieredzi balstīto 
draugu, paziņu un darba kolēģu 
stāstu skaits par šādām lietām liek 
domāt, ka „kaut kas te tomēr ir”. BLZ 
redakcija uzsver, ka Beļģija ir jauka 
un iebraucējiem atvērta zeme, kurā 
bez pārspīlējuma var apgalvot, ka 
absolūti lielākā daļa šeit dzīvojošo 
latviešu jūtas komfortabli un šie 
raksti nav jāuztver kā ņirgāšanās 
par beļģiem.

Amizantā 
Beļģija Apkalpošana

tikai pēc pieraksta

⌂ Veikala skatlogā
pamanām tieši tādus
gredzenus, par kādiem bijām runājuši!

foto: www.anglican-mainstream.net
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