
Nadežda 
Molčanova – studē 
Liepājas Universi-
tātē, 2. kursā:

Vispār jā. 
Bet man gribas 
studēt kvalitatīvi, 

jo sanāca, ka pagājušā gadā mācījos 
pusgadu, bet varbūt pat mazāk 
klātienē, un tas bija kaut kas cits. Sē-
dēju mājās pie datora, un tas bija ļoti 
grūti. Vasarā vadīju nometni maziem 
bērniem, domāju, ka tas mani pat ie-
dvesmojis, jo tagad gribu pat vairāk 
iedziļināties mācību procesā.

Karlīna 
Vītoliņa – mācās 
Liepājas Valsts teh-
nikumā, 2. kursā:

Grūti pateikt, jo 
pagaidām neesmu 
īsti atpūtusies, kaut 

arī ir brīvdienas. Visu laiku strādāju. 
Līdz ar to būtu labi, ja vasara būtu 
vēl garāka. Strādāju par pavāri – 
profesijā, ko arī mācos. Man skolā 
patīk prakses un tas, ka tās notiek 
paralēli teorētiskajām mācībām, 
abas puses viena ar otru veiksmīgi 
savienojas. 

Kitija – 
mācās Liepājas 
Mūzikas, mākslas 
un dizaina vidus-
skolā, 3. kursā:

Pirms skolas 
sākšanās sajūtas 

ir labas, bet arī mazliet satrauco-
šas. Zinu, ka tuvojas kvalifikācijas 
darbi, par kuriem ir ļoti jādomā, kā 
arī būs citi grūti darbi, jo drīz būs 
skolas beigas. Mācos par fotogrāfi. 
Septembrī beidzot satikšu savus 
draugus, nebūs jāsēž mājās vienai 
un jāgarlaikojas. 

Haralds – 
mācās Cīravas 
tehnikumā, 
1. kursā:

Par to īpaši 
nedomāju. 
Mācīšos Cīravā, 

kur iestājos pēc 9. klases, ko 
pabeidzu tepat Liepājā. Izvēlējos 
galdnieka profesiju, jo man 
patīk strādāt ar koku. Neviens 
pazīstams cilvēks man tur 
nemācās, tā kā būs interesanti. 
Satikšu jaunus cilvēkus – 
kursabiedrus, skolotājus. 

Edgars 
– mācās 
Liepājas Valsts 
tehnikumā, 2. 
kursā:

Nedaudz, 
bišķiņ jā. Jo man 

patīk profesija, ko esmu izvēlējies 
– koka izstrādājumu ražošanas 
tehniķis. Tas ir galvenais iemesls, 
kāpēc gribu atgriezties. Savus 
kursabiedrus šad un tad satiku 
jau vasarā, kopā pavadījām laiku. 
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Pavisam nedaudz, un 
atsāksies jaunais mācību 
gads. Rosība tā virzienā ir 
nepārprotama – lielveikalos 
izaugušas kancelejas pre-
ču grēdas, kurās izkārtotas 
klades, rakstāmrīki, penāļi 
un citas skološanās proce-
sam nepieciešamās lietas, 
plauktos gulst svētku apavi 
un apģērbs, gaidot savu val-
kātāju, sveicina mugursoma, 
arī dabā par rudens tuvumu 
vēsta dobēs uzplaukušās as-
teres, dālijas, gladiolu zobeni, 
bet koku lapu zaļajos vaina-
gos iezogas pa kādai dzeltenai 
šķipsnai. Vecāki un pedagogi 
atklāj, kā notiek gatavošanās 
jaunajam mācību cēlienam 
pēc bezrūpīgās vasaras.

Iepirkšanās 
trakums vēl priekšā

“Viss ir dārgāks,” – tā atbild 
grāmatnīcas “Zvaigzne ABC” va-
dītāja tirdzniecības centrā “Kur-
zeme” Dace Millere, vaicāta, kas 
šogad ir citādi nekā citus gadus. 
“Cenas ir augušas visam – pa eiro, 
eiro piecdesmit. Kaut kam pat ir 
100 procentu pieaugums, piemē-
ram, atsevišķām burtnīcām. Kā 
vecāki uz to reaģē? Ir, kas uz to 
skatās, ir, kas neskatās. Ja vajag, 
tad vajag. Taču esmu redzējusi, ka 
kāda bērna izvēlētu kladi mamma 
nenopērk, – paskatīsimies citu, 
kas ir lētāk, viņa teica.” Un tur 
nav nekā nosodāma, vecāki arī 
izvēlas akcijas preces. D. Millere 
novērojusi, ka vecāki ļoti pieturas 
pie tā, ko uzrakstījušas skolotājas, 
uzticas. “Ja vajag konkrētās firmas 
plastilīnu vai guaša krāsas, tad 
to arī pirks, lai arī būs dārgākas.”

To, ka skola tuvojas, varot 
labi just. “Vēl jau tas iepirkša-
nās trakums ir priekšā,” viņa 
smaidot zināja teikt. Ņemot 
vērā citus gadus, sastrēgums 
būs septembra pirmajā nedēļā, 
un pircēju rinda vīsies pat ārpus 
veikala durvīm. “Citiem ir tā, ka 

sarakstu ar nepieciešamo iedod, 
tikai sākoties skolai, tieši tāpat 
bērnudārzos,” skaidroja D. Mille-
re, noraidot vecāku nespēju laikus 
organizēties. Vislielākās naudas 
summas tiek tērētas par bērn-
dārzniekiem un mazāko klasīšu 
skolēniem. Viņiem vajag daudz 
vairāk nekā vecāko klašu au-
dzēkņiem. “Šķiet, ka vidēji vienā 
reizē iztērē kādus 30 eiro, bet, ja ir 
pilns groziņš, – tad no 50 līdz 70 
eiro. Iztērētā summa ir atkarīga 
no tā, cik bērniem pērk un kurā 
klasē viņš mācās.”

Dārgi, bet mazāk 
nekā agrāk

“Kādreiz man teica – ko mēs 
ar tik daudziem bērniem da-

rīsim, vajagot domāt, kā mēs 
skolā palaidīsim un izskolosim?” 
saka Dienvidkurzemes novadā 
dzīvojošā Vineta, kura ir sešu 
bērnu māmiņa. “Taču skolojam 
un visiem visa kā pietiek, tikai 
jārīkojas gudri!” viņa uzsver. 

Visi Vinetas bērni apmek-
lē izglītības iestādes. Četri ir 
pamatskolēni, bet viens iet sā-
kumskolas 3. klasē, mazākais 
šogad būs pirmklasnieks. “Ta-
gad jau daudz ko gādā valsts 
un pašvaldība, par mācību lī-
dzekļiem nav tik daudz jādomā, 
kā tas bija manā un mana vīra 
laikā,” secinājusi sieviete. “Mēs 
pirkām mācību grāmatas, darba 
burtnīcas, nemaz nerunājot par 
individuālajiem mācību līdzek-

ļiem, kādi tagad ir sarakstā, kas 
jāiegādājas vecākiem saviem 
bērniem, uzsākot skolas vai 
pirmsskolas gaitas,” norāda mā-
miņa, salīdzinādama situācijas 
ar teju 20 gadu starpību.

Kopumā par visiem sešiem 
bērniem sagatavošanās skolai 
izmaksā ap kādiem 500 eiro, 
ieskaitot apģērbu un apavus, 
rēķina māmiņa. Mācību līdzek-
ļi, rakstāmlietas, piederumi vi-
zuālajai mākslai un papīrs jeb 
individuālie mācību līdzekļi. “Vēl 
somas, ja vajag, bet cenšamies 
pirkt izturīgas, lai ilgāk kalpo. 
Īpaši vienmēr padomājam par 
izskatu 1. septembrī – ko ģērbt, 
un lai šīs drēbes var lietot vēl 
citām svinīgām reizēm.”

Tētis Mārtiņš strādā Liepājā, 
pelnot pietiekami, lai uzturētu 
ģimeni finansiāli un sagādātu 
nepieciešamo. Mamma Vineta 
tikmēr saimnieko pa māju – pie-
mājas dārzā, ko apsaimnieko, 
lai rudenī ražu pārvērstu krā-
jumos, kā arī palīdz bērniem 
skolas darbos. 

“Protams, šādu summu uz-
reiz izdot vienā dienā un mē-
nesī, ņemot no ikdienas naudas 
maka, nevaram. Mēs uzcītīgi 
krājam, praktiski jau no jaunā 
gada atliekam nost visādām 
vajadzībām pašiem, bērniem, 
mājai, plus vēl mācību gada uz-
sākšanas vajadzībām izman-
tojam lietderīgi daļu ģimenes 
valsts pabalsta. 

Skola tuvojas, jāpiepilda  mugursoma

ES DOMĀJU TĀ: VAI GRIBAS ATPAKAĻ UZ SKOLU?

EGONA ZĪVERTA FOTO

Bieži vien iepērkoties vecāki ņem līdzi arī atvases – lai būtu droši, ka izvēlēto preci bērns ar patiku arī lietos. “Bet, 
jāteic godīgi, ka ne vienmēr bērnus tas interesē. Ja mamma domā un vērtē, ko ņemt, bērns tikmēr ir otrā veikala galā, pētot 
pavisam ko citu. Īpaši tā ir zēniem,” ar smaidu par novēroto teic grāmatnīcas “Zvaigzne ABC” pārstāve Dace Millere.
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