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Oksana 
Fedorčenko – 
grāmatvede: 

– Kaut ko jau 
var, kāpēc ne. 
Bet tikai kaut 
ko simbolisku, 

ne lielu, ne dārgu. Katrs skolēns 
atnes mazu naudiņu, un tad saliek 
visu kopā. Varbūt lai sanāk teātra 
biļetei. Ar klases dāvanas lielumu 
noteikti nevajag pārspīlēt, jo ne 
visi vecāki šajos laikos var dot 
daudz naudas. Ja kāds ļoti grib, 
tad lai dāvina kaut ko lielu ārpus 
skolas.

Līga 
Riekstiņa – 
friziere: 

– Dāvināšana 
– tas ir skaisti, 
bet tai jābūt 
simboliskai, 

mīļai, foršai, lai visiem ir prieks. 
Tās varētu būt bērnu pašu  
rokām sarūpētas dāvanas, 
bet jaunatne gan mums tāda 
pasīva. Varētu kaut ko  
kopīgi izcept un klasē ar  
skolotāju kopā apēst.  
Galvenais, lai visiem kopā jauks 
pasākums.

Jānis 
Valciņš – 
pensionārs: 

– Tas ir 
jauki, ja kaut 
ko uzdāvina 
skolotājai, bet 

ne jau milzīgu superdāvanu. 
Galvenais, lai izsaka atzinību. 
Nevajag no bērniem, vecākiem 
vākt lielu naudu, tas ļoti 
nepareizi. Nav tas labākais 
laiks mētāties ar naudu. Varbūt 
bērni paši var izgatavot kaut 
kādu apsveikumu, pārsteigumu, 
simbolisku sveicienu.

Natālija 
Miļukina 
– strādā 
bērnudārzā:   

– Strādāju 
bērnudārzā un 
zinu, ka daudzi 

pedagogi jūtas neveikli, kad 
viņus apdāvina. Ja nu vecākiem 
ir vēlme kaut ko uzdāvināt, tad 
varbūt viņi var vienoties par ko 
tādu, kas pedagogam noder klasē 
vai grupā darbam. Tad būs labi 
gan skolotājam, gan bērniem. 
Jebkura dāvana tomēr ir vecāku 
lēmums.

Maira  
Grulle – 
strādā: 

– Ja to grib 
paši bērni, tad 
jā. Šis tomēr 
ir dāvināšanas 

laiks, un katram patīkami  
saņemt mazu uzmanību.  
Nevajag dāvanai vākt milzu 
summas! Nāk prātā mana 
vectētiņa vārdi, kurš teica 
tā: “Mazums no mīlestības, 
daudzums no lepnības.”
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ES DOMĀJU TĀ: VAI JĀDĀVINA DĀVANAS SKOLOTĀJIEM?
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Pirms mobilo telefonu 
ēras dzīve šķita vienkārša – 
skolēnu vecāki satikās kādas 
divas trīs reizes gadā – sko-
las sapulcēs. Uzņēmīgākie 
uzreiz organizēja skolotāju 
apdāvināšanu un naudu at-
bildīgajam nodeva ar bērnu 
starpniecību vai uzreiz tie-
koties. Mūsdienās vecāku ko-
munikācija lielākoties noris 
elektroniskas sarakstes vei-
dā. Termins “vecāku čatiņš” 
pirmssvētku laikā vieniem 
liek aktīvi sarosīties, kamēr 
citiem raisa šermuļus, un 
galvenais sarunu temats ir 
svētku dāvana pedagogam. 
Vai ilgās diskusijas vienojo-
ties sevi attaisno?

Kopā sanāk daudz
Kad aptuveni 30 pieaugušie 

cenšas vienoties par vienu kon-
krētu lietu, viedokļi mēdz atšķir-
ties diezgan krasi, arī artava, ko 
katrs būtu ar mieru ieguldīt, ir 
atšķirīga, tāpēc “vecāku čatiņi” 
par Ziemassvētku dāvanām ir 
atsevišķa stāsta vērti. Tur nereti 
gadās lielākas domstarpības nekā 
valdības veidošanas sarunās, 
netrūkst arī aizvainošanas vai 
vienaldzības. Patiesībā diskusi-
jas ziņapmaiņas vietnēs ir tādas, 
kas redzamas arī citās publiskās 
sarunās mūsu sabiedrībā.

Tiem, kuriem viena atvase, 
tas liekas galvassāpes nesagā-
dā, ko vajag, to vajag. Kuplākām 
ģimenēm gan jārēķinās ar kriet-
nu summu. Liepājniecei Dainai 
Ozolai ir četri bērni. Divas meitas 
mācās skolā, divi mazākie – mei-
ta un dēls – apmeklē katrs savu 
bērnudārzu. Katram no viņiem 
ir arī savi pulciņi. “Decembris ir 
tēriņu laiks,” atzīst Daina un sa-
skaita, ka par visiem bērniem jau 
iztērējusi nedaudz vairāk par 100 
eiro, bet šajā summā jāieskaita 
ne tikai nauda dāvanām skolo-
tājām, bērnudārzu pedagoģēm, 
saldumu paciņām Ziemassvētku 

Dāvana skolotājam. Pateicība  vai apgrūtinājums?

sarīkojumiem, bet arī eiro, kas 
izdoti bērnu dāvanām, lai būtu, ko 
nolikt zem eglītes mājās. “Mūsu 
ģimenē nav ierasts Ziemassvēt-
kos bērniem dāvināt lielas un 
dārgas dāvanas vai visu to, ko 
tikai bērns iedomājis, sagribējis,” 
turpina mamma. “Tad labāk mēs 
visi kopā sasēžamies automašīnā 
un dodamies tuvākā vai tālākā 
braucienā. Tā, lai būtu kopā ar 
ģimeni un gūtu labas emocijas. 
Nu jau bērni paši prasa kur aiz-
braukt.”

Runājot par Ziemassvētku dā-
vanām pedagogiem, katrā dārzi-
ņā, klasē situācija esot atšķirīga, 
un viss liecina, ka vecākiem nav 
viegli vienoties ne par summu, 
cik no katra vajadzīga kopējai dā-
vanai, ne arī – ko tieši dāvināt. 
Meitas bērnudārza grupā Daina 
ir tā, kas no citiem iekasē naudu 
dāvanām divām audzinātājām un 
auklītei. Vecāki nolēmuši, ka katrs 
sametīs nepilnus 3 eiro. Kāds 

tūlīt samaksā, kādam jāzvana, 
jāatgādina, vēl kādam situācija 
tiešām ļoti grūta un katrs papildu 
izdevums ir liels apgrūtinājums. 
Otrā dārziņā grupā ir četri pe-
dagogi, kas jāapsveic, bet bērnu 
tikai 15. Sākumā vecāku čatā bijis 
ierosinājums dāvanai katram pe-
dagogam samest 30 eiro, bet tad 
vienojušies par apmēram trīs rei-
zes mazāku summu. Vēl jau tas, 
ka bērnudārzos mazajiem notiek 
svētku pasākumi un vecākiem 
jāparūpējas par saldumu paci-
ņu katrai atvasei. Vienā iestādē 
tikai savāc vajadzīgo summu un 
sagādā paciņas, otrā vecāki vie-
nojušies, ka paši nopērk visu to, 
ko grib tajās redzēt, noformē un 
atdod vecīša maisam.

Turpinot par aktivitātēm 
skolā, D. Ozolas vecākās meitas 
klases vecāki nolēmuši, ka no 
katra bērna (vecākiem) vajadzī-
gi 2 eiro, lai skolotājai nopirktu 
dāvanu karti, bet otrā klasē pa-

gājušās nedēļas nogalē vēl nebija 
manāma nekāda aktivitāte un 
naudas vākšana nebija sākusies. 
Attiecībā par pulciņu pedagogiem 
mammai pieredze tāda, ka tos 
apsveic, kā nu katrs pats vēlas un 
individuāli, visbiežāk ar šokolādes 
tāfelīti.

“Neesmu kategoriski pret to, 
ka skolotājiem Ziemassvētkos 
kaut kas tiek dāvināts, bet gal-
venais, izvēloties naudas summu, 
kas vecākiem jādod, nevajadzētu 
pazaudēt veselo saprātu. Noteikti 
esmu pret to, ja grib pirkt un dā-
vināt alkoholu, vīnu. Manuprāt, 
nav slikts variants, ja katrs bērns 
skolotāju apsveiktu, kā grib un 
var, – viens uzrakstītu kartīti 
ar novēlējumu, otrs uzdāvinātu 
kādu saldumu utt., nevis no katra 
tiktu iekasēta konkrēta summa. 
Pieļauju, ka daudziem vecākiem 
pēdējais variants šķiet vienkār-
šāks, ērtāks. Galvenais nezaudēt 
pozitīvismu un savstarpēju sa-

pratni vecāku čatos. Tagad kaut 
kā sanācis, ka vienā no vecāku 
čatiem esmu labā mamma, bet 
otrā visu acīs kļuvusi par slikto, 
jo uzdodu jautājumus,” padalās 
D. Ozola.

Vai tas ir tā vērts?
Arī citi vecāki stāsta, ka sa-

glabāt labo vecāku statusu elek-
troniskajās sarakstēs nav viegli. 
Ja tu iesaisties pārāk daudz – esi 
uzbāzīgs, jo telefons ieskanas 
pārāk bieži, ja tu klusē, noteikti 
kāds uzklups par neiesaistīšanos. 
Tu ieteiksi savu variantu, pieci 
atbalstīs, trīs sadumposies, ka 
to nu noteikti neklājas dāvināt 
audzinātājai, un tā šīs sarakstes 
turpinās dienām un nedēļām ilgi, 
līdz vecāki pagurst, padodas un 
vienaldzīgi sāk spiest īkšķīšus 
ierakstiem. Par laimi, vienmēr 
atrodas kāds, kurš saka: “Stop! 
Pārskaitiet man, un es visu sa-
rūpēšu.”                                    > >

Attēlā ekrānuzņēmumi no vecāku sarakstēm, kurās redzams, kā vecāki cenšas rast 
kopsaucēju, lai vienotos par dāvanu pedagogiem. Sarunas ne vienmēr vedas raiti.


