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TLB sestdienas skolas 65. mācību gada svinīgais sākums.

FOTO: www.latviancentre.org 

Jau otrajā pastāvēšanas gadā skolēni iestudēja lugu – iestudējums 
kļuva par tradīciju, kas tiek ievērota līdz šai dienai.

   Lāsma gaiTniEcEik

UZZIņA
TLB sestdienas skola 

65 gadu jubileju nosvinē-
ja šā gada 30. janvārī ar 
grāmatas „Augšā, bērni!” 
atvēršanu. Izdevumā, kuru 
veidoja TLB pārstāves 
Zane Vāgnere un Rasma 
Pērkone, ir apkopota mācī-
bu iestādes vēsture.

Laiks starp 18. novembri un 
Ziemassvētkiem ir īpašs ne tikai 
Latvijā, bet arī valstīs, kur mīt 
latviešu diaspora. Divi nozīmī-
gi svētki un gaidīšanas laiks, kad 
vieni ir pagājuši un jāgatavojas 
nākamajiem. Skaists gada vis-
tumšākais laiks izvērtās Toronto 
latviešu biedrības (TLB) sestdie-
nas skolai, kas pirmā no Kanādas 
latviešu mācību iestādēm svinēja 
Latvijas Republikas proklamēša-
nas 97. gadadienu. Audzēkņi un 
pedagogi, ģērbušies tautastērpos, 
piedalījās svinīgajā aktā, kuru va-
dīja skolas pārzine Rasma Gaide. 
Atklājot svinīgo aktu, 8. klases 
audzēkņi, skanot skolotājas Ma-
risas Zubānes koklei, telpā iene-
sa Latvijas karogu. R. Gaide no-
deklamēja Māras Cielēnas dzejas 
rindas: „Mēs būsim tā… kā balta 
svītra karogā…” un aicināja prā-
vestu Ivaru Gaidi novadīt svētbrī-
di. Saviļņojoši un iedvesmojoši, 
turklāt ar piebildi, ka pērn sko-
lai bija svinama ne tikai Latvijas 
dzimšanas diena, bet arī nozīmī-
ga mācību iestādes jubileja, jo to 
1950. gadā nodibināja TLB. Lai ar 
TLB sestdienas skolu iepazīstinā-
tu laikraksta lasītājus, uz sarunu 
aicināju pārzini R. Gaidi.

Kā svinējāt Latvijas Republi-
kas Proklamēšanas dienu?

Svinības izdevās lieliskas – 
skolēni un viņu skolotāji bija no-
pietni gatavojušies. Pēc kopējas 
lūgšanas nodziedājām Tirzma-
lietes dziesmas „Ved mani, Dievs” 
pantu „Uz Tava altāra Tev slavu 
lieku”, kam sekoja bērnu priekš-
nesumi. 7. klase skandēja Edvarta 
Virzas dzejoli „Karogs”, bet 8. kla-
ses audzēkņi – Rūdolfa Blaumaņa 
„Tālavas taurētāju”. Priekšnesu-
mus turpināja skolas koris kopā 
ar koklētājiem, izpildot dziemas 
„Karavīri bēdājās” un „Ozolīti, 
zemzarīti”. Svinīgā akta noslēgu-
mā baudījām Metas Bāzes cepto 
kliņģeri, un tad skolēni devās uz 
klasēm turpināt mācības.

Runājot par valsts svētku svi-
nēšanu, vēlos pastāstīt vēl ko. 
Pasākumā uzstājās deviņi sko-
las absolventi, kuri 2014. gada 
vasarā bija devušies ceļojumā 
„Sveika, Latvija!”. Katrs braucie-
na dalībnieks atklāja savus pie-
dzīvojumus, izvēloties vienu vai 
vairākus no apmeklētajām vietām 
vai notikumiem, kas viņu bija 
saistījis īpaši. Absolventu uzstā-
šanās ir uzskatāma par veiksmīgi 
izdevušos skolas projektu vairāku 
iemeslu dēļ. Pirmkārt, ceļojums 
dod iespēju satikties un iepazīties 
ar vienaudžiem no Latvijas un ci-
tām valstīm un draugu pulkā ap-
meklēt dzimteni. Tas veido jaunu 
draudzību, rada kopīgus piedzī-
vojumus, veicina latviešu valodas 
prasmju pilnveidošanu.

Arī TLB sestdienas skolai pērn 
bija nozīmīga jubileja. Lūdzu, 
pastāstiet par mācību iestādes 
pirmsākumiem!

Mēs būsim tā kā balta svītra karogā
Skola darbību sāka 1950. gada 

6. septembrī pēc toreizējā biedrī-
bas priekšnieka A. Kļaviņa ierosi-
nājuma. Sākotnēji skolā darbojās 
pārzine un divi skolotāji, bet mā-
cības apmeklēja 60 skolēnu, kurus 
sadalīja divās grupās: vecākajā un 
jaunākajā. Savukārt 1952./1953. 

Protams. Uzskaitīšu visas secī-
gi, lai neko neizlaistu. Tātad: sko-
las gada atklāšana, 7. un 8. klases 
audzēkņu uzstāšanās karavīru 
piemiņas sarīkojumā Saulainē, 
18. novembra svinības, ķekatas, 
Ziemassvētki, Draudzīgais aicinā-
jums, O. Kalpakam veltīts piemi-
ņas brīdis, ģimenes dienas sarīko-
jums jeb skolas gada noslēgums, 
izlaidums. Nesen sāktas tradīcijas 
ir koncertēšana veco ļaužu mītnē 
„Kristus dārzs” un 7., 8. klases 
skolēnu operas apmeklējums, ko 
atbalsta Latvijas Nacionālās ope-
ras fonds. Dažus sarīkojumus 
rīko administrācija, citos ir iesais-
tīti vecāki.

Mācību gada beigās 51. reizi 
izdosim žurnālu „Auseklītis”.

Kādus mācību priekšmetus 
šodien apgūst skolēni?

Skolēni apgūst latviešu valo-
du vai „Mēs mācāmies latviski” 
(MML), kas ir stundas bērniem 
ar vājāku valodas zināšanu lī-
meni. Mācām vēsturi, ģeogrāfi-
ju, ticības mācību, tautas dejas, 
dziedāšanu un koklēšanu. Mūsu 
audzēkņi ir bērni vecumā no trīs 
līdz 14 gadiem, šogad kopā 56. 
Viņi ir sadalīti attiecīgi pēc vecu-
ma: jaunākie apmeklē bērnudār-
zu vai pirmskolu, vecākie mācās 
no 1. līdz 8. klasei. Skolā strādā 
20 skolotāju, no kuriem sešiem ir 
pedagoģiskā izglītība.

Kā organizējat skolas darbu?
Skolā no septembra līdz jūni-

jam sestdienās no plkst. 8.50 līdz 
13.30 notiek sešas 40 minūšu ga-
ras mācību stundas. Katrs skolo-
tājs ir atbildīgs par stundu plāno-
šanu un materiālu sagatavošanu. 
Mācības sākot, klašu audzinātāji 
tiekas ar vecākiem, lai apspriestu 
gada plānu, noskaidrotu, kādas ir 
vēlmes un mērķi. Visi atsevišķo 
priekšmetu skolotāji ir mācījuši 
vielu vairākus gadus un to pras-
mīgi pielāgo mainīgajam skolēnu 
skaitam un viņu zināšanu līme-
nim.

TLB kopā ar skolas adminis-
trāciju reizi piecos gados izskata 
mācību iestādes darbības vad-
līnijas un ievieš nepieciešamās 
izmaiņas. Visa skolas saime bal-
sojot novērtē, vai vadlīnijas ir 
pieņemamas. TLB aktīvi iesaistās 
visā mūsu darbībā – sapulcēs, 
sarīkojumos, ikdienā, viesojoties 
skolā, kā arī aprakstot skolas dzīvi 
TLB apkārtrakstos un avīzē „Lat-
vija Amerikā”. Latviešu nacionā-
lās apvienības Kanādā Izglītības 
un kultūras nodaļa seko skolas 
notikumiem un rīko skolotāju 
pieredzes apmaiņas seminārus 
kopā ar citām tuvākajām diaspo-
ras skolām.

Aktīvi ir arī audzēkņu vecāki. 
Vairāki no viņiem paši ir skolo-
tāji. Katra klase izvirza vecāku 
pārstāvi, kurš kopā ar skolotājiem 
piedalās ikgadējā mācību iestādes 
padomes sēdē. Visi vecāki, skolas 
darbinieki un TLB pārstāvji pie-
dalās ikgadējā pilnsapulcē, kur 
apspriež skolas darbības aktuali-

tātes. Vecāku pienākumos ietilpst 
arī piedalīšanās latviešu centra 
pagalma sakopšanas talkā un pa-
sākumu plānošanā, dežurēšana 
kāpņu telpās stundu laikā.

Kāda ir situācija ar mācību 
līdzekļiem?

Mūsu bibliotēkā ir atrodamas 
mācību grāmatas, kas tiek izman-
totas visā skolas pastāvēšanas lai-
kā, taču, ejot laikam un mainoties 
apstākļiem, skolotājiem mācību 
viela aizvien biežāk ir jāgatavo 
pašiem. Nozīmīgs ir skolotāja 
Paula Legzdiņa veikums – viņš 
pārveido senāk izmantotās mā-
cību grāmatas, pievieno savas 
idejas un apkopo kādus interneta 
atradumus, lai izveidotu saistošus 
mācību materiālus 3.–8. klases 
skolēniem. P. Legzdiņš gatavo arī 
vēstures mācību grāmatas 7. un 
8. klases audzēkņiem. Ir svarīgi, 
ka skolotāji dalās ar pieredzi un 
veidoto materiālu, dažkārt apvie-
no klases, lai skolēni apgūtu ko 
jaunu interesantā, saistošā veidā, 
piemēram, pagājušajā gadā apvie-
nojām divas klases, lai izveidotu 
skaistumkopšanas salonu, bet 
citā reizē audzēkņi tika aicināti 
iepirkties 3. un 4. klases skolēnu 
radītajā saldumu veikalā.

Protams, mācību viela nav 
apkopota grāmatās vien! Šodie-
nas skolotājam ir izaicinājums 
iemācīt, izmantojot saistošas mā-

cību metodes, to vidū modernās 
tehnoloģijas. Pedagogi izmanto 
klēpjdatorus, kurus pievieno lie-
lākam TV ekrānam. Par Latviešu 
valodas aģentūras (LVA) piešķir-
tajiem līdzekļiem esam iegādāju-
šies planšetdatorus.

Vairāki skolotāji izmanto dažā-
dus rokdarbu materiālus, lai mā-
cītu ne tikai praktiskās iemaņas, 
bet arī rosinātu skolēnus lietot 
sarunvalodu, piemēram, audzēk-
ņi veido piparkūku mājiņas, krā-
so Lieldienu olas, veido adventes 
vainagus un gatavo puzurus, ķe-
katu maskas, sveces.

Kā skola uztur saikni ar dzim-
teni?

TLB sestdienas skolas darb-
vede Zaiga Mikelšteina un arī es 
piedalījāmies Latvijā organizēta-
jos diasporas skolotāju profesio-
nālās pilnveides kursos. Lieliska 
pieredze, daudzas no gūtajām zi-
nāšanām tika nodotas kolēģiem. 
2013. gada decembrī skola no 
LVA saņēma Izglītības un zinātnes 
ministrijas budžeta programmas 
„Valsts valodas politika un pār-
valde” sadarbībā ar Eiropas Lat-
viešu apvienību piešķirto finan-
sējumu. Naudu izmantojām, lai 
segtu daļu no skolas sarīkojumu 
telpu īres maksas. Esam pateicīgi 
LVA arī par sūtītajām grāmatām 
un mūzikas diskiem mūsu skolas 
bibliotēkai. 

mācību gadā saistībā ar pirm-
skolas atvēršanu jau bija septiņas 
klases, bet piektajā darbības gadā 
pievienojās 8. klase. Pēc trim pa-
stāvēšanas gadiem, pateicoties 
skolotājas Austras Martinsones 
iniciatīvai, skolā noorganizēja 
bibliotēku. Stundas notika divās 
mazās pagraba istabiņās, ko TLB 
īrēja no skandināvu kluba. Šī sa-
spiestība radīja vislielākās grūtī-
bas, taču pēc vairākiem gadiem 
radās iespēja īrēt mācību iestādei 
atbilstīgas telpas Džesi Kečama 
(Jesse Ketchum) skolas ēkā, kur 
TLB sestdienas skola aizvadīja 
28 mācību gadus. Kopš 1995. gada 
mājvietu esam atraduši Toronto 
latviešu centrā.

Mācību diena sākās ar sko-
las solījumu un beidzās ar skolas 
himnu. Audzēkņi apguva latviešu 
valodu, Latvijas vēsturi, ģeogrā-
fiju, tautasdziesmas un rotaļas, 
dažkārt arī ticības mācību. Abitu-
rientu klasei katru gadu notika sa-
censības Latvijas vēsturē – tematu 
izsludināja pirmajā skolas dienā, 
lai laikus paspētu sagatavoties. 
Jau otrajā pastāvēšanas gadā sko-
lēni iestudēja lugu – iestudējums 
kļuva par tradīciju, kas tiek ievē-
rota līdz šai dienai. Tolaik sāka 
organizēt arī citus sarīkojumus 
ar bērnu priekšnesumiem: Latvi-
jas valsts svētkus, Ziemassvētku 
sarīkojumu, ģimenes dienu un 
izlaiduma aktu, vēlāk arī Lāčplēša 
dienu, pulkveža Oskara Kalpaka 
dienu un Draudzīgo aicinājumu. 
1966. gada ģimenes dienā skolo-
tājas L. Blūmas vadībā iznāca au-
dzēkņu veidotā žurnāla „Ausek-
lītis” pirmais numurs, kurā bija 
publicēti bērnu stāstiņi, dzejoļi un 
zīmējumi. Arī tā ir tradīcija, kas 
turpinās mūsdienās. Pēc mācībām 
bērniem bija iespēja piedalīties 
skolas korī vai mācīties koklēt.

Visas iepriekšminētās aktivitā-
tes nebūtu bijis iespējams īstenot 
bez vecāku, kā arī latviešu orga-
nizāciju un baznīcas līdzdalības. 
Vecāki piedalās padomē, vairākās 
komitejās, kā arī dežurē skolas 
telpās mācību laikā.

Jūs daudz stāstījāt par tradī-
cijām. Vai mūsdienās rodas vēl 
kādas?


