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Helsinki. 

 

Labrīt, Somija! 

               Pēc Rīgas sniegputeņa 9. marta rītā Helsinki mūs, vienpadsmit Ādažu 

vidusskolas skolotājas, Erasmus+ K-1 projekta dalībnieces, sagaidīja ar spožu sauli, 

mirdzošu sniegu un skarbu vēju. Lidostā mūs sirsnīgi sveica un, par mums rūpējoties, 

visas projekta dienas mūs pavadīja Ilze Liepiņa-Neula, LEKO projektu vadītāja. Visu 

pirmo dienu kā lieliska gide ar mums kopā bija arī Somijā dzīvojoša tulkotāja Gunta 

Pāvula, kas interesanti stāstīja par mūsu apskates objektiem, atklājot arī citus nozīmīgus 

faktus par Somiju un tās cilvēkiem.  

             Projekta programma bija veidota, vispirms akcentējot patīkamo un 

pārsteidzošo. To izbaudījām jau pirmajā apskates vietā – Helsinku Oodi bibliotēkā. 

Ēkas fasāde izliecas kā savdabīgs apzeltīts tilts, bet tās iekšpusē dominē gaisma, stikls, 

gaiša koka apdare, plašums, klusināts un mājīgs rāmums.  

         I stāva vestibila lielu daļu aizņem terasveidīgi koka pakāpieni, kur, ērti 

iekārtojušies, vienatnē vai nelielās grupiņās laiku pavada daudzi jaunieši ar grāmatu, 

laikrakstu, telefonu vai kafijas krūzi rokās.  Ik solis atklāj mums ko negaidītu: brīvi 

pieejamu 3D printeri, darba galdu ar šujmašīnām, krāsu printeri liela formāta plakātu 

drukai, plauktus ar dažādiem mūzikas instrumentiem, datoru zonu, kur līdzās darbojas 

visdažādākā vecuma cilvēki. To visu brīvi var izmantot ikviens, sedzot tikai materiālu 

izmaksas. 



 

 

        II stāvs veidots kā Titānika klājs un pārsteidz ar plašumu. Milzīgajā telpā izvietoti 

pazemi grāmatu plaukti, kas ļauj arī neliela auguma lasītājiem brīvi piekļūt grāmatām. 

Bet, uzmanīgi griežot ceļu apmeklētājiem, I stāvā nodoto literatūru ar liftu uz otrā stāva 

sadales punktu patstāvīgi nogādā neliels robots. Telpas vienā galā iekārtota bērnu 

nodaļa ar palielu rotaļu laukumu, soliem, galdiņiem, grāmatām, rotaļlietām, puzlēm. 

Šeit vienkārši pavadīt laiku kopā ar citām nāk māmiņas un ģimenes ar maziem bērniem, 

pat zīdainīšiem. Tādējādi bērni jau no mazotnes pieņem bibliotēku kā sev draudzīgu 

vidi, iepazīst grāmatu daudzveidību un vilinājumu. Visā pārējā telpā atpūtas krēslos, uz 

soliem, pie galdiņiem, pat uz grīdas netraucēti izvietojušies citi apmeklētāji lasa vai 

dara ko citu. Turpat ir neliels kafejnīcas stends, un var remdēt izsalkumu vai tikai 

iemalkot kafiju. Bet jauns pārsteigums ar daudzveidīgām izjūtām sagaida, nonākot līdz 

telpas otram galam, kas veidots kā kuģa priekšgals, kur nostājoties, caur stikla sienām 

no liela augstuma var pārskatīt pilsētas panorāmu. Ēkā vēl ir dažāda lieluma sanāksmju 

telpas, mūzikas ierakstu studija, kuru var rezervēt ikviens interesents, digitālo spēļu 

telpa, virtuve, transformējama konferenču zāle, liela kafejnīca. Lietišķi iekārtotās 

sanāksmju telpas ērtumu izbaudījām arī mēs projekta ievadnodarbībā, konkretizējot 

vizītes plānus, mērķus, vēlmes. 

              Helsinku Oodi bibliotēka veidota kā multifunkcionāla vide, lai tajā ērti justos 

ikviens. Tas uzsvērts arī kāpņu laukumā, kur spirālveida kāpņu dizainu paspilgtina 

konkursa kārtībā izvēlēti uzraksti, kuros atklāts, kurām ļaužu grupām bibliotēka celta.  

            Ne mazāk pārsteidzoši iespaidi mūs sagaidīja citā – Helsinku Universitātes - 

vecajā bibliotēkā, kurā ieejot, skatam paveras grezna apļveida telpa vairākos stāvos ar 

blīvi piepildītiem brīvpieejas grāmatu plauktiem no grīdas līdz griestiem. Radās 

iespaids, ka telpas sienas veido grāmatu muguriņas. Bet gaisma telpā ieplūst no augšas, 

no liela, rotājumiem klāta kupola. No centrālās telpas ir izejas uz divām darba telpām, 

kur iekārtotas lasītavas ar datoru uz katra galda.  Šajā grāmatu krātuvē glabājas arī seni 

izdevumi, taču nekur neredzējām darbiniekus, kas īpaši visu pārraudzītu. Apmeklētāji 

brīvi var pārvietoties pa visām telpām, izmantot elektroniskos katalogus, grāmatām ir 

elektroniskie reģistrācijas un aizsardzības kodi. Grāmatas nodot var, ievietojot tās 

speciālā nodošanas iekārtā I stāvā.  

           Abās bibliotēkās pārliecinājāmies par mūsu projekta vadītājas daudzkārt 

akcentēto Somijā visās jomās ievēroto principu: cieņa un uzticēšanās. 

           Pēc pilsētas interesantāko vietu apskates un pusdienām Laikmetīgās mākslas 

muzeja kafejnīcā, kur varējām vērot somu ikdienas rutīnu un izbaudīt somu virtuves 

garšas īpatnības, nākamais nozīmīgākais apskates objekts – Art Deco stilā veidotais 

Helsinku vecākais kinoteātris Cinema Orion, kur noskatījāmies Ņujorkā dzīvojošas 

latviešu animācijas filmu režisores, scenāristes, mākslinieces un grāmatu ilustratores 

Signes Baumanes animācijas filmu “Mans laulību projekts”, kas saņēmusi Nacionālā 

kino balvas “Lielais Kristaps” žūrijas īpašo atzinību. Pasākumā piedalījās Latvijas 

vēstniece Somijā, un skatītāju zālē tas pulcēja latviešu kopienas skatītājus.  

         Pirmās projekta dienas noslēguma refleksijas mūsu naktsmītnēs  Loimaa, 

Mustajarvi nometņu vietā, neskatoties uz nogurumu, atklāja bagātīgu ceļojuma iespaidu 

klāstu un raisīja diskusijas, gan vēl neskarot nākamajās dienās tik aktuālo 

salīdzinājumu: te, Somijā, un pie mums, Latvijā.   



 

 

        Sarunās ar skolotājiem atklājās, ka skolā nav bibliotēkas, bērni pēc stundām 

dodas uz pilsētas bibliotēku, kur labprāt pavada laiku. Bibliotēkas apmeklējuma laikā 

par to arī pārliecinājāmies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Piektdiena, 10. marts. 

Loimaa. 

Piektdien, 10. martā, mūsu grupai  tika  piedāvāta iespēja ēnot Puistakadun 

pamatskolas ikdienu un pedagogu darbu.  

Neierasta  šķiet  drošības ievērošana -  klašu telpas ir slēgtas, skolēns tajās var 

ieiet tikai kopā  ar skolotāju, kurš izmanto elektroniskās atslēgas. Mēs varam  uz mirkli 

ieskatīties  somu valodas un literatūras,  angļu valodas un vizuālās mākslas un dizaina 

stundā.  

Svarīgākā atskārsme, ko gūstam, ir cieņa un uzticēšanās visos līmeņos: 

izglītības institūcijas uzticas pašvaldībām, skolu vadītājiem un pedagogiem, arī 

skolotāji uzticas izglītības iestādēm. Cieņa un uzticības attiecības raksturo arī skolotāju 

un skolēnu saskarsmi, skolotāju prestižs  sabiedrībā – augsts. Skolotāju slodze ir 16 

kontaktstundas nedēļā, pilnīgs mācību materiālu nodrošinājums dažādos formātos, 

pielāgota  ārpusskolas  izglītojošā vide – bibliotēkas, muzeji, āra laukumi, parki-, 

stundu saraksts tiek mainīts ik pēc 2 mēnešiem, pedagogam pašam ir ļauts  brīvi plānot 

mācību tēmas apguvi, veidot 3-4 pārbaudes darbus un tēmas noslēguma darbu.  

Skolotāja uzdevums – būt atbalstam, jo Somijas izglītības sistēma  sakārtota tā, lai 

ikviens cilvēks pats uzņemtos atbildību par savu nākotni un  pats izmantotu piedāvātās 

iespējas turpināt mācības augstākā līmenī. Mācīšanās kultūra ir  vērsta uz ikviena bērna 

izaugsmi neatkarīgi no  ģimenes sociālā vai ekonomiskā stāvokļa.  

Pēcpusdienā apmeklējam Jauniešu māju, Vadītāja Ana Haapanen un citi mājas 

profesionālie  darbinieki ļauj  ieskatīties   darbā ar jauniešiem mazpilsētā. Apjaušam, 

ka Somijā liela uzmanība tiek pievērsta daudzpusīgam skolēnu atbalstam. Loimas 

Jauniešu mājā valda mierīga,  brīva atmosfēra, sociālie darbinieki runā ar jauniešiem, 

dod ierosinājumus,  palīdz izprast situācijas, noskaidrot viņa mērķus, rast motivāciju 

tālākajai rīcībai, pieņemt lēmumus. Protams, tur ir arī daudz brīvā laika pavadīšanas 

iespēju.  

Mielojoties ar  Loimas  slavenajiem eļļā ceptajiem muņķiem,  secinām,  ka 

Puistakadun pamatskolā un Jauniešu mājā nebija nekā pārspīlēta vai uzlabota, tā bija 

ikdienas dzīve un vide, kas caur neuzspiestu, cieņpilnu, motivējošu, ieradumos balstītu 

attieksmi  rosina  bērnus un jauniešus būt, apzināties savu vietu, mācīties.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sestdiena, 11. marts. 

Turku. 

 

Sestdienas rītā skopā ziemeļu  saule  mūs sveicina Turku jeb Obu (zviedru 

valodā), tā ir vēsturiskā Somijas lielhercogistes galvaspilsēta (vēlāk pārcelta uz 

Helsinkiem) un viena no svarīgākajām ostām, kas tika dēvēta par “Somijas vārtiem uz 

Rietumiem”. 

Mūsu pirmais gājiens ir uz Turku pili, kura glabā 700 gadu senas  Somijas, 

Zviedrijas un citu valstu vēstures atbalsis – tur jaušamas gan viduslaiku bīskapa, gan 

17. gadsimta zviedru ģenerālgubernatora rezidences  liecības, kā arī  19. gadsimta 

Krievijas impērijas okupācijas pēdas.  Pils mūru klusās velves aicina pārtraukt 

klusumu, un dzestrajā akmeņu cietoksnī  atskan “Skaisti dzied(i), lakstīgala!”  

Ieskandinājušas balsis, dodamies pagarā pastaigā gar Auras krastu. Auras upe, 

dēvēta par Turku sirdi un dvēseli, dala pilsētu vecākajā daļā, kur atrodas katedrāle, 

1276. gadā dibinātā  zviedru valodas vidusskola un Lielais laukums, kurš 30. aprīlī  vai 

1. maijā -  Balto cepuru svētkos -  iegavilējas līdzi skolu jauniešu un studentu pavasara 

smiekliem,  un jaunākajā daļā ar Turku pili, moderno pilsētas centru,  kā arī vienu no 

senākajām Turku tirgus zālēm, kas celta 1896. gadā un uzbur īstu seno laiku atmosfēru.  

Turpinot ceļu gar Auras krastu, uzmanību piesaista fregates kuģi  “MS Bore” un 

mirdzoši baltais  “Soumen Joutsen” ( Somijas gulbis), Margrietiņas skulptūra un Laša 

–Kaijas  metāla darinājums.  Daudzi tilti un prāmis vedina šķērsot upi un iepazīt  arī 

citas Auras krastos izvietotās  skulptūras, iegriezties Doma katedrālē  vai pakavēties 

senajā vecpilsētas laukumā, kuru iekauj iespaidīgas senatnīgas ēkas.  

Upes pretējā krastā ir vēl kāds būtisks Turku vēstures un modernā laikmeta 

apvienojums, un tas ir  Aboa Vetus un Ars Nova muzejs. Sākotnēji tika plānots izveidot  

laikmetīgās mākslas muzeju Ars Nova, taču tā būvniecības laikā tika atklātas vairākas 

viduslaiku ( 13. gs.)  būves un artefakti, tālākie arheoloģiskie izrakumi 2004. gadā ļāva 

izveidot muzeja vēsturisko daļu.  

Baudījušas somiem raksturīgos ēdienus – lasi, brieža gaļu, dažādus  salātus un 

desertus - kuģa restorānā “Svarte Rudolf”, vēl ilgi reflektējam par redzēto un  dalāmies 

gūtajos iespaidos.  



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Svētdiena,  12. marts. 

Kyolio ezers. 

Svētdienas rītā  meklējam koferos cepures un cimdus, jo šīs dienas aktivitātes 

paredzētas  svaigā gaisā pie dabas.  Mums piebiedrojas trīs latviski runājoši  jaunieši - 

Ernests, Džūlija un Ilja -, kuri neformālā veidā būs gatavi dalīties savos iespaidos par 

Somijas izglītības sistēmu.  Pēc stundas brauciena izkāpjam plašā, saules apmirdzētā 

sniega un ledus klaidā. Tas ir Kyolio ezers. 

Kyolio ezers, tā salas un apkārtne tiek  klasificēta kā viena no Somijas 

nacionālajām ainavām.  Ezera teritorija ir bijusi nepārtraukti apdzīvota kopš dzelzs 

laikmeta.  

 Pārliecināmies, ka ziemas sezonas aktivitātēm Somijā piemīt savs šarms un 

enerģijas atjaunošanas iespējas.  Vērojam dažāda vecuma priecīgus slēpotājus, 

slidotājus, desiņu cepējus, kā arī dabas, āra aktivitāšu un karstu dzērienu  baudītājus.   

Taču mūs gaida Kicksled – slidināšanās pa ezera ledu ar īpaši gatavotām ragavām. 

Kickled jeb “stumjamās ragavas”,  jeb “somu ragavas”  sastāv no krēsla, kas uzstādīts 

uz divām metāla sliedēm, kas ir pat divreiz garākas par krēslu. Ragavas slidotājs dzen 

uz priekšu, ar vienu kāju atsperoties pret zemi. Jo spēcīgāks atgrūdiens, jo tālāk ragavas 

aizskrien.  

Jau pēc pirmajiem izmēģinājumiem sejās parādās smaids, tiek iemūžināti 

Ziemeļu zemes dabas skati, kas vizuļo žilbinošajos saules staros, un smejošie slidotāji. 

Tiek sūtīti sveicieni  un aktīvās atpūtas apliecinājumi mājiniekiem. Pārņem miers un 

relaksējoša sajūta. Ir labi. 

Sarunās ar jauniešiem uzzinām, ka viņiem  Somijā šķiet vieglāks, nesteidzīgāks 

mācību process,  mazāks mācāmās vietas apjoms, patīk  skolotāju pacietība un atbalsts. 

Jaunieši priecājas par  kopā pavadīto  dienu, mūsu ieinteresētību  Somijas 

izglītības sistēmā un iespēju runāt  latviešu valodā.  

 

 

 



 

 

Pirmdiena, 13.marts. 

Loimaa, Leko. 

 

          Pirmdienas rītā dodamies uz Loimas Evanģēlisko tautskolu, kura darbojas 

formālās un neformālās izglītības, sociālā darba, garīgās sfēras, bērnu labklājības un 

viesmīlības pakalpojumu jomā gan vietējā, gan starptautiskā mērogā. 

          Skolas galvenie mērķi ir somu valodas un pamatizglītības prasmju sniegšana 

imigrantiem un viņu bērniem, kā arī imigrantu iekļaušana Somijas darba vidē. Skola 

darbojas jau 80 gadu, un tās pamatā ir Dānijas tautskolas pamatprincipos balstīta 

metodika, kas orientēta uz vispusīgu pamatizglītību katram cilvēkam kā 

individualitātei, pielāgojot mācīšanās tempu un saturu. 

          Mūs laipni sagaida skolas direktors Tuomas Lankinens, kurš arī iepazīstina ar 

skolas vēsturi un galvenajiem darbības virzieniem. Skolā mācās pieauguši ieceļotāji no 

dažādām pasaules valstīm: Afganistānas, Irānas, Irākas, vairākām Āfrikas valstīm un 

daudzi Ukrainas bēgļi. Vispirms viņi apgūst somu valodu pusgadu vai gadu garās 

programmās, pēc tam izvēlas savām interesēm un prasmēm atbilstošu profesionālo 

izglītību, lai iekļautos Somijas darba vidē. Mēs tiekam iesaistītas skolas dzīvē. Pēc 

tikšanās ar direktoru dodamies uz ēdnīcu, kur ik rītu pulcējas skolas darbinieki, lai, 

kopīgi dzerot kafiju, pārrunātu aktuālus jautājumus, risinātu problēmas. Katras dienas 

rīts šeit sākas īsiem dievvārdiem, kuri iedvesmo pedagogus dienas darbam. Pusdienas 

visi –gan skolotāji, gan studenti –ietur kopā. Pēc stundām atkal visi satiekas kopīgā 

launagā. Tas rada piederības un mājīguma sajūtu, katrs, kas te ieradies, jūtas cienīts un 

novērtēts tāds, kāds ir. Somijā CILVĒKS IR VĒRTĪBA. To izjutām arī mēs. 

             Pie skolas darbojas studentu bērnu pieskatīšanas centrs ( Lastentoiminta), kurā 

mazuļi sadalīti vairākās grupiņās pa 7 bērniem katrā. Vienā grupiņā strādā vismaz divi 

speciālisti, un vajadzības gadījumā arī brīvprātīgie no  dažādām valstīm. Mēs 

iepazināmies ar Annu- jaunieti no Grieķijas, kura tikko uzsākusi brīvprātīgā darbu šajā 

iestādē. Ukraiņu bēgļu bērniņus pieskata speciālisti ar krievu/ukraiņu valodas 

zināšanām. 

                Netālu no skolas atrodas bērnu un jauniešu labklājības nams jeb bērnu nams 

( Kotipesa). Mēs tiekamies ar šīs iestādes direktori Evu-Stinu Haalijoki, kura mums 

pastāsta par bērnu nama darbības pamatprincipiem un laipni izrāda telpas. Viņa apgalvo 

un akcentē, ka viņas kā direktores uzdevums ir darīt visu, lai darbinieki gribētu pie viņas 

strādāt, viņa rūpējas par saviem cilvēkiem, lai tie varētu pilnvērtīgi rūpēties par 

bērniem. Un svarīgi arī tas, ka visi darbinieki veic visus darbus: strādā ar bērniem, veic 

uzkopšanas darbus u.tml. Bērnu namā nokļūst bērni no sociāli nelabvēlīgām ģimenēm, 

bet vecākiem Somijā netiek atņemtas vecāku tiesības. Laikā, kamēr bērni atrodas bērnu 

namā, ar ģimenēm strādā sociālie darbinieki, lai bērni varētu tajās atgriezties. 

Nepārtraukti bērnu vecāki tiek informēti par bērnu sasniegumiem, problēmām un 

izaugsmi. Ir iespēja, ka vecāki apciemo savus bērnus bērnu namā, pat paliekot pa nakti 

īpaši iekārtotā viesu istabā. Bērni šeit uzturas līdz brīdim, kad ir iespējams atgriezties 

ģimenē vai arī viņi ir sasnieguši 18 gadu vecumu. Darbinieki ir kā mammas un tēti, viņi 

rada ģimenes apstākļiem pietuvinātu vidi, lai iemācītu bērniem visas sadzīves prasmes 



 

 

un ļautu pilnvērtīgi iekļauties sabiedrībā. Katram bērnam ir atsevišķa istaba un brīvi 

pieejamas koplietošanas telpas. Izglītību bērni iegūst blakus esošajā pamatskolā. 

                Mums ir arī iespēja apmeklēt ģimenes grupas māju (PRK), kur tiekamies ar 

sociālo darbinieku Joni Heikkilu. Viņš ir viens no šī projekta veidotājiem un līderiem. 

Pamatdoma ir radīt visus nepieciešamos apstākļus, lai no ārzemēm atbēgušie bēgļi – 

pusaudži varētu saņemt saudzīgu rehabilitāciju. Pārsvarā te uzturas bēgļi no Tuvajiem 

Austrumiem un Āfrikas valstīm, šobrīd arī no Ukrainas. Tie ir pusaudži, kuri vieni ir 

pametuši savas ģimenes, lai atrastu patvērumu citās zemēs un varētu ar laiku palīdzēt 

saviem tuviniekiem. Mūs pārsteidz un ļoti emocionāli uzrunā afgāņu puiša Mahdi 

dzīvesstāsts. Bēgļu gaitās viņš devies 14 gadu vecumā, kad viņa ģimene pārcēlusies uz 

Irānu, taču saskārusies ar necieņu pret ieceļotājiem. Mahdu 15 gadu vecumā devies 

tālāk uz Grieķiju un tad nonācis Somijā. Daudzcietušais pusaudzis bijis īsts 

izaicinājums Joni, kurš meklējis dažādus ceļus komunikācijai ar agresīvo, sevī 

noslēgušos un nekam neticošo pusaudzi. Pamazām zēns atvēries un ļoti mainījies, 

šobrīd viņam ir 19 gadu, viņš ir dzīvespriecīgs, atvērts, komunikabls un labprāt dalās 

ar mums un citiem savā dzīvesstāstā. Mahdu pats jau strādā ar citiem bēgļiem, kuri 

nonākuši ģimenes grupas mājā. Viņi īrē no pašvaldības vairākus dzīvokļus 

daudzdzīvokļu mājā. Bēgļi saņem psiholoģisku, sociālu un izglītojošu palīdzību no 

darbiniekiem, vienlaikus dzīvojot normālos apstākļos un paši par sevi rūpējoties. 

Katram bēglim ir viņam pielāgots adaptācijas laiks. Darbinieki dara visu, lai jaunais 

cilvēks atrastu pats sevi un veiksmīgi iekļautos Somijas sabiedrībā. Šeit redzētais un 

dzirdētais liek būtiski mainīt arī mūsu domas un uzskatus par bēgļiem un viņu 

integrāciju sabiedrībā. 

 

 



 

 

 

 

 

 

             Paldies projekta koordinatorei Almai Brikmanei , Ādažu vidusskolai un Ādažu 

novada pašvaldībai par atbalstu.  
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