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7.a klases audzinātājai
Rūtai Mežvējai

7.a klases skolnieka
Didža Pastara

iesniegums

2007. gada Projektu nedēļā piesaku tematu „Lielās blēņas”. 
Veicot šo pētījumu, esmu paredzējis aptaujāt vairāku paaudžu 
cilvēkus un noskaidrot, kādas blēņas viņi ir darījuši bērnībā.

Didzis Pastars
2007. gada martā

Pielicis punktu, nesu atdot skolotājai. Viņa izlasa un, 
neizrādīdama kaut vismazāko pārsteigumu par pieteikto tematu, 
saka: „Tu neesi norādījis datumu, kurā savu pētījumu būsi beidzis, 
rezultātus apkopojis un materiālu sagatavojis nodošanai.”

„Vai tad nodošanas brīdis nav visiem vienāds — līdz nākamajai 
pirmdienai?”

„Neesmu pārliecināta, ka tu pagūsi aptaujāt vairākas paaudzes 
un to aprakstīt vienā nedēļā!”

„Es padomāšu,” saku, ar iesnieguma lapu atgriezdamies 
solā. Klasesbiedrus un draugus aptaujāšu viegli, ar aizņemtajiem 
vecākiem būs grūtāk... Vēl jāatlicina laiks, lai aizbrauktu pie Omes 
pilsētas otrā malā, un, galvenais, — jāpasēž pie vecvecmāmiņas 
slimības gultas un jāuzklausa vēlreiz viņas tik daudz reižu dzirdētie 
stāsti.

„Pastariņ,” domas pārtrauc skolotāja, „tu ilgi domā!”
„Pirmais aprīlis būs īstais datums,” pēc atgādinājuma nolemju 

un dodos pie skolotājas.
„Pirmais aprīlis! Tēmai atbilstošs datums,” viņa pavīpsnā. 

„Varbūt esi sagatavojies mani piemānīt?”
Par tādu mūsu sarunas pavērsienu nolemju atspēlēties.
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“Man, skolotāj, lūgums: kad jūs atvēlētu brīvu brīdi, lai es 
varētu pierakstīt jūsu stāstīto?”

„Manu? Par ko?”
„Par blēņām bērnībā un skolas laikā!”
Klasesbiedri, pacēluši galvas no saviem iesniegumiem, 

sāk ieklausīties. Skolotāja, acis piemiegusi, viltīgi skatās un pēc 
klusuma brīža saka:

„Labi. Bet mūsu saruna būs pēdējā — tad, kad tu visas citas 
paredzētās intervijas būsi jau pierakstījis.”

Vareni! Nebiju cerējis, ka saņemšu piekrītošu atbildi. Tas tik 
būs numurs! Interesanti, kādas būs mūsu Rūtiņas blēņas un ko viņa 
par tādām uzskata? Liekas, ka beidzot projektu nedēļa gatavojas 
kļūt interesanta.

Ko tik šajos gados projektu nedēļās neesam pētījuši! Vienu 
gadu — maizes ceļu no grauda līdz klaipam, citu — par apkārtnes 
dzirnavām, pagājušajā gadā braucām pie saimniekiem, kuri ražo 
jogurtus... Un kas to visu var atcerēties? Bet šogad laikam Rūtiņai 
apnicis izdomāt kopējo tēmu — viņa teica: katram jāizvēlas cits 
izpētes objekts, un klases mērogā būs konkurss par interesantāko. 
Sākumā jau visi bija pārākā sajūsmā — nu tik būs, nu tik darīs! 
Bet šodien, kad jāuzraksta oficiāls pieteikums, lielākā daļa tādi 
sašļukuši. Meitenes gan par kaut ko tur atkal sačukstas, zīmējas ar 
baigi lieliem noslēpumiem, nododot lapiņu, diņģējas ar skolotāju: 
„Jūs taču neteiksiet nevienam? Nu, lūdzu, lūdzu!”

Skolotāja kā vienmēr ar viņām uz vienu roku un apsola 
ar. Sievietes paliek sievietes! Eh, būtu mums audzinātājs viens 
kārtīgs vecis... Nāktu ar mums futeni uzspēlēt... Rīt pat būs tik 
daudz brīva laika — tā saucamajā projektu nedēļā. Marta sākums 
arī jauks un saulains pagadījies. Būtu učuks līdzbraucējs, varētu 
doties pa Amatu ar laiviņu vai kājām kādu gabalu, vai ar ričukiem, 
piemēram, uz Tērveti. Varētu jau arī vieni paši, bet vecāki nelaiž. 
Ar Rūtiņu? Ar Rūtiņu var aiziet uz muzeju vai aizbraukt pastaigāties 
pa Zooloģisko dārzu, bet čaļiem vajag asumu. Televīzijā cik reižu 
dzird sakām — adrenalīnu vajag, adrenalīnu! Kur tad lai šo ņem? 
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Piemēram, iedomājieties, ja jums būtu tāds audzinātājs kā dabas 
pētnieks Māris Olte! Kāpēc ir tā, ka interesantākie cilvēki neaiziet 
strādāt uz skolu? Kāda dzīve būtu skolā, ja vismaz puse učuku 
būtu vīriešu kārtas! Tagad reizēm liekas, ka te valda tāda sieviešu 
mafija. Tēvam saku — jāaiziet uz vecāku sapulci. „Es? Tajā nervozo 
sieviešu barā? Ne par kādu naudu! Pašas taisa problēmas un tad 
meklē vainīgos! Man pietiek ar viņām jau darbā un mājās. Kad es 
gāju skolā, man klases audzinātājs bija vīrietis un mammai arī, 
tāpēc valdīja kārtība un zināšanas, katrs zināja, ko drīkst un ko 
nedrīkst. Tagad? Tagad jūs esat tā izlaidušies, ka uz skolas pusi 
skatīties negribas.” Ar to arī sarunai par vecāku sapulci ir pielikts 
punkts. 

Kā saklausījusi manas pārdomas, skolotāja atgādina par  
vecāku sapulci šovakar. No zēnu rindas atskan necenzēts, 
pārsteiguma pilns izsauciens, kam seko frāze „... aizmirsu večus 
brīdināt! Kas man par to būs, ja viņi neatnāks?”

Pēdējo jautājumu Rūtiņa izliekas nedzirdam, bet izsauciena 
sākums tiek atbilstoši novērtēts: „Visi dzirdējāt? Tātad Aloizam 
desmit soda punkti un pirmdien pēc projektu nedēļas skolā 
jāierodas, līdzi nesot pankūku bļodu klases brokastīm.” „Par ko?” 
šis brēc. „Par tām bliņām,” mierīgi saka Rūtiņa.

Klases audzinātāja cīnās par tīru un daiļskanīgu latviešu  
valodu, cenzdamās izskaust no mūsu runas vismaz to vienu 
nelatvisko, stulbo vārdu, kas dažiem pasprūk katra teikuma galā! 
Bet kur tu glābsies, ja apkārt visa pasaule šo vārdu lieto? Pats 
pielīp, un pats nejauši izsprūk, un tad cep vai veselu dienu un stiep 
uz klasi! Labi vēl, ja kādu nedēļu trīs, četri iekrituši... Bet ja tu 
viens? Tad piecep nu tā, lai visiem pietiek!

Par pankūkām domājot, ierūcas vēders un pakrūte sāpīgi 
sažņaudzas, ziņojot, ka stundas beigušās un var doties uz mājām, 
pa ceļam kafejnīcā paķerot kādu siltu picu. Nevajadzētu jau, 
neveselīgs produkts, bet vēl tikai šoreiz...
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