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Senioru Diena
grāmata

Daniels Kēlmans.
Tils
Flāmu XVII gs. leģenda Tils Pūcesspieģelis,
žilbinošais āksts, atriebējs un skaudras
patiesības paudējs, iedvesmojis daudzus
rakstniekus. Visos grūtos laikos drošākais
izdzīvošanas līdzeklis bijuši smiekli, lai cik
nežēlīgi ievainotu miesu un dvēseli tie
slēpj zem jokdara maskas. No vācu valodas
tulkojis Zigurds Skābardis. Dienas grāmata, 2019

Fragmenti
«Mākoņi ir no ūdens,» saka svešinieks. «Neviens uz
tiem nesēž. Eņģeļiem ir ķermeņi no gaismas, un viņiem
nevajag braucamos. Tāpat kā
dēmoniem. Tie ir taisīti no
gaisa. Tāpēc velnu sauc par
Gaisu kungu.» Viņš apklust,
it kā gribētu ieklausīties paša
teiktajā, un ar bezmaz ziņkārīgu izteiksmi aplūko savus
pirkstu galus. «Un tomēr,»
viņš tad saka, «tie ir tikai Dieva prāta daļiņas.»
«Arī velni?»
«Protams.»
«Velni ir Dieva prāts?»
«Dieva prāts ir lielāks par
visu, ko mēs varam iedomāties. Tas ir tik liels, ka spēj
pats sevi noliegt. Ir tāda sena
mīkla: vai Dievs spēj radīt tik
smagu akmeni, ko pats nespēj pacelt? Tas izklausās pēc
paradoksa. Vai tu zini, kas ir
paradokss?»
«Jā.»
«Tiešām?»
Zēns pamāj.
«Kas tad tas ir?»
«Jūs esat paradokss, un
katra bezjēdzīgā Dieva radība arī ir paradokss.»
Svešinieks kādu brīdi klusē, tad savelk mutes kaktiņus
plānā smaidā. «Patiesībā tas
nav paradokss, jo pareizā atbilde ir: protams, ka viņš to
var. Taču pēc tam viņš to akmeni, ko pats nespēj pacelt,
bez pūlēm paceļ. Dievs ir pārāk visaptverošs, lai būtu
viens ar sevi. Tāpēc pastāv
Gaisa kungs ar saviem līdzgaitniekiem. Tāpēc pastāv
viss, kas nav Dievs. Tāpēc pastāv pasaule.»
Zēns aizliek sejai priekšā
plaukstu. Saule nu ir brīva no
mākoņiem, garām aizspurdz
melnais strazds. Tieši tā, viņš
nodomā, tā cilvēkam vajadzētu lidot, tas būtu vēl labāk
nekā staigāt pa virvi. Bet, ja
nu reiz lidot nevar, tad staigāšana pa virvi ir otrā labākā
lieta.
«Es labprāt iepazītos ar tavu tēvu.»

Zēns vienaldzīgi pamāj.
«Labāk pasteidzies,» saka
svešinieks. «Pēc stundas sāks
līt.»
Zēns jautājoši norāda uz
sauli.
«Vai redzi mākonīšus tur,
pamalē?» jautā svešinieks.
«Un garos mākoņus mums
virs galvas? Tos, kas pamalē,
sadzen kopā vējš, tas nāk no
austrumiem, nesdams aukstu gaisu. Mākoņi mums virs
galvas tos uztvers, tad viss atdzisīs vēl vairāk, un ūdens
kļūs smags un kritīs zemē. Uz
mākoņiem nesēž eņģeļi, tomēr ir vērts uz tiem skatīties,
jo tie nes ūdeni un skaistumu. Kā tevi sauc?»

Graudu kaudze
nekad
nepārstāj būt
kaudze tikai
tāpēc, ka no tās
noņem vienu
pašu graudiņu

Zēns viņam to pasaka.
«Neaizmirsti savu āmuru,
Til.» Svešinieks novēršas un
aiziet.
*
Klausam tovakar ir drūmi
ap dūšu. Pie galda sēžot, sirdi
nomāc tas, ka viņš nevar atrisināt jautājumu par graudiem.
Viņš ir sapinies. Ja tev
priekšā ir kaudze graudu un
tu noņem no tās vienu graudu, tad tev joprojām priekšā
ir graudu kaudze. Tagad noņem vēl vienu. Vai tā vēl ir
kaudze? Protams. Tagad noņem nost vēl vienu. Vai tā vēl
ir kaudze? Jā, protams. Tagad
noņem vēl vienu. Vai tā vēl
būs kaudze? Protams. Un tā
arvien tālāk. Tas ir pavisam
vienkārši: graudu kaudze nekad nepārstāj būt kaudze tikai tāpēc, ka no tās noņem
vienu pašu graudiņu. Tāpat
arī graudu kaudze nerodas
no tā, ka kaut kam pieliek
klāt vienu graudiņu. 5
(Turpinājums 9. augusta numurā)
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Latvijā veido senior

Seniori, kuri iesaistās dažādās aktivitātēs, ir sociāli akt
Ieva Štāle
«Izglītība ir mana sirdslieta, un beidzot esmu atradusi to, ko gribu darīt un kas
man patīk,» saka Iveta Cīrule, biedrības Project Net dibinātāja. Šoruden viņa sāks
Latvijā vēl nebijušu, bet pasaulē ļoti populāru kustību –
beidzot arī pie mums tiks atklāta senioru universitāte! Šo
ideju Iveta noskatījusi pasaulē un kā Latvijai piemērotāko
modeli izvēlējusies Portugāles Senioru universitātes veidotāju pieredzi. Tur šī kustība aizsākusies 2005. gadā nelielā pilsētiņā Almeirimā. «Es
ticu senioru universitātes
koncepcijai, ka tā darbosies
arī Latvijā,» uzsver Iveta Cīrule.

Sviedru kapitāls
Biedrības Project Net galvenais darbības mērķis ir izglītības joma – uzņēmējdarbības izglītība un mūžizglītība.
Pašlaik tuvojas noslēgumam
Ivetas Cīrules realizētais Erasmus+ projekts Dial, kura ietvaros izstrādāti digitālo prasmju mācību materiāli senioriem. Tie pieejami virtuālajā
platformā Moodle, un, tā kā šī
projekta ietvaros sadarbojušās četras partnervalstis –
Latvija, Turcija, Kipra un Portugāle –, materiāli ir sagatavoti ne tikai latviešu un angļu, bet arī grieķu, turku un
portugāļu valodā. Taču digitālās prasmes ir tikai viens no
topošās senioru universitātes
mācību moduļiem. Universitātē papildināt zināšanas vai
apgūt jaunas prasmes varēs
visdažādākajās jomās, sākot
no sadzīviskām lietām un
gleznošanas, beidzot ar projektu vadīšanu.
Iveta Cīrule stāsta, kā sākusi darbību: «Līdz šim esmu
aktīvi darbojusies ar dažādiem starptautiskiem projektiem izglītības jomā – uzņēmējdarbības izglītībā, radošo
industriju attīstībā, jauniešu
segmentā. Esmu bijusi lektore daudzos Eiropas projektos. 2013. gadā sapratu, ka ir
nepieciešams dibināt biedrību, jo ir pieejams Eiropas finansējums, lai strādātu ar
projektiem interesantā jomā.
Pirmie gadi gan bija tāds sava veida sviedru kapitāls, kad
rakstu un rakstu projektus,
mēģinu, bet veiksmes faktors
ir mazs. Lai biedrībai apstiprinātu lielāku projektu, nepieciešama iepriekšēja pieredze. Tas ir līdzīgi kā jauniešiem, kuriem vajadzīga prakse, bet pieredzes nav.» Taču,
pateicoties daudziem starptautiskiem kontaktiem, ko
Iveta bija nodibinājusi lektores darbā, viņa sāka veidot

0 Sākotnēji mācības Senioru universitātē notiks Rīgā, bet vēlāk filiāles būs arī Valmierā un Jelgavā.
grupas vairākās vietās. Provizoriski pirmajā akadēmiskajā mācību gadā universitātē ceru iesaistīt 100–15

Senioru
universitātēs
lektori māca
bez atlīdzības
– tas ir
brīvprātīgo
darbs
potenciālo sadarbības partneru tīklu, lai projektus īstenotu kopīgiem spēkiem.

Trešās paaudzes kustība
Ar labu paraugu, kā jāstrādā
biedrībai, Iveta iepazinusies
2012. gada oktobrī, piesakoties
tolaik
populārajās
Grundtvig darbnīcās. Viena
no Ivetas interesēm vienmēr
ir bijusi veselīgs uzturs, dzīvesveids un sports. Kāda no
Grundtvig piedāvātajām iespējām bijusi ar zaļo lauksaimniecību un zaļo domā-

šanu saistīta darbnīca pieaugušajiem Portugālē. Iveta atceras: «Tā bija neliela Portugāles pilsētiņa, kur pašvaldības atvēlētās telpās viena organizācija vadīja veselu institūciju. Tas bija mans sapnis –
vienuviet atrodas jauniešu
māja, karjeras izaugsmes
centrs, notiek dažādas mācības, darbojas veselīga dzīvesveida skola. Nedēļu tur pavadīju kopā ar svešiem cilvēkiem, mācījos zaļo lauksaimniecību, tā bija ļoti interesanta vizīte.»
Kad Iveta atgriezās mājās,
viņas mērķis jau bija ieguvis
konkrētas aprises – nokopēt
Portugāles pieredzi: «Sapratu, ka šajā jomā jāsāk darīt
pašai un jādibina biedrība.
Tā 2013. gadā radās Project
Net. Sāku aktīvi izmantot savus starptautiskos kontaktus
un biedrībai noteicu divus
virzienus – uzņēmējdarbības
izglītība un dažādas prasmes
pieaugušajiem un sports, aktīvs dzīvesveids un veselīgs
uzturs.» Tolaik Iveta iepazi-

nusies ar tagadējo projekta
Dial partneri Kiprā – tā ir biznesa organizācija, kurai Kiprā pieder mācību centrs ar 40
datoriem un pamatdarbība
saistīta tikai ar digitālo prasmju attīstīšanu. «Pašlaik šī
biznesa organizācija kā partneris ir iesaistīta 19 projektos
– tas ir ļoti daudz. Esmu priecīga, ka satiku šos cilvēkus
un attīstījās Dial projekts. Savukārt no digitālo prasmju
projekta attīstījās ideja par
senioru universitāti Latvijā.
Starptautiski to dēvē arī par
trešās paaudzes universitāti
– tā ir sociāla kustība, kas aizsākusies pagājušā gadsimta
70. gados. Universitāte apvieno tos, kuri pabeiguši darba gaitas, un ne vienmēr tas
nozīmē aiziešanu pensijā, tā
var būt arī izdienas pensija,
kad pēc 50 gadu vecuma cilvēks var palikt bez aktīvām
darba gaitām. Šī ir iespēja
bez stiprām likumiskām saitēm nākt uz universitāti, mācīties un uzlabot savas prasmes. Turklāt senioru univer-
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