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MĀCĪBU NODARBĪBA “KĀ NEAPJUKT 
INFORMĀCIJAS OKEĀNĀ” 

Gan muzejos un bibliotēkās, gan arhīvos ikdienā notiek pedagoģiskais darbs. 
Dažādās iestādēs šādas aktivitātes apzīmē atšķirīgi, kā nodarbības, lekcijas vai mācību 
programmas, tādēļ šajā rakstā izmantosim apzīmējumu “mācību nodarbība” jeb  
īsāk – nodarbība. 

Šogad aprit piektais gads, kopš Valmieras vidusskolēniem ir iespēja piedalīties 
mācību nodarbībā “Kā neapjukt informācijas okeānā”. 2015.  gadā pēc Valmieras 
muzeja vēsturnieka Alberta Rokpeļņa ierosmes par to vienojās Latvijas Nacionālā 
arhīva (LNA) Valmieras zonālā valsts arhīva un Valmieras integrētās bibliotēkas 
vadība, speciālisti nodarbību sagatavoja un sāka to īstenot. Pirmās nodarbības notika 
2016. gada sākumā. Laikā līdz 2020. gada marta vidum ir notikušas 56 nodarbības, 
piedaloties vairāk nekā 1260 skolēniem. 2020. gada rudenī plānots nodarbības turpināt. 
Žurnālos “Latvijas Arhīvi” ir arī citas publikācijas par dokumentu popularizēšanu 
un skolēnu un studentu izglītošanu arhīvu darbībā, tomēr šāda iniciatīva trīspusējai 
sadarbībai Latvijā pagaidām notiek tikai Valmierā. Lokālā mērogā šādu aktivitāti radīt 
nav sarežģīti. Nepieciešama ieinteresētība, un tas būtu iespējams arī citās pilsētās. 

Kāpēc arhīvam vispār vajadzētu sadarboties ar bibliotēku un muzeju 
skolēnu izglītošanā? Īsi un kodolīgi to skaidrojis Krievijas Zinātņu akadēmijas 
korespondētājloceklis Vladimirs Kozlovs jau 2006.  gadā žurnāla “Latvijas Arhīvi” 
2. numurā. Dažas no viņa atziņām korelē ar veidu, kā notiek skolēnu apmācība 
nodarbībā “Kā neapjukt informācijas okeānā”. Piemēram, viena no atziņām, ka 
visas šīs iestādes vieno tas, ka tās ir atmiņas institūcijas jeb vēsturiskās atmiņas 
glabātāji, kam kopumā ir vairākas līdzīgas funkcijas, kā komplektēšana, glabāšana 
un izmantošana; bet ir arī būtiskas krasi atšķirīgas īpašības, konkrēti – glabāšanas 
objekti. V. Kozlovs raksta, ka muzeji, bibliotēkas un arhīvi ir zinātniski izglītojošas 
organizācijas, bet arhīvu dokumentu izmantošanas iespējas ir daudzveidīgākas 
nekā pārējo iestāžu materiāli. Šis diskutablais apgalvojums rāda būtisku potenciālu 
arhīvu izmantošanai. Saskarsmē ar pusaudžu auditorijām esam konstatējuši svarīgu 
pretrunu. Skolēni kopumā zina, kas ir arhīvs, piekrīt arhīva eksistences nozīmībai 
dokumentārā mantojuma saglabāšanā, tajā pašā laikā sastopam lielu neskaidrību par 
to, kāpēc un kā tieši katram indivīdam arhīvā atrodamā informācija būtu noderīga. 
Jāatzīmē, ka ikdienā gan Valmieras integrētā bibliotēka un Valmieras muzejs, gan 
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Valmieras zonālais valsts arhīvs piedāvā līdzīgas tematiskas nodarbības citām vecuma 
un interešu grupām. Speciālisti iepazīstina ar pieejamām vēstures liecībām, vērtībām, 
dokumentāro un kultūras mantojumu. Tomēr tādā veidā nevar radīt priekšstatu par 
visām iestādēm kā vēsturiskās atmiņas vai kultūras mantojuma glabātājām.

Viens no galvenajiem nodarbības “Kā neapjukt informācijas okeānā” atslēgas 
vārdiem ir “pieejamība”. Būtiski ir panākt, lai nodarbības dalībnieki apzinātos 
pieejamos resursus un tās iespējas uzzināt un pētīt, ko piedāvā katra institūcija. 
Vienlaikus svarīgi, lai skolēni izprastu saikni, ar kuru iestādēs pieejamā informācija 
papildina cita citu. Kā piemērs varētu būt Valmieras rajona laikraksts “Liesma”. To 
izdod kopš 1944.  gada. Visi eksemplāri glabājas Valmieras integrētajā bibliotēkā, 
fotogrāfijas, atmiņas un dažādi priekšmeti par to atrodami Valmieras muzejā, turpretī 
ziņas par redakcijas darbu meklējamas Valmieras zonālajā valsts arhīvā. Cits piemērs 
varētu būt Valmieras Drāmas teātris kā pētījuma objekts. Arhīva fondā ir radošā darba 
un personāla dokumentācija, lugu eksemplāri, programmas, bukleti, foto dokumenti; 
bibliotēkā pieejamas grāmatas par aktieriem, režisoriem, arī izrāžu ieraksti; muzeja 
krājumā glabājas fotogrāfijas, pasākumu afišas un ielūgumi. Svarīgi, lai skolēni būtu 

Piekto sezonu uzsākot. No kreisās: Alberts Rokpelnis, Alīna Pūce un Māra Stabrovska  
Valmieras integrētajā bibliotēkā. 2019. gada rudens. Anetes Bērziņas foto
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informēti, ka savu mācību darbu veikšanai izmantojamo resursu iespējas ir plašas, 
respektīvi, ne tikai internetā atrodama, bieži nepārbaudīta informācija, bet Valmierā 
pieejami arhīva, muzeja un bibliotēkas materiāli. Mēs, nodarbības veidotāji, uzskatām, 
ka, dodot iespēju nodarbības laikā “būt klāt” visās informācijas glabātāju iestādēs 
vienlaikus, skolēna apziņā tiek radīta saikne starp tām, iespējams, laužot stereotipu 
par arhīva nepieejamību. 

Sadarbību Valmierā nodrošina attiecīgo iestāžu speciālisti Māra Stabrovska 
(LNA) un Alberts Rokpelnis (Valmieras muzejs), Valmieras bibliotēku šo gadu laikā 
pārstāvējusi Svetlana Jodo un Elīna Švēde, bet kopš 2019. gada komandai pievienojusies 
Alīna Pūce, kuras pārziņā ir komunikācija ar skolām. Norises vieta visbiežāk ir 
Valmieras integrētā bibliotēka. Nodarbība ir bez maksas, tomēr piedāvājums attiecas 
pamatā tikai uz Valmieras skolām, kā arī vēsturiski Valmieras rajonā ietilpstošajām 
vidusskolām – Mazsalacas, Rūjienas, Naukšēnu. Atsevišķos gadījumos nodarbības 
notiek skolās. 

Otrs svarīgs atslēgas vārds ir “skola”. Lai veiksmīgi organizētu nodarbības, jāizveido 
cieša un stabila sadarbība ar skolu vadību. Pieredze Valmierā rāda, ka tas panākams, 
pirmkārt sadarbojoties ar konkrētiem aktīviem skolotājiem, kā arī iedibinot ciešu 
ikgadēju sadarbību noteiktā mācību gada periodā. Piemēram, jau vairākus gadus 
Valmieras Valsts ģimnāzijas 10. klašu skolēni projektu nedēļas ietvaros ne tikai 
piedalās nodarbībā “Kā neapjukt informācijas okeānā”, bet arī apmeklē un piedalās 
īpaši sagatavotās tematiskās nodarbībās katrā iestādē atsevišķi. Tādā veidā, mūsuprāt, 
skolēni gūst padziļinātu priekšstatu par iestāžu darbu kopumā, iepazīst personālu, 
infrastruktūru un piedāvājuma daudzveidību. Iepazīt arhīva telpas ir būtiski arī no 
cita aspekta. V.  Kozlovs raksta, ka arhīva dokuments pēc savas iedabas ir mazāk 
publisks par grāmatu vai muzeja priekšmetu, un uz Valmieras zonālo valsts arhīvu tas 
attiecināms tiešā veidā, jo arhīva telpas atrodas AS “Valmieras stikla šķiedra” slēgtā 
teritorijā ar pieejamības nosacījumiem. Kā panākt, lai skolēniem rastos interese nākt 
uz arhīvu? Mūsuprāt, viens no veidiem ir veicināt apstākļus, kuros skolēnam rodas 
nepieciešamība izmantot arhīva pakalpojumus. Piemēram, rosinot pētniecisku darbu 
izstrādi skolās. Bet arī tad visefektīvāk šī saikne darbojas, ja skolēns jau iepriekš guvis 
priekšzināšanas par arhīva darbu. Tādēļ jo īpaši nozīmīgs faktors šajā saskares posmā 
ir arhīva darbinieki ar zināšanām un pieredzi dokumentu popularizēšanas darbā.

Tālāk nedaudz par pašu nodarbību. 2015.  gadā tika izstrādāta koncepcija un 
vienošanās starp iestādēm par kopīgi veicamo darbu. Pamatideja bija informēt un 
veicināt izpratni par iestāžu darbu, kā arī mudināt skolēnus prast meklēt un kritiski 
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vērtēt nepieciešamo informāciju. Nodarbības mērķa formulējums – paplašināt 
jauniešu zināšanas par bibliotēku, muzeju un arhīvu, to vērtību informācijas 
saglabāšanā un vietējās sabiedrības attīstībā. Sākot vidusskolas gaitas, skolēniem 
mācību procesā un ikdienā pieaug nepieciešamība pēc drošticamas un vērtīgas 
informācijas. Skolēni tiek mudināti izmantot ne tikai interneta resursus, bet palūkoties 
plašāk un izmantot atmiņas institūciju krājumus. Nodarbība papildināta ar dažādiem 
praktiskiem piemēriem un uzdevumiem, lai skolēni nostiprinātu iegūtās zināšanas. 
Par mērķauditoriju tika izvēlēti Valmieras skolu 10. klašu skolēni. Auditorijas vecuma 
izvēli noteica vairāki faktori. Pirmkārt, proporcionāli liela daļa Valmieras vidusskolu 
audzēkņu ir iebraucēji no citām reģiona pilsētām. Līdz ar to ne visiem ir zināms, 
kādas atmiņas institūcijas Valmierā darbojas. Otrkārt, svarīgi jau 10. klasē skolēnus 
informēt par vietējās atmiņas institūcijās pieejamajiem resursiem, tādējādi, iespējams, 
veicinot zinātniski pētniecisko darbu un citu mācību pētījumu kvalitāti. 

Nodarbības modelis ir vienlaikus izklaidējošs un izzinošs. No sākotnējā, relatīvi 
pasīvā lekcijas formāta mūsu nodarbība dažu gadu laikā ir kļuvusi par aktivitāti, 
kas vērsta uz līdzdalību un refleksiju. Nodarbībā 90 minūšu laikā skolēni uzzina 

Valmieras Viestura vidusskolas 10.a klases skolnieces veic uzdevumu “arhīvists”. 
2020. gada 4. februāris. Anetes Bērziņas foto
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par visu trīs iestāžu darbības pamatfunkcijām, darba metodēm un to, kādas iespējas 
tās ikvienam piedāvā. Paralēli vispārējam teorētiskam priekšstatam par iestāžu 
darbu skolēni veic vairākus praktiskus uzdevumus, iejūtoties bibliotekāra, muzeja 
speciālista, kā arī arhīvista lomā. Notiek literatūras meklēšana un atlase bibliotēkā 
pēc Universālās decimālās klasifikācijas (UDK) sistēmas. Kā pētnieki skolēni veic 
muzejisku priekšmetu atlasi no dotajiem paraugiem, pēc tam vērtē to iespējamo 
nozīmi Valmieras vēstures izpētē un tad pieņem lēmumu par priekšmeta atbilstību 
Valmieras muzeja krājumam. Arhīvu jomā nodarbībā notiek darbs ar dokumentu 
kopijām – kā savietot dokumentus atbilstošā fonda lietās, kā pētīt un atbildēt uz 
jautājumiem par dokumentu izcelsmi un saturu. 

Tādā veidā notiek tieša saskarsme ar glabājamiem objektiem, to atlasi, kritiku 
un glabāšanu. Interpretējot priekšmetu veidus un saturu, nodarbības dalībnieki 
izprot objektu izmantošanas funkcijas. Iespējams, dalībnieki tiek iedrošināti par 
informācijas glabātāju pieejamību konsultācijām un pētniecībai. Apstāklis, ka atmiņas 
institūcijām ir arī vairākas atšķirīgas funkcijas, ir pozitīvs. Tas izglītojošo darbu padara 
dinamiskāku. Kopīgās īpašības ļauj pamatot kopdarbību nodarbību veidošanā, bet 
atšķirīgais padara nodarbības gaitu daudzpusīgu. 

V.  Kozlovs raksta, ka muzeju un bibliotēku sociālā loma sabiedrībā ir labāk 
saprotama, jo jau gadsimtiem ilgi tā bijusi klātesoša. Viņaprāt, visas trīs iestādes 
informācijas glabāšanā un izmantošanā ir līdzvērtīgas. Viņš izsaka pārliecību, 
ka, apvienojot spēkus, būtu iespējams vislabāk nodrošināt vēsturiskās atmiņas 
saglabāšanu un izmantošanu. Šīs atziņas tiek uzsvērtas, vadot nodarbības. Esam 
secinājuši, ka svarīga loma ir tam, ko spēj sniegt pedagoģisko elementu un lokālās 
infrastruktūras iespējas. Tādā veidā šī konkrētā sadarbība rada sistēmu, kas veicina 
izpratni par muzeja, bibliotēkas un arhīva lomu, funkcijām un pieejamību. Pārejot 
uz jauno, kompetencēs balstīto izglītības modeli skolās, pieaug nozīme ne tikai 
konkrētu zināšanu un faktu uzkrāšanai, bet arī apziņai par iegūto zināšanu lietošanas 
iespējām dažādās situācijās. Līdz ar to nodarbība “Kā neapjukt informācijas okeānā” 
ir vērtīgs papildinājums mācību procesam. Apvienojot spēkus vienas pilsētas ietvaros, 
darbojoties ar pusaudžiem, mērķtiecīgi gadu no gada iesaistot skolas, tiek radīts 
potenciāls informētai sabiedrībai.

Alberts Rokpelnis, Māra Stabrovska


