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8. martā, Starptautiskajā sie-
viešu dienā, apaļu dzīves jubileju 
atzīmēja viena eleganta Talsu sie-
viete — Daina Kalniņa. Tas vien 
šķita pieminēšanas vērts fakts, bet 
izrādījās, ka ir kas vairāk — šogad 
aprit 30 gadi, kopš Daina ir Talsu 
pirmsskolas izglītības iestādes 
«Saulīte» vadītāja, 40 gadi, kopš 
viņa strādā pirmsskolas izglītības 
jomā, bet 50. pastāvēšanas gada-
dienu piedzīvos pats bērnudārzs!

Kad piesēžam uz sarunu Dainas 
kabinetā, nespēju nenovērtēt viņas 
pārdomāto vizuālo tēlu — briļļu 
rāmis piestāv apģērba apkaklītes 
pērļojumam, rotas ir saskaņotas, un 
pamanu, ka pat kapzeķīšu izvēle nav 
bijusi nejauša. Vēlāk Daina atzīst, 
ka, kļūstot par pirmsskolas izglītības 
iestādes vadītāju, viņa izgājusi stila 
kursus. «Bet pucēties man paticis 
vienmēr. Domāju, ka tas man ir no 
mammas. Viņa ļoti ievēroja krāsu 
saskaņošanu, iemācīja to arī mums 
abām ar māsu, tālāk to mantojuši 
mani bērni, un arī 11 gadus jaunajam 
mazdēlam Mikum jau sen ir zināms, 
ka pie zaļām biksēm velkamas zaļas 
zeķes, pie melnām — melnas un tā 
tālāk,» pamanījusi Daina. Viņa sevi 
atzīst par tipisku vizuāliķi, tāpēc va-
rot pat ļoti uzkrītoši skatīties, ja kāds 
ir apģērbies «pārlieku špāsīgi».

Iespējams, ka nepieciešamība tik 
saskaņoti ģērbties ir daļa no tā sau-
camā «teicamnieces sindroma», ko 
Daina bieži izjutusi kā apgrūtinošu. 
Bet kā gan tu, cilvēks, vari neizaugt 
par teicamnieku, ja esi piedzimis pe-
dagogu ģimenē un bērnību burtiskā 
nozīmē pavadījis skolā? «Mana bēr-
nība pagāja laukos — Nevejā, netālu 
no Dundagas. Mamma bija direktore 
Nevejas pamatskoliņā, bet tēvs — 
skolotājs. Bija vēl viena skolotāja, 
un abas ģimenes dzīvoja skolas ēkā. 
Kā no rīta, maza būdama, cēlos, tā 
naktskreklā gāju pie mammas uz kla-
si! Ķemme bija līdzi, mamma man sa-
pina matus, un tad es pēdējā solā visu 
stundu laiku sēdēju, zīmēju, spēlējos. 
Nedrīkstēju traucēt, skaļi sarunāties,» 
atceras Daina. Protams, ne viss gāja 
tik gludi — gadījies arī aizmirst mam-
mas piekodinājumu nedoties uz klasi 
dienā, kad ieradīsies inspekcija, bet 
citā reizē pat piedāvāt skolas pieņem-
šanas komisijas dalībniekiem kādu no 
nesen dzimušajiem kaķēniem!

Vēlāk tētis aicināts darbā
uz Dundagu, kur kādu laiku bijis cie-
ma padomes priekšsēdētājs, vienlai-
kus strādājot arī Dundagas vidussko-
lā, bet mamma pēc Nevejas skolas 
likvidēšanas strādājusi Pūņu pamat-
skolā. Drīz tēvs pārcelts uz Talsiem, 
kur bijis izpildkomitejas priekšsēdē-
tājs, un mamma kļuvusi par vadītāju 
Selekcijas bērnudārzā.

Ja no mammas mantota patika glī-
ti ģērbties, tad tētis Dainai palicis prā-
tā ar lielo mieru un spēju visu saru-
nāt. Ja kādreiz meitas centušās radīt 
iespaidu, ka ir izmācījušās, lai gan no-
slēpt nezināšanu bijis grūti, tēvs tikai 
pateicis: «Nu, labi, labi, lai tā būtu!» 
«Šis teikums manī joprojām skan! Tā 
bija vistīrākā melu atmaskošana, bet 
bez pārmetumiem, vien ar izjūtu, ka 
tēvu apmānīt nav izdevies. Šos vārdus 
mēdzu teikt arī saviem bērniem, un 
viņi var izvērtēt, vai ir vērts turpināt 
melot, zinot, ka mamma tāpat nav no-
ticējusi,» atklāj Daina.

Viņa spriež —, lai gan arī agrāk 
mammas un tēti rūpējās par savām 
atvasēm, tomēr to nevar salīdzināt 
ar mūsdienu situāciju, kad vecāki un 
vecvecāki izteikti gādā, lai bērni nepa-
spertu lieku solīti, nesalītu, nenosaltu. 
Dainai gan prātā nav nācis tāpēc sa-
viem bērniem pārmest, ka viņa savu-
laik no skolas uz mājām nereti mēro-

«Ļoti priecājos par tiem, kuriem viss ir labi»

Pēc uzveduma «No zobena saule lēca». No kreisās — Daina, 
meitas dzīvesbiedrs Jānis, meita Agnese, mazdēls Mikus, dēls 
Jānis un viņa draudzene Evita.

jusi astoņus kilometrus ar kājām. Bez 
tam — šīs atmiņas sagādā prieku! Tas 
bijis laikā, kad Daina mācījusies Dun-
dagas vidusskolā. Sestdienās stundas 
beigušās pusdienlaikā, bet autobuss 
uz Neveju braucis tikai piecos pēc-
pusdienā. «Sniegs, tās lielās kupenas! 
Lēnā gaitā, ik pa brītiņam apsēžoties, 
gāju. Sniegu biju saēdusies, jo droši 
vien slāpa, bet nešķita ne tālu, ne grū-
ti, ne bailīgi. Kad autobuss pabrauca 
garām, drīz biju mājās, tātad ceļā biju 
pavadījusi piecas stundas! Galvenā 
doma bija — jāiet ar kājām, lai ātrāk 
būtu mājās, kaut gan pirms autobusa 
nekad Nevejā nenonācu,» smejoties 
atceras Daina.
Kad ģimene pārcēlusies
uz Talsiem, viņa mācījusies Talsu 1. 
vidusskolā. Par to, ko darīt tālāk, jau-
niešiem nav bijis sevišķi jālauza galva, 
jo izvēli lielā mērā noteikuši vecāki. 
Arī par Dainas turpmākajām gaitām 
neesot bijis jautājumu — jāsāk strā-
dāt mammas vadītajā bērnudārzā un 
neklātienē jāmācās pedagoģija!

Daina arī apprecējās ar topošo pe-
dagogu. Abi kļuva par meitas un dēla 
vecākiem, un viņu atvases apmeklēja 
tieši bērnudārzu «Saulīte». Zinot, ka 
Daina strādā par audzinātāju, torei-
zējā iestādes vadītāja piedāvājusi vi-
ņai darbu. «Saulītē» Daina strādā no 
1979. gada. Starp citu, pirmais bērns, 
kas viņai palicis prātā no pirmās dar-
ba dienas, esot tagadējais izglītības 
pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps!

Kad desmit gadi nostrādāti par 
audzinātāju, toreizējā vadītāja iesau-
kusi Dainu savā kabinetā, paziņojusi, 
ka ies prom no darba, un aicinājusi 
ieņemt vadītājas amatu. «Biju šokā! 
Man tāda doma iepriekš prātā nebi-
ja nākusi! Es taču biju klusa meitene, 
skolā man nepārtraukti atgādināja, 
ka jārunā skaļāk,» atklāj Daina. Viņai 
labi paticis audzinātājas darbs, bet 
tie, kuri iedrošinājuši pieņemt izai-
cinājumu, atgādinājuši, ka vadītājai 
būs iespēja tikt pie dzīvokļa. Kalniņu 
ģimene tolaik mitusi lielā šaurībā, 
tāpēc arī vīram šis šķitis labs iemesls 
piekrist. «Galu galā sanāca, ka gluži 
vai solītā dzīvokļa dēļ esmu šeit. Bet 
dzīvokli mēs nedabūjām!» smejas 
Daina. Lai tiktu pie plašāka mājokļa, 
vīram nācies uz laiku pamest darbu 
skolā, lai posmā, kamēr ceļ jauno 
daudzdzīvokļu māju, veiktu dažādus 
darbus pilsētā, piemēram, raktu grāv-
jus un būvētu tualetes Sauleskalnā.

Dzīvoklis tādējādi gan tika izcī-
nīts, diemžēl jau bija sasniegts kāds 
lūzuma punkts savstarpējās attiecī-
bās, un vīrs aizgāja no ģimenes, dzī-

vokli atstājot sie-
vai un bērniem. 
Daina katrās 
attiecībās cenšo-
ties saskatīt po-
zitīvo un arī par 
bijušo vīru runā 
labu. «Vienmēr 
ar dziļu nožēlu 
skatos uz iziru-
šām ģimenēm, 
kurās ir ilgstošs 
naids. Bijušo lau-
lāto vidū taču ir 

bijis arī ļoti daudz jauku mirkļu! Mēs 
ar vīru bijām klasesbiedri, viņš bija 
ļoti labs bērnu tēvs. Kas nebija labi, 
to negribu pieminēt. Mums jopro-
jām ir ļoti labas attiecības, satiekam 
kā draugi,» apliecina Daina.
Pieņemot vadītājas amatu,
sākums nav bijis viegls. «Nebiju no 
audzinātājām ar lielāko pieredzi, zi-
nāju aizkulises un ļoti vērtēju — vai 
audzinātājas amatā biju gana labs pa-
raugs, lai varētu uzņemties vadītājas 
darbu? Ja ne, tad varēja gadīties, ka 
būs jādzird: «Bet tu jau pati tā nedarī-
ji…» Konstatēju, ka manam darbam 
īpaši piesieties nevar,» atceras Daina.

Problēmas radušās, jo viņa nav 
spējusi kolēģēm pavēstīt, ka būs jau-
nā vadītāja. Tobrīd kolektīvā, pro-
tams, tā bijusi galvenā tēma — kura 
ieņems šo amatu un kā turpmāk būs. 
Beidzot pienākusi diena, kad jauna-
jai vadītājai jāiepazīstas ar kolektīvu. 
Dainai vienā pusē sēdējusi kolēģe no 
grupiņas, otrā — saimniecības pār-
zine. Kad paziņots, ka vadītāja būs 
viņa, abas darbabiedrenes veltījušas 
Dainai pa kārtīgai dunkai. «Tu — no-
devēja!» bijuši pirmie «apsveikuma» 
vārdi. «Ko pēc tam kolēģes pie sevis 
pārsprieda, nezinu līdz pat šim brī-
dim,» viņa saka, bet spriež, ka šajā 
situācijā bijis vērtīgi dzirdēt, kādu 
vadītāju kolēģes gribētu un kādu ne.

Dainu pašu biedējis vadītājas ka-
binets! Daudz labprātāk viņa izstaigā-
jusi bērnudārzu, kurā pazīstams bijis 
ik kaktiņš, iegriezusies pie kolēģiem. 
Par lielāko atbalstu sākuma posmā 
kļuvusi medmāsiņa Ilga Lasenber-
ga, kura Dainai ierādījusi vadītājas 
pienākumus. Jāmācās gan bijis visus 
turpmākos gadus, jo to laikā piedzī-
votas dažādas pārmaiņas. Pirms 30 
gadiem Daina baidījās, vai nebūs par 
klusu vadītājas amatam, taču tagad 
saka: «Nē, vadītājam nav jābūt tam 
skaļākajam. Nepavisam ne! Prasīgam 
jābūt visu laiku, bet ne skaļam.»

Šo gadu laikā piedzīvots ļoti daudz 
sarunu par labām lietām un pārestī-
bām ar bērniem, vecākiem, kolēģiem. 
Dainai īpaši tuva ir bērnu psiholoģija, 
tāpēc laikā, kad pirmsskolas izglītības 
iestādēs diemžēl nav savu psihologu, 
viņa cenšas atrast laiku, lai aprunā-
tos ar bērniem brīžos, kad audzinā-
tājas konstatē, ka viss nav, kā nākas. 
«Mēģinu ar katru bērnu iedraudzē-
ties, dziļāk parunāt, un visai ātri jau 
kļūst skaidrs, kāpēc uzvedība bijusi 
tieši tāda,» Daina atzīst. Viņai patīkot 
palīdzēt, analizēt, ieteikt vecākiem, 
ko saskarsmē ar bērnu varētu uzla-
bot, tāpēc likumsakarīgs šķiet fakts, 

ka Daina jau desmit gadus (vēl viena 
jubileja!) ir Talsu novada bāriņtiesas 
locekle, kuras pienākumos ietilpst arī 
ģimeņu apsekošana.

Darbā lieti noderot ikdienas sa-
skarsme ar diviem no trim mazbēr-
niem. «Pedagogs nedrīkst aizmirst, 
kā ir audzinājis savus bērnus! Peda-
gogs ir vārda tiešā nozīmē mamma! 
Uzskatu, ka grūtāk šai ziņā ir peda-
gogam, kuram pašam nav bērnu. Man 
patīk, ka mazbērni atsvaidzina manus 
priekšstatus par maza bērna attīstī-
bu. Esmu nākusi pie secinājuma, ka 
bērnus audzināt nav grūti, trūkst vien 
pieredzes un zināšanu, bet tās aug ar 
katru bērnu,» uzskata Daina.

Ja kādam šķiet, ka būt pirmsskolas 
izglītības iestādes vadītājam nozīmē 
ieņemt prestižu amatu, viņa nevarot 
piekrist. «Vadītājs ļoti bieži ir zibens-
novedējs, kas mēģina stabilizēt situā-
ciju. Vadītājs mēģina veidot iestādes 
seju, viņam nākas balansēt starp ap-
mierinātību un neapmierinātību, kas 
nāk no vecāku puses. Vadītājam jāzi-
na par visu, kas bērnudārzā notiek. Ja 
to nespētu, tāda ēna, vēl viens stāvs, 
jau nebūtu vajadzīgs. Jā, ja ir paveikts 
kas labs, tad vadītājs aiziet pēc atzinī-
bas raksta, bet, ja atgadījies kas slikts, 
viņš saņem rājienu vai aizrādījumu. 
Bet bērnudārzā notiekošais ir koman-
das darbs, un, ja bērnudārzs ir labs, 
tad tas ir, pateicoties visiem, nevis ti-
kai manis dēļ,» vērtē Daina.

Sarunas noslēgumā
pārspriežam tobrīd vēl tikai priekšā 
stāvošo dzimšanas dienu. Izrādās — 
vecāki savulaik gaidījuši otro bērnu, 
iztēlojoties, ka tiks pie brālīša Jāņa 
trīs gadus vecajai Līgai. Starptautis-

Daina Kalniņa.             Daiņa Kārkluvalka foto

Trīs gadu vecumā. Kopā ar trim mazdēliem.            Albuma foto

Ar mammu un tēti vecākās māsas Līgas 8. klases izlaidumā.

kajā sieviešu dienā gan piedzimusi 
meitiņa Daina, tomēr Jāņa iztrū-
kums vēlākos gados dzimtā ir ļoti 
lielā mērā kompensēts. «Man ir dēls 
Jānis, māsai ir dēls Jānis, un mans 
dēls arī savam dēlam kā otro deva 
vārdu «Jānis»,» uzskaita Daina, pie-
bilstot, ka tie nebūt nav visi Jāņi, kuri 
nu ir sveicami vasaras saulgriežos.

Uz lūgumu sevi raksturot, viņa 
atklāj: «Esmu ļoti emocionāla. Man 
patīk skaistas lietas, manas acis mīl 
skatīties uz skaisto, tāpēc ir svarīgi, 
kādā vidē atrodos gan mājās, gan 
darbā. Man patīk tautasdejas, ko 
agrāk pati dejoju, bet tagad labprāt 
skatos, kā mani bērni dejo, bet es 
šajā procesā esmu iesaistījusies kā 
vērotāja un aukle. Man patīk redzēt 
laimīgus cilvēkus. Ļoti priecājos par 
tiem, kuriem viss ir labi. Esmu laimī-
ga par to, ka mani bērni ir laimīgi, un 
tas man ir ļoti svarīgi.»

Tāda dzīves jubileja maķenīt sa-
traucot. «Tā varēja būt pēc mēneša. 
Pēc diviem! Kāpēc jau tik drīz? Pa-
manīju, ka pirmo reizi es, vasaras 
cilvēks, negaidu pavasari, bet esmu 
aizķērusies sniegpārsliņās un visiem 
gribu iestāstīt, ka vēl taču būs pute-
ņi… Bet jubileja atnāks un aizies. 
Kā jūtos? Negribu būt veca (neviens 
negrib būt vecs!), bet saprotu, cik tas 
ir. Tomēr es jūtos sprigana. Protams, 
dažas lietas notiek lēnāk, un tas nav 
jaunības spriganums, bet veselība 
man ir laba. Tad nu jāsaka — lai āt-
rāk jubileja paiet un atkal varu mie-
rīgi strādāt! Tik ilgi, cik pienākas un 
cik man atļauj. Un neaizstrādāties, 
bet zināt un saprast savu laiku,» ap-
ņēmīgi saka Daina.


