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Lai popularizētu svešvalodu 
apguvi un tulkošanu, 26. no-
vembrī Eiropas Savienības da-
lībvalstīs norisinājās Briseles 
organizētais tiešsaistes tulkoša-
nas konkurss «Juvenes Transla-
tores». Šogad izvēlēto izglītības 
iestāžu vidū bija arī Rojas vi-
dusskola, ko pārstāvēja trīs ak-
tīvi 11. klases skolēni — Megija 
Janševica, Kristers Straumers un 
Patriks Upners. Lai noskaidrotu, 
kā jaunajiem censoņiem veicās 
un kā ikdienā norit attālinātais 
mācību process, aicinājām jau-
niešus dalīties iespaidos. 

Mūsdienu izaicinājums — 
spēja pielāgoties izmaiņām

Rojas vidusskolas 11. klases skolēni — Megija Janševica (no 
kreisās), Kristers Straumers un Patriks Upners.         Albuma foto

Kristers Straumers: «Lēmumu 
par piedalīšanos konkursā pieņēmu 
apmēram divas nedēļās pirms kon-
kursa. Liels paldies angļu valodas 
skolotājai Lāsmai Jaunozolai, kura 
mums angļu valodas stundā (plat-
formā «Zoom») izteica šādu piedā-
vājumu! Gatavojāmies konkursam, 
izskatot iepriekšējo gadu tekstus un 
tulkojumus. Rezultātu es vērtēju kā 
labu, taču, vēlāk pārskatot savu tul-
kojumu mājās, ieraudzīju dažas ne-
uzmanības kļūdas un misēkļus. Darbs 
netiks vērtēts pēc pareiza atsevišķu 
vārdu tulkojuma vai gramatikas, bet 
gan pēc tā, vai, tulkojot tekstu, netika 
pazaudēta galvenā doma, kā tas bieži 
vien notiek, ja tiek izmantotas tulko-
šanas aplikācijas internetā.

Jaunu valodu apgūšanas procesā 
mani visvairāk aizrauj tas, ka varu 
papildināt vārdu krājumu, izprast ār-
zemju politiķu teikto un iedziļināties 
viņu stāstījumā, tādā veidā sekmējot 
korektu un racionālu nostāju pret 
valstī valdošajiem procesiem. Tas 
palīdz pilnveidot arī manu politisko 
ideoloģiju. Politoloģija ir viena no 
nozarēm, ar kurām es gribētu saistīt 
savu nākotni.
Racionāli domāt stresa situācijās

Uz attālināto mācību procesu 
reaģēju pozitīvi. Protams, reizēm 
ir skumīgi, ka nevaru satikt klases-
biedrus klātienē un iesaistīties so-
ciālajā dzīvē, taču attālinās mācības 
ir lielisks veids, kā uzlabot sekmes. 
Skolotājs tevi nevēro un neredz, vai 
neesi atvēris grāmatu un nenorak-
sti. Mēs dzīvojam gadsimtā, kurā 
skolām būtu jāmāca nevis infor-
māciju iekalt galvā, bet prasmīgi to 
atrast internetā. Cita veida pieeja 
mācībām bija pieļaujama tad, kad 
telefoni nebija pa rokai, bet tagad 
nepieciešamo informāciju var at-
rast dažās sekundēs. Skolai būtu 
vairāk jāfokusējas uz to, lai jau-
nieši spētu šo informāciju pielietot 
un izprast. Šobrīd daudz darba ir 
ne tikai skolotājiem, bet arī skolē-
niem — es ieteiktu respektēt mūsu 
laiku un uzdoto darbu daudzumu 
samazinātu vismaz par 20 procen-
tiem. Darbu daudzums un laiks, kas 
jāpavada pie datora, reizēm ir tik 
liels, ka tas var būtiski traumēt sko-
lēna pašsajūtu un mentālo veselību. 
Ļoti nozīmīga ir prasme komunicēt 
un sarunāties ar skolotājiem — ja 
skolotājs ir pretimnākošs, visu var 
sarunāt. Izšķiroša nozīme ir arī spē-
jai racionāli domāt un strādāt stre-
sa situācijās, ko skola gribot negri-
bot ir radījusi. 
Idille, kas var pazust jebkurā 
brīdī

Brīžos, kad gribas padoties, man 
ļoti palīdz atpūta — reizēm pietiek 
apgulties gultā uz piecām minūtēm. 
Pēc atpūtas esmu attīrījis galvu un 
varu atkal ķerties pie problēmu ri-
sināšanas. «Covid—19» pandēmijas 
laikā lasu grāmatas un skatos filmas. 
Pirms pandēmijas aktīvi iesaistī-
jos Rojas vidusskolas pašpārvaldes 
dzīvē, kā arī piedalījos ārpusskolas 
skatuves runas pulciņā pie Daces 
Brokas. «Covid—19» ir parādījis, ka 
mūsu idille jebkurā brīdī var pazust. 
Dzīve jebkurā brīdī var apgriezties 
kājām gaisā un tevi iznīcināt gan 
mentāli, gan fiziski. Nākotnē mums 
šī pandēmija būtu jāņem kā piemērs, 
paredzot, cik daudz dažādos neplā-
notos un neparedzamos veidos var 
tik grauta mūsu sabiedrība un tās 
iekšējā struktūra, cik ļoti tā var mūs 
sadalīt un cik viegli populisti spēj 
graut valsts iekšējo iekārtu.

Patriks Upners: «Tulkošanas 
konkursā «Juvenes Translatores» 
izlēmu piedalīties uzreiz, tiklīdz 
skolotāja piedāvāja. Angļu valoda 
man padodas jau no mazotnes — 
kāpēc gan nepamēģināt? 20 minū-
tes pirms konkursa sākuma iera-
dāmies skolā, skolotāja pārstāstīja 
konkursa noteikumus un caur e—
pastu iegājām mājaslapā, kur ie-
vadījām unikālos piekļuves kodus. 
Konkursa laikā uz ekrāna bija divi 
lodziņi — kreisajā pusē angliskais 
teksts un labajā pusē tulkojums. 
Tulkošanai bija dotas divas stun-
das. Īpašs sagatavošanās process 
nebija nepieciešams, jo pārzinu an-
gļu valodu diezgan labi. Rezultāts 
vēl nav zināms — tas būs pieejams 
februārī. Tulkojumus nav tik viegli 
izvērtēt, jo teicieni latviešu un an-
gļu valodā ir ļoti atšķirīgi. 

Valodu apguvē un tulkošanā 
mani aizrauj tas, ka neesmu iero-
bežots un varu komunicēt ar dažā-
du tautu pārstāvjiem. Tas paplašina 
arī darba un sadarbības iespējas. 
Kādreiz biju plānojis saistīt nākot-
ni ar būvniecību, inženieriju, bet 
ar laiku domas mainījās. Šobrīd 
mani ļoti aizrauj ideja par savu biz-
nesu — man patīk veidot dizainu, 
izstrādāt reklāmas idejas un radoši 
izpausties, bet par to, kādā jomā 
darbošos, neiespringstu. Viss nāks 
ar laiku — pamēģināšu vienu lie-
tu, otru lietu, līdz nonākšu līdz sev 
piemērotākajam variantam. Bez 
pieredzes dažādās jomās atrast sev 
tīkamāko variantu ir grūti.
Atrisinot vienu problēmu, rodas 
nākamā

Par attālinātā mācību proce-
sa sākšanos nebiju pārsteigts, jo 
sapratu, ka, tuvojoties aukstajam 
laikam, kad vīrusam ir vieglāk iz-
platīties, skolas noteikti tiks slēg-
tas. Biju iedomājies, ka attālinātās 
mācības sāksies jau septembra 
beigās vai oktobra sākumā. Manu-
prāt, mācīties attālināti ir daudz 
grūtāk — nav viegli koncentrēties 

uz mācībām, kad apkārt ir bla-
kus lietas, kas novērš uzmanību. 
Man ir nepieciešama agrā celša-
nās un došanās uz skolu, jo tad 
ir sajūta, ka dodos mācīties sevis 
labad. Attālinātajā mācību pro-
cesā man bieži ir sajūta, ka esmu 
vienā skriešanā, — jāpievienojas 
stundai, jāizpilda mājasdarbi, jā-
uzraksta kontroldarbs, jāiemācās 
jauna tēma, jādomā par rītdienas 
uzdoto un jāvelta laiks arī sev. Ir 
jūtama milzīga atšķirība ikdienas 
komunikācijā gan ar klasesbied-
riem, gan pedagogiem. Komuni-
kācija ar pedagogiem notiek caur 
e—klasi, bet komunikācija ar kla-
sesbiedriem — caur «WhatsApp». 
Ir diezgan sarežģīti uzlabot attāli-
nāto mācību procesu, jo, atrisinot 
vienu problēmu, rodas nākamā. 
Katrs skolēns attālināto mācību 
procesu uztver citādi. Manuprāt, 
mācības vajadzētu strukturēt pēc 
blokstundām un vienā dienā pie-
vērsties tikai vienam priekšme-
tam. Tas atvieglotu darbu gan sko-
lotājiem, gan skolēniem.
Veidojot nākotnes vīziju

Šobrīd izšķirošā nozīme ir pras-
mei pielāgoties izmaiņām. Visi, 
kuri spēj ātri pielāgoties jaunajam 
mācību procesam un jaunajai ikdie-
nai, gūs virsroku un visu veiksmīgi 
paveiks. Tagad gan skolēniem un 
skolotājiem, gan uzņēmējiem un 
valstij ir svarīgi spēt ātri pielāgo-
ties krasajām izmaiņām. Lai cik sa-
režģīti arī nebūtu dotie uzdevumi, 
cenšos paveikt tos pēc iespējas āt-
rāk. Ja cilvēkam ir nākotnes vīzija, 
mērķis un viņš zina, uz ko tiekties, 
viss būs kārtībā — ja kaut kas ļoti 
tiek kārots, būs arī gribasspēks un 
neradīsies vēlme padoties. Katram 
jāizveido sava nākotnes vīzija. Ne-
skatoties uz to, cik mūsdienu pa-
saule ir advancēta, tā ir trausla un 
tai ir savi vājie punkti. Pasaulē no-
tiekošais ir parādījis, ka uz pasau-
les ritmu nevar paļauties un mums 
jābūt gataviem uz visu.»

Megija Janševica: «Par ietei-
kumu piedalīties konkursā un sa-
gatavošanu jāpateicas skolotājai 
Lāsmai Jaunozolai. Uz laiku viss 
bija noklusis — nebija zināms, kā-
dos apstākļos konkurss varēs no-
tikt, bet oktobrī skolotāja vēlreiz 
izteica piedāvājumu. Izlēmu pie-
dalīties, jo tas ir kaut kas jauns un 
nebijis. Arī šajā laikā, kad ikdienas 
gaitās ir iestājusies pauze, tiek pie-
dāvātas iespējas, kā sevi pārbau-
dīt. Vēl viens stimuls ir galvenā 
balva — iespēja doties uz Briseli, 
kur notiks apbalvošana. Konkurss 
tika organizēts Eiropas Savienības 
dalībvalstu skolēniem, kuri ir dzi-
muši 2003. gadā, — skolu varēja 
aizstāvēt divi līdz pieci skolēni. 
Elektroniski tika izvēlētas skolas 
no dažādām Eiropas Savienības 
valstīm — par lielu prieku piecu 
gadu laikā pirmo reizi tika izvēlēta 
arī Rojas vidusskola. Jau tas vien, 
manuprāt, ir sasniegums — iekļūt 
starp spēcīgākajām skolām, kuras 
aizstāv savu valsti. Konkursa gal-
venais mērķis ir attīstīt valodas 
zināšanas ne tikai sarunvalodā, bet 
arī tulkojot — tā, lai teksts būtu lo-
ģiski izprotams. Tulkojot dažādus 
vārdus, ne vienmēr konteksts ir 
pilnībā izprotams, tādēļ tie ne tikai 
pareizi jāiztulko, bet arī saprota-
mi jāizkārto. Pēc noteiktā Eiropas 
laika skolas pieslēdzās «Juvenes 
Translatores» mājaslapai ar indi-
viduāli izsniegtiem piekļuves da-
tiem, katram skolēnam tika izda-
līta vārdnīca, un iztulkotais teksts 
tika iesniegts Eiropas Komisijā.

Sagatavošanās process bija in-
dividuāls — bija iespēja piekļūt arī 
iepriekšējo gadu uzvarētāju tulko-
tajiem tekstiem un izmantot tos kā 
treniņu materiālu. Rezultāti tiks pa-
ziņoti februārī, līdz ar to nav zināms, 
kā esmu nostartējusi, bet esmu no-
skaņota pozitīvi, jo, domājot labas 
domas, labais piepildās.

Attālinātās mācības —  darbs
ar sevi

Esmu zinātkārs cilvēks — šobrīd 
skolā apgūstu angļu un krievu valo-
du, bet nākotnē labprāt apgūtu arī 
franču, turku un itāļu valodu. Mani 
vienmēr ir aizrāvušas valodas — tul-
košana ir lielisks veids, kā pilnvei-
dot prasmes un izzināt svešvalodas. 
Neskaitot šo aizraušanos, brīvajā 
laikā dejoju modes deju studijā «El-
fas» — pandēmijas dēļ treniņi no-
tiek tiešsaistes platformā «Zoom». 
Manā gadījumā laimīgas ikdienas 
atslēga ir dejas un sportisks dzīves-
veids. Esmu arī aizrautīga grāmatu 
lasītāja, vēl jo vairāk šajā laikā, kad 
viss notiek attālināti. Izvēlos grāma-
tas, kas dod padomus par nākotnes 
izvēlēm un citām sfērām, kā arī zinā-
mu cilvēku biogrāfijas. Nākotni plā-
noju saistīt ar tiesību zinātni — vēlos 
būt juriste vai zvērināta advokāte. 
Mani jau kopš bērnības ir aizrāvusi 
doma par palīdzēšanu cilvēkiem — 
mani aizrauj likumu izskatīšana, kā 
arī loģisku un izstrādātu risinājumu 
meklēšana. Šķiet, tas vienkārši ir pa-
licis zemapziņā.

Šobrīd, mācoties attālināti, nākas 
sastapties arī ar dažādiem izaicināju-
miem. Uzzinot, ka sāksies attālinā-
tais mācību process, priecīga nebiju. 
Citiem varbūt šķiet jauki pasēdēt 
mājās ilgāk par divām brīvdienām, 
bet realitātē tas ir nopietns darbs ar 
sevi. Nav viegli motivēt sevi, jo, strā-
dājot vai mācoties no mājām, nevar 
sabalansēt laiku starp darbu un atpū-
tu. Ir rīti, kad piesēžos pie datora un 
noeju nost tikai vēlu vakarā. Grūtā-
kais ir visu paspēt laikā. Lai atgūtu 
enerģijas līmeni, nepieciešama arī 
atpūta. Šim procesam ir savi plusi un 
mīnusi, bet man labāk patika mācī-
ties klātienē, kad skolai, atpūtai un 
mājasdarbiem bija atvēlēts noteikts 
laiks. Šobrīd komunikācija notiek at-
tālināti — tiešsaistē ar «Zoom» vai 
virtuālās skolas palīdzību. 
Izskatīt visus «par» un «pret»

Es ieteiktu meklēt risinājumu, 
kas vismaz daļēji ļautu vidusskolas 
audzēkņiem apmeklēt skolu. Sapro-
tams, ka tas nedrīkst būt ilglaicīgi, 
bet vajadzētu atrast balansu starp 
attālinātajām mācībām un skolas ap-
meklēšanu nedēļas vai dienas ietva-
ros. Mācoties eksāmeniem un vei-
dojot zinātniski pētniecisko darbu, 
skolotājam jābūt pieejamam. Pro-
tams, tiešsaistes stundās ir iespējams 
uzdot jautājumus, bet tas nav tas 
pats, kas sēdēt skolas solā. Pašlaik 
nozīmīgākās prasmes ir komunikāci-
ja un laika plānošana. Šajā procesā 
nepieciešams vairāk komunicēt ar 
skolotājiem, jo, neesot klātienē, ro-
das vairāk jautājumu. Kad gribas pa-
doties, atgādinu sev, ka labi rezultāti 
prasa darbu. Profesija, kuru esmu iz-
vēlējusies, noteikti nav no tām vieg-
lākajām, tādēļ vienmēr sev atgādinu, 
ko un kāpēc vēlos sasniegt. Esmu cil-
vēks, kurš nepadodas un cenšas pa-
veikt uzdoto pēc iespējas labāk. Liels 
paldies vecākiem, kuri mani vienmēr 
iedrošina! 

Uzskatu, ka šis ir lielu pārmaiņu 
laiks. Tas ir kā restarts cilvēcei. Cil-
vēkiem ir vairāk laika visu apdomāt, 
izskatīt visus «par» un «pret». Izcils 
laiks, kad mainīties uz labo pusi. 
Arī manā dzīvē šīs laiks ir ieviesis 
daudz dažādu pārdomu vērtus noti-
kumus, kuri uz dzīvi ļauj paskatīties 
no citas puses. Esmu īstenojusi da-
žādus projektus, kuri man ir devuši 
pozitīvas emocijas, — tādā pat garā 
ceru turpināt!»


