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Ceļvedis „Iekļaujot čigānu skolēnus” paredzēts izglītības iestādēm darbam 
ar čigānu bērniem un vecākiem, kā arī citu tautību cilvēku 
iepazīstināšanai ar čigānu tautas vēstures un kultūras pamatelementiem. 
 

Ceļvedī var iegūt: 
 informāciju par čigānu dzīves situāciju un etnopsiholoģisko 

raksturojumu, 
 metodiskus ieteikumus darbam ar čigānu bērniem, 
 vizuālu priekšstatu par to, kā praksē tiek īstenots multikulturālas  

izglītības process, 
 noderīgu saites, kur atrast papildinformāciju un interesantus 

materiālus. 
 
Šis e-materiāls ir „Izglītības iniciatīvu centra” projekta „Lačo dives, 
draugi!” rezultāts, kura mērķis - veicināt čigānu etniskās un kultūras 
savdabības saglabāšanu un iepazīšanu skolās, veicinot sadarbību un 
starpkultūru dialogu kultūras un sociālo atšķirību samazināšanai. 
 
 
 
 
 
Ceļvedis pieejams elektroniskā formātā biedrības „Izglītība iniciatīvu centrs” mājas 
lapā: www.iic.lv sadaļā Publikācijas. 
 
Izglītības iniciatīvu centrs izsaka pateicību LR Kultūras ministrijai par idejas atbalstu un 
visiem, kas dalījās ar savu pieredzi, ieteikumiem un materiāliem. Ceļvedi izstrādāja: 
Daiga Zaķe, Sandra Kraukle, Kristīne Liepiņa. 
 
Projekta finansētājs - Latvijas Republikas Kultūras ministrija no valsts budžeta 
apakšprogrammas „Nevalstisko organizāciju atbalsts integrācijas jomā” līdzekļiem.  
Par materiāla saturu atbild IIC. 
 
 
 

 
 
 
 

© Biedrība „Izglītības iniciatīvu centrs”, 2012. 
Materiāla izmantošanas gadījumā atsauce uz Izglītības iniciatīvu centru obligāta. 

http://www.iic.lv/
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PRIEKŠVĀRDS 

 
.. kas čigānus mīl, to Dievs mīl .. 

/Z. Mauriņa/ 
 

 
2005.-2015. gadu starptautiskas organizācijas pasludinājušas par čigānu (romu) 
integrācijas desmitgadi, lai risinātu šīs etniskās grupas sociālās atstumtības problēmu. 
Kādēļ valstis vienojušās par īpašu atbalsta pasākumu sniegšanu čigānu kopienai? 
Tādēļ, ka katrai kultūras grupai ir sava attīstības loģika un tautām pastāv atšķirīga 
reakcija uz pārmaiņām, tādēļ, ka etniskās parādības nav skaidrojamas pēc vienotas 
shēmas. Analizējot čigānu kultūras attīstību un atšķirīgo reakciju uz pārmaiņām, var 
secināt, ka jāveido jauns skatījums par čigānu izglītošanu, jo čigānu kā etniskas nācijas 
ieguldījums un tas atšķirīgais, ko viņi ienes sabiedrībā, netiek atzīts pozitīvā veidā 
pamatmasas izglītībā. 
 
Kādēļ jāiekļauj čigānu bērni izglītībā? Tādēļ,  ka teikums, kuru tik bieži lieto pedagogi, - 
„Mums visi bērni ir vienādi!” - ir pamatots bērnu tiesību kontekstā, bet nav 
pieņemams no bērncentrētas izglītības filozofijas viedokļa. Par laimi, visi bērni nav 
vienādi. Tāpēc skolotāja darbam daudznacionālā skolēnu kolektīvā ir sava specifika, 
kas jāņem vērā mācību un audzināšanas procesā, respektējot dažādu tautību skolēnu 
etniskās īpatnības. 
 
Čigānu etniskās kopienas iezīmju, kas nosaka čigānu skolēnu iekļaušanās izglītības 
vidē īpatnības, izpēte, ļauj secināt, ka čigānu etniskajai kopienai ir raksturīgi 
norobežoties, ko veicina mūsdienu sabiedrībā eksistējošais sociālo attiecību modelis. 
Šis apstāklis būtiski ierobežo iespēju un pieredzi čigānu kopienai darboties kopā, 
iekļauties un integrēties. Lai pārvarētu čigānu etniskās kultūras, kā arī sociālo apstākļu 
un sabiedrības attieksmes radītās barjeras, jāveido pozitīva pieredze jau pirmsskolas 
un skolas vecumā. Tas apstiprina to, ka skolotājiem viens no sākuma uzdevumiem 
darbā ar čigānu skolēniem ir apzināt un pārvarēt etniskās barjeras, radot čigānu 
skolēniem jaunu un pozitīvu pieredzi izglītības vidē.  
 
Šo ceļvedi lūdzam neuztvert kā „recepšu grāmatu”, bet gan kā labo domu ierosinātāju 
skolotājiem un citiem interesentiem soli pa solim virzīties uz pozitīvu saskarsmi un 
labiem darba rezultātiem. 
 
Lai ceļvedis palīdz spert soļus pareizā virzienā!  
 
 
 

Daiga Zaķe, Dr. paed. 
Izglītības iniciatīvu centra direktore 



5 

 

I.DAĻA 

 ČIGĀNU DZĪVES SITUĀCIJA, ETNOPSIHOLOĢISKAIS 
RAKSTUROJUMS UN ETNOSOCIĀLĀS TENDENCES 

 

Romi vai čigāni? 

Pašnosaukums „romi” (roma, romani) tiešā tulkojumā nozīmē  
„cilvēki” jeb „tauta”. 

 
Termins „romi” attiecas uz dažādām 
cilvēku grupām, kas sevi dēvē par 
romiem, čigāniem, ceļotājiem, 
manušiem, aškaliem, sintiem, kā arī 
citādi. Romi ir daudzās pasaules valstīs 
dzīvojoša tauta, tādēļ viņu arī dēvē 
dažādi: angļi par Gypsies - („ēģiptieši”), 
ungāri - Cigany Pharao n`epek 
(„faraonu cilts”), francūži - Bohemiens 
(„bohēmisti”), holandieši - Heidens 
(„elku pielūdzēji”), somi – Mastalainen 
(„melnie”) u.c. (Acton, Mundy, 2002).  
 
Latvijā vēsturiski pieņemts lietot 
terminu „čigāni”, taču Eiropā un arī 
viņu pašu skatījumā vārdam “čigāns” 

piemīt negatīva nokrāsa. Nereti arī 

Latvijas čigāni izsaka vēlmi saukties par 
„romiem”, kā dēvē sevi pašu valodā un 
kā tas tiek darīts citās Eiropas valstīs. 
Latvijā tiek izmantoti abi termini, bet 
termina „čigāni” lietojuma nolūks 
nekādā ziņā nav noniecināt romu 
grupu un attiecīgo kopienu dažādību 
vai veicināt stereotipus. Tā kā daudzas 
Latvijas čigānu kultūras organizācijas 
savos nosaukumos (piemēram, Latvijas 
Čigānu nacionālā kultūras biedrība) un 
vairākas valsts institūcijas (piemēram, 
Centrālā statistikas pārvalde) lieto 
vārdu „čigāni”, bet ES dokumentos tiek 
lietots vārds „romi” , tad arī šajā 
ceļvedī tiks izmantoti abi termini. 

 

Čigāni – skaitliski lielākā Eiropas etniskā minoritāte 

Čigāniem nav savas nacionālas valsts, un tie tēlaini izsakās, ka viņi atrodas 
mūžīgā ceļā uz mītisko Sapņu zemi, ko viņi dēvē par Romanistanu.  

 
Tomēr čigāniem ir savs nacionālais 
karogs, kas oficiāli 
pieņemts 1. Vispasaules 
romu kongresā 1971. 
gadā. Zaļi zilais karogs ar 
sešpadsmit spieķu riteni 
centrā simbolizē šīs tautas 
brīvību, dabiskumu un mūžīgo 
ceļošanu starp debesīm un zemi. 
 

Vairāk nekā tūkstoš gadu čigāni ir bijuši 
Eiropas civilizācijas neatņemama 
sastāvdaļa. Mūsdienās čigāni ir 
lielākā etniskā minoritāte Eiropā, 
kas dzīvo visās Eiropas 
Savienības dalībvalstīs (Eiropā ar 
aptuveni 10–12 miljoniem 

cilvēku) un arī daudzās citās pasaules 
valstīs. Kopējais čigānu skaits pasaulē ir 
apmēram 15 miljoni (Turcijā ~ 2-5 
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miljoni, ASV ~ 1 miljons, Rumānijā ~ 1-
2,5 miljoni, Spānijā ~600-800 tūkstoši, 
Slovākijā, Bulgārijā, Lielbritānijā, 
Albānijā un citur - vairāki tūkstoši). 

Eiropā – apmēram 8 miljoni, tai skaitā 
Austrumeiropā – aptuveni 6 miljoni 
(pēc Eiropas Komisijas Ziņojumu 
datiem). 

 

Čigānu izcelsme  

Čigānu nacionālo identitāti veido sociālā atmiņa un tautas atmiņa.  
Tāpēc čigāniem ir bezgala dārga viņu vēsture un vecākā paaudze, kura tiek 

godāta un augstu vērtēta. 
 
Mums, tāpat kā citiem autoriem, kas 
izteikušies par čigānu izcelsmes 
jautājumiem, nav nekādu ticamu 
avotu, līdz ar to šis materiāls nevar tikt 
uzskatāms par vēsturisku faktu 
dokumentu. Tomēr, lai skolotāji varētu 
labāk izprast čigānu etniskās kopienas 
būtību, esam apkopojuši biežāk 
pieminētos faktus un informāciju 
priekšstata iegūšanai. 
 
Sabiedrības apziņā nostiprinājies 
(tomēr vēsturiski nav pierādīts), ka 
čigānu tautas priekšteči ir cēlušies no 
Ziemeļrietumu Indijas, kur vēl tagad 
dzīvo tiem radniecīgie dardi un kafri, 
un pametuši Indiju 1. gadu tūkstotī. 
Sākotnēji viņi uz dzīvi apmetās Āzijā un 
Ēģiptē. 2. gadu tūkstoša sākumā viņi 
pavirzījās uz Balkānu pussalu.  
 

15.-16. gs sākumā čigāni apmetās 
Eiropā, kur sākotnēji tika uzskatīti par 
izceļotājiem no Ēģiptes. Vēlāk šīs 

tautas ceļš veda uz Ziemeļāfriku, bet 
19.gs uz Ziemeļ- un Dienvid-Ameriku 
un Austrāliju, kur sākotnējo labvēlīgo 
attieksmi pret viņiem Eiropā nomainīja 
turpmāk visur pa pēdām „sekojošais” 
priekšstats par čigāniem kā klejotāju 
tautu, kas nodarbojas ar zīlēšanu un 
diedelēšanu. Par to čigānus pasludināja 
ārpus likuma un nereti izsūtīja ārpus šo 
valstu robežām. Masveida nelikumīga 
un neoficiāla čigānu izvešana ārpus 
savas valsts robežām novērota arī 
mūsdienās – čigāni tiek nelikumīgi 
deportēti uz citām valstīm un tiek 
likvidētas etnisko čigānu nelegālās 
apmetnes. 
 
Savos klejojumu gados čigāni 
apvienojās taboros, kuru locekļiem 
nebija obligāti jābūt asinsradiniekiem. 
Taboros parasti bija 5-10 vai 20-25 
teltis. Darbs bija kolektīvs, un sapelnītā 
nauda tika sadalīta visiem tabora 
locekļiem. Čigāniem klejotājiem 19. un 
20.gs sākumā parasti bija daudzbērnu 
ģimene. Ģimenē valdīja patriarhāts – 
vīrietis bija neapstrīdama autoritāte. 
Čigānu ģimenēm bija raksturīga 
ekonomiskā sadarbība, izslēdzot 
konkurenci, vienlīdzības princips vienas 
paaudzes ietvaros un vecākās 
paaudzes pārākuma hierarhija.  
 
Laulības slēgšanas ierasta forma bija 
precināšana jeb savešana. Bērnus 
varēja saprecināt jau zīdaiņa vecumā. 

http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Dardi&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/wiki/Kafri
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Dažām čigānu grupām bija nosacījums 
maksāt izpirkumu par līgavu. Dažkārt 
līgavu vienkārši nozaga un šādas 
laulības bija visai izplatītas. Čigānu 
dzīvē liela nozīme bija dzimtām, kuru 
saknes sniedzās līdz trešajai paaudzei. 
Tām gan nebija funkcionāla nozīme 
dzīves vietas izvēlē, vienas dzimtas 
locekļi varēja nesapulcēties kopā 
nekad.  
 
Čigāni bieži vien ir pieņēmuši tās valsts 
vai mītnes zemes ticību, kurā viņi 
dzīvo, piemēram, Krievijā viņi ir 
pareizticīgie, Balkānu valstīs – 
musulmaņi - sunnīti, Eiropas valstīs – 
katoļticīgie.  
 
Līdztekus izplatītākajiem nodarbošanās 
veidiem – tirgošanās, zīlēšana, kalēja 
darbi, kokgrebšana, u.c.- čigāni ir 

slaveni kā muzikanti, dejotāji un 
dziedātāji.  
 
2. pasaules kara laikā Eiropā tika 
iznīcināti ap 500 tūkstošiem čigānu, arī 
Latvijas čigāni tika pakļauti represijām. 
1941. gada ziemā tika iznīcināti vairāk 
kā puse Latvijas čigānu - apmēram 
2000 cilvēku. 
 
Pēc kara daudzi šīs tautas pārstāvji 
atteicās no klejojumiem un izvēlējās 
dzīvot vienā vietā. Tādējādi izveidojās 
čigānu inteliģences slānis un sāka 
attīstīties čigānu kustība – 1971. gadā 
pie ANO tika izveidota Vispasaules 
čigānu savienība, kas zem sava spārna 
apvienoja Eiropas čigānu organizāciju 
pārstāvjus.  
 
 
 

 
Foto: no Danas Didžus personīgā ģimenes arhīva 

 

Valoda 

 
Čigāni runā valodā, kas pieder pie 
indoeiropiešu valodu saimes un 
indoirāņu zara indiešu valodu grupas.  
 
ANO konvencijas par genocīda 
novēršanu (1948.) punkts 3.1. nosaka, 
ka aizliegt lietot savu valodu kādai 
noteiktai grupai ikdienas saskarsmē vai 
skolā vai drukātajā valodā ir valodas 
genocīds. Tomēr šis lingvistiskais 

genocīds tiek praktizēts visā pasaulē, jo 
minoritāšu valodas var tikt aizliegtas 
gan caur likumiem, gan caur 
iebiedēšanu utml. Situācijā, kādā 
šobrīd dzīvo čigāni visā pasaulē, viņi ir 
tendēti būt bilingvāli, jo lieto gan 
mātes, gan zemes, kurā dzīvo, valodu. 
Tomēr čigānu valodas statuss visā 
pasaulē joprojām ir zems. Ieskats 
vēsturē rāda, ka viduslaikos čigānus 

http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Indoir%C4%81%C5%86i&action=edit&redlink=1
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apspieda katoliskā baznīca, jo viņi 
runāja valodā, ko neviens nesaprata. 
Čigāni tika spīdzināti, ieslodzīti un 
dedzināti sārtos. Viņiem tika aizliegts 
runāt čigānu valodā, bet, ja pieķēra to 
darām, dažkārt pat nogrieza mēles. 
Šajā laikā no ģimenēm izņēma bērnus 
un sūtīja uz institūcijām, kurās ignorēja 
čigānu valodu un kultūru. Šāda 
attieksme pret čigāniem turpinājās 16.-
18. gs. lielākajā Eiropas daļā. Ungārijā 
karaliene Marija Terēze piespieda 
čigāniem personvārdus mainīt uz 
ungāriskiem un aizliedza runāt čigānu 
valodā. Par runāšanu savā dzimtajā – 
čigānu – valodā nogriezt mēli bija 
populāri Spānijā un Somijā. Arī 20. 
gadsimtā dažviet Eiropā vēl turpinājās 
šāda klaji negatīva attieksme un sodu 
sistēma pret čigānu ģimenēm. 
Komunisma periodā čigānu valoda tika 

aizliegta dažās Austrumeiropas valstīs, 
piemēram, Bulgārijā, kur publiskās 
vietās tika izliktas zīmes, kas aizliedza 
runāt čigānu valodā. Izglītības situācija 
nebija citādāka - bērni skolā jutās 
apkaunoti, ja viņi bija čigāni un lietoja 
savu valodu.  
 
Lielākā daļa čigānu pārvalda tās tautas 
vai zemes valodu, kurā viņi dzīvo. 
Apmešanās vai nometināšanās procesā 
izveidojās liels skaits subetnisku čigānu 
grupas: kelderari, lovari, servi un 
daudzas citas grupas. Taču čigāniem, 
kas tagad dzīvo izkaisīti visā pasaulē, 
nav vienas kopīgas literāras valodas – 
viņi runā visai atšķirīgos dialektos, 
aizgūdami daudz ko no tās 
pamattautas valodas, kuras vidē viņi 
dzīvo.  

 
ANO konvencijas par genocīda novēršanu (1948.) punkts 3.1. nosaka, ka aizliegt 

lietot savu valodu kādai noteiktai grupai ikdienas saskarsme vai skola vai 
drukātajā valoda ir valodas genocīds.  

Tomēr čigānu valodas statuss visa pasaulē joprojām ir zems.  
 

Kultūra 

 
Aizgūstot un pārņemot nacionālās 
folkloras elementus no tautām, kurām 
līdzās viņi dzīvo, čigāni ir devuši 
ievērojamu pienesumu šo tautu 
kultūrā.  
 
Čigānu tautas folklorai raksturīgie žanri 
ir dziesmas, pasakas, leģendas, 
anekdotes un parunas. Dziesmu žanri ir 
visdažādākie, piemēram, liriskās, 
episkās un kara dziesmas. Speciālisti 
atzīst, ka čigāniem ar latviešiem ir 
kopīgi tādi žanri, kā bāreņu dziesmas, 
krogus (dzīru) dziesmas. Čigānu 
pasakās lielu vietu aizņem sižeti, kas 
apraksta burvestības, velna izdarības, 

miroņu celšanos no kapa. Daudzas 
pasakas attēlo čigānu sadzīvi, stāsta 
par to, kā čigāns piemāna un piemuļķo 
muižnieku, kā iemīlas un nolaupa 
līgavu, kā piedalās zirgu zagšanā.  
 
Čigānu mūzikai ir sarežģīta ritmika, 
spilgti emocionāls atskaņojums un 
improvizējoša muzicēšanas maniere. 
Nozīmīga čigānu muzikālās folkloras 
ietekme ir, piemēram, rumāņu un 
ungāru vijolnieku melodijās un spāņu 
dejās flamenko. Tā ir pasaulē iecienīta 
mūzika: flamenko stils - Spānijā, 
verbunkošs - Ungārijā, bet Krievijā - 
slavenās čigānu romances ģitāras 

http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Flamenko_stils&action=edit&redlink=1
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Verbunko%C5%A1s&action=edit&redlink=1
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pavadījumā. Šī saistība ir senas cilmes, 
un tā ir tas stiprais garīgais pamats, kas 
darījis iespējamu savas kultūras 
saglabāšanos, gadsimtu gaitā klejojot 
dažādās zemēs. 
 
Čigānu literatūra radās šī gadsimta 
20.gadu vidū, kad uz krievu alfabēta 

pamata tika izveidota čigānu rakstība. 
Vienotas literārās valodas nav, jo 
čigānu valodai ir daudz dialektu. Līdz ar 
to tas ierobežo rakstnieku darbību un 
lasītāju skaitu, jo attiecīgo rakstnieku 
darbus saprot tie čigāni, kas runā 
attiecīgā autora dialektā. 

 
Čigāni latvju dainās: 

 
Še čigāni bagātāki 

Par visiem čigāniem: 
Jauni kungi zābakos, 
Jumpraviņas kurpītēs. 

Ka man byutu tei naudeņa, 
Kas guļ jyuru dybynā, 

Es nūpierktum tū šķiuneiti 
Ar visimi čyg onim. 

 
 

Izglītība 

Teiciens vēsta, ka čigānu bērni  dziedāt un dejot iemācās ātrāk,  
nekā runāt un staigāt. 

 
Pēc Austrumeiropas valstu 
demokratizēšanās 90-os gados 
mainījās arī izglītības sistēmas, un tās 
kļuva atvērtākas čigānu kopienām. 
Pamatā šo iniciatīvu uzņēmās izglītības 
ministrijas, dažos gadījumos – 
nevalstiskās un cilvēktiesību 
organizācijas. Tika pat izdotas skolas 
grāmatas čigānu valodā un organizēti 
skolotāju mācību kursi, lai sekmētu 
čigānu izglītošanas procesus. Čigānu 
valoda un kultūra tika ietverta dažu 
atsevišķu valstu skolu mācību saturos, 
bet tā netika mācīta majoritāšu 
skolēniem. Pētījumu dati apliecina, ka 
čigānu valoda un kultūra tika iekļauta 
atsevišķās skolās ar tendenci izveidot 
tā saucamās “geto” skolas. Un tādēļ 
pat tajās valstīs, kur dzīvo daudz čigānu 
tautības cilvēku (Turcija, ASV, Spānija, 
Rumānija, Ungārija u.c.), lielākā daļa 
majoritāšu skolēnu neko nezina par 
čigānu valodu, kultūru un vēsturi. Ja 
palūkojamies uz izglītības saturu, top 
skaidrs, kāpēc tas tā ir: mācību 

grāmatās nekas netiek rakstīts par 
čigānu vēsturi, par čigānu ietekmi uz 
mūziku, uz rakstniecību un viņu 
ietekmi uz pasaules kultūru kopumā.  
 
Otrs iemesls čigānu integrēšanai skolās 
bija politisks, un tas saistījās ar ANO 
konvenciju par bērnu tiesībām (1989). 
Lielākajā daļā Austrumeiropas valstu ir 
starptautisku organizāciju, kā ANO, 
Eiropas Savienība, dalībvalstis. Bērnu 
tiesību konvencija nosaka, ka katram 
bērnam ir tiesības iegūt pamatizglītību 
savas mātes valodā. Un tā ir valsts 
atbildība – nodrošināt šo iespēju. 
Dažas Austrumeiropas valstis, 
parakstot šo dokumentu, sāka 
konsekventi ieviest čigānu valodu 
skolās, tomēr pēc dažiem gadiem 
pārtrauca šīs aktivitātes. Oficiālais 
iemesls – skolēni nevēlas mācīties 
čigānu valodu un kultūru. Bet patiesībā 
- zināšanu trūkums, kā organizēt 
bilingvālo izglītības procesu čigānu 
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skolēniem, bija tas, kas radīja šo negatīvo rezultātu.  
 
 

Čigānu kultūra iedvesmojusi spilgtu tēlu radīšanai latviešu kultūras darbos:  
 

 Ērika Ādamsona pasaku poēma “Čigānmeitēns Ringla” 
 J.Lūsēna un M.Zālītes rokopera “Sfinksa” par čigānu gaišreģi Eiženu Finku 
 Maijas Tabakas darbi, piemēram, ”Ame Roma”  
 Ingas Ābeles prozā 

 

Latvijas senākā mazākumtautība – čigāni 

 
Latvijā čigāni dzīvo vairāk kā 500 
gadus. Mūsu zemē viņi ieceļoja 15. un 
16. gadsimtā no Svētās Romas 
impērijas un Polijas-Lietuvas kopvalsts, 
par ko liecina daudzu latvijas romu 
dzimtu vāciskotie - Kleini, Leimaņi, 
Neilandi - un poliskotie - Putraškēvici, 
Marcinkeviči, Rudeviči, Dombrovski - 
uzvārdi. Viņi turpināja dzīvot taboros, 
saglabādami tradicionālo dzīvesveidu. 
Ilgstoši dzīvojot Latvijā, klejošanas 
iezīmes vietējie čigāniem izzuda, jo viņi 
apmetās uz patstāvīgu dzīves vietu 
(visvairāk Abavas ielejā).  
 
Čigānu kultūra, īpaši mākslinieciskajā 
jomā, sāka uzplaukt Latvijā 20 
gadsimta 20.-30.gados. Tāpat kā citas 
etniskās minoritātes, arī čigāniem bija 
atbilstošas juridiskās garantijas un 
iespējas savas dzīves veidošanai. 1931. 
gadā tika dibināta biedrība “Čigānu 
draugs”, darbojās čigānu koris un 
izdota Jaunā Derība čigānu valodā, ko 
no latviešu valodas pārtulkoja Jānis 
Neilands (1919. – 1999.).  
 
Otrā pasaules kara laikā čigāni smagi 
cieta nacistu iznīcināšanas kampaņās, 
kuras var salīdzināt ar ebreju 
holokaustu. Tāpat kā ebreju gadījumā, 
bija latvieši, kuri glāba čigānus no 
iznīcināšanas, piemēram, Sabiles 

čigānu glābējs Mārtiņš Bērziņš. Pēc 
Otrā pasaules kara 1956. gadā PSRS 
Augstākā padome izdeva dekrētu, kas 
paredzēja čigānu reģistrēšanu un 
nodarbināšanu pilsētās un ciematos, 
tomēr PSRS laikos maz čigānu bija 
iesaistīti legālās darba attiecībās, tādēļ 
šī etniskā grupa bija vismazāk integrēta 
Latvijas sabiedrībā. Salīdzinoši augstās 
dzimstības un ieceļošanas dēļ čigānu 
skaits Latvijā pieauga no 4301 1959. 
gadā līdz 7044 1989. gadā. 
 
Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas 
apmēram 90% no čigāniem ieguva 
Latvijas pilsonību, neprasot pēc 
īpašiem kursiem un palīdzības latviešu 
valodas apgūšanā. Latvijā čigāniem ir 
sava ābece, izveidota čigānu - latviešu - 
angļu vārdnīca, izdota reliģiskā 
literatūra čigānu valodā.  
 
Mainoties sociālajai un ekonomiskajai 
situācijai, īpaši pēc Latvijas 
uzņemšanas Eiropas Savienībā 2004. 
gadā, daļa čigānu izceļoja uz 
Rietumeiropu (galvenokārt uz Angliju), 
gan bijušajām PSRS valstīm 
(galvenokārt uz Krievijas galvaspilsētu 
Maskavu).  
 
Pēc 2011. gada tautas skaitīšanas 
datiem Latvijā dzīvo vairāk nekā 170 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%93t%C4%81s_Romas_imp%C4%93rija
http://lv.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%93t%C4%81s_Romas_imp%C4%93rija
http://lv.wikipedia.org/wiki/Polijas-Lietuvas_kopvalsts
http://lv.wikipedia.org/wiki/Jaun%C4%81_Der%C4%ABba
http://lv.wikipedia.org/wiki/Sabile
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C4%81rti%C5%86%C5%A1_B%C4%93rzi%C5%86%C5%A1&action=edit&redlink=1
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tautību iedzīvotāju, no tiem oficiāli ir 6 
452 iedzīvotāji, kas reģistrēti kā čigāni. 
Tomēr čigānu skaits Latvijā pēc 
oficiālajiem tautas skaitīšanas datiem ir 
apmēram uz pusi mazāks, nekā 
patiesais čigānu izcelsmes iedzīvotāju 
skaits. Atšķirību no tautskaites datiem 

čigānu līderi skaidro ar to, ka oficiālajos 
dokumentos čigāni norādot citu 
tautību. Lielākās čigānu kopienas dzīvo 
Rīgā, Jelgavā, Ventspilī, Talsos, 
Jūrmalā, Daugavpilī, Tukumā, Kuldīgā, 
Jēkabpilī, Sabilē un Krāslavā. 

 
 

Pašlaik čigāni ir vienīgā tautība Latvijā, kurai dzimstība pārsniedz mirstību. 
 
 
Čigānu kopienas „apburtais loks”: 
 
 

 
Avots: www.neogeo.lv 
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ROMU TIESĪBAS UZ IZGLĪTĪBU: NORMATĪVO DOKUMENTU 
KOPSAVILKUMS 

 
Romu tiesības uz izglītību Latvijā 
nosaka virkne starptautisku un Latvijas 
iekšējo normatīvo dokumentu: 
 
Katram cilvēkam ir tiesības uz izglītību 
– to kā vienu no cilvēka pamattiesībām 
pasludināja jau pirmais starptautiskais 
dokuments, kas ietver cilvēktiesību 
uzskaitījumu - 1948. gada ANO 
Vispārējā cilvēktiesību deklarācija, 
nosakot normu, ka pamatizglītība ir 
obligāta1. 
 
Savukārt Latvijai saistošā ANO 
Konvencija par bērna tiesībām nosaka, 
ka izglītošanas mērķis ir attīstīt katra 
bērna personību, talantus, 
intelektuālās un fiziskās spējas to 
vispilnīgākajā apjomā. Konvencija 
nosaka, ka valstīm, atzīstot bērna 
tiesības uz izglītību, lai nodrošinātu šo 
tiesību realizēšanu uz vienādu iespēju 
pamata, cita starpā2 ir jāveic pasākumi, 
lai sekmētu skolu regulāru 
apmeklēšanu un samazinātu to 
skolēnu skaitu, kuri atstāj skolu. 
 
Arī Eiropas Savienības tiesību akti, 
piemēram, EP Vispārējā konvencija par 
nacionālo minoritāšu aizsardzību 
(1995.), Hāgas rekomendācijas par 
mazākumtautību tiesībām uz izglītību 
(1996.) u.c, uzsver mazākumtautību, to 
starpā arī romu, tiesības uz izglītību un 
tās pieejamību neatkarīgi no sociālā, 
ekonomiskā, pilsoniskā stāvokļa, 
reliģiskās piederības vai citas 
pārliecības. Jebkādi šķēršļi vai 
aizliegumi mazākumtautību 

                                                      
1
 Pieejams: 

http://www.tiesibsargs.lv/lat/tiesibu_akti/ano_dok
umenti/?doc=49 (skatīts 06.2012.) 

2 Pieejams: 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=85620&from=off 
(skatīts 06.2012.)  

pārstāvjiem īstenot šīs savas tiesības ir 
vērtējami kā diskriminējoši.  
 
Latvijas pamatlikums - LR Satversme 
nosaka, ka valsts atzīst un aizsargā 
cilvēka pamattiesības, tajā skaitā 
tiesības uz izglītību, un nodrošina, ka 
cilvēka tiesības tiek īstenotas bez 
jebkādas diskriminācijas. Šīs tiesības 
attiecas ne tikai uz pilsoņiem, bet arī uz 
jebkuru citu Latvijas iedzīvotāju. 
Satversmes 114.pants īpaši uzsver, ka 
personām, kas pieder pie 
mazākumtautībām ir tiesības saglabāt 
un attīstīt savu valodu, etnisko un 
kultūras savdabību.3 
 
LR likums Par Latvijas nacionālo un 
etnisko grupu brīvu attīstību un 
tiesībām uz kultūras autonomiju 
nosaka, ka Latvijas iedzīvotājiem, 
neatkarīgi no viņu nacionālās 
piederības ir garantētas vienlīdzīgas, 
starptautiskajām normām atbilstošas 
cilvēktiesības.4 Saskaņā ar likuma 
10.pantu, valsts institūcijām ir jāsekmē 
apstākļu radīšana Latvijas teritorijā 
dzīvojošo nacionālo un etnisko grupu 
izglītības, valodas un kultūras attīstībai. 
 
LR Izglītības likums, kura mērķis ir 
nodrošināt katram Latvijas 
iedzīvotājam iespēju attīstīt savu 
garīgo un fizisko potenciālu, lai 
veidotos par patstāvīgu un attīstītu 
personību, demokrātiskas Latvijas 
valsts un sabiedrības locekli, nosaka 
atšķirīgas attiekmes izliegumu attiecībā 
uz izglītības iegūšanu. Tas nozīmē, ka 

                                                      
3 Pieejams: 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=57980 (skatīts 
06.2012.) 

4
 Pieejams:  

http://www.likumi.lv/doc.php?id=65772 (skatīts 
06.2012.) 

http://www.tiesibsargs.lv/lat/tiesibu_akti/ano_dokumenti/?doc=49
http://www.tiesibsargs.lv/lat/tiesibu_akti/ano_dokumenti/?doc=49
http://www.likumi.lv/doc.php?id=57980
http://www.likumi.lv/doc.php?id=65772
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Latvijas romiem (čigāniem) ir tieši 
tādas pašas tiesības un pienākumi 

attiecībā uz izglītības iegūšanu, kā 
citiem Latvijas iedzīvotājiem. 

 

Romu kopiena – mērķa grupa īpašu atbalsta pasākumu īstenošanai 

 
Iepriekš minētie dokumenti attiecas uz 
jebkuras mazākumtautības 
pārstāvjiem, tomēr, iepazīstoties ar 
statistikas datiem un pētījumiem par 
Romu stāvokli ES valstīs un Latvijā, 
jāsecina, ka romu izglītības 
problemātika un ar to saistītie 
jautājumi Eiropā un Latvijā krasi 
atšķiras no citām mazākumtautību 
grupām.5 Jau 2004. gadā parakstītais 
Latvijas kopējais sociālās iekļaušanas 
memorands cita starpā raksturo 
Latvijas romus kā etnisko grupu ar 
augstāku nekā citām grupām 
nabadzības un sociālās atstumtības 
risku, norādot, ka tā ir viena no 
grupām, kam ir nepieciešami īpaši 
mērķēti papildus atbalsta pasākumi6. 
Kā prioritārs pasākums tiek minēta 
izglītības pieejamības paaugstināšana 
gan bērniem, gan pieaugušajiem.  
 
ES prioritātes - vienādas piekļuves 
nodrošināšana kvalitatīvai izglītībai un 
atbalsts romu bērnu integrēšanai 
tradicionālajā izglītībā agrīnā vecumā.  
Arī Eiropas Parlaments 2008. gadā, 
pamatojoties uz Eiropadomes 
secinājumiem par romu īpaši 
nelabvēlīgo stāvokli visās ES valstīs, 
pieņēma īpašu rezolūciju par Eiropas 
stratēģiju romu jautājumā. Tā kā romu 
dzīves stāvoklis valstīs, kurās viņi jau 
vēsturiski bijuši sabiedrības daļa, tomēr 
atšķiras no citu mazākumtautību grupu 

                                                      
5 Romu tiesības uz izglītību: īstenošanas 

situācija Latvijā, IIC, 2011., 5.lpp. 
6Latvijas kopējais sociālais iekļaušanas 

memorands, 30.lpp 
http://www.likumi.lv/wwwraksti/2004/106/B106/S
OC_IEKL_MEMORANDS_LV.DOC (skatīts 06.2012.) 

dzīves apstākļiem, ir nepieciešami īpaši 
pasākumi situācijas uzlabošanai. 
Eiropas Parlaments pauda uzskatu, ka 
ES un dalībvalstis ir vienlīdz atbildīgas 
par romu iekļaušanas veicināšanu un 
viņu Eiropas pilsoņu pamattiesību 
nodrošināšanu. Stratēģija paredz, ka 
atbildīgajām pusēm steidzami 
jāpastiprina centieni, lai sasniegtu 
redzamus panākumus romu 
integrācijā; jārosina nepieciešamo 
pasākumu rīkošana, lai radītu atbilstīgu 
sociālu  
un politisku vidi romu integrācijai. 
Startēģijas 14. punkts aicina Eiropas 
Komisiju izmantot iespējas tiesību aktu 
nostiprināšanai, kas vērsti pret 
diskrimināciju izglītības jomā, īpaši 
koncentrējoties uz desegregāciju. 
Stratēģija kā prioritāti izvirza vienādas 
piekļuves nodrošināšanu kvalitatīvai 
izglītībai un mudina pastiprināt 
centienus, lai finansētu un atbalstītu 
tādus pasākumus ES dalībvalstīs, kuru 
mērķis ir integrēt romu bērnus 
tradicionālajā izglītībā agrīnā vecumā, 
kā arī atbalstīt programmas, kas sekmē 
pozitīvu rīcību attiecībā uz romiem 
vidusskolas un augstākās izglītības 
jomā, tostarp arodizglītības, pieaugušo 
izglītības, mūžizglītības un universitātes 
izglītības jomā.7

                                                      
7
 Eiropas Parlamenta 2008. gada 31. 

janvāra rezolūcija par Eiropas stratēģiju romu 
jautājumā   
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?ty
pe=TA&reference=P6-TA-2008-0035&language=LV  
(skatīts 06.2012.) 

 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=229908&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=229908&from=off
http://www.likumi.lv/wwwraksti/2004/106/B106/SOC_IEKL_MEMORANDS_LV.DOC
http://www.likumi.lv/wwwraksti/2004/106/B106/SOC_IEKL_MEMORANDS_LV.DOC
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-0035&language=LV
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-0035&language=LV
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-0035&language=LV
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-0035&language=LV
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 NOTA BENE  
 
Viss iepriekš minētais apstiprina, ka romu bērniem ir vienlīdzīgas tiesības uz 
kvalitatīvu izglītību, respektējot viņu piederību romu etniskajai kopienai un veicinot 
viņu iekļaušanu vispārējā izglītībā. Taču, ņemot vērā nevienlīdzīgo situāciju, kurā ir 
nonākuši romi, lai nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas šādas izglītības saņemšanai, ir 
nepieciešams izmantot pozitīvu rīcību - īpašus atbalsta pasākumus gan valsts līmenī, 
gan katrā atsevišķā skolā.  
 
 

2005.- 2015. GADS - ROMU INTEGRĀCIJAS DESMITGADE 
 
Desmit gadu posmu (2005.- 2015.) 
starptautiskas organizācijas 
pasludinājušas par romu integrācijas 
desmitgadi, kas nozīmē Eiropas valstu 
valdību politisku apņemšanos uzlabot 
romu sociāli ekonomisko stāvokli un 
sociālo integrāciju. 
 
Desmitgade ir starptautiska iniciatīva, 
kas apvieno valdības, starpvaldību un 

nevalstiskās organizācijas, kā arī romu 
pilsonisko sabiedrību, lai paātrinātu 
labklājības uzlabošanas progresu 
romiem un nodrošinātu šo progresu 
pārredzamā un kvantitatīvā veidā. 
Desmitgade koncentrējas uz 
prioritārajām jomām - izglītība, 
nodarbinātība, veselība, mājokļi.  
 
Vairāk info:  www.romadecade.org 

 

Eiropas Savienības romu platforma 

 
Attīstot romu integrācijas politiku 
Eiropas līmenī, 2008. gadā tika 
izveidota Eiropas Savienības romu 
platforma (EU Platform for Roma 
inclusion), kuras mērķis ir veicināt 
labas prakses apmaiņu starp 
dalībvalstīm par romu integrācijas 

politikas veidošanu un īstenošanu. Šīs 
platformas darbības ietvaros ir 
izstrādāti Kopējie romu iekļaušanas 
pamatprincipi, kuri ES dalībvalstīm un 
kandidātvalstīm jāņem vērā, īstenojot 
romu integrācijas un sociālās 
iekļaušanas politiku. 

 
Kopējie romu iekļaušanas pamatprincipi paredz: 

 konstruktīvas, pragmatiskas un nediskriminējošas politikas izstrādi un īstenošanu; 
 romu izvirzīšanu kā noteiktu, bet ne ekskluzīvu mērķa grupu, kas jāiekļauj nozaru 
politikās; 

 starpkultūru pieejas pielietošanu; 
 mērķtiecīgu romu integrāciju plašākā sabiedrībā; 
 kopienas instrumentu izmantošanu, izstrādājot un īstenojot romu integrācijas 

politiku; 
 aktīvu pašvaldību iesaistīšanu romu integrācijas politikas īstenošanā; 
 uz pierādījumiem balstītu romu integrācijas politikas veidošanu; 
 pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanu romu integrācijas politikas īstenošanā; 

http://www.romadecade.org/
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/193&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/193&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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 romu aktīvu dalību un iesaistīšanu romu integrācijas politikas iestrādē un 
īstenošanā. 

 
Izmantojot plašākas politikas 
instrumentus kā, piemēram, Eiropas 
Sociālo fondu, romi nav jāizvirza kā 
īpaša grupa starp citām etniskajām 
grupām, kas cieš no sliktākiem 
sociālajiem apstākļiem – viņiem ir 
jānodrošina tādi paši apstākļi kā 
jebkuram, kas pakļauts nabadzībai un 
sociālai atstumtībai. Attīstot 
starpkultūru izglītību, tiek nodrošināta 
romu kopienas pārstāvju un 
sabiedrības locekļu savstarpēja 

mācīšanās un negatīvu stereotipu 
mazināšana. 
 
Vairāk info: 
http://ec.europa.eu 
EU and the Roma  
EU Roma Summit  
Commission Report on the Roma  
 
www.euromanet.eu 
European Network Against Racism – 
Roma newsletter 

 
 

8. APRĪLIS - STARPTAUTISKĀ ROMU DIENA  

 
Starptautiskā romu diena oficiāli 
pasludināta 1990. gadā Polijā, 
Starptautiskā romu kopienas ceturtā 
Vispasaules romu kongresa laikā, ar 
mērķi popularizēt romu kultūru un 
veicināt sabiedrības izpratni par 
jautājumiem, kas saistīti ar Eiropā 
vislielāko mazākumtautību - romiem. 

Vispasaules romu kongress uzskatāms 
par romu lielāko starptautiska mēroga 
saietu. Šī kongresa ietvaros arī tika 
dibināta Starptautiskā romu kopiena, 
atzīts romu karogs un Jarko Jovanoviča 
(Jarko Jovanović) komponētā dziesma 
„Gelem, gelem” pasludināta par romu 
tautas himnu.  

 
Noklausies čigānu himnu šeit 

 
Viens no šīs dienas atzīmēšanas 
pamatmērķiem ir atgādināt sabiedrībai 
par ilgstoši pastāvošo romu 

diskrimināciju. Kaut arī starptautiskie 
un Eiropas cilvēktiesību normatīvie akti 

skaidri paredz vienlīdzīgu attieksmi 
likuma priekšā neatkarīgi no etniskās 
izcelsmes, Eiropas romi joprojām 
saskaras ar dažāda veida diskrimināciju 
ikdienā.

  

  “Es degu 
Visam par spīti. 

Deg sirds. 
Bet vai redzēt to var?” 

 
/Kārlis Rudēvičs/ 

 
 

http://ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=423&langId=en&eventsId=105&furtherEvents=yes
http://www.euromanet.eu/
http://www.enar-eu.org/Page_Generale.asp?DocID=15292&la=1&langue=EN
http://www.enar-eu.org/Page_Generale.asp?DocID=15292&la=1&langue=EN
http://www.youtube.com/watch?v=u0ENp00nSRY&feature=related
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IESKATS CIGANOLOĢIJĀ 
 

Materiālu sagatavoja A.Tertats 

A.Tertats par sevi:  
Esmu dzimis 1973.gadā Dobelē, strādnieku 
ģimenē. Manas profesionālās intereses 
vistiešāk saistās ar manu vēlmi iepazīt 
pašam sevi, savu etnisko identitāti un savu 
tautu. Esmu vienīgais čigāns Latvijā, kas 
ieguvis psihologa kvalifikāciju un sociālo 
zinātņu grādu. Manu akadēmisko studiju 
sākumā manas intereses bija saistīta ar 
čigāniem Latvijā, bet kopš 2009.gada arī ar 
Eiropas un pasaules čigāniem. Mani 
interesē visas čigānu dzīves jomas. 
Pārstāvot Latvijas čigānus, esmu piedalījies 
starptautiskās psihologu un starpnozaru 
konferencēs Latvijā, Spānijā, Serbijā un 
citur. Studējot Spānijā (Madrides 
U.N.E.D.),  veicu salīdzinošu izpēti par 
Spānijas un Latvijas izglītības sistēmu 
piedāvājumu  čigānu bērniem, un pētījumu 
rezultātus publicēju dažādos žurnālos. 
Esmu paškritisks uz lietam un parādībām. 
Esmu nopietns optimists. Es mīlu dzīvi. Es 
mīlu čigānus.  
Bah i raduma, Romenge  Latvija tir! 
Sastipen  Tuke, i Tīre Nejēgenge! 
(Vidzemes čigānu izloksne)  

 
 
 
 
Pasaulē un Eiropā dzīvo daudz miljonu 
čigānu, tomēr, katras valsts čigāni, 
vēsturiskā gaitā mainot atrašanās zemi 
un iedzīvojoties tajā, savā ikdienā 
iemiesojuši šīs valsts vietējos uzskatus 
un paradumus. Neskatoties uz to, 
čigānu mentalitātes pazīmes ir 
saglabājušas sev oriģinālo un 
raksturīgo. Latvijas, Spānijas, rumāņu, 
serbu, krievu u.c. tautu čigānu 
kopienas ir līdzīgas savā sadzīvē un 
uzvedībā – domāšana, mērķtiecīgums, 
kuplas ģimenes, bērnu skaits, krāšņi 
tērpi utml. 
 

 
Foto: materiāla autors A. Tertats 
Vispasaules čigānu organizācijas 
RROMANIPEN rīkotajā kongresā 

2012.gada aprīlī Serbijā, uzstājoties ar 
tēmu “Etnopsiholoģija un sociālā dzīve 

Latvijas čigāniem”. Kopš šī kongresa, 
Latvija ir tās biedri8.  

 
Arī šo kopienu grūtību analīzē var 
konstatēt vien nenozīmīgas atšķirības, 
tās ir: izglītības problēmas, sociālās 
grūtības, psiholoģiskās rakstura 
īpatnības, kultūrā balstītā atšķirīgā 
attieksme.  
 
Latvijā šobrīd ir uzsākta objektīva 
diskusija par dažādiem jautājumiem, 
kas saitīti ar čigānu kopienas specifikas 
pētījumiem un attiecību veidošanos ar 
vietējo sabiedrību objektīvajām 
īpatnībām, piemēram, vai medicīniski 
pedagoģiskās komisijas objektīvi 
izvērtē visus apstākļus, pirms sniedz 
slēdzienu par čigānu bērniem, vai 
prokurors ņem vērā tikai čigāniem 
raksturīgās īpatnības, kas, iespējams, 
iegūtu citu kvalifikācijas nozīmi, 
pieprasot soda līmeni, vai sociālā 
aprūpes un pakalpojumu sfēras 
darbojas profesionāli toleranti, lai 
mazinātu sabiedrībā pastāvošos 

                                                      
8
 

http://www.worldromaorganization.org/index.php/
en/events 

http://www.worldromaorganization.org/index.php/en/events
http://www.worldromaorganization.org/index.php/en/events
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stereotipus par čigāniem, utml. Šajā 
kontekstā var runāt par čigāniem īpaši 
raksturīgo etnopsiholoģiju, etno-
sociālo vidi un kultūras antropoloģiju 
kopumā. 
 
Līdz ar jaunu attieksmju likumsakarību 
(sociālās attiecībās paplašinās un 
padziļinās, konfrontē, risinās, 
mijiedarbojas u.c.) un praktisko 
pieredzi, ko veido starpkultūru 
attiecības, veidojas arī jaunas pazīmes 
un sociuma idejas jēdziens Latvijā - 
ciganoloģija. Tas ietver sevī 
mēģinājumus pētīt, atklāt, analizēt, 
noskaidrot un definēt atbildes uz 
daudziem jautājumiem, piemēram, kā 
čigānu bērni iekļaujas ir skolas vidē? 
kādas ir un kādēļ rodas grūtības 
čigāniem iekļauties Latvijas sabiedrībā?  
 
Par „ciganologiem” dēvē čigānu 
kultūras, vēstures un identitātes 
pētniekus, bet zinātniskā joma tiek 
saukta par „ciganologiju”. Šīs jēdziens 
izplatīts bijušo Padomju Savienības 
valstu teritorijas pētnieciskajās 
aprindās. Jēdziena ciganologija 
universālais ekvivalents ir romanoloģija 
(„romanology”).9  
 
Lai studētu psiholoģiju un plašāk 
attīstītu Latvijā ciganoloģijas virzienu, 
kopš 2001.gada esmu aizsācis aktīvi 
pētīt, iedziļināties un paplašināt 
sabiedrības interesi par čigāniem no 
psiholoģiskā aspekta. Viens no 
iemesliem bija personīgais etniskās 
identitātes apjukums, kas ievilkās 10 
gadu garumā. Otrs iemesls, jeb 
iedvesmotājs, bija 90.gados aizsaulē 

                                                      
9
  Друц Ефим. Русские цыгане вчера и 

сегодня. Raksts "Цыгане: открытый взгляд на 
проблему" publicēts žurnālā "Азия и Африка" 
Nr.4., 1990. Piemēram, Maķedonija un Čehijas 
republikā universitātēs ir Romanoloģijas 
departaments (Romanology departments), kas 
specializējas uz čigānu (romu) vēstures, kultūras un 
valodas pētniecību. 

aizgājušais LU profesors Imants 
Plotnieks - draugs un skolotājs, kurš 
augstu cienīja un mīlēja čigānus, un 
kurš norādīja, ka Latvijā čigāniem nav 
savas psiholoģijas, jo čigāni vēl ir 
jāatklāj un jāpēta dziļāk. 
 
Tādējādi uzsāku aktīvu zinātniski 
pētnieciskā darbība čigānu 
etnopsiholoģijas izpētē: čigānu 
vēsturiskās pazīmes, čigānu tautas 
atšķirības no citām nacionālajām 
kultūrām, čigānu ģimeņu tradīcijas, 
čigānu ieplūšana sabiedrībā, čigānu 
paaudžu maiņas ietekme (kas 
saglabājas un kas izzūd čigānu 
mentalitātē un tautas kultūrā), u.c. 
 
Latvijā izplatītākā sabiedrībā novērotā 
pazīme ir romafobija - bailes no 
čigāniem. Lai gan ir ieguldīts daudz 
laika dažādu pasākumu īstenošanai, lai 
mazinātu šo parādību un sabiedrību 
plašāk iepazīstinātu ar čigānu tautu, 
tomēr, pilota pētījumā (2011.) 
noskaidrojās, ka diskriminējošās 
pazīmes nav zaudējusi savu 
aktualitāti.10 Visbiežāk maza auguma 
cilvēki ar melniem matiem, tumsnēju 
sejas krāsu un ar paskaļu uzvedību 
izsauc daudzos cilvēkos ksenofobiju. 
Negatīva informācija par kādu grupu, 
šajā gadījumā pret čigāniem, veicina 
aizspriedumu nostiprināšanos pret šo 
grupu. Tādējādi, attīstās savstarpējā 
nesaskaņa, pārpratumi, ignorēšana un 
tiek iedibināts naidīgums. 
 
Tā kā pēdējos gados tiek īstenoti 
dažādi atbalsta pasākumi un projekti, 
kuru mērķis ir uzlabot čigānu kopienas 
sociālo stāvokli, šobrīd čigānu vidū sāk 
parādīties t.s. intelektuālā elite (jeb 
izglītotie), kuri čigānvidē tiek uztverti 
atšķirīgi – tā kā viņš ir skolots, veidojas 

                                                      
10

 Latvijas čigāns kā interneta 

komunikācijas su(o)bjekts 

http://www.ventasbalss.lv/blogs/read/390 

http://www.ventasbalss.lv/blogs/read/390
http://www.ventasbalss.lv/blogs/read/390
http://www.ventasbalss.lv/blogs/read/390
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distancēšanās starp savējiem, kas nav 
skoloti (viņš tagad ir ‘liels vīrs’ vai 
biklums no jaunu attiecību kvalitātes). 
Tai pašā laikā čigānu bērnu dabiskā 
manipulācija veikli sasniedz 
argumentācijas efektu 
maz(ne)izglītotiem vecākiem – ja bērni 
nevēlas mācīties, tad vecāki akceptē 
viņu lēmumu. Bērnu emocijas dominē 
un nosaka vecāku lēmumus, kas nereti 
izvēršas apgrieztās atbildības veikšanā. 
Trūkst veselīga kritiska nostādne, kas, 

kāpēc un par ko atbild. Lai gan vecāki 
formāli reaģē atbilstoši, tomēr līdzīgas 
sekas atkārtojas gadiem ilgi. Tādēļ 
Latvijā čigānu izglītības jautājums vēl 
atrodas izpētes procesā. Pedagoģiskās 
vides procesā ir centieni rast 
piemērotāko un efektīvāko pieeju. 
Tomēr iztrūkst kompleksas veseluma 
sistēmas un bērnu audzināšanas 
izpratnes nepārtrauktība, atbilstoši 
bērnu un jauniešu psihofizioloģiskam 
dinamismam.   

 

A.Tertata publikācijas latviešu valodā ciganoloģijas tematikā  

 

 Vai čigāniem ir sava „psiholoģija”? Čigānu etnopsiholoģiskās un etnosociālās 
tendences Latvijā, Psiholoģijas Pasaule, 2006. 

 Izaicinājums Latvijas čigāniem, Daugavas Vēstis, 2006. 

 Izaicinājums Latvijas čigāniem,  Zemgales ziņas, 2006. 

 Čigānu «atveseļošanas» iespējas, Latvijas Avīze, 2006. 

 Liepājas čigāni. Vai mūsu brāļi un māsas?  Kurzemes vārds, 2007. 

 Čigānu psihosociālā dzīve, Sociālais Darbinieks, 2007. 

 Čigānbērns multikulturālā vidē, Psiholoģija ģimenei un skolai, 2007/09-10(#24-
15). 

 Čigānu etnopsiholoģiskās un etnosociālās tendences Latvijā, Psiholoģija Mums, 
2008. 

 Īss ieskats romanoloģijā jeb kā domā un ko domā čigāni? Psiholoģijas Pasaule, 
2008. 

 Kā dzīvo čigāni? Ciganoloģija: sociālās psiholoģijas ekskurss, Psiholoģijas Pasaule, 
2009. 

 Čigāni mainās, Diena, 2010.gada 16.septembris. 

 Darbs dara darītāju, laikraksts Diena, 2011.gada 11.augusts. 

 Trauslās čigānu jaunatnes identitāte, Sociālais Darbinieks, Nr. 41, 2011.  

 Čiganoloģija jeb romanoloģija Latvijā sociālās psiholoģijas skatījumā, Psiholoģija 
Mums, 2011. Nr. 3.  

 Izglītības loma un nozīme Latvijas romu kopienā, Romu tiesības uz izglītošanu: 
īstenošanas situācija Latvijā, IIC, 2011. 
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Ciganologi Latvijā: 

 
 Jānis Leimanis (1886.-1950.) - rakstnieks, latviešu kultūras un sabiedriskais 
darbinieks. 20. gados sāka vākt Latvijas čigānu folkloru, tulkoja čigānu valodā Jāņa 
Evanģēliju, Pirmā pasaules kara laikā organizējis čigānu bēgļu apgādāšanu. 1930. 
gadā nodibinājis biedrību ”Čigānu draugs”, vadījis biedrības kori; grāmatas„Čigāni 
Latvijas mežos, mājās un tirgos” autors. 

 Jānis Neilands  (1919. - 1999.) -  daudz darīja čigānu kultūras dzīves organizēšanā 
Venspilī – palīdzēja tapt čigānu skolai, bija Ventspils čigānu kultūras biedrības 
priekšsēdētājs, piedalījās latviešu  - čigānu vārdnīcas veidošanā. 

 Leksa Mānušs (īstais vārds – Aleksandrs Belugins, 1942. – 1997.) – vāca Latvijas 
čigānu folkloras materiālus; izveidoja čigānu ābeci „Romani čhib ābeca”. 

 Kārlis Rudevičs  (1939. - 2002. ) - čigānu dzejnieks un gleznotājs, vairāku grāmatu 
autots, „Čigānu-latviešu-angļu etimolog iskās vārdnīcas sastādītājs. 

 
Latvijā darbojas vairākas nevalstiskas 
organizācijas un indivīdi, kuru 
pētnieciskā darbība saistīta arī ar 
čigānu kopienas izpēti, t.sk.: Sigita 
Zankovska – Odiņa (mazākumtautību 
tiesību pētniece); Deniss Kretalovs 

(etnisko minoritāšu socioloģijas 
pētnieks), Ieva Tihanovska 
(etnomūzikas pētniece), Daiga Zaķe 
(etnopedagoģijas pētniece), Sanita Liljē 
(etnopsiholoģijas pētniece). 

 
 
 

 
Foto: pasākuma laikā Maltas vidusskolā 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Pirmais_pasaules_kar%C5%A1
http://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%8Cig%C4%81nu&action=edit&redlink=1
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II. DAĻA 

BĒRNCENTRĒTA IZGLĪTĪBAS FILOZOFIJA 
 
 
Programma „Soli pa solim” – 
piemērotākā metodika dažādu etnisko 
grupu  bērnu iekļaušanai 
 
„Izglītības iniciatīvu centra” pieredze, 
īstenojot iekļaujošas izglītības 
projektus čigānu bērniem, ļauj 
novērtēt bērncentrētas pedagoģijas 
iespējas padarīt pieejamu un sekmīgu  
izglītības procesu visiem bērniem un 
jauniešiem, neatkarīgi no viņu 
vajadzībām un spējām, mantiskā, 
sociālā stāvokļa, rases, tautības, 
dzimuma, reliģijas un politiskās 
pārliecības, veselības stāvokļa, 
dzīvesvietas. 
 
Bērncentrētas izglītības filozofijas 
pamatā ir atziņa, ka mācīšanās un 
attīstība ir nepārtrauktas pārmaiņas, 

ka tās realizējamas atbilstoši 
demokrātijas principiem, nodrošinot 
iespēju bērniem kļūt par aktīviem 
pilsoņiem, apzināties personiskās 
atbildības un lēmumu pieņemšanas 
nozīmību. 
 
Šīs atziņas Latvijā ienāca 1997. gadā ar 
programmas “Soli pa solim” 
pirmsskolas un jaunākā pamatskolas 
posma nostādnēm un metodiku 
bērniem no dzimšanas līdz desmit gadu 
vecumam. Kultūras daudzveidības 
apzināšanās un atzīšana vienmēr ir bijis 
izglītības programmu kvalitātes 
pamatprincips. „Soli pa solim” 
programmā būtiska ir cieņa pret 
dažādām kultūrām un aktīva ģimenes 
līdzdalība izglītības procesā. 

 
 
Programmas mērķis ir gatavot bērnu dzīvei mainīgā pasaulē, attīstīt vēlmi visu mūžu 
patstāvīgi mācīties, izzināt sevi un savu apkārtni, lai spētu:  

 analizēt savu darbību un veidot sakarības starp jaunajām un iepriekš iegūtajām 
zināšanām, 

 meklēt alternatīvus risinājumus problēmām, ar kurām viņi sastapsies, un uztvers 
problēmas kā iespēju jaunā atklāšanai, 

 attīstīt prasmes un līdzekļus, lai nodotu citiem savus novērojumus un idejas, 
 formulēt un izteikt paši savas idejas un uzskatus dažādos veidos, ar dažādiem 
līdzekļiem, 

 plānot savu mācīšanos un uzņemties atbildību par saviem lēmumiem, 
 sadarboties un ievērot citu viedokļus, 
 ticēt, rūpēties par citiem un saprast, ka pret viņiem izturas tāpat. 

 
Programmas stūrakmeņi balstās uz Ž.Piažē, L.Vigotska un E.Eriksona atziņām par 
bērna attīstību, uzsverot:  

 individuālu pieeju bērnam, ievērojot katra intereses, vajadzības un attīstības 
tempu, tiek ņemta vērā bērna pieredze, kas gūta ģimenē, ģimenes kultūra: tā tiek 
cienīta un respektēta, domājot par bērna personības attīstību, rakstura 
veidošanos, mācīšanās norisi, 
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 bērnu darbības izvēli, veidojot atbilstošu vidi - aktivitāšu centrus, kuru materiālā 
bāze stimulē aktīvu pētniecisko darbību, veicina bērna spēju un prasmju attīstību, 

 nepārtrauktu pedagogu tālākizglītošanos un radošus meklējumus, 
 ģimeņu līdzdalību bērnu attīstības veicināšanā, izrādot iniciatīvu un atbalstot 

pedagogus. 
 
Programmas „Soli pa solim” modeļa un mācīšanas metodikas pamatjēdzieni ir 
saskarsme, vides izpratne, sabiedrības izpratne un savstarpējās attiecības. 

 Saskarsme ir pamatjēdziens informācijas un mācīšanās prasmju veidošanā 
lasītprasmē un rakstītprasmē, ieskaitot lasīšanu, rakstīšanu, klausīšanos, 
ortogrāfiju, kā arī vizuālo mākslu un matemātiku.  

 Vides izpratne rosina zinātņu apguvi, ieskaitot dzīves zinātni, fizisko un zemes 
zinātni, kā arī rakstura izglītību.  

 Sabiedrības izpratne palīdz bērniem un skolotājiem apjēgt vēstures, ģeogrāfijas un 
civilzinību sakarības.  

 Savstarpējās attieksmes jeb dzīves savstarpējo sakarību izpratne palīdz bērniem 
saistīt jaunos jēdzienus ar jau zināmajiem empātiskā pasaules uzskatā.  

 
 

 NOTA BENE  
 
Bērncentrētas izglītības pamatā ir uzskati, kas pilnībā saskan ar multikulturālas un 
demokrātiskas sabiedrības ideāliem. Īstenojot bērncentrētas izglītības programmas 
čigānu skolēnu iekļaušanai, skolotājam ir labi jāpārzina skolēnu attīstības, 
etnopsiholoģijas un sociokultūras īpatnības.  
 
 
 

 
     Foto: Jelgavas 4. pamatskolas 5-6 gadīgo bērnu klase, kas strādā pēc  

programmas „Soli pa solim”  
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MULTIKULTURĀLA IZGLĪTĪBA - PAMATS IEKĻAUŠANAI 
 
 
Multikulturālas izglītības īstenošanas ietvaros  nepieciešams īstenot nosacījumus,  lai: 

 skolēni izprastu dažādu kultūru vērtības, lai saprastu savas un citu tautu uzvedību, 
 veidotos pozitīvas starpetniskās attiecības, sadarbība, saskarsmes pieredze, kas 
palīdzētu adaptēties multikulturālā vidē, 

 tā atspoguļotu iekļauto etnisko grupu kultūras elementus. 
 
Organizētā obligātā izglītība ir mācību 
vides pamatmeti (objektīvie, 
normatīvie nosacījumi), kas kādā 
noteiktā laikā ir objektīva struktūra, 
kura vienlaikus ir piesātināta ar vecāku, 
skolotāju un sabiedrības subjektīvajiem 
priekšstatiem par vēlamo, zināmajām 
pieredzēm un dažādu grupu uzskatiem. 
Tādējādi pamatmeti ir komplicēta 
mācību vide, kurā notiek bērna 
attīstība mācoties, un kas kļūst kā 
nosacījumi bērna izaugsmei un 
attīstībai (Salīte, 2006). Akcentu 
pārbīde no mācīšanas uz mācību vides 
organizāciju ir balstīta uz plašāku 

izglītības koncepciju. Pedagoģiskajās 
diskusijās tiek apskatīti tādi jautājumi 
kā kritisks mācību pieeju, metožu un 
paņēmienu izvērtējums, nozīmes un 
jēgpilnas izmantošanas meklējumi 
dažādās mācību vidēs un kultūras 
kontekstos (Belousa, 2010). Mācību 
vides, kā arī tās veidošana un 
uzturēšana ir svarīgākā mācību procesa 
daļa un, veidojot mācību mērķus un 
teorijas, tas ir jāņem vērām, jo skolēns 
mācīsies labprāt un ar rezultātiem tad, 
ja mācību vide un veids atbildīs viņa 
domāšanas tipam (Maslo, 2006). 

 

Multikulturālās izglītības videi piemīt sociālais un materiālais komponents.   

 
Sociālā komponenta kontekstā vērtīga 
ir čigānu ģimeņu iesaistīšana un 
līdzdalība. Tieši ģimenēm ir vislielākā 
ietekme uz bērniem, un vecāki ir 
galvenie audzinātāji, kas vēlas lai bērni 
kļūst par veiksmīgiem pilsoņiem. 
Nepieciešams veicināt un atbalstīt 
čigānu ģimeņu līdzdalību 
visdažādākajos veidos, aicinot 
iesaistīties visos savu bērnu 
izglītošanās aspektos. Vērtīgi, ja čigānu 
ģimenes locekļiem tiek piedāvāti 
dažādi veidi un iespējas iesaistīties 
izglītības iestādes darbā, viņi tiek 
aicināti apmeklēt nodarbības vecākiem 
un skolotājām pieņemamā laikā, ja 
viņus rosina iepazīstināt skolēnus ar 
kādu savu īpašu prasmi vai interesantu 
nodarbošanos, vai sniegt nelielus 

priekšnesumus pasākumu laikā. Ja 
ģimenes informē skolotājus par 
īpašiem ģimenes dzīves notikumiem, 
piemēram, dzimšanas dienām, tas 
palīdz izprast čigānu ģimeņu kultūras 
tradīcijas, skolēnu uzvedību, kā arī var 
kļūt par ierosinātāju diskusijai.  
 
Taču čigānu ģimeņu iesaistīšanās vēl 
aizvien nopietni traucē sabiedrības 
aizspriedumi un iesīkstējušas pašu 
čigānu tradīcijas. Ieinteresēt čigānu 
vecākus sadarbībai ar mācību iestādi, 
parādīt viņiem šādas sadarbības 
pozitīvo ietekmi uz bērnu mācībām ir 
būtisks skolotāju uzdevums. Skolotāji 
un vecāki abpusēji ir atbildīgi par to, lai 
izveidotos laba sadarbība. Labu 
attiecību pamatā ir saziņa, cieņa un 
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spēja pieņemt atšķirīgo un darbošanās 
bērna labā. Ne vienmēr pietiek ar 
skolas darbinieku un ģimenes 
attieksmes maiņu, nereti skolotājiem 
un vecākiem nākas attīstīt jaunas 
prasmes un pieejas, lai sadarbība būtu 
kvalitatīva. Lai izveidotos atklāta un 
uzticības pilna sadarbība, ir 
nepieciešams laiks. Čigānu vecāki, 
kuriem savulaik pašiem nav bijusi 
izglītošanās pieredze, var just bailes no 
skolotājām. Citiem varbūt ir mācīts, ka 
skolotājas zina, “kā būs vislabāk”, 
tāpēc necenšas iniciēt diskusiju. Var 
gadīties, ka arī skolotājām ir bijusi 
neveiksmīga pieredze sadarbībā ar 
čigānu ģimenēm. Šāda attieksme un 
izjūtas var kļūt par šķērsli labai 
sadarbībai. Ir svarīgi, lai skolotājs 
uzsāktu sarunu ar ģimeni jau no paša 
bērna izglītošanās sākuma un 
izskaidrotu, kādu informāciju vēlas no 
ģimenes saņemt.  
 
Mācību iestāde un mājas ir cieši 
saistītas, un, jo labāks ir kontakts starp 
šīm abām vietām, jo lielāku atbalstu 
saņem čigānu skolēni, lai viņu agrīnās 
bērnības mācību iespaidi izveidotos 
pozitīvi. Komunikācija kļūst par 
ikdienas nodarbību sastāvdaļu un 
būtisku skolēnu panākumu 
nosacījumu.  
 
Nodrošinot materiālo komponentu, 
klases vide atspoguļo latviešu, čigānu 
un arī jebkuras citas tautības, kura ir 

pārstāvēta klasē, iezīmes. Kultūru 
atspoguļojoši simboli, mākslas darbi, 
grāmatas, mūzika, u.c. materiāli dabiski 
iekļaujas klases un skolas ikdienas vidē 
un aktivitātēs. Ieteicamie elementi ir: 
grāmatas čigānu valodā, dažādi 
uzraksti čigānu valodā čigānu valodas 
iepazīšanai (piemēram, galds - skamin, 
krēsli - krešli, māja - khēr, u.c.), bērnu 
dziesmas un dzejoļi arī čigānu valodās, 
čigānu tautībai raksturīgas rotaļlietas, 
lelles čigānu nacionālajos tautas 
tērpos, attēli, kas raksturo čigānu 
tautas tradīcijas, paradumus, svētku un 
ikdienas darbu ieražas u.c.  
 
Radīt iekļaujošas klases atmosfēru un 
veicināt cieņu pret čigānu valodu ir 
neiespējami, ja skolēniem netiek 
nodrošināta iespēja iepazīt čigānu 
valodu. Diemžēl čigānu ābeces 
izdošanai Latvijā (1993.) nesekoja citu 
bērnu grāmatu izdošana čigānu valodā. 
Tādēļ vērtīgi ir izmantot bērnu 
grāmatas latviešu - čigānu valodās, 
kuras izdevis „Izglītības iniciatīvu 
centrs” (skat. pielikumā). Arī čigānu un 
citu skolēnu vecāki var palīdzēt un 
pagatavot grāmatas, rotaļlietas un 
mācību līdzekļus, kuri atspoguļo 
dažādu kultūru iezīmes un bagātina 
klašu multietnisko veidolu, piemēram, 
tautastērpi lellēm, pašdarinātas galda 
spēles par tautu īpatnībām, telpu 
rotājumi, ievērojot nacionālās 
tradīcijas u.c. 

 

 NOTA BENE  
 
Multikulturāli orientēti skolotāji veicina ne tikai vienlīdzību izglītības iegūšanā, bet arī 
toleranci, kritiskās domāšanas, sociālās atbildības un līdzdalības veidošanos sevī un 
savos skolēnos. Multikulturāla, iekļaujoša izglītība, savienojumā ar vecāku un 
sabiedrības aktīvu iesaistīšanos, piedāvā iespēju iesaistīties izglītībā tiem, kurus 
apdraud sabiedrības noliegums vai ignorance – Latvijā tāda ir čigānu etniskā 
minoritāte. 
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Multikulturālas mācību vides iekārtošana 

 
Multikulturālas izglītības veidošanā 
īpaši tiek organizēta klases/grupa vide. 
Šādas vides veidošanā visefektīvāk ir to 
veidot tā, lai klases/grupas telpa ir 
sadalīta aktivitāšu centros (pēc 
programmas “Soli pa solim”). Tā ir 
dinamiska un mainīga vide, ko piepilda 
materiāli un uzdevumi, kas piemēroti 
katra skolēna individuālajām un 
kultūras noteiktajām interesēm un 
attīstības līmenim. Realizējot 
individuālo pieeju aktivitāšu centros, 
tiek radītas iespējas čigānu skolēnam 
augt un attīstīties sev atbilstošā tempā.  
 
Dienas kārtībā skolēniem paredzētas 
dažāda rakstura nodarbības: lielākās 
vai mazākās grupās, veicot individuālus 
uzdevumus skolotāja vai skolotāja 
palīga - čigāna (par palīgu darbu 
apraksts nākamajā  nodaļā) vadībā vai 

patstāvīgi. Skolēniem tiek dota iespēja 
pašiem izvēlēties uzdevuma 
risināšanas veidu, tas viņiem ļauj 
mācīties izdarīt izvēli un attīstīt savas 
intereses un prasmes. Īpaši akcentēta 
ir čigānu skolēnu prasmju veidošana 
risināt problēmas, kontaktēties ar 
citiem skolēniem un pieaugušajiem no 
atšķirīgām kultūrām, sadarboties un 
darboties mainīgā, daudzveidīgā vidē 
un censties sasniegt individuālos 
mērķus.  
 
Veiksmīga iekļaujoša un pozitīva 
pieredze agrīnajos dzīves gados ir 
pamats turpmākai skolēnu iekļaujošai 
pieredzei visas dzīves garumā. Tādējādi 
skolēni attīsta izpratni par dažādību, 
kļūst jūtīgāki pret citu vajadzībām un 
labāk spēj pieņemt atšķirības un 
iekļauties svešā vidē.  

 
Aktivitāšu centri katrā konkrētā klasē/grupā var atšķirties, taču visbiežāk tie ir šādi: 
- lasīt- un rakstītprasmes centrs, 
- matemātikas un attīstošo spēļu centrs, 
- mākslas centrs, 
- lomu rotaļu centrs, 
- mūzikas centrs, 
- dabaszinātņu centrs, 
- smilšu un ūdens centrs, 
- celtniecības centrs, 
- kulinārijas centrs. 
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 Foto: mācību telpas iekārtojums aktivitāšu centros  

 
Izpratnes iegūšanai tālāk sniegts īss šo 
centru darbības raksturojums 
(adaptēts pēc Volša, 2001): 
 
Lasīt- un rakstītprasmes centrā 
atrodas grāmatas un citi materiāli 
lasīšanas un rakstīšanas nodarbībām. Šī 
ir klusā zona, kur skolēni var skatīties 
grāmatas, lasīt viens otram priekšā vai 
arī klausīties, ko viņiem lasa skolotāja 
vai kāds no vecākiem. Literatūra 
izglītības iestādēs tiek izmantota katru 
dienu. Skolēni paši tiek rosināti darināt 
grāmatiņas, izgudrot un spēlēt teātri, 
klausīties stāstiņus. Tā kā Latvijā čigānu 
valodā izdotas tikai dažas bērnu 
grāmatas, čigānu skolotāja palīgs var 
veidot pašgatavotās grāmatas čigānu 
valodā kopā ar skolēniem, mācot 
viņiem atsevišķus vārdus čigānu valodā 
un rosinot visu skolēnu izziņas interesi 
par čigānu kultūras elementu - valodu. 
Vērtīgi ir piedāvāt iespēju čigānu 
skolēniem un viņu ģimenēm dalīties 
pieredzē, stāstot čigānu tautai 
raksturīgus stāstus, izmantojot lelles, 
lupatu lelles vai citus rekvizītus. 
 

 
         

 Foto: Lasīšanas centrs Mežmalas 
vidusskolas klasē 

 
Matemātikas un attīstošo spēļu centrā 
ir materiāli, ko skolēni var izjaukt pa 
sastāvdaļām un atkal salikt kopā, 
piemēram, saliekamās spēles un 
konstruktori ar nelielām detaļām. Šajā 
centrā ir atrodamas spēles, ar kuru 
palīdzību skolēni mācās atrast līdzīgo, 
skaitīt un sadalīt kategorijās, radīt paši 
savas spēles, kā arī praktizēt valodas 
iemaņas. Darbojoties šajā centrā, 
skolēni attīsta intelektuālās prasmes, 
sīkos muskuļus un acu - roku 
koordināciju. Tiek apgūtas arī sociālās 
prasmes, kopīgi izmantojot 
priekšmetus, sarunājoties un 
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vienojoties, kā arī risinot sadzīviskas 
ikdienas problēmas. Pielāgojot centra 
materiālo bāzi čigānu skolēnu 
interesēm, tas tiek papildināts ar 
sadzīvē lietotiem priekšmetiem, 
piemēram, ar dažādām naudas 
vienībām. 
 

 
                                   

Foto: Uzraksti latviešu un čigānu valodās 
Valmieras SPII „ Buratino”  

 
Mākslas centrā skolēni attīsta radošās 
spējas, ar prieku izmēģinot jaunus 
materiālus, darbojoties ar krāsām, 
papīru, šķērēm, vaska krītiņiem, 
parasto krītu, audumu un dažādu 
materiālu atlikumiem, kurus var līmēt. 
Materiālu klāstam var pievienot arī 
dažādus dabas materiālus, kā, 
piemēram, koku lapas un smiltis. 
Nodarbības šajā centrā attīsta 
motoriku, veicina kognitīvo darbību, 
verbālo un neverbālo sazināšanos, 
veido pašcieņu. Multikulturālā klasē 
skolēniem jādod iespēja iepazīties un 
izmantot savā radošajā darbībā dažādu 
tautu raksturīgus materiālus un 
paņēmienus, t.sk. čigānu, piemēram, 
spilvenu izšūšana u.c. 
 
Lomu rotaļu stūrītī ir atrodami tērpi un 
citas lietas, kas palīdz skolēniem attēlot 
to, ko viņi redz dzīvē, tādējādi 
sekmējot pasaules izpratni un 
iejušanos dažādās lomās. Rekvizītus 
šim stūrītim izvēlas skolotāju un 
skolotāju palīgu komanda. Vienu 

nedēļu šajā stūrītī var atrasties lietas, 
kas ir nepieciešamas iekārtojot māju, 
citu – mājas mazgāšanai un tīrīšanai, 
nākošajā nedēļā tās, kas ir nozīmīgas, 
lai attēlotu čigānu, latviešu vai citas 
tautības ģimenes sadzīvi: apģērbs, 
rotas u.c. 
 
Mūziku var izmantot, lai integrētu 
nodarbības. Mūzika attīsta uztveri, 
māca izjust ritmu, palīdz attīstīt 
skaitīšanas un valodas prasmes, ļauj 
izpausties radošajām spējām. Čigānu 
dziesmu, deju un rotaļu ieviešana 
skolēnu ikdienā palīdz viņiem 
saprasties un bagātina viņu kultūras 
pieredzi. 
 

Noklausies čigānu tautas dziesmu 
„Jelem, Jelem” Dzintara Čīčas un Talsu 

Zilā kora izpildījumā šeit  
 
Dabaszinātņu centru var izmantot, lai 
tajā piesaistītu skolēnu interesi dabas 
parādībām un dažādiem atrastiem 
objektiem. Šajā centrā ekspozīcija 
mainās atbilstoši skolēnu interesēm, 
gadalaikiem un tematiskajai izpētei. 
Skolotāja uzdevums ir iepazīstināt ar 
objektu zinātniskumu. Piemēram, 
pārgājienu un ekskursiju plānošana uz 
tādām vietām, kur čigānu skolēni un 
viņu ģimenes var kaut ko pastāstīt par 
savu kultūru un nacionālo vēsturi - var 
izpētīt čigānu pirts  uzbūvi un darbību 
(apskatāma Jelgavā). 
 
Smilšu un ūdens centrā skolēni aktīvi 
darbojas, izmantojot visus uztveres 
veidus. Skolēni šeit izmanto dabas 
materiālus, mācās un apgūst 
matemātiskos jēdzienus, rod 
zinātniskas idejas un attīsta radošo 
domāšanu. Čigānu skolēniem šis centrs 
bieži noder arī kā terapeitisks līdzeklis.  

 

http://www.youtube.com/watch?v=2R-ZqdKoG8Q
http://www.youtube.com/watch?v=2R-ZqdKoG8Q
http://www.youtube.com/watch?v=2R-ZqdKoG8Q
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Foto: Smilšu un ūdens centrs Jēkabpils 2. 
vidusskolā  

 

Celtniecības centrā ir dažāda izmēra 
un formas klucīši, no kuriem var būvēt 

fantāzijas vai reālajām līdzīgas celtnes, 
pilsētas. Darbojoties ar klucīšiem, 
skolēni pilnveido radošo darbību, 
attīsta domāšanas un koncentrēšanās 
spējas, palielina matemātiskās 
prasmes, uzlabo sociālās un problēmu 
risināšanas iemaņas. Skolotājas un 
skolēni var papildināt šo centru ar 
dažādām rotaļlietām: vieglajām un 
smagajām mašīnām, dzīvniekiem, 
cilvēciņiem, kā arī ar raksturīgām 
čigānu sadzīves un interešu loka 
lietām, piemēram, zirglietām.  
 
Kulinārijas centrā skolēni praktiski 
izpēta dažādas vielas, to īpašības, 
mācās svērt un ievērot zināmus 
noteikumus ēdienu pagatavošanā. 
Kopīga ēdienu gatavošana sniedz 
skolēniem iespēju draudzīgi darboties 
kopā, māca dalīties ar citiem un strādāt 
pa pāriem. Skolotājas iepazīstina ar 
krāsām, skaitļiem, formām, uztura 
jautājumiem un dabaszinātnēm. 
Ēdienu gatavošana imitē reālo dzīvi, 
tādējādi skolotāja palīgs - čigāns vai 
kāds čigānu bērna vecāks var 
iepazīstināt un pagatavot kopā ar 
skolēniem čigānu virtuvei raksturīgus 
ēdienus, piemēram, markļas. 

 

 NOTA BENE  
 
Aktivitāšu centri ļauj skolēniem veikt izvēli un ir pamats tam, lai mācīšanās būtu 
veiksmīga. Darbojoties aktivitāšu centros atbilstoši savām interesēm, skolēni brīvi un 
veiksmīgi apgūst nepieciešamās prasmes. Kooperējoties tiek gūts rezultāts, kurš 
salīdzinājumā ar darbu vienatnē ir „bagātīgāks”, jo liek katram grupas dalībniekam 
apzināties, ka katra ieguldījums darbā ir nozīmīgs un kopīga mērķa sasniegšanā 
vienlaikus var apmierināt visu dalībnieku intereses. 
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Foto: rīta aplis pēc programmas „Soli pa solim”  metodikas  

Jēkabpils 2. vidusskolā 
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SKOLOTĀJU PALĪGU - ČIGĀNU DARBS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS 
 

Citu valstu pieredze 

 
Daudzās valstīs plaši izplatīta prakse ir 
aicināt vietējās sabiedrības pārstāvjus 
klasē/grupā, iesaistīt viņus ne tikai 
ārpusstundu darbā, bet arī mācību 
procesā. Tie ir skolotāju palīgi, kuru 
uzdevums ir palīdzēt to bērnu 
integrēšanai izglītības iestādē, kuri 
nenāk no valsts pamatnācijas vides. 
Skolotāju palīgi palīdz veidot saikni 
starp skolām, ģimeni un sabiedrību. 
Valstīs, kur ir uzkrāta daudzu gadu 
pozitīva pieredze čigānu izglītībā 
(piemēram, Somijā Slovākijā, Čehijā, 
Bulgārijā), multikulturālās klasēs strādā 
skolotāja palīgs – čigāns.  
 
Citu valstu izglītības eksperti atzīmē, ka 
galvenās skolotāja palīga funkcijas 
klasē ir palīdzēt bērniem sasniegt 
augstākus rezultātus mācībās un apgūt 
sabiedrībā pieņemtas uzvedības 
normas. Viņi aizstāv viedokli, ka 
diplomētiem izglītotājiem nepieder 
monopols uz mācīšanu. Vislabākie 
skolotāji ir tie, kuri ar savu attieksmi 
pret citiem cilvēkiem rada viņos sajūtu, 
ka viņi ir sabiedrībai nozīmīgi cilvēki un 
spēj izdarīt daudz laba sabiedrībai. Tie 
ir tie cilvēki, kuri jūtas pārliecināti par 
sevi, par to, ko viņi var dot citiem. Visu 
valstu, kurā darbojas čigānu skolotāja 
palīgi, pieredze liecina, ka būtiska 
skolotāju palīga loma ir veicināt čigānu 
kultūras apzināšanu: viņi darbojas kā 
čigānu kultūras un valodas eksperti, 
veltot laiku stāstiem, dziesmām, 
mākslas nodarbībām utt. Skolotāju 
palīgi sagatavo nepieciešamos 
materiālus un kopīgi ar skolotāju plāno 
daudzas skolēnu mācīšanās aktivitātes. 
Skolotāju palīgi palīdz čigānu bērniem 
pārvarēt ar valodas atšķirībām saistītās 

grūtības gadījumos, kad valoda, kuru 
bērns dzird un lieto mājās, atšķiras no 
tās, kuru viņš dzird un kura viņam 
jālieto skolā. Skolotāju palīgi-čigāni 
kalpo kā saikne starp mājas kultūru un 
valsts izglītības sistēmu, kā arī stiprina 
vecāku atbalstu bērniem mācību 
procesā. Jo agrāk bērns sastopas ar 
citu tautu kultūru, valodu, tradīcijām, 
jo agrāk tiek audzināta 
bezaizspriedumu attieksme un cieņa 
pret citu tautu kultūru. Tādējādi 
skolotāju palīgs-čigāns veicina arī 
pārējo klases bērnu attīstību par 
tolerantiem sabiedrības locekļiem, kas 
prot pozitīvi pieņemt un novērtēt 
atšķirīgo. 
 
Skolotājiem, strādājot kopā ar čigānu 
skolotāju palīgu, ir daudz vairāk iespēju 
organizēt ar bērniem individuālo vai 
grupu darbu. Piemēram, Slovākijas 
pieredze rāda, ka, lai arī skolotāju 
palīgu darba stils dažādās vietās 
atšķiras, visās skolās bērni ir ieguvēji 
no tā, ka klasē strādā divi pieaugušie. 
Šajās klasēs sadarbības mācīšanās 
aktivitātes organizē tā, ka viena grupa 
skolēnu strādā kopā ar skolotāju, bet 
otra grupa - ar palīgu.  
 
Tā kā skolotāju palīgu darba mērķis ir 
palīdzēt skolēniem labāk apgūt 
zināšanas un sociālās uzvedības 
iemaņas, viņiem un skolotājiem klasē 
jādarbojas kā vienlīdzīgiem partneriem. 
Čehijā skolotāju palīgi tiek pieņemti 
skolotāju komandā kā augsti novērtēti 
cilvēki, kuri ir pietiekami gudri, lai ar 
viņiem dalītos zināšanās un savstarpēji 
bagātinātos. Skolotāju palīgu un 
skolotāju profesionālā izaugsme 
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motivē arī pārējos skolas darbiniekus 
kļūt profesionālākiem. Ārzemju 
pētījumu rezultāti parāda, ka čigānu 
tautības skolotāju palīgi ir kļuvuši par 
skolotāju partneriem, kā arī panākuši 
to, ka notiek izmaiņas vietējās 
sabiedrības cilvēku domāšanā.  
 
Skolotāja palīga lomas izmainīšana 
pozitīvi ietekmē ne tikai skolas kultūru 
un skolēnu mācību procesu, bet arī 
visas vietējās sabiedrības dzīvi. 
Novērots, ka palielinās gan čigānu 
ģimeņu, gan citu sabiedrības pārstāvju 
iesaistīšanās skolas darbā un vietējās 
sabiedrības dzīvē. Skolotāja palīgs kļūst 

par sabiedrībā cienījamu cilvēku, kurš 
ar savu piemēru demonstrē, kā 
veiksmīgi darboties gan savas 
mazākumtautības kultūras, gan arī 
valsts pamatkultūras vidē. Tādējādi 
paplašinās mācīšanās vides definīcija 
– tā nav tikai skola, bet arvien plašāka 
sabiedrība, ar kuru savā dzīvē bērns 
saskaras. Palielinot skolotāja palīga, 
kurš ir vietējās čigānu sabiedrības 
pārstāvis, lomu, tiek iedrošināti arī citi 
sabiedrības locekļi, t.sk. čigāni, būt 
aktīvākiem sabiedrības pilsoņiem un 
līdzdarboties savu bērnu izglītošanās 
procesā. 

 

Latvijas pieredze 

 
Jau no 2003. gada biedrība „Izglītības 
iniciatīvu centrs” (IIC) īsteno dažādus 
projektus, kuru ietvaros veic skolotāju 
palīgu – čigānu sagatavošanu darbam 
izglītības iestādēs. Dažās pašvaldībās 
skolotāju palīgi strādā jau ilglaicīgi 

(piemēram – Jelgavas pilsētā), dažās – 
tikai IIC projektu ietvaros. Palīgi 
pārsvarā strādā pirmsskolas un 
sākumskolas posmos. 2011./12. 
mācību gadā Latvijā strādāja 7 
skolotāju palīgi. 

  

 
Foto: skolotāju palīgi, kas strādāja Latvijas izglītības iestādēs 2011./12. gadā. 

 

No kreisās: Sandra Bogdanoviča - Lādezera pamatskolā; Gražina Matuzeviča - 
Jēkabpils 2. vidusskolā, Monika Mitrovska - Vilpulkas sākumskolā, Vija Korenovska - 

Valmieras PII „Buratino”, Tamāra Čiča - Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolā, Dana 
Didžus - Jelgavas 4. pamatskolā, Ingus Stauģis - Valdemārpils vidusskolā 



31 

 

 

Ko dara skolotāja palīgs? 

 
Galvenā skolotāja palīga funkcija ir 
palīdzēt čigānu bērniem pārvarēt 
grūtības, ko rada ieiešana 
nepazīstamas kultūras vidē (valodas 
atšķirība, dienas ritms, noteikta 
kārtība), īpaši ar valodas atšķirībām 
saistītās grūtības gadījumos, kad 
valoda, kuru bērns dzird un lieto mājās, 
atšķiras no tās, kuru viņš dzird un kura 
viņam jālieto skolā. Skolotāju palīgi - 
čigāni nodrošina to, ka klasē/grupā 

dzird čigānu valodu, iepazīst čigānu 
tautas raksturīgākās iezīmes. Palīgs 
sagatavo nepieciešamos materiālus un 
kopīgi ar skolotāju plāno daudzas 
skolēnu mācīšanās aktivitātes. 
 
Skolotāju palīgi kalpo arī kā saikne 
starp mājas kultūru un valsts izglītības 
sistēmu, kā arī stiprina vecāku atbalstu 
bērniem mācību procesā.  

 

Galvenie palīga darba uzdevumi: 

 
1. Veicināt čigānu skolēnu zināšanu un prasmju attīstību tādā līmenī, lai viņi varētu 

veiksmīgi apgūt valsts mācību programmas paredzētās prasības un sagatavoties 
nākamajam izglītības posmam. 

2. Modelēt un veicināt tādu vērtību un uzvedības respektēšanu, kas nodrošina 
cilvēka tiesību, sociālās iekļaušanas un demokrātiskas sabiedrības principu 
ievērošanu sabiedrībā. 

3. Sniegt palīdzību čigānu skolēniem mācību un socializēšanās procesa laikā: 

 palīdzēt čigānu skolēniem, kuriem ir grūtības saprast un izpildīt skolotāja izvirzītās 
prasības valodas atšķirību dēļ, gadījumos, kad ģimenē tiek lietota, galvenokārt, 
čigānu valoda; 

 palīdzēt čigānu skolēniem pārvarēt grūtības, ko rada ieiešana nepazīstamas 
kultūras vidē: valodas atšķirības, neierasts dienas ritms, noteikti uzvedības un 
kārtības noteikumi; 

 veicināt čigānu skolēnu iekļaušanos jaunā sociālā vidē un nepieciešamo zināšanu 
un sociālo prasmju veidošanos. 

4. Veidot mācību materiālus, kas atspoguļo čigānu kultūras elementus: 

 demonstrēt skolēniem, kā darboties savas kultūras un valsts pamatkultūras vidē; 

 nodrošināt čigānu valodas paraugus čigānu skolēniem. 
5. Veicināt sadarbību ar čigānu skolēnu ģimenēm: 

 nodrošināt regulāru saikni starp ģimenēm un izglītības iestādi; 

 veicināt čigānu vecāku atbalstu bērniem mācību procesā; 

 veicināt čigānu vecāku aktīvu iesaistīšanos klases un skolas dzīvē un lēmumu 
pieņemšanā. 

6. Organizēt un vadīt aktivitātes mācību iestādes kultūras pasākumu ietvaros, lai 
iepazīstinātu skolēnus ar čigānu kultūru un tradīcijām. 
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MĀCĪBU GAITAS UZSĀKOT: ČIGĀNU SKOLĒNU  
RAKSTURĪGĀKĀS IEZĪMES 

 
Attīstības vecums ir vecums, kādā 
skolēns funkcionē sociālajā, fiziskajā, 
valodas un izziņas jomā. Tas var būt 
atšķirīgs no skolēna hronoloģiskā 
vecuma, noteiktos gados definējama 
vecuma. Piemēram, sešus gadus vecs 
skolēns var lasīt jau trešās klases līmenī 
un tai pat laikā izrādīt konkurējošu 
raksturu un vajadzību būt pirmajam 
starp „tipiskajiem“ sešgadīgajiem. Dažu 
skolēnu uzvedība atbilst vecāku 
skolēnu uzvedībai, turpretī to nevar citi 
skolēni, kuru izziņas spēja apsteidz viņu 
sociālo attīstību. 
 
Šajā nodaļā analizētas piecgadīgo - 
septiņgadīgo čigānu skolēnu 
raksturīgākās iezīmes, jo, lai arī Latvijā 
noteiktais  obligātās izglītības vecums 
sākas ar 5 gadiem, čigānu bērnu savu 
izglītošanos visbiežāk uzsāk 5- 7 gadu 
vecumā. Analizējot un izstrādājot 
galvenās atšķirīgās iezīmes starp 
tipisku skolēna attīstību un uzvedību 
un čigānu skolēna attīstību un 

uzvedību 5-7 gadu vecumā, tika 
izmantoti Latvijas skolotāju, kuri strādā 
ar čigānu skolēniem, vērojumu 
pieraksti un darba analīze. 
 
Čigānu skolēniem ir atšķirīgs uztveres 
veids, atšķirīgi uzvedības paradumi, 
saskarsme, atšķirīgas audzināšanas 
tradīcijas ģimenē, dažādi 
temperamenti utt., ko nosaka ne tikai 
individuāli psiholoģiskās īpatnības, bet 
arī etniskās īpatnības. Tas jāņem vērā, 
veidojot savstarpējo attiecību kultūru 
grupā/ klasē, lai audzinātu toleranci 
pret atšķirīgo, izvairītos no dažādām 
konfliktu situācijām. Nav pieļaujama 
privileģēta attieksme pret kādas vienas 
tautības skolēniem. Jāatceras, ka 
ikviens skolēns ir vienreizīgs indivīds, 
ģimenes, vides, kultūras, veselības un 
temperamenta ‘produkts’ un specifiska 
personība. Šie faktori nekad nav 
nemainīgi, tomēr ir noteikti attīstības 
paraugi, kuru ietvaros ir iespējamas 
normālas attīstības plašas variācijas.  

 

Piecgadīgu un septiņgadīgu skolēnu kopīgās vecumposma iezīmes:  

 
šajā vecumā skolēni ir piemīlīgi un 
cenšas izpatikt pieaugušajiem, viņi ir 
sabiedriski un spēlējas ar trim vai 
četriem draugiem vienlaicīgi, bet 
labprātāk spēlējas ar tā paša dzimuma 
rotaļu biedriem. Svarīgi, lai šo draugu 
vidū būtu dažādu tautību skolēni. Viņi 
mīl spēlēt spēles, taču grib uzvarēt, līdz 
ar to bieži maina spēles noteikumus 
sev par labu. Šajā vecumā uzmanība ir 
samērā noturīga. Skolēni spēj 

koncentrēties uzdevumiem un cenšas 
sasniegt pašu izvirzītās prasības. Piecus 
un sešus gadus veciem skolēniem jau ir 
samērā labi attīstīta mātes valoda, 
patīk vārdu spēles. Viņi formulē domu, 
cenšas runāt sarežģītākos teikumos un 
izlabo nepareizi izteiktās gramatiskās 
formas. Viņi sāk apzināties savu 
pagātni un bieži vien mīl stāstīt par 
notikumiem, kas ir notikuši “tad, kad 
viņi ir bijuši maziņi”. Fiziskā ziņā šī 
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vecuma skolēni ir kustīgi, sāk 
interesēties par vingrošanu un 
dažādiem sporta veidiem. Uzlabojas 
precīzo kustību prasmes, kas atvieglo 
ģērbšanos, griešanu, zīmēšanu un 
rakstīšanu. Šī vecumposma skolēnu 

uzvedība balansē starp paklausību un 
nepaklausību. Viņi ir tieši un konkrēti, 
patīk kārtība un pēctecība. Attīstās 
sarežģītākas domāšanas un problēmu 
risināšanas spējas. 

 

Piecgadīgo un sešgadīgo čigānu skolēnu iezīmes: 

 
 redze un sīko muskuļu precīzo kustību spējas nav tik attīstītas – piemēram, 
nevajadzētu uzdot daudz norakstīt no tāfeles; viņi izpildīs, ja liks, bet tas ir grūts 
uzdevums; 

 ir fiziski aktīvi - jācenšas samazināt mācību darbību ātrums, lai panāktu kvalitāti un 
rezultativitāti; 

 izziņas attīstība - mācīšana ar rotaļu palīdzību dod labākus mācīšanās rezultātus 
nekā, izmantojot, piemēram, darba burtnīcas; visa veida spēles un rotaļas ir 
lietderīgas - čigānu kultūras dzejoļi, mīklas un dziesmas iepriecina un aktivizē; 

 nepastāv jēdzieni „pareizi“ un „nepareizi”; vēlams pievērst uzmanību pašam 
izziņas procesam un darboties priekam; 

 nereti ir liels daudzums aizsākumu, bet maz no tiem tiek pabeigts - skolēni lepojas 
ar to, cik daudz padarīts, bet nepievērš uzmanību kvalitātei; 

 sniegtajām zināšanām jābūt saistītām ar tagadnes praktiskajām vajadzībām - 
svarīgas ir nodarbības ar materiālām lietām (stilizēta nauda, saimniecības rīki, 
u.c.); 

 sociālajā uzvedībā čigānu skolēni ir jutīgi atšķirīgo ģimenes kultūras tradīciju dēļ - 
nedaudz iedrošinājuma var būt viss, kas vajadzīgs, lai pārvarētu grūtības, savukārt 
nopietna kritika var dziļi ievainot, un skolēnam var neatgriezeniski „pārtrūkt” 
motivācija apmeklēt izglītības iestādi. 

 

Septiņgadīgo čigānu skolēnu raksturīgākās iezīmes: 

 
 redze un sīko muskuļu precīzo kustību spējas: nosliece veidot „nedrošus” burtus, 
zīmējumus, ciparus; skolēni strādā, noliekuši galvu tuvu solam; nav attīstīta rokas 
muskulatūra - bieži strādā, stingri satvēruši zīmuli trīs pirkstos, ir grūti aizpildīt 
lapas telpu, neprot atslābināt roku; 

 vispārējās precīzo kustību spējas: dod priekšroku fiziskajām nevis galda spēlēm; 
nespēj ilgi koncentrēties uz vienu uzdevumu, tādēļ jāplāno uzdevumi tā, lai 
mierīga darba posmi mītos ar fiziski aktīviem uzdevumiem;  

 izziņas attīstība: patīk darbi, kas atkārtojas, patīk bieži jautāt skolotājai, citiem 
pieaugušajiem, kas atrodas telpā; patīk „atklājumu darbi” - projektu metode, 
eksperimenti, materiālu vākšana, pētīšana un šķirošana; izteikti raizējas par 
testiem/pārbaudes darbiem/uzdevumiem, nejūt pārliecību par savām spējām tos 
izpildīt; pedagogiem īpaša uzmanība jāveltī regularitātes, pieraduma, mācību 
„rutīnas” tradīciju izveidošanai; 
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 sociālā uzvedība: čigānu skolēniem patīk draudzēties ar citu tautību vienaudžiem, 
viņi jūtas lepni, ja viņus nosauc par labākajiem draugiem citas tautības skolēns; 
vislabāk strādā pāros; labprāt pieņem skolotāja ieteikumus, ar ko darboties, sēdēt 
kopā; patīk humors un rotaļas, dziesmas un teatrāli uzvedumi. 

 

 NOTA BENE  
 

 Čigānu skolēniem ir savas etniski psiholoģiskās īpatnības, kuras nepieciešams 
respektēt mācību procesā un pastāvīgi apliecināt šo respektu konkrētos, šo 
skolēnu pasaules uztveres īpatnībām atbilstošos veidos; 

 Čigānu skolēniem ir kolorīti uzvedības paradumi, saskarsme, savdabīgi stingras 
audzināšanas tradīcijas ģimenē, nereti atšķirīgas temperamenta izpausmes u.c. Šis 
savdabīgums nosaka savstarpējo attiecību kultūru multikulturālā klasē, lai mācītu 
citu kultūru skolēniem atpazīt daudzveidību, respektēt čigānu dzīvesveidu un 
vērtības, audzinātu toleranci un izvairītos no konfliktu situācijām vai nošķirtības 
pastiprināšanās; 

 Čigānu skolēniem jāpiedāvā sadarbības formas, kuras nav pretrunā ar viņu 
kultūrvērtībām, respektējot daudzveidību un balstoties uz kopīgu vērtību 
meklējumiem, bet izmantojot čigānu kultūras pamatvērtības. 

 

 
 

 
           Foto: Viļakas pamatskolā 
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SADARBĪBAS AR ČIGĀNU ĢIMENĒM VEIDOŠANA 
 

Ģimene - bērna dzīves centrs 

 
Līdz laikam, kad bērns sāk mācīties 
skolā, bērna drošība, aprūpe un 
vispārējā labklājība lielā mērā atkarīga 
no ģimenes. Saziņa starp ģimenēm un 
izglītības iestādi veicina bērnu dažādo 
sabiedrisko prasmju apguvi, attīstās 
attiecības starp vienaudžiem un bērna 
sagatavošana pārejai uz skolu. Svarīgi 
saprast, ka bērna mācīšanās nesākas ar 
izglītības iestādes sliekšņa pārkāpšanas 
brīdī, tā sākas jau krietni agrāk ģimenē 
un bērna pirmie skolotāji ir viņa vecāki, 
mācot bērnam uzvesties, apģērbties, 
sadzīvot ar citiem, rūpēties par sevi.  
 

Tas, ko bērns iemācās ģimenē, kļūst 
par pamatu tam, ko bērns gūst un 
mācās izglītības iestādē, bet līdz ar 
skolas gaitu uzsākšanu ģimenes 
atbildība par bērna izglītošanu 
nebeidzas. 
 
Vecākiem ir gan tiesības, gan 
pienākums piedalīties lēmumu 
pieņemšanā par savu bērnu aprūpi un 
audzināšanu. To nosaka Izglītības 
likuma 57., 58. pants. Izglītības likuma 
51. pantā minēti arī skolotāja vispārīgie 
pienākumi izglītošanas procesā, kā 
viens no tiem - sadarbība ar izglītojamā 
ģimeni izglītības jautājumos.  

 
Čigānu kopienas stūrakmens ir Čigānu likums, kas ir nerakstīts uzvedības, 

juridisko normu un tiesību kārtības rullis, –  
tas vārdos nododams no paaudzes paaudzē. 

 

 NOTA BENE  
 
Veiksmīgas izglītības iestādes un ģimenes sadarbības laikā: 

 ģimenes vairāk zina par to, kas notiek skolā, un kā palīdzēt bērnam, 
 bērns kļūst drošāks, motivētāks mācīties, ja viņu atbalsta ģimene,  
 veidojas pozitīva attieksme pret izglītības iestādi, skolotājiem, tiek adekvāti 
novērtēts skolotāju ieguldījums bērnu izglītībā, attīstībā,  

 ir iespēja iepazīt citu kultūru pārstāvjus gan bērniem, gan vecākiem. 
 

 
Foto: Čigānu ģimenes locekļi vienmēr gaidīti skolas pasākumos Jelgavā  
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Ģimenes kultūra  

 
Viena ģimene parasti nav labāka vai 
sliktāka par citu, tās vienkārši ir 
atšķirīgas. 
Ģimenes kultūra ietekmē bērna 
attieksmi pret mācībām, skolu, 
sabiedrību utt. Skolotāji un vienaudži, 
kuri nesaprot bērna kultūru, bieži 
nepareizi izskaidro bērna uzvedību 

skolā un neatbilstoši novērtē viņa 
prasmes. 
 
Ignorējot skolā ģimenes kultūru, 
bērnam rodas sajūta, ka viņš ir 
nevērtīgs, ka viņš nav svarīgs. Jo lielāka 
saskaņa starp ģimenes kultūru un 
kultūru ārpus ģimenes, jo 
komfortablāk bērns jūtas.  

 
Ģimenes kultūra nosaka - 

 veidu, kādā ģimenes locekļi nosaka, kas ir “labi” un kas ir “slikti” 
 kādā veidā sadalās lomas un veidojas savstarpējās attiecības ģimenē 
 sievietes un vīrieša lomas un savstarpējās attiecības 
 kā ģimenes locekļi izprot apkārt notiekošo – kas ir labs, slikts, kas – vērtīgs 
 kādas tradīcijas viņi uzskata par svarīgām 
 kādu valodu viņi lieto 
 kādus likumus/noteikumus/ieradumus izmanto ēdienu un dzērienu gatavošanā 
 kā viņi apmainās ar informāciju 
 kā viņi sadala varu, un kā rokās tā atrodas 
 kāda ir viņu attieksme/reakcija pret citām kultūrām 
 kāda ir reliģijas loma viņu kopienas dzīvē 

 
Čigānu tautā dominējošā loma tiek piešķirta vīrietim.  

Viņš ir noteicējs ģimenē un ģimenes galva. 
 

3. soļi veiksmīgas sadarbības veidošanai ar bērnu vecākiem un ģimeni 

 
1. solis - pozitīvs sadarbības sākums 

 
Lai čigānu ģimene skolā justos gaidīta, šādai attieksmei ir jābūt jau pašā pirmajā 
tikšanās reizē. Laipnai attieksmei ir jāizpaužas itin visā, ko saka un dara skolotājas un 
skolotāja palīgs. Cieņa un atklāta saruna liek ikvienam justies tai piederīgam. Reizēm 
čigānu ģimenes grupā jūtas visai nedroši vai arī uzskata, ka klase vai grupas telpa ir 
skolotājas darba lauks, kurā nedrīkst iejaukties.  
 
Vecāku nevēlēšanās darboties var būt saistīta ar dažādiem iemesliem:  
 

 viņi nav pārliecināti, vai skolotājas tiešām vēlas viņu palīdzību; 
 viņi baidās, ka var pieļaut kādu kļūdu; 
 viņi nezina, ko darīt, un nevēlas radīt sajukumu; 
 viņiem liekas, ka viņiem nav ko piedāvāt; 
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 nav visai skaidri klases likumi. 
 
Mācību gada sākumā ir svarīgi izskaidrot, ka ģimenes laipni gaida mācību iestādē. 
Iestādēs uz ziņojuma dēļiem var izlikt pierakstīšanās lapas tā, lai ģimenes var 
pieteikties piedalīties nodarbībās, sarunās sev izdevīgā laikā. 
 

2. solis – daudzveidīgas sazināšanās stratēģijas 
 

Vispiemērotākais veids saziņai ar ģimenēm ir izmantot daudzveidīgas neformālās un 
formālas sazināšanās stratēģijas.  
 

 Izmantojot iespēju parunāties ar ģimeni dabiskos, neformālos apstākļos, var 
nodibināties labāki sakari starp mājām un mācību iestādi. Piemērots laiks, kad 
sarunāties ar ģimenes locekļiem, ir no rītiem, kad skolēnu atved, un pēcpusdienās, 
kad atnāk pakaļ. Noteikti ir jāsasveicinās ar visiem ģimenes locekļiem, kas ir 
atnākuši, un ir jārada viņiem iespēja izteikties, kā arī saņemt informāciju par 
izglītības iestādi un viņu bērnu. Tas ir piemērots laiks, lai pastāstītu, kādas 
nodarbības bijušas, kā skolēnam veicies, kā arī atgādinātu ģimenei par gaidāmām 
sapulcēm vai pasākumiem. Šajā laikā vecākiem ir iespēja neformālos apstākļos 
parunāt arī ar citu skolēnu vecākiem, uzdot pedagogiem jautājumus. Šis nav 
piemērots laiks problēmu vai raižu apspriešanai, jo skolēni atrodas blakus. Šim 
nolūkam ir jāizvēlas cits laiks. Svarīgus lūgumus un lēmumus jāsaskaņo ar čigānu 
ģimenes „galvu” - visbiežāk tas ir tēvs vai vecmamma.  

 Sazināšanos veicina nelielas personiska rakstura zīmītes, ko var sūtīt uz mājām. 
Tajās varētu būt rakstīts par kādu īpaši labu skolēna veikumu, jaunu prasmi, 
komentārs par uzvedību, kā arī rakstiska pateicība ģimenei par palīdzību, 
piemēram, kāda pasākuma organizēšanā. Var arī mudināt ģimenes sūtīt atpakaļ 
zīmītes skolotājiem. Tas ir efektīvi, ja skolotājs strādā ar skolēnu, lai sasniegtu 
kādu īpašu mērķi, bet ģimene palīdz to nostiprināt mājās. Pedagogam, pirms 
uzsāk izmantot zīmītes kā saziņas veidu ar čigānu bērnu vecākiem vai citiem 
ģimenes locekļiem, noteikti jāpārliecinās, vai konkrētajā čigānu ģimenē 
pieaugušajiem ir lasīšanas un rakstīšanas prasmes. 

 Ziņojumu dēļi ir vēl viens veids, kā sazināties ar ģimenēm. Tur var piestiprināt 
ziņojumus ne tikai par mācību iestādē notiekošiem pasākumiem, sapulcēm, 
informatīvas lapiņas par skolēnu mācību rezultātiem, bet arī, piemēram, 
fotogrāfijas no aktivitātēm vai pasākumiem, kuros tika demonstrēti čigānu 
kultūras elementi. Uz ziņojumu dēļa var būt čigānu skolēnu zīmējumi, pašu 
sacerēti stāstiņi čigānu valodā vai arī bērnu ģimenes fotogrāfijas. Ir svarīgi, lai 
ziņojumu dēļi būtu koši un pievilcīgi, atspoguļotu grupā valdošo noskaņojumu 
un nodarbības. Vecāku uzmanību nepiesaista veca informācija vai nevīžīgs dēļa 
izskats. Skolotāja un skolotāja palīgs ziņojumu dēļa veidošanā var aicināt 
piedalīties arī ģimenes. Piemēram, ja kāda bērna tēvs ir labs mākslinieks, var 
uzaicināt viņu atnākt skolu un zīmēt vai gleznot kopā ar skolēniem, pēc tam 
grupas izveidotos mākslas darbus var piespraust pie ziņojumu dēļa. 

 Mājas vizītes mērķis ir iepazīties ar skolēniem un viņu ģimenēm, nodibināt labus 
savstarpējos kontaktus. Skolotāja vai skolotāja palīga viesošanās mājās parasti 
čigānu skolēniem šķiet aizraujoša, tādēļ ir jāparedz laiks arī sarunai ar skolēnu, lai 
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kopīgi iepazītos ar mīļoto mājdzīvnieku vai rotaļlietām. Iespējams, ka ģimene 
uztrauksies, domājot, ka šī vizīte ir saistīta ar sliktām ziņām, tādēļ ir jāatklāj nolūks 
- labāk iepazīties un uzzināt kaut ko vairāk par skolēnu un ģimeni. Līdzpaņemtie 
bērna darbi vai paveiktie matemātikas uzdevumi dod iespēju apspriest 
jautājumus, kas saistīti ar ģimeni arī par skolēna mācību procesu. 

 
Apciemojuma sākumā sarunu vienmēr vajag sākt ar pozitīvo, kaut arī mērķis 
varētu būt pārrunāt par to, kas sagādā raizes. Sarunas laikā skolotājs nedrīkst 
runāt tikai viens pats, vienmēr ir jāuzklausa ģimenes stāstījums par saviem 
bērniem un viņu idejām, raizēm un interesēm. Nedrīkst runāt par skolēnu viņa 
paša klātbūtnē, ja vien tā nav godīga, pelnīta uzslava vai kaut kas cits labs sakāms. 

 

 NOTA BENE  
 
Apciemojumi čigānu ģimenes mājās vienmēr rūpīgi jāplāno un jāsaskaņo ar ģimenes 
„galvu”, ievērojot šo ģimeņu tradīcijas.  
Šādas tikšanās var dot patiesu labumu gan skolotāju komandai, gan arī ģimenēm. 
Skolotājs var vairāk uzzināt par ģimenes kultūru, savstarpējo attiecību stilu un īpašām 
prasmēm vai talantiem. Ģimene izjūt mācību iestādes personisku ieinteresētību un ir 
iespēja apspriest visas bažas, pārpratumus vai arī īpašus mērķus, ko viņi izvirza 
bērnam. Ar šādu apciemojumu palīdzību var nodibināt un arī turpmāk uzturēt labus 
kontaktus, kas sekmēs ģimenes un pedagogu sadarbību.  
 
3. solis  - vecāku atbalsta centru izveide 
 
Skolas sadarbība ar vecākiem ir viens no priekšnoteikumiem veiksmīgam izglītības 
procesam. Lai veicinātu plašāku vecāku iesaistīšanu, efektīvi ir  iekārtot izglītības 
iestādē atsevišķu telpu, lai čigānu vecākiem un vecvecākiem (tradicionāli čigānu 
kultūrā bērnu audzināšanā aktīvi darbojas arī vecvecāki) būtu droša un tīkama vieta, 
kur tikties un viņi veiksmīgāk iesaistītos savu bērnu izglītošanas procesā. 
Šādu centru darbības mērķis ir veicināt skolotāju, izglītības iestāžu vadītāju, čigānu un 
citu tautību vecāku un vecvecāku sadarbību romu bērnu izglītošanās atbalstam. 
 

 
    Foto: vecāku atbalsta centrs iekārtojums (Vārkavā)  
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Pasākumi, kurus ieteicams organizēt vecāku atbalsta centros 

 
Individuālās sarunas ar vecākiem par: 
 

 bērna sasniegumiem, sekmēm, uzvedību, attīstību, apgūtajām vai apgūstamajām 
prasmēm, saprašanos ar vienaudžiem u.c. un to, kā vecāki var palīdzēt, atbalstīt, 
pozitīvi ietekmēt bērnu; 

 notikumiem, attiecībām ģimenē, kā tās ietekmē bērnu mācību procesā, ko darīt, 
lai risinātu problēmas u.c.; 

 problēmām, kā tās risināt; 
 sociāliem jautājumiem, ko un kā darīt, lai mazinātu sociāla rakstura problēmas, 

u.c. 
 
Nodarbības ar nelielām vecāku/ ģimenes/ interesentu grupām  
 

 par grāmatu lasīšanu kopā ar bērniem; 
 par bērnu pieredzes nozīmi izglītības procesā, nepieciešamību braukt ekskursijās, 
apmeklēt muzejus, izstādes, teātri u.c. 

 par dzimtas koku, dzimtas, ģimenes vēsturi, tradīcijām, nozīmi bērna attīstībā, 
izglītībā,  

 u.c. pēc vecāku intereses, iniciatīvas. 
 
Speciālistu konsultācijas (ārsti, juristi, speciālie pedagogi, logopēdi, psihologi u.c.) par 
specifiskiem jautājumiem. 
 
Konsultācijas – praktikumi 

 skolēna skolas soma: kam tur jābūt un kam tur nav vietas; 
 attīstošās spēles, to nozīme bērna attīstībā;  
 kā palīdzēt bērnam mācīties: praktiski uzdevumi mājās; 
 U.c. 

Konsultācijas – praktikumi varētu būt veltīti arī ar izglītību tieši nesaistītos jautājumos, 
piemēram, ārstnieciskās tējas, to pagatavošana, sabalansēta, lēta uztura jautājumi 
u.c. 
 
Radošās darbnīcas 
 
Tēmas atkarīgas no izglītības iestādei pieejamajiem materiāliem un darbnīcas vadītāja 
interesēm, spējām – var tikt organizētas dažādu rokdarbu darbnīcas (adīšana, 
tamborēšana, šūšana, pērļošana, filcēšana u.c.), sveču liešanas, albumu gatavošanas 
u.c. darbnīcas. 
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Foto: radošo darbnīcu laikā Vecāku atbalsta centrā Jūrmalas Mežmalas vidusskolā 

        
 

Kultūras, tradīciju dienas 
 
Demonstrējot to kultūru elementus, kuras ir pārstāvētas grupā/klasē vai izglītības 
iestādē kopumā, var organizēt latviešu, krievu, čigānu u.c. kultūras dienas pasākumus 
(tradīcijas, apģērbs, rotas, svētki, ēdiens u.c.) 
 

 
    Foto: čigānu saimniecības (zirglietu) elementu demonstrējumi (Pļaviņās) 

 
Latvijas čigāni atjauno seno tradīciju svinēt rudens svētkus “Šarad”.  

Šiem svētkiem ir zināma analoģija ar latviešu veļu dienu, ar to starpību, ka 
“Šarad” svētkos tiek godināti čigānu senči.  

Šos svētkus svin oktobrī vai novembrī. 
 
Izstādes 
 

 bērnu darbu izstādes, 
 aktualitāšu izstādes, kas skar nozīmīgus notikumus pilsētā, valstī,  
 vecāku un bērnu veidoto materiālu izstādes (darbnīcās, praktikumos pagatavotais)
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Foto: bērnu radošo darbu izstāde  

 
Informatīvi izglītojoši materiāli vecākiem un vecvecākiem 
 
Tie varētu būt dažādi ģimenes interesējoši preses izdevumi, bukleti, dažādu lietišķo 
rakstu paraugi (dažādi iesniegumi, paskaidrojumi, CV, motivācijas vēstules paraugs 
u.c.), dažādu iestāžu darba laiki, ieteikumi, pie kā vērsties konkrētu jautājumu 
risināšanā u.c., kā arī papīrs un rakstāmpiederumi. 
 
 

 NOTA BENE  
 

 Sakiet vecākiem labus vārdus, atcerieties katra vecāka padarīto!  
 Cieniet vecāku lomu. Veiciniet savstarpēju skolotāju un vecāku cieņu. 
 Esiet laipns profesionālis – sasveicinieties ar vecākiem, uzrunājiet viņus vārdā, 

dalieties patīkamu notikumu atstāstos. 
 Rodiet izdevību un ieplānojiet laiku pārrunām ar ģimenēm, vecāku jautājumu 
uzklausīšanai. Mācieties uzmanīgi klausīties! 

 Telpā, kurā notiks saruna, novietojiet vienādus pieaugušo izmēra krēslus, lai 
vecāki justos vienlīdzīgi ar jums. 

 Esiet iejūtīgs pret nepilnām ģimenēm, audžuvecākiem, vecvecākiem un bērniem 
no bērnu namiem. 

 Savu tikšanos sāciet un beidziet ar smaidu! Mēģiniet darīt visu, lai vecāki justos 
brīvi. 
 
(Adaptēts no Katty Paterson grāmatas “HELP! Survival strategies for teachers” Pembroke 
Publishers Ltd.1993 ISBN 1-55138-002) 
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IETEIKUMI IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU VADĪBAS KOMANDAI UN 
PEDAGOGIEM MULTIKULTURĀLAS IZGLĪTĪBAS ĪSTENOŠANAS 

PROCESĀ, IEKĻAUJOT ČIGĀNU SKOLĒNUS 
 
Būtiska loma veiksmīgā čigānu skolēnu iekļaušanā ir skolas administrācijai. Skolas 
vadītājiem jāveido nepieciešamie multikulturālas skolas resursi, jāpieņem lēmumi, 
jāsastopas ar grūtībām un jāsagatavo gan pedagogi, gan viss skolas kolektīvs 
gaidāmajām pārmaiņām. Multikulturālas skolas nozīmīgums šai jomā izskaidrojams ar 
to, ka mācīšanās pieredze šādā skolā saistīta ar papildus faktoriem – cita valoda, citas 
tradīcijas, citas uzvedības ieražas, kuras jāpieņem un jārespektē.  
 

Ietikumi multikulturālas skolas veidošanā  

 
 Multikulturālas izglītības veidošanas kontekstā būtiski ir balstīties uz 
bērncentrētas un iekļaujošas izglītības pamatprincipiem, jo tie ir noteicošie 
komponenti čigānu skolēnu iekļaušanas un iekļaušanās procesā, un katra skola ir 
jāuzlūko tās sociālpolitiskajā kontekstā. 

 Bērncentrētas izglītības pamatā ir uzskati, kas pilnībā saskan ar multikulturālas un 
demokrātiskas sabiedrības ideāliem. Īstenojot bērncentrētas izglītības 
programmas čigānu skolēnu iekļaušanai, skolotājam ir labi jāpārzina skolēnu 
attīstības, etnopsiholoģijas un sociokultūras īpatnības.  

 Iekļaujoša izglītība nozīmē iespēju piedalīties izglītības procesā, izglītības 
programmās, skolas dzīvē, tādējādi iegūstot pozitīvu un kvalitatīvu pieredzi. 
Iekļaušana ir skolotāja darbība, kas nodrošina to, kā skolēns iekļaujas. Savukārt 
iekļaušanās ir iespēja piedalīties.  

 Etniskā identitāte ir nevis gatavs dotums, bet gan process, kurā var izsekot 
kultūras simbolu un tiem atbilstošu nozīmju lietojumam. Pašapziņa un 
starpkultūru saskarsme veidojas caur savas kultūras grupas redzējumu.  

 Skolotāji kalpo par tolerantas rīcības paraugu - viņiem jāizrāda cieņa un rūpes par 
visiem skolēniem klasē un apkārtējās sabiedrības cilvēkiem. Tas nozīmē, ka: 

 skolotāji gan apzināti, gan neapzināti nodod skolēniem savas vērtības un 
attieksmes, tāpēc ir būtiski, lai skolotāji skaidri tās apzinātos; 

 skolotāji piedāvā savu pieredzi un praktiskus vingrinājumus, radot iespēju 
skolēniem demonstrēt un attīstīt savu kultūru vērtības. 

 Skolotājiem īpaši jākoncentrējas uz savas skolas un klases atšķirīgo kultūru 
iepazīšanu - pastāvīgi jāveic novērojumi un pētījumi un jāizvērtē arī sava reakcija 
uz piedzīvoto un novēroto. Skolotājiem jāuzklausa un jāprot pieņemt dažādu 
kultūru un sociālās izcelsmes skolēnu viedokļi.  

 Čigānu ģimenes uzskata pedagogus par nozīmīgiem informācijas avotiem, tāpēc 
pedagogiem jābūt zinošiem, apspriežot čigānu skolēna konkrētās vajadzības un to, 
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kā mācīt šo skolēnu un kā sadarboties ar ģimeni. Liela nozīme ir tam, lai ģimenei 
tiktu sniegta noderīga un piemērota informācija par viņu bērnu.  

 Pedagogiem jāsadarbojas arī ar citiem speciālistiem, kas sniedz noteiktus 
pakalpojumus čigānu ģimenēm, un jāstiprina saiknes ar visām apkārtnē esošajām 
organizācijām, piemēram, ar pašvaldību dienestiem, reliģiskām organizācijām, 
citām skolām, nevalstiskām organizācijām un profesionāļu apvienībām. Šie 
centieni paātrinās vispārēju un integrētu atsaukšanos uz to čigānu ģimeņu 
vajadzībām, kurām ir nepieciešams īpašs atbalsts. Kad pedagogi, speciālisti un 
vecāki sadarbojas, katra šīs komandas dalībnieka ieguldījums palielina grupas 
darbības kopīgo efektivitāti un nodrošina čigānu skolēnu iekļaušanas un 
iekļaušanās panākumus.  

 

Ieteikumi vērtību un attieksmju veidošanā  

 
 Izvairīties uzspiest tādas vērtības, kas var būt pretrunā ar čigānu kultūru vai 
vērtībām.  

 Panākt, lai citi skolēni nelietotu rasistiskus un etniskus apzīmējumus attiecībā pret 
čigānu skolēniem, palīdzot viņiem saprast, ka ir vārdi, kuri citiem var būt 
aizskaroši. 

 Pirms izmantot grāmatas, filmas vai citus masas saziņas līdzekļu resursus darbā, 
pārskatīt, vai tajos nav stereotipu par čigānu kultūru. 

 Pieņemt to, ka ne visi cilvēki, kas nāk no citām kultūrām, vienmēr gribēs pilnīgi 
pieņemt čigānu kultūru, tādēļ jāiekļauj pedagoģiskajā procesā aktivitātes, kas 
palīdz visiem skolēniem noskaidrot un pieņemt čigānu kultūras atšķirības. 

 Pieņemt to, ka priekšstati par vīriešu un sieviešu lomu ģimenē dažādām kultūrām 
var būtiski atšķirties (čigānu kultūrā noteicošā loma ir vīrietim). 

 Izprast, ka tradicionālo pieeju skolēnu disciplīnai ietekmē arī kultūra. 

 Pieņemt to, ka čigānu reliģija un dažādi ticējumi var ietekmēt to, kā skolēni un 
vecāki reaģē uz dažādām dzīves un mācību situācijām. 

 
Latvijas čigāni bieži apmeklē baznīcu, viņu mājās vienmēr ir izvietotas vairākas 

svētbildes, lielākoties viņi ir kristīti.  
 

Ieteikumi konfidencialitātes nodrošināšanai sadarbībā ar čigānu ģimenēm 

 Ģimenēm ir tiesības justies drošām par to, ka jebkādu personisku informāciju, 
ko viņi atklās vai nu mutiski, vai rakstveidā, personāls turēs slepenībā. Tādēļ ir 
jāievēro šādi principi: 

 Dati par skolēniem un ģimenēm ir pieejami tikai pedagoģiskajam personālam 
un īpašiem konsultantiem gadījumos, kad tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu 
palīdzību. 
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 Vecāki drīkst iepazīties tikai ar datiem par saviem bērniem. 

 Ģimenēm paziņo par informāciju, ar ko tiks iepazīstināts personāls, un 
paskaidro izpaušanas iemeslu. Apstiprinājumam par ģimenes locekļa 
piekrišanu izpaust informāciju var noderēt īpaša parakstīta piekrišanas 
veidlapa, kurā teikts, kādu informāciju un kam izpaudīs. 

 Nedrīkst izpaust informāciju nevienam ārpus izglītības iestādes, ja nav 
saņemta rakstiska ģimenes piekrišana, izņemot gadījumus, kad ir aizdomas par 
skolēna pamešanu novārtā vai ļaunprātīgu izmantošanu. 

 Konsultēties citās institūcijās un pie citām personām drīkst tikai ar ģimenes 
piekrišanu. 

 Pierakstīt un apkopot vajag tikai to informāciju, kas ir nepieciešama, lai 
nodrošinātu skolēna sekmīgu attīstību, nosakot datu izmantošanas veidu, 
ievērojot izglītības iestādes funkcijas un ģimenes piekrišanu. 

 

 NOTA BENE  
 
Lai paaugstinātu čigānu skolēnu pašapziņu, radītu viņos vēlmi mācīties visu mūžu, kā 
arī pozitīvu attieksmi pret mācībām, svarīgi, lai čigānu skolēni gūtu gandarījumu un 
veiksmīgu mācīšanās pieredzi, kas nozīmē: 

 izrādīt ticību skolēna spējām, ļaujot viņam noticēt sev pašam; 
 iegūt skolēna uzticību, ceļot viņa pašcieņu; 
 palīdzēt pakāpeniski un psiholoģiski pamatoti attīstīt iemaņas, lai skolēns varētu 
gūt panākumus; 

 izmantot skolēnu intereses un stiprās puses, lai viņus aktivizētu mācību darbā. 
 
 
 

 
Foto: Valdemārpils vidusskolas klase, kurā mācās arī čigānu bērni 
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DARBS AR VIDUSSKOLĒNIEM11: ČIGĀNU KULTŪRAS VĒRTĪBU 
UN TRADĪCIJU IZPĒTE 

 
Zinātniski pētnieciskie darbi  
 
Zinātniski pētniecisko darbu temati: 

 Čigānu ienākšana Eiropā un Latvijā 
 Čigānu nevalstiskās organizācijas Latvijā un Sabilē 
 Čigāni Sabiles kultūrvidē 
 Sabiedrības attieksme pret čigāniem, 
 Čigānu identitātes tradīciju un kultūrmantojuma saglabāšana 

 
Labāko zinātniski pētniecisko darbu prezentācijas skolā. 
 
Zinātniskajiem lasījumi – konferences kopā ar citām skolām. Konferenču tēmas uzsver 
starpkultūru izglītību, etnisko integrāciju un pilsoniskās sabiedrības veidošanu, saistot 
to ar čigānu iekļaujošo izglītību. 
 
Konferenču tēmas: 

 Mēs – līdzīgi un atšķirīgi 
 Starpkultūru izglītība – etniskās saskaņas un integrācijas veicinātāja 
 Jaunā paaudze – starpkultūru izglītības, integrētas un pilsoniskas biedrības 
attīstības veicinātāja 

 
Projekti12 
 

 Projekts „Čigāni (čigāni) un mēs vienotā kultūrvidē Sabilē”  
 
Projekta vispārējais mērķis - sekmēt starpkultūru dialogu starp čigānu un latviešu 
tautu, mazinot sabiedrībā esošos aizspriedumus un stereotipus. 
 
Projekta galvenās aktivitātes – dažāda veida meistarklases: 

 Čigānu un latviešu reliģijas vienojošais vadmotīvs 
Vadītājs – mācītājs (pēc tautības čigāns) 

Latvijā vienīgais čigānu tautības  mācītājs ir Mareks Ignats (Valdemārpils, 
Iģenes un Ķurbes ev.lut. draudžu mācītājs). Viņš ir Talsu nodibinājis un vadu 

pielūgsmes apvienību Talsu ev.lut. draudzē; sarakstījis vairāk kā 30dažādas 
kristīga rakstura dziesmas un pielūgsmes dziesmas; tulkojis Evaņģēliju 

fragmentus čigānu valodā un ierunājis tos CD. 

Noklausies M.Ignata dziesmu šeit  
 

                                                      
11

 Sabiles vidusskolas labās prakses piemēri, sagatavoja V.Iskrova 
12

 Projekti tiek īstenoti sadarbībā ar biedrību „Skolas visiem”; vairāk par biedrību var lasīt: 
http://www.sabvsk.lv/13_biedriba_skolavisiem.html 

 

http://www.youtube.com/watch?v=VP9upUxJI6o
http://www.sabvsk.lv/13_biedriba_skolavisiem.html
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 Čigānu un latviešu etnopsiholoģiskās īpatnības 
Vadītāja  - psiholoģe  

 Sabiedrībā esošo stereotipu un aizspriedumu mazināšana pret čigānu tautību 
Vadītāja  - sociālā pedagoģe  

 Čigānu un latviešu kultūru mijiedarbība Sabilē 
Vadītāja - kulturoloģijas skolotāja  
 

 Projekts „Čigānu identitāte un tās saglabāšanu Sabiles kultūrvidē”  
 
Projekta vispārējais mērķis – veicināt čigānu identitātes izzināšanu un saglabāšanu. 
 
Projekta galvenās aktivitātes – radošās darbnīcas: 

 Čigānu kultūras un garīgais mantojums mijiedarbībā ar latviešu kultūru 

 Etnopedagoģijas elementi Sabiles vidusskolā 

 Čigānu etnomuzikoloģijas raksturīgākās īpatnības 

 Čigānu lingvistiskās identitātes saglabāšana un attīstība 

 Čigānu reliģisko uzskatu aspekti 
 

 Projekts „Čigānu skolēnu vecāku un viņus atbalstošo profesionāļu izglītošanas 
programmas Sabiles vidusskolā” 

 
Projekta vispārējais mērķis – sniegt atbalstu čigānu bērnu vecākiem un izveidot čigānu 
ģimeņu atbalsta centru. 
 
Projekta galvenās aktivitātes – apmācības aktivitātes čigānu vecākiem: 

 Dzīves prasmju skola 

 Ievads projektu sagatavošanā 

 Angļu sarunvalodas pamati 

 Prasmīgās rokas 

 Ievads datormācībā 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Tamāra Čiča no Jūrmalas ar savu koncerttērpu 
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III. DAĻA - PIELIKUMI 

 

PAPILDLITERATŪRA, VIDEO  UN APMĀCĪBU KURSI 
 
 

„Izglītības iniciatīvu centra” publikācijas 

 
 GRĀMATAS par bērncentrētu izglītību 

 
Volša K.B. BĒRNCENTRĒTAS KLASES VEIDOŠANA, Izglītības 
iniciatīvu centrs, 2001. – 168 lpp. 
Metodikas grāmata paredzēta sākumskolas sagatavošanas un 
1.klašu skolotājiem darbam ar 6, 7 gadus veciem bērniem. 
Grāmata iepazīstina ar bērncentrētas izglītības 
pamatprincipiem un vērtībām, un sniedz praktiskus ieteikumus 
bērncentrētas klases veidošanā.  
  

 
 

Volša K.B.. BĒRNCENTRĒTU KLAŠU VEIDOŠANA 8, 9 UN 10 
GADUS VECIEM BĒRNIEM, Izglītības iniciatīvu centrs, 2002. – 
191 lpp. 
Metodikas grāmata paredzēta sākumskolas skolotājiem. 
Grāmatā piedāvātie nodarbību veidi virza skolotājus no 
pedagoga vadītas uz bērncentrētu klasi. Piedāvātās metodes 
sekmē lielāku bērnu brīvību sevis izteikšanā un pasaules 
iepazīšanā ar darbošanās un  savas pieredzes pilnveidošanas 
palīdzību, kā rezultātā attīstās bērnu domāšana un mācību 
motivācija.  
 
 

 
 

 Pētījumi un publikācijas par čigānu bērnu iekļaušanu izglītībā 
 
ROMU TIESĪBAS UZ IZGLĪTĪBU: īstenošanas situācija Latvijā.  
Izglītības iniciatīvu centrs, 2011. – 64 lpp. 
 
Pētījums aplūko romu tiesības uz izglītību no 3 aspektiem: 
veicot politikas monitoringu par minoritāšu tiesībām  un tiesību 
uz izglītību aizsardzību; pētot izglītības lomu un nozīmi Latvijas 
romu kopienā, kā arī veicot Romu pamatizglītības iegūšanas 
procesa būtības, barjeru un iespēju izpēti Latvijā. 
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LATVIJAS PEDAGOGU PIEREDZE DARBĀ AR ČIGĀNU BĒRNIEM. 
Izglītības iniciatīvu centrs, 2008. – 64 lpp. 
 
Šajā skolotāju pieredzes krājumā apkopota izglītības iestāžu 
pieredze darbā ar čigānu bērniem, kas uzkrāta, pateicoties 
skolotāju prasmei strādāt multikulturālā klasē, viņu atbildībai 
par katra bērna izglītības kvalitāti un visa skolas personāla 
atbalstam šiem skolotājiem. 
 
 

 
 

E.Krastiņa, Ž. Bērziņa, Z.Lūciņa, D.Zaķe. ČIGĀNU IDENTITĀTE 
MULTIKULTURĀLĀ SKOLĀ. Izglītības iniciatīvu centrs, 2005. – 89 
lpp. 
 
Pētījums skaidro čigānu bērnu iekļaušanas iespējas 
vispārizglītojošā klasē multikulturālas izglītības kontekstā, 
analizējot pedagoģiskā procesa specifiku multikulturālā klasē, 
pētot, vai un kā tiek nodrošinātas bērnu etniskās vajadzības ik 
dienas  mācību darbā, izzinot vecāku un pedagogu viedokli par 
iekļaujošām mācībām. 
 
 

 
 
 

MANĀ SKOLĀ MĀCĀS ČIGĀNI. Izglītības iniciatīvu centrs, 2006. 
– 36 lpp. 
 
Grāmata ir konkursa rezultāts, un tajā apkopoti labākie no 
vairāk kā 170 iesniegtajiem konkursa darbiem - stāsti, 
zīmējumi, gleznojumi, dzejoļi, atmiņu esejas, fotogrāfijas ar 
aprakstiem u.c. par to, kā Latvijas bērnudārzos, skolās, 
kaimiņos, sabiedrībā dzīvo kopā dažādu tautību bērni – arī 
čigānu. 
 
 

 

Literatūra par čigānu kopienas vēsturi un dzīvi   

LATVIJAS ROMU GADAGRĀMATA 2007. - 2008.  Biedrība 
„Rāma”, 2007. – 224 lpp. 
 
Gadagrāmatas pirmā daļa ir kalendārs ar ļoti plašu romu vārda 
dienu klāstu, bet pārējā gadagrāmata ir veltīta romu vēstures 
un problēmu pētījumiem, sākot no vissenākajiem laikiem un 
beidzot ar mūsdienām.  
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UGUNĪGĀ CILTS. Biedrība „Zelta kamoliņš”, 2007. – 84 lpp. 
 
Grāmata ietver prof.Ilgas Apines vēsturisko apkopojumu par 
romu tautas izcelsmi un vēsturisko pieredzi Latvijā „Čigāni 
(romi) Latvijā”, Anatolija Berezovska skatījumu uz savas tautas 
vēsturi un šodienu „Romi – skats no kopienas” un Irīnas 
Aleksandrovas romu vēstures, kultūras un tradīciju apkopojumu 
„Ugunīgā cilts”, kas papildināti ar Kaspara Antessa fotogrāfijām. 
Grāmatas teksts ir latviešu un krievu valodās.  
 
 

 

Kārlis Rudevičs. GLEZNAS  DZEJA  DOMAS, Elpa, 2005. – 96 
lpp. 
 
Grāmatā apkopoti unikālā Latvijas čigānu dzejnieka un 
gleznotāja, triju Zvaigžņu ordeņa virsnieka Kārļa Rudeviča 
gleznu reprodukcijas, kā arī dzeja un pārdomas latviešu un 
čigānu valodās.  
 
 

 
 

Ilga Apine. ČIGĀNI (ROMI) LATVIJĀ// Mazākumtautības Latvijā. 
Vēsture un tagadne. Rīga: LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 
2007. – 282.-301. lpp. 
 
Vēsturisks apskats par romu tautas dzīvi Latvijā, sākot no 
vēsturiskām liecībām par viņu ienākšanas apstākļiem līdz pat  
izglītības un nodarbinātības problēmām un romu integrācijas 
perspektīvām mūsdienās. 
 
 

  

ČIGĀNU STĀVOKLIS LATVIJĀ. LCESC pētījums, Rīga, 2003. – 77 
lpp. 
 
Pētījums ietver informāciju par diskrimināciju, romu vēsturi un 
demogrāfiju, kā arī nodaļas par galvenajām dzīves jomām, kurās 
čigāniem ir lielāks grūtības kā citu Latvijas tautību pārstāvjiem – 
izglītību, nodarbinātību attiecībām ar likumu. Pētījums 
noslēdzas ar nodaļu par čigānu līdzdalību politiskajā un 
pilsoniskajā dzīvē.  
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Valdis Rūja. ČIRIKLORA. RSEBAA Starptautiskais kultūras centrs, 
2007.-135 lpp. 
 
Latviešu dzejnieks Valdis Rūja sarakstījis grāmatu "Čiriklora" 
(Putniņš) par Latvijā dzīvojošiem romu kopienas pārstāvjiem. 
Grāmata runā par romiem kā par neatņemamu Latvijas kultūru 
dažādības sastāvdaļu. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Juris Leimanis. ČIGĀNI. Zinātne, 2005.- 178 lpp.  
 
Ievērojamā čigānu kultūras darbinieka J.Leimaņa grāmata 
pirmoreiz bijusi izdota 1939.gadā ar grafiķa Kārļa Krauzes 
(1904–1942) ilustrācijām. Grāmatas atkārtotais izdevums 
bagātināts ar folkloras pētnieces Māras Vīksnas plašu ievadu 
par autoru, viņa dzimtu un nesen no Leimaņu ģimenes iegūtiem 
foto materiāliem. Izdevuma beigās komentēta īpatnējā, retāk 
sastopamā čigānu leksika. 
 

 

 

VIDEO RESURSI:  

 
VIDEO FILMA „Čigānu bērns skolā – esi gaidīts!”  
http://www.iic.lv/lv/publikacijas.html 
Videofilma atspoguļo Izglītības iniciatīvu centra čigānu bērnu iekļaušanas modeļa 
pamatvērtības un principus.  
 
Skolotāja palīga – čigāna darbs 
http://youtu.be/xTVJMOBSE4A 
Skolotāja palīgs Ingus Stauģis stāsta par savu darbu skolā. 
 
Čigānu likumi 
http://www.youtube.com/watch?v=c3obDGX-ac0 
Videofragments no DVD krājuma "Etnosi" par čigānu likumiem - stāsta mūziķis un 
dzejnieks Viktors Kleins (Dolārs),Tukumā. 
 
Čigānu muzejs   
http://www.youtube.com/watch?v=Qdjiy0i-slA 
Videofragments no DVD krājuma "Etnosi.Hronikas.2009/2010" par čigānu muzeju 
Rīgā. 
 
Čigānu zirgkopji 
http://www.tv3.lv/content/view/10605/85/ 
Videofragments no DVD krājuma "Etnosi.Hronikas.2009/2010" par čigānu zirgkopjiem 
Jūrmalā, Slokā, iepazīstina – V.Kleins. 
 
 

http://www.zinatnesgramatas.lv/f/products/l/19671_1.jpeg
http://youtu.be/xTVJMOBSE4A
http://www.youtube.com/watch?v=c3obDGX-ac0
http://www.youtube.com/watch?v=Qdjiy0i-slA
http://www.tv3.lv/content/view/10605/85/
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Čigānu bokseri 
http://www.youtube.com/watch?v=nnngDbrQ5Qo 
Videofragments no DVD krājuma "Etnosi.Hronikas.2009/2010" par čigānu tautības 
dzejnieku un mūziķi V.Kleinu un čigānu jauniešiem-bokseriem. 
 
 

IIC apmācību un tālākizglītības kursi: 

 
„Profesionāļu kapacitātes stiprināšana čigānu bērnu iekļaušanai”  
 

 Apmācību kursa mērķis: nodrošināt profesionāļu kapacitātes stiprināšanu, risinot 
čigānu bērnu sociālās atstumtības un iekļaušanas izglītībā problēmas.  

 Mērķa grupa: pedagogi, pašvaldību darbinieki 
 Kursa apjoms: 18-48 stundas 

 
 
Skolotāju palīgu apmācības kurss “Čigānu (romu) skolotāju palīgs” 
 

 Apmācību kursa mērķis: sagatavot skolotāju palīgus - čigānus darbam 
vispārizglītojošajās iestādēs, kurās mācās čigānu skolēni.  

 Mērķa grupa: čigānu tautības cilvēki- potenciālie skolotāju palīgi 
 Programmas apjoms: 32- 64 stundas 

 
Vairāk informācijas: www.iic.lv/semināri 
 
 

Interneta resursi par čigānu vēsturi un kultūru: 

 
Romu himna 
http://www.youtube.com/watch?v=u0ENp00nSRY&feature=related 
 
Čigānu tautas pasakas (latviešu un čigānu valodās) 
http://www.pasakas.net/pasakas/citu_tautu_pasakas/ciganu-pasakas 
 
Čigāni Latvijā (Kultūrkapitāla fonda materiāls)  
http://www5.acadlib.lv/arc2/cigani_Latvija/cigani.htm 
 
Čigāni caur gadsimtiem līdz mūsdienām. Informatīvs materiāls par čigānu tradīcijām, 
vēsturi un kultūru. Dainis Krauklis. 
http://www.lsif.lv/files/pics/Dainis_krauklis_cigani_caur_gadsimtiem.pdf 
 
Infografika: Romi Latvijā 
http://neogeo.lv/?p=10080 

http://www.youtube.com/watch?v=nnngDbrQ5Qo
http://www.iic.lv/semināri
http://www.youtube.com/watch?v=u0ENp00nSRY&feature=related
http://www.pasakas.net/pasakas/citu_tautu_pasakas/ciganu-pasakas
http://www5.acadlib.lv/arc2/cigani_Latvija/cigani.htm
http://www.lsif.lv/files/pics/Dainis_krauklis_cigani_caur_gadsimtiem.pdf
http://neogeo.lv/?p=10080
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BĒRNU GRĀMATAS LATVIEŠU- ČIGĀNU VALODĀS 
 
Izglītības iniciatīvu centrs ir izdevis 10 bērnu grāmatas izdotas latviešu - čigānu 
valodās, lai veicinātu čigānu kultūras elementu iekļaušanu pirmsskolas un 
sākumskolas klašu ikdienā un lai šo klašu pedagogi, sadarbībā ar vecākiem, 
iepazīstinātu bērnus ar čigānu valodu.  
 
Grāmatas tapušas  Starptautiskās asociācijas “Soli pa solim” (International Step by  
Step Association) projektā “Bērnu grāmatas Internetā”, kura mērķis ir radīt 3 līdz 8 
gadus vecu bērnu attīstības veicinošas lasāmvielas klāstu. Projektā darbojas 
rakstnieki, mākslinieki, pedagogi, vecāki un studenti no  dažādām pasaules valstīm. 
Projekta darbu Latvijā koordinē biedrība “Izglītības iniciatīvu centrs”.  
 
Grāmatas uz čigānu valodu tulkoja Savina Kolomenska no Bēnes vidusskolas. 
 

    
 

    
 

   
 

javascript:;
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E. NUIKAS   GRĀMATA 

„BIRIKAS MĀJA” 

 
Grāmata „Birikas māja” stāsta par 
čigānu dzīvesveidu, vēlmi pēc mājas 
un meitenes Birikas centieniem 
palīdzēt ģimenei mājas iegādē.  
 

 
Teksta paraugs: 
BIRIKA UN VIŅAS ĢIMENE PĀRBRAUCA UZ JAUNU CIEMATU AR JOCĪGU 
NOSAUKUMU. VISAS SAVAS MANTAS VIŅI VEDA SEV LĪDZI. VIŅI BRAUCA RATOS, 
KURUS VILKA DIVI KAULAINI ZIRGI, AIZ TIEM SKRĒJA DIVI PINKAINI SUŅI. BIRIKA 
NEMAZ NECENTĀS ATCERĒTIES CIEMATA JOCĪGO NOSAUKUMU. PARASTI VIŅI TIK 
ĀTRI PĀRVĀCĀS NO VIENA CIEMATA UZ OTRU, KA ATCERĒTIES TOS VISUS BIJA 
VIENKĀRŠI NEIESPĒJAMI. TAČU TĀDAI DZĪVEI VIENREIZ BIJA JĀBEIDZAS. BIRIKAS 
VECMAMMA ĻUČIKA APSOLĪJA, KA, LĪDZKO VIŅA SAKRĀS PIETIEKOŠI DAUDZ NAUDAS, 
VIŅAS PIRKS MĀJU. 
 
 
BIRIKA TE LAKI SEMJA PEREHAZDINEPE PO NEVO ŠTETOS SĀBNITKO LAVESA. SĀRO 
LENGO IEDŽIVIPEN SIS ZAČHOVLO AN BĀRO URDEN, KONES TIRDINE DUJ ŠUKE GRAJA. 
PAL URDEN UHTINE DUJ KONTOĻAINA DŽUKELA. BIRIKA PAT NAKAMJA OTRIPIREL 
NĒVE ŠTETOSKE NŌKHĀRIBEN, VAŠDO-KI JONE JAKE SIGE PEREHADINEPE JEK 
GOVESTIR PO VĀR KI, NASIS VAŠTIPEN DŌ ZARIPIRES DASEI DZĪVAKE SIS PIEJĀL 
KONCOS. LAKI MĀMI ĻUČIKA OBLEJAPE KIDI FEŅO ZAKEDENA LŌVE, CHEBINI TE 
KINEN KHĒR. 
 
 
Ieteikumi tālākam darbam pēc grāmatas izlasīšanas 
 
Lai rosinātu bērnus labāk izprast grāmatas saturu, dotu iespēju pārrunāt čigānu 
tradīcijas, dzīvesveidu, amatus, darba nozīmi iztikas līdzekļu iegūšanai, mērķa 
izvirzīšanas svarīgumu un ceļu šī mērķa sasniegšanai, pārvarot sevi, gandarījumu, 
prieku par sasniegto, ģimenes locekļu rūpes vienam par otru, ieteicamie jautājumi 
pārrunām: 
 

 Saruna par grāmatas notikumiem: 
Kur dzīvoja Birikas ģimene? 
Kā pelnīja naudu, iztiku? 
Ko darīja Birika? 
Kāds bija rezultāts? 
Kā tu domā, kā ir dzīvot teltī? Vai tu esi dzīvojis teltī?  Ko teltī var darīt, ko – nē? Kad? 
Vai tev ir kāda vēlēšanās, ko ļoti gribas īstenot? 
Ko tu dari, lai to īstenotu? 
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Kā bērni var nopelnīt naudu? 
Cik ilgi būtu jākrāj nauda, lai varētu nopirkt saldējumu, šokolādi, rotaļlietu, datoru? 
Kam naudu krāj pieaugušie? (Pārrunāt, ka pieaugušie strādā, plāno lielākus pirkumus, 
tiem krāj naudu). 
 

 Saruna par bagātību. 
Birikas ģimenei nepietika naudas, lai nopirktu māju, bet viņas vecmāmiņa teica, ka 
viņa ir ļoti bagāta, tik bagāta kā karaliene. Kāpēc? 
Kādu cilvēku sauc par bagātu? Ko es gribētu nopirkt sev, saviem ģimenes locekļiem? 
Kāpēc? 
Vai liela ģimene ir bagātība? Kāpēc? Vai vecākus, brāļus un māsas var nopirkt? Kas vēl 
nav nopērkams, bet bez tā būtu neiespējami vai ļoti grūti dzīvot? (gaiss, veselība u.c.) 
Pārrunāt, kas kuram ir dārgums. 
 

 Saruna „Ko es daru savas ģimenes locekļu labā un ko viņi dara manā labā?” 
Šīs sarunas mērķis ir palīdzēt bērniem saprast, kā ģimenes locekļi rūpējas viens par 
otru un atbalsta cits citu. Rosiniet un palīdziet sastādīt sarakstu ar tiem darbiņiem, ko 
bērnu labā dara tētis, mamma, brālis, māsa, vecvecāki u.c., ko ģimenes locekļu labā 
dara bērns. Pārrunājiet, ko bērni var darīt ģimenes locekļu labā, ko dara ģimenes 
locekļi viens otra labā, rūpējoties par mīļiem cilvēkiem, vai buča un laba miedziņa 
vēlējums ir šāds darbs, rūpes? 
 

 Izveido ģimenes /dzimtas koku! 
Izveidojiet ģimenes locekļu fotogrāfiju vai zīmējumu albumu! Veidojiet dzimtas koku, 
ietverot arī tos ģimenes locekļus, kuri nedzīvo ar bērna ģimeni kopā (piemēram, 
vecvecāki, vecākie brāļi, māsas u.c.), rosiniet bērnu atspoguļot dzimtas kokā arī tur 
ietverto personu nodarbošanos!  
 

 Uzzīmē savu sapņu māju! 
Rosiniet bērnus uzzīmēt savu sapņu māju. Kādā mājā viņi gribētu dzīvot? Kāpēc? Kam 
šajā mājā jābūt? 
Pierakstiet bērnu stāstījumu par zīmējumu! 
Iepazīstiniet vecākus/skolotājus ar zīmējumu un stāstījumu. Tajā parādīsies vērtības, 
ar kurām bērns dzīvo. 
 

 Puķes pie mājas. 
Aplūkojiet grāmatas ilustrācijas! Mākslinieks 
pie mājām uzzīmējis puķes. Piedāvājiet 
uzaplicēt (izgriezt, izplēst) vai izlocīt origami 
tehnikā puķes, kas augtu pie mājas un rotātu 
to. 
Iesējiet vai iestādiet puķu sēklas/stādiņu ārā 
vai puķu podā. Pārrunājiet, kas nepieciešams, 
lai puķe augtu, mudiniet bērnu rūpēties par 
šo stādu, kopt to. Kopā priecājieties par 
rezultātu!  
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ČIGĀNU MĪKLAS, PARUNAS UN TICĒJUMI 
 
Nepastāvot savai tradicionālajai valstij, rakstībai un literārajai valodai (čigānu ābece 
izdota 1996. gadā), čigāni pratuši saglabāt savu valodu, kultūru, tradīcijas, folkloru — 
tautas mutvārdu daiļradi. Čigānu folklora ir plaša, un  viņi paši tic tai un kopj to. 
Folklora ir daudzveidīga, piemēram, izteicieni, sakāmvārdi, ticējumi, tautasdziesmas 
un dziesmas. 
 
 

MĪKLAS 

 
 Baznīcā iet ar galvu uz leju. -Nagla  

 Bikses kāposta galvā pakārtas. -Bizes  

 Balta, balta jumprava, pūrduļains deguns. -Svece  

 Ar roku apņemt var, saskaitīt nevar. -Mati  
 Acis bez plakstiem, galva bez matiem, piens bez pupa, ir aste, bet nav 
kāju. 

-Zivs  

 Vecmāmiņai simts gadu, kupra viņai nav, augstu tup, tālumā redz, -Priede  
 Kam ūsas garākas par kājām? -Prusaks  
 Iet kā kungs, sēžas kā ģenerālis, -Sniegs  
 Kājas mājā, galva debesīs. -Dūmi  

 
 
 

SAKĀMVĀRDI 

 
 Dievs redz visu, bet nestāsta to nevienam. 
 Ja strauts neseko tev, seko tu strautam. 
 Kā pasaule mainās! Šodien medus, rīt - sīpols. 
 Ne jau viss, kas apaļš, ir ābols. 
 Ja zirgs ir beigts, vari mest projām arī seglus. 
 Neviena diena nav tik gara, ka beigās neatnāktu nakts. 
 Ko vējš atnesis, to tas drīz aiznesīs. 
 Veselība ir labāka par naudu un godu. 
 Divas acis, lai redzētu, divas ausis, lai dzirdētu, un viena mute, lai klusētu. 
 Ja kāds tev glaimo, tad zini - viņš tevi ir apkrāpis vai grasās to darīt. 
 Neviens nezina, vai viņa svece degs līdz pusnaktij. 
 Ja nekas neplīstu, nebūtu podnieku. 
 Novēli savam kaimiņam govi, lai Dievs tev iedotu divas. 
 Labāk varš kabatā nekā zelta pogas pie kaimiņa svārkiem. 
 Vai gribi dot kaķim pieliekamā atslēgas? 
 Sniedz viņam roku sveicienam, bet pēc tam pārskaiti savus pirkstus. 
 Viņi tērpjas skrandās, bet brēc pēc paklājiem. 
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 Skopuļa zupa nedod sātu. 
 Mīli un glaimo atklāti; nīsti un paturi to pie sevis. 
 Viens zaglis apzaga otru, un Dievs debesīs nobrīnījās vien. 
 Kas zags olas, tas zags arī vistas. 
 Melim īss mūžs. 
 Trakie arī ir cilvēki. 
 Ja vējš izrauj koku, saskrien daudz cirtēju. 
 Labāk pieredzējis velns nekā nepieredzējis eņģelis. 
 Tukšais vēders negrib dejot, pilnais nejaudā. 
 Kas tur suņus, lai sagādā arī desu. 
 Suns arī bez zobiem paliek suns. 
 Ēzelis māk peldēt septiņos veidos, bet, ieraudzījis ūdeni, aizmirst visus septiņus. 
 Tas, kurš tur trepes, ir tāds pats zaglis kā tas, kurš zog. 
 Aklajam vienalga, cik maksā svece. 
 Mirt ir grūti, dzīvot vēl grūtāk. 
 Ko zina trīs, to drīz zinās vēl trīsdesmit. 
 Labāk tuvs kaimiņš nekā tāls radinieks. 
 Pasaule ir kāpnes: viens kāpj augšup, cits - lejup. 
 Ūdenī lietus lāses nebaidās cita no citas. 
 Labu vērsi pazīst aizjūgā, labu māti pie šūpuļa. 
 Mīlestība ir sirds zobu sāpes. 
 Kurš iemīlas, ir piedzēries, kurš apprecas, ir nelga. 
 Naids ir dvēseles dilonis. 
 Ar karoti viņš man dod ēst, ar kātu man izdur aci. 
 Vējš ir velna šķavas. 
 Kas vāra indi, tā tam jānogaršo. 
 Kas dienu vecāks par tevi, tas par gadu gudrāks. 
 Dievam būtu daudz darba, ja viņš klausītos arī ēzeļa brēkšanā. 
 Nekad neslavē savu draugu, jo tā tu slavēsi pats sevi. 
 Kas slavē pats sevi, apkauno savus draugus. 
 Ķirbis arī izvārīts netop par meloni. 
 Gods ir kā piens – top netīrs no vismazākā puteklīša. 

 
 

ČIGĀNU TAUTAS TICĒJUMI 

 
 Ja ap galvu apmetis loku sikspārnis, cilvēkam jāuzmanās, jo visdrīzākajā laikā 
ienaidnieks viņam sagādās nepatikšanas. No tām var izvairīties, ja cilvēks 
neturpina ceļu un griežas atpakaļ vai arī sāk iet, ja stāvējis uz vietas. Ja sikspārnis 
pielido pie loga, vai pat ielido istabā, ģimenē gaidāmas bēdas. 

 Ja naktī redz zogamies kaķi, pret to jāpagriež īkšķis, jo šis kaķis var būt ragana vai 
pārvērties velis, kas var nodarīt cilvēkam ļaunu. 

 Ja kaķis mazgājas uz sliekšņa, nāks labi ciemiņi. Ja kaķis kasās pie durvīm, nāks 
nepatīkami ciemiņi. 

 Kad suns izkašņā zemi pie durvīm vai telts priekšā, tad drīz kāds mirs, ja ar šo zemi 
neapbērs kvēlojošas ogles. 
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 Neparastā vietā saticis vilku, drīz piedzīvosi lielu prieku. 
 Ja tālumā redz aizskrienam lapsu, skaļi jāpasaka vēlēšanās. Tā piepildīsies, ja lapsa 
pēkšņi mainīs virzienu. 

 Ja sastop zebieksti, kad līdzi ir kas ēdams, tad to vairs nedrīkst ēst, citādi slimība 
klāt. 

 Ja vāveri redz pirms saulrieta vai naktī, tad tā ir laba zīme. Taču, ja to ierauga 
dienā, tad gaidāma neveiksme. 

 Peles un žurkas vienmēr vēsta nelaimi un nāvi. Ja pele vai žurka pārskrien pāri 
gulošam cilvēkam, tas saslims. Ja gulētājs bijis slims, tad drīz mirs. 

 Ja zirgs naktī zviedz, viņš redz ļaunos garus. Zirgam, kas nule izpeldējies tekošā 
ūdenī un iznācis krastā, nedrīkst uzreiz tuvoties, jo tas nes līdzi nivašu siekalas, 
kuras atņem cilvēkam prātu. 

 Ja pie telts apstājas govs, drīz gaidāma priecīga vēsts. Ja pie telts apstājas vērsis, 
gaidāmas nepatikšanas. 

 Satikts aitu ganāmpulks nes laimi. Ja aitas bēg no ceļinieka, viņa ieceres 
neizdosies. 

 Ja ierauga lidojam plēsīgu putnu ar laupījumu zobos, trīs reizes jāspļauj gaisā, 
citādi kaut ko pazaudēsi. 

 Ja žagata aizlido pa labi, tas nozīmē laimi; ja tā aizlido pa kreisi, tas vēsta nelaimi. 
Lai no nelaimes izvairītos, žagatai jāmet pakaļ kvēlojošas ogles. 

 Ja lakstīgala naktī dzied tuvu pie telts, ārā jāiznes bļodiņa ar pienu, jo apkārt staigā 
velis un ilgojas pēc palicējiem. 

 Ja slimnieka istabā ielido bezdelīga, viņš drīz izveseļosies. 
 Kas atrod pupuķa ligzdu, drīz dabūs daudz naudas. 
 Ja bērns guļ uz zemes un dzird dzeguzi kūkojam, viņš tūliņ jāpaceļ, lai nesaslimtu. 
 Gaiļa dziesma aizbiedē ļaunos garus. Ja ceļinieks dzird gaili dziedam, ceļa galā 
gaidāms liels prieks. 

 Ja stārķis, pavasarī pirmoreiz ieraudzīts, lido, tad šajā gadā viss ies no rokas; ja 
stārķis stāv uz vienas kājas , gaidāmi lieli zaudējumi, un, ja tas parkšķina, būs 
daudz nepatikšanu strīdu dēļ. 

 Ja ierauga lidojam dzērvju kāsi, rokas jāsabāž kabatās, citādi būs jāzaudē nauda. 
 Ieraugot ķirzaku, kādu gabaliņu jāpaskrien tai līdzi, lai nepazaudētu savu laimi. 
 Kas nosit čūsku, to pamet veiksme. Ja čūska pārrāpo pār ceļu pēc daudzām 
nepatikšanām, gaidāma liela laime. 

 Kas nosit krupi, tam deviņus gadus neveiksies. 
 Ja ierauga krupi, tam apkārt jāsaliek salmi vai zāles stiebri, pie katra kaut ko 
iedomājoties. Pār kuru stiebru krupis pārrāpos, tā vēlēšanās piepildīsies. 

 Ja tuvu ūdens virsmai redzi daudz zivju, drīz satiksi draugus, viena pati zivs ir 
skumju zīme. 

 Kas pusnaktī ēd zivis, tas redz sapni, kas agri vai vēlu piepildīsies. 
 Kur daudz dievgosniņu, tur labi augs labība. 
 Ja dievgosniņa nolaižas uz rokas, saņemsi dāvanas. 
 Ja mājā iemitinās skudras, tad mājas mieru drīz iztraucēs svešinieki. 

 
 Lietus līs, ..:  

Ja zosis un pīles ātri un bieži nirst 
Ja vistas agri iet gulēt 
Ja putni peras smiltīs 
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Ja kurmji naktīs izrok daudz zemes 
Ja bezdelīgas lido zemu 
Ja dzērves lido zemu un pa vienai kliegdamas 
Ja dzeguze kūko tuvu ciemam 
Ja ir daudz uzmācīgu mušu 
Ja blusas stipri kož 
Ja sliekas nemierīgi rāpo šurpu turpu 
Ja vakarā daudz krupju 
Ja taureņi rāmi sēd uz ziediem 
 

 Jauks laiks gaidāms, ..: 
Ja putni mundri laidelējas šurpu turpu 
Ja baloži dūdo skaļi un ilgi 
Ja bezdelīgas un cīruļi lido augstu gaisā 
Ja vakarsaules gaismā odi sijājas baros 
Ja redzams daudz mēslu vaboļu 
Ja skaļi kurkst vardes 
 
 
 
 

DZEJOĻI 
 

Kārlis Rudevičs 

 
Čigānu rītausma Latvijā  
 
Kautrīgi un bikli romu* ausma 
Visā pasaulē sāk lēni svīst, 
Un tā saskatīt liek visām tautām, 
Ka arī roms par cilvēku būt drīkst. 
Neesam vairs tādi mēs kā senāk –  
Iebiedēts un bijīgs aitu bars, 
Kuru dzen, kam tikai prātā ienāk 
Un ja gribas arī nokaut var. 
 
Pareizi jau čigāns domāt iesāk, 
Ka nemaz par citiem sliktāks nav, 
Vienādi ka ļaudis Dieva priekšā 
Un ka dzīvot arī viņam ļauts. 
Cilvēki sāk izturēties maigāk –  
Kaut ne visi, tomēr daži, šķiet, 
Palīdz romiem vaļā tikt no spaidiem: 
Lai jau viņiem drusku gaismas tiek! 
 
Jā, Latvijā sāk romu ausma blāzmot, 
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Bet līdz gaišai dienai tālu vēl, 
Kad nebūs slēpt un tādēļ sevi vainot, 
Ka par čigānu tu piedzimi diemžēl. 
 
1998. 
* čigāns 
 
 
 

 
 
 
 

„Romu ienākšana Latvijā” 2000.g. 
K.Rudevičs 

 
 
 

Valdis Rūja 

 
*** 
 
Xolin svetitku drux mu dži mārela, 
Me xac vā sir koberšeski čār, 
Kona nažāļi pudxačkirena –  
Mi barjul an laku štetus vār. 
 
Attieksme pret romu tautu sirdi manu 
Pušu šķeļ – tai degt kā pērnai kūlai liek, 
Kuru ļaudis nežēlojot sadedzina, 
Lai tiem jauna, lekna zāle tiek. 
 
Pu tiknu carjitku umālin 
Peja oprestir učalin –  
Na-to čīrikleskīre phakatir, 
Na-to Dauleskīri cimblatir. 
 
Ēna pār zālainu ieleju krīt 
No pašas augšas, kur saule spīd. 
Diez, kā radies šis ēnas raksts? 
Vai putna spārns met to – vai Dieva plaksts? 
 
 
 
Dziesma – dzīvība 
 
Čigānu holokausta upuru piemiņai, 1941. 
 
Bars zaldātu, ķemmējot krūmus, 
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Pēkšņi pamana mežmalā 
Kūpam čigānu tabora gūmus: 
Laikam bandītu miga tā: 
 
Nav ko prašņāt. „Tā slaka viena –  
Šeit mežabrāļi slēptuvi rod.” 
Strupu pavēli: „Visus pie sienas!” 
Svešinieks – kāškrusta algotnis dod. 
 
Spēji sastingst paceltā plauksta. 
Vai no rīta vīziju redz? 
Ar vijoli kulbā augstu 
Smulga meitene acis redz. 
 
„Kur gan uzradās feja tāda? 
Nē, nāvei par skaistu tu. 
Savu māku uz stīgām rādi, 
Maini dziesmu pret dzīvību!” –  
 
„Šaujiet, nelgas! Ko sirdi plēšat! 
Dziesmu neatdošu es. 
Šaujiet! Citādi nospēlēšu 
Jūs projām no pasaules.” 
 
Skaņas smalkās kā lodes trāpa, 
Lociņš skaudri kā džindžala zib. 
Dzimtā pavarda, meža sāpes 
Egles vijole izraudāt grib. 
 
„Pietiek!” oficiers pamāj īsi, 
Smago binokli kaklā kar. 
„Pietiek! Pietiek!” jau komanda visa 
Reizē šauteņu sprūdu skar. 
 
Svins sapinas paegļu bārdās, 
Bailēs bendes biezoknī bēg, 
Baismās balsu un atbalsu kārtās 
Kā cilpā dziļdziļi strēgst. 
 
Bet pēdās pa sarkanu rasu 
Ar vijoli teciņus vien 
Maza čigānu meitene basa 
Pēc mātes, pēc atmaksas brien. 
 
 
Čigāns teiktu.... 
 
Kad izsmeļu sevi un vārdi jau jūk, 



61 

 

Kad pļāpājamais tukšs vaļā šļūk, 
 
Kad padomus šķiežu pa labi un kreisi, 
Kad muldu, ka visi (izņemot mani)  ir nepareizi. –  
 
Tad sānos man knieb, uz kājas kāp 
Bez žēlastības, lai sūrst, lai sāp. –  
 
Lai attopos, atžilbstu, muļķa zoss, 
Lai eju ātrāk no tribīnes nost, 
 
Lai savu vietu un laiku zinu, 
Lai tautu kā cirkā nesmīdinu. 
 
Čigāns teiktu: to vajag just, 
Kad jārunā un kad jāapklust? 
 
 
Ļaujiet!  
 
„Nečigāni par mums, romiem, spriež gluži tāpat kā par eksotiskiem augļiem, kas rūgts 
vai salds, nemaz nedomājot par koku, uz kura izauguši tādi augļi.....” /Kārlis Rudevičs/ 
 
Ļaujiet man riecienu savu, 
Ko dienišķam azaidam vedu,  
Dalīt ar vientuļu gulbi, 
Kas iesalis Juglas ezera ledū. 
 
Ļaujiet man kaimiņus cienīt 
Tādus, kādi tie ir, 
Arī to meklēt, kas vieno, 
Ne tikai to, kas šķir. 
 
Kad ķīviņos, kņadās un strīdos 
Dreb rūtis, pārplīsis, šķiet, 
Ļaujiet man paklusēt brīdi 
Pie Juglas, kur ievas zied. 
 
Ļaujiet man mijkrēšļa stundā 
Logā tev ziedu mest. 
Ļaujiet man Latviju mīlēt 
Tādam, kāds esmu es. 
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IZGLĪTĪBAS INICIATĪVU CENTRS (IIC) 
 
 
 

 Organizē seminārus pedagogiem, vecākiem, pašvaldību un nevalstisko 
organizāciju  pārstāvjiem 

 Īsteno Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinātas Pedagogu 
tālākizglītības programmas 

 Īsteno pirmsskolas un sākumskolas skolotāju sertifikāciju starptautiskās 
asociācijas International Step by Step Association Skolotāju meistarības 
sertifikāta iegūšanai 

 Izstrādā, īsteno un aicina uz sadarbību dažādos vietējos un 
starptautiskos projektos 

 Veic un publicē pētījumus izglītības un sabiedrības integrācijas jomā 

 Izdod metodikas grāmatas pedagogiem, vecākiem un studentiem  

 Konsultē iestādes un organizācijas 

 Organizē un piedalās publiskās diskusijās un citos sabiedrības 
informēšanas pasākumos 

 
Kontakti: 

Rīgas 216b, Jēkabpils, LV-5202 
t./fax. 65235635 

e-pasts: info@iic.lv 
          

www.iic.lv 
 


