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«Es šeit atgriezīšos, bet tad gan kā direktors»
Agrita Blumberga

«Es šeit atgriezīšos, bet tad gan 
kā direktors!» šādus vārdus savu-
laik bildis Valdemārpils vidus-
skolas direktors Andris Dzenis, 
kura sapnis ir materializējies. 
Neskatoties uz nopietno amatu, 
mūsu sarunas laikā kļūst skaidrs, 
ka Andris pēc dabas ir vienkāršs, 
taču vienlaikus spilgta personība 
— no vienas puses, rūpīgs un ap-
zinīgs, no otras — vienmēr gatavs 
mesties kādā avantūrā.
«Bērnību es raksturotu kā jauku 
posmu,
man dzīvē lielākoties nekā nav trū-
cis,» atzīst Andris. «Man kā vecāka-
jam mazbērnam bija īpašs statuss, abu 
omju klātbūtnē varēju gozēties kā zel-
ta oliņa, biju aprūpēts, un man bija sa-
vas privilēģijas attiecībā pret pārējiem 
mazbērniem. Reizēm arī mamma ar 
tēti «dabūja trūkties». Man ir divas 
māsas un divi brāļi, ar kuriem gadu 
starpība ir no trim līdz pat divdesmit 
trim gadiem. Esmu vecākais bērns ģi-
menē, tādēļ manī vienmēr ir bijis tas 
izdzīvošanas moments.»

Andra vecāki sākotnēji strādāja 
Talsu PMK Valdemārpilī, kur mam-
ma bija grāmatvede, pēcāk arhivāre, 
savukārt tētis bijis šoferis un elektri-
ķis. Kad mainījās valsts iekārta, mam-
ma izveidoja saimniecību, tētis dar-
bojās mežizstrādes jomā, un šobrīd 
vēl joprojām kopā ar brāli vada savu 
firmu. Andris neslēpj, ka attiecības 
ar vecākiem laika gaitā ir mainījušās 
— ja agrāk ar tēvu tās bijušas neit-
rālas, tagad viņi, aizejot uzpīpēt, var 
atgriezties arī pēc pusotras stundas.

«Šobrīd varu teikt paldies vecā-
kiem par tām lietām, kas man ir ie-
mācītas. No tēva puses tas ir pedan-
tisms: piemēram, ja, liekot skapīti 
pie sienas, ir kādas kļūdas, abi tās re-
dzam, varam gadiem skatīties, un tas 
burtiski tracina. Ja skapītim ir jābūt 
taisnam, tad tā ir jābūt un tur nevar 
būt nekādas atkāpes. No mammas 
puses esmu mantojis zināmas tradī-
cijas, kuras ievēroju gan ģimenē, gan 
dažādos pasākumos. Mums dzimtā ir 
bijuši cilvēki ar lielu vērienu un ap-
griezieniem, un līdzi ir nākusi apziņa, 
ka, ja viņi to ir spējuši, arī mēs šodien 
varam daudz padarīt,» uzskata And-
ris.
Viņš, būdams bērns,
jau zināja, par ko vēlas kļūt, un uz šo 
mērķi ir virzījies visu dzīvi. «Māco-
ties 3. klasē, pārnācis no skolas, tei-
cu omei, ka būšu skolotājs. Es vispār 
biju ļoti kārtīgs bērns. Par to daudzi 
brīnījās, jo, aizejot pie omes, es brī-
dināju: «Lūdzu, noliec to konfekšu 
trauku augstāk, ja nu man paslīd roka 
un tas nokrīt zemē.» Tas nav normāli 
bērnam. Līdz ar to tādu milzīgu blē-
ņu nebija. Zinu tikai to, ko man tēvs 
ar māti ir stāstījuši, — tad, kad man 
bija kādi trīs gadi, mājās bija atnests 
milzīgs zemeņu spainis, kas bija pare-
dzēts kaimiņiem. Kamēr viņi bija is-
tabā, es virtuvē spaini apgāzu, sēdēju 
starp zemenēm un domāju, kurā ogā 
iekosties,» atceras direktors.

Mācoties Valdemārpils vidussko-
lā, Andris apjauta, ka viņam sirdij 
tuva ir vēsture. Pēc skolas absolvē-
šanas jaunieti tālākais dzīves ceļš 
aizveda uz Liepājas Pedagoģisko 
akadēmiju, kur viņš ieguva maģis-
tra grādu vēstures un sociālo zinību 
pedagoga specialitātē. Pedagoģisko 
karjeru, vienlaikus strādājot un stu-
dējot, Andris uzsāka 1999. gadā.
Vienu no skaistākajiem dzīves 
periodiem
viņš piedzīvoja Liepājas 8. vidussko-
lā, kur pasniedza vēsturi un mācību 
priekšmetus, kas ietilpa sociālo zinī-

«Mani iepriecina skolēnu un kolēģu veik-
smes stāsti, un, ja es kaut nedaudz esmu pa-
līdzējis, tas dod lielu gandarījumu,» atzīst An
dris Dzenis.                                 Edgara Lāča foto

Bērnībā Andris, kā jau topo-
šajam direktoram pieklājas, bija 
ļoti kārtīgs bērns.

1. septembrī ar sievu Kristīni un meitiņu 
Elizabeti.

Andris (vidū) savā 30 gadu jubilejā kopā ar brāli Ivaru (no 
kreisās), māsu Alisi, sievu (toreiz vēl draudzeni) Kristīni, tēti 
Valdi, mammu Lauru un jaunākajiem ģimenes pārstāvjiem — 
brāli Kārli un māsu Helēnu.                                             Albuma foto

bu blokā, kā arī pildīja klases audzi-
nātāja pienākumus.

«Ar audzināmo klasi man jopro-
jām ir īpašas attiecības, un, ja sākumā 
tie bija tikai audzināmie, tad beigās 
jau kas vairāk. Par diviem audzēk-
ņiem noteikti varu teikt, ka viņi ieņem 
to pozīciju, ko šobrīd sauc par īpašiem 
vai labākajiem draugiem. Ar viņiem 
kopā ir piedzīvots pietiekami daudz. 
Atceros vienas kolēģes izteikumu, 
ka ir jāizbauda katrs gads, jo pienāks 
brīdis, kad starp skolēnu un skolotāju 
sāksies atšķirības. Vislabāk to var re-
dzēt bildēs — man ir pāris fotogrāfiju, 
kurās pēc vecuma praktiski neatšķi-
ros no skolēniem, taču šobrīd sajaukt 
vairs nav iespējams,» smejas Andris. 
Atšķirība ir jūtama arī attieksmē — ja 
kādreiz viņu uztvēra kā vienaudzi (ar 
audzināmo klasi viņu šķīra vien septiņi 
gadi), tad šobrīd — jau kā pieaugušo. 
Gadu dēļ arī kolēģiem sākumposmā 
nebija viegli pieņemt jauno skolotāju. 
Kad direktore Andri iepazīstinājusi ar 
kolēģi, viņa tikai iesmējusies un teiku-
si: «Būs interesanti!»
Pirmā darbavieta,
kurā viņš 26 gadu vecumā stājās amatā 
kā direktors, bija Mērsraga vidussko-
la. Šis laiks viņam saistās ar jauku ko-
lektīvu, skaistām atmiņām, sekretāri, 
kura iemācīja apsēsties un steidzīgu 
lēmumu pieņemt vismaz pēc kafijas 
izdzeršanas, kā arī liktenīgu tikšanos, 
jo tieši šeit Andris iepazinās ar savu 
sievu Kristīni. «Sākotnēji iespaids 
par jauno skolotāju nebija no tiem 
patīkamākajiem: es uzskatīju, ka ir 
atnācis cilvēks, kurš no sevis nezin ko 
iedomājas, viņai arī nebija patīkams 
pirmais priekšstats. Kristīne strādāja 
par matemātikas skolotāju. Es pat 
nezinu, kā tas viss sākās: ritēja mai-
ja pēdējās nedēļas, skolotājiem bija 
sporta spēles, un tad notika kaut kāds 
klikšķis. Es zināju to, ka esmu ceļā uz 
Valdemārpili, bet tajā brīdī kaut kas 
gaisā novirmoja,» viņš atceras.

Pēc sešu gadu ilgušas draudzības, 
viņš mīļoto veda pie altāra, un drīz 
pēc tam pasaulē ieradās abu kopīgā 
atvase Elizabete, kurai šobrīd ir četri 
gadi. Kāzās tika piepildīti agrāk vār-
dos izteiktie sapņi. «Kaut kādā prāta 
aptumsumā biju izteicis vēlmi, ka es 
kāzās gribētu braukt ar satiksmes au-
tobusu un vēlos, lai manā laulību ce-
remonijā spēlētu melodiju no filmas 
«Teātris». Kolēģi bija ieklausījušies 
un nodevuši tālāk informāciju par 
manām visdīvainākajām vēlmēm, un 

galu galā tās arī 
piepildījās,» at-
klāj Andris.

Mērsrags viņa 
dzīvē ir atstājis 
spilgtas pēdas, 
taču, atgriežoties 
savā skolā, izjūtas 
bijušas neaprak-
stāmas. «Protams, 
bija nedaudz dī-
vaini atgriezties. 
Vēl mācoties, biju 
teicis: «Es šeit at-
griezīšos, bet tad 
gan kā direktors.» 
Te vēl strādāja 
virkne pedagogu, 
kas bija laikā, kad 
pats mācījos Val-
demārpils vidusskolā. Tajā mirklī likās, 
ka skola ir sarāvusies un manā laikā 
kabineti bija daudz plašāki, kaut arī ar 
prātu sapratu, ka nekas nav pārbūvēts. 
Mērsragā strādāju divus gadus, šeit ir 
sācies devītais gads, un nevienā mir-
klī neesmu to nožēlojis, man ir prieks 
skatīties uz savu skolu. Protams, žēl, 
ka skolēnu skaits ir samazinājies, bet 
tur mēs neko nevaram ietekmēt, va-
ram priecāties par to, cik lieli esam 
šobrīd,» iespaidos dalās Andris.

Viņš pauž prieku, ka var strādāt 
skolā, kur visos mācību priekšmetos 
ir skolotāji un daudzi no viņiem turpi-
na sevi pilnveidot un iet līdzi laikam. 
Mūsdienās par to gan esot grūti runāt, 
jo skolēni informācijas tehnoloģiju 
jomā bieži pārspēj skolotājus, taču 
Valdemārpils vidusskolā nemitīgi tiek 
investēts jaunākajās IT tehnoloģijās, 
un tajā jau vairākus gadus ir roboti un 
robotikas pulciņš, kā arī drons.

Andris cenšas darbu darīt pēc 
labākās sirdsapziņas un ir pretimnā-
košs, jo zina, ko nozīmē pēdējā nakts 
augstskolā. Tāpat viņš augstu vēr-
tē spēju ievērot distanci un nodalīt 
stundu no ārpusstundu aktivitātēm. 
Šajā ziņā labu piemēru sniedzis sko-
lotājs Ķēniņš, kura teiktais Andri pa-
vada vēl šobaltdien. Viņš uzsvēris, ka 
nav jākaunas no tā, ka skolotājs var 
kaut ko nezināt, jo mēs visi esam tikai 
un vienīgi cilvēki, ir daudz muļķīgāk, 
ja skolotājs sniedz nepareizu atbildi. 
«Man vienreiz uzdeva jautājumu par 
to, kur Somija bija pirms Pirmā pa-
saules kara, vienkārši uznāca klikšķis, 
nezināju, un cauri. Aizejot mājās, 
sapratu, ka man par to ir skaidrība, 
kaut gan, ja tajā mirklī būtu šāvis ārā 

pirmo atbildi, būtu kļūdījies,» atzīstas 
Andris. Viņaprāt, audzēkņi augstu 
novērtē to, ja skolotājs var atzīt savu 
kļūdu, jo ir jāsaprot, ka kļūdīties var 
gan skolēns, gan skolotājs. Tāpat ne-
pieciešams saprast, ka skolēni ir tikai 
bērni un tas, ka viņi vienā brīdī kaut 
ko izšauj ārā, nenozīmē, ka tās ir viņu 
patiesās domas. Īstā vērtība ir tad, ja 
bērns atnāk un spēj atvainoties.
Gandarījumu spēj sniegt
brīži, kad skolēns pasaka paldies vai 
atzīst, ka šeit saņemtās zināšanas ne-
zūd. Direktors piekrīt skolas absol-
ventei, kura uzsvērusi, ka skolēniem 
skolotājus nevajadzētu uztvert kā ie-
naidniekus, bet gan draugus, jo sko-
lotāji tikai cenšas darīt savu darbu, un 
tas, cik daudz skolēns iegūst, atkarīgs 
no viņa paša. «Ir tāds sens teiciens, ka 
skolas direktors ir kā muša uz zirga. 
Viņš visu laiku saka: «Mēs darām to 
un šo», bet principā neko tādu neda-
ra. Reālo darbu ir darījuši citi, viņš ir 
tas, kurš it kā visur piedalās, nereti 
saņem uzslavas veiksmju gadījumā, 
taču viņa patiesais ieguldījums ir at-
balsts. Ir gandarījuma brīži, kad ar 
lepnumu varu sēdēt un skatīties uz 
skolēniem. Mani iepriecina skolēnu 
un kolēģu veiksmes stāsti, un, ja es 
kaut nedaudz esmu palīdzējis, tas dod 
lielu gandarījumu,» pauž Andris.

Lielu lomu viņa dzīvē ieņem arī 
dārzkopība, ar kuru sācis nodarboties 
laikā, kad valstī valdīja finansiālā krī-
ze. Kādu reizi, ejot garām Valdemār-
pils vidusskolai, Andris sapratis, ka tā 
no ārpuses izskatās diezgan nožēloja-
mi. Tad arī dzima ideja par apkārtnes 
uzlabošanu. Viss sākās ar atraitnītēm, 
jo tās ir pirmās pavasara puķes, taču, 

aprēķinot to, cik 
daudz skolai tās 
būs vajadzīgas, kļu-
va skaidrs, ka finan-
siālu iemeslu dēļ šo 
ideju nevarēs īste-
not. Tad lēnā garā, 
iesaistot virkni cil-
vēku, tika izaudzēti 
pirmie stādi skolai. 
Tā tas aizgāja un 
joprojām turpinās. 
Šobrīd ir pagājuši 
trīs gadi, kopš tas 
tiek darīts plašā-
kā līmenī — tiek 
audzēti ziedu un 
pat dārzeņu stā-
di. Andris, kura 
vecāki arī kādreiz 
nodarbojušies ar 
puķu audzēšanu, ir 
uzbūvējis divas sil-
tumnīcas un patla-
ban ceļ trešo — ap 
500 kvadrātmetru 

plašu. «Es saku: manā siltumnīcā nav 
vietas tomātiem, man vajag skaistu-
mu, un tad man reizēm sanāk dom-
starpības ar sievu. Tāpēc tagad vienā 
siltumnīcā nācās nedaudz vietas atvē-
lēt tomātiem,» viņš smaidot atzīst.
Andris priecājas, ka arī viņa sieva 
dzīvo tam visam līdzi. Viņi esot līdzī-
gas dabas cilvēki — abi zināmos jau-
tājumos ir impulsīvi un vecākie bērni 
ģimenē, kas veido zināmu attieksmi 
pret dzīvi. Andra prioritāte ir ģimenis-
kas attiecības un saikne starp tuvajiem 
cilvēkiem, jo to pazaudēt var ļoti ātri. 
Direktora amats dažkārt iznīcina lietu, 
ko sauc par draudzību, jo ir cilvēki, 
kuriem grūti nodalīt darbu no privā-
tās sfēras, tādēļ pati stabilākā vērtība 
ir attiecības ģimenē. «Man ir ļoti labas 
attiecības ar maniem krustvecākiem, 
jo katrs no viņiem pārzina savas jo-
mas, un pie viņiem varu griezties jeb-
kurā brīdī. Man ir labas attiecības ar 
brālēnu un māsīcām, un nav jādomā, 
cik vēlu viņiem drīkst zvanīt. Otra 
prioritāte ir draugi. Protams, priecājos 
par savu mazo princesi — raksturs un 
spītīgums viņai laikam tik tiešām ir no 
mums abiem, bet ir daudz patīkamo 
momentu. Tikko nedēļu biju Vācijā, 
un atgriežoties tas mazais dadzītis man 
tā pieķērās klāt. Ģimene ir tā vērtība, 
kuru cenšos pasargāt,» teic Andris.

Viņš uzskata, ka, ja cilvēks dzīvē 
vēlas ko sasniegt, nevar tikai sapņot, 
ir jāsastāda rīcības plāns, jo pretējā 
gadījumā sapņi var palikt tikai un 
vienīgi sapņi. Nekas nevirzīsies uz 
priekšu, ja cilvēkam nebūs sapņa, uz 
ko tiekties, bet kādā brīdī ir jāpasaka 
— sapnim ir jābeidzas un jāsāk virzī-
ties uz mērķi.


