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arī uz daudzām lietām praktiski – 
cik ērts ir spēļu laukums, vai visas 
tā malas ir spēlētajam aizsniedza-
mas, kāds ir optimālais kāršu dau-
dzums, vai materiālu kvalitāte ir 
gana augstā līmenī,» stāsta Jānis.

Kad jau spēles visas šķautnes 
bija noslīpētas, atlika sākt gala ver-
sijas ražošanu, tas gan izrādījās pat 
grūtāks process nekā spēles idejis-
kā būvēšana. «Bija doma, ka spēle 
dienas gaismu ieraudzīs jau agrā 
rudenī. Komponenti bija pasūtīti 
pie dažādiem Latvijas ražotājiem, 
daudziem termiņi ievilkās, un sa-
likt visu spēli kopā mums izdevās 
tikai novembrī,» atceras Sanita.

Tortē viena svecīte
Apjomīgā stratēģijas galda spē-

le Goldingen (gala versija) drīz svi-
nēs sava gada jubileju. «Arvien 
vairāk cilvēku ir to pamanījuši, iz-
mēģinājuši un atzinīgi novērtējuši, 
jo regulāri rīkojam bezmaksas 
spēļu pasākumus, kurus cilvēki 
apmeklē, lai iepazītos ar spēli un 
tās noteikumiem,» ir gandarīta Sa-
nita. Kopumā pirmie soļi sperti 
pārliecinoši un sekmīgi, pērnā ga-
da janvārī dibināts arī uzņēmums. 
Spēle nonākusi veikalu plauktos, 
kur gan ir ne mazums citu galda 
spēļu piedāvājumu. «Es negribētu 
lietot vārdu «konkurējam». Katrai 

spēlei ir savs stāsts, tā ir kā filma, 
un katrai filmai ir sava mērķaudi-
torija. Arī spēlēm. Priecājos, ka 
spēļu ziņā mums tagad ir tik liela 
izvēle. Ikviena bagātina cilvēka 
prātu, dod iespēju patīkami, intere-
santi pavadīt brīvo laiku,» uzskata 
Goldingen idejas autors.

Viņu patīkami pārsteigusi vie-
na no spēles spēlētājām, kurai ir 
tikai astoņi gadi. «Viņa ļoti labi jau 
no paša sākuma orientējās spēles 
noteikumos, gaitā. Domāju, ka šajā 
ziņā daļēji ir jāpateicas viņas ģime-
nei, kura jau no meitenes mazot-
nes ar viņu ir spēlējuši dažādas 
galda spēles. Tās palīdz attīstīt lo-
ģisko domāšanu, veicina fantāziju, 
iztēli,» ir pārliecināts Jānis.

Ne tikai spēle, bet karaliste
Raksturojot spēles pamatdomu, 

viņš teic – Goldingen ir Latvijā ražo-
ta stratēģijas galda spēle par meis-
tardarbu būvniecību un hercoga 
titula izcīnīšanu Goldingen karalis-
tē. Spēle paredzēta trim līdz sešiem 
spēlētājiem no 12 gadu vecuma, 
detalizētāks izklāsts atrodams in-
terneta vietnē www.galdaspele.lv. 
«Esam izstrādājuši divu veidu no-
teikumus – ģimenes un turnīra. 
Pirmie domāti spēlēšanai prieka, 
izklaides pēc, otrie domāti tiem, 
kam vissvarīgākā šķiet pati uzva-

ra, sāncensības gars,» skaidro Sa-
nita. Ir arī padomāts par spēles lai-
ku, lai turnīra dalībnieki paspētu 
izspēlēt vairākas partijas. «Ātrākā 
spēle ilgusi aptuveni 40 minūšu, 
bet pārsvarā jārēķinās ar divām 
stundām,» stāsta Sanita.

Goldingen radītāji cer, ka ar lai-
ku arī Latvijā būs tikpat spēcīgas 
galda spēļu tradīcijas kā Vācijā. 
Viņi ir izveidojuši Goldingen ne ti-
kai kā spēli, bet karalisti ar saviem 
pastāvīgajiem iedzīvotājiem, pro-
ti, papildus spēlei ir radīts jauns 
savā ziņā sociālais tīkls, kur var 
reģistrēties visi spēles cienītāji, 
reģistrēt Goldingen karalistes pasi 
un savu spēles īpašumtiesību ser-
tifikātu, kā arī pieteikties spēļu 
pasākumiem, turnīriem un dažā-
diem konkursiem.

Apzinoties, ka Latvijas tirgus ir 
tikai neliela kripatiņa pasaules 
plašajos ūdeņos, Jānis un Sanita 
vēlas savu spēli piedāvāt arī ār-
pus valsts robežām. Vēl gan jāra-
da spēlei angliskā versija. Jānis 
piebilst, ka arvien vairāk sāk kņu-
dināt sajūtas, ka tuvākā nākotnē 
būs klāt iedvesma par pavisam 
jaunas spēles radīšanu. Šobrīd 
gan viņš ar pilnu atdevi ir Goldin-
gen karalistes ikdienas dzīves vir-
pulī, bet Sanita ikdienā rosās arī 
loģistikas jomā. ■

KARJERA KARJERA

stundās mācīto sasaistīt ar reālo 
dzīvi. Iespējams, tad arī motivāci-
ja mācīties būtu augstāka. Tomēr, 
lai attīstītu praktisko pielietojamī-
bu matemātikas un dabaszinību 
stundās, ir vajadzīga arī atbilstoša 
materiālā bāze. Pirms astoņiem, 
deviņiem gadiem, piesaistot Eiro-
pas naudu, daļa Latvijas skolu ti-
ka apgādātas ar atbilstošu aprīko-

jumu, tomēr šobrīd tas jau ir no-
lietots un novecojis. Cik zināms, 
tuvākā nākotnē tiks īstenots jau-
ns projekts,» norāda M. Brasla.

Tikai eksāmens 
nedos efektu

Līdzīgi kā matemātika, drīz 
obligāts būs eksāmens arī fizikā 
un ķīmijā (skolēnam būs jāizvē-

las viens no minētajiem). Pilotek-
sāmens paredzēts 2016. gadā. 
«Šis solis ir atbalstāms, ņemot 
vērā situāciju darba tirgū un au-
gošo pieprasījumu pēc inženier-
zinātņu jomas speciālistiem un 
citām profesijām, kur nepiecie-
šams labs zināšanu segums fizi-
kā vai ķīmijā. Tomēr ir jāņem vē-
rā, ka pirms aptuveni 20 gadiem 
notika skolu specializācija (kāda 
skola izvēlējās humanitāro vir-
zienu, cita – mūziku, mākslu un 
tamlīdzīgi), un ieviest visiem vie-
nādus eksāmena nosacījumus 
diez vai vajadzētu,» uzskata 
M. Brasla. Viņš mudina rūpīgi 
pārdomāt šo eksāmenu kārtoša-
nas prasības, lai obligātais eksā-
mens fizikā, ķīmijā nepārvērstos 
par kārtējo sasteigto, nepārdo-
māto reformu, kas nedod pozitī-
vu rezultātu – vēlamās izpratnes 
vietā, ko eksaktās zināšanas 
skolēnam spēj dot, radot vēl lielā-
ku nepatiku pret konkrētajiem 
mācību priekšmetiem. «Nevar 
piemirst arī attiecīgo pedagogu 
nodrošinājumu, kas šos priekš-
metus mācīs, – skolās arvien 
problemātiskāk ir piesaistīt jau-
nus matemātikas, fizikas un ķī-
mijas skolotājus, jo viņi izvēlas 
labāk atalgotu darbu. Tāpat mācī-
bu iestādēm jābūt pieejamai mūs-
dienīgai materiāltehniskajai bāzei, 
kas ir svarīgs palīgs mācību vie-
las apguvē. Nevar ieviest eksā-
menu vien tāpēc, ka vajag, nerisi-
not minētos jautājumus,» uzsver 
Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas direk-
tors. Eksāmens nav brīnumnūji-
ņa, ar ko rosināt apzinīgāk mācī-
ties fiziku un ķīmiju, tam jābūt 
kompleksam pasākumam. ■

Līga NESTERE

Pirms vairāk nekā desmit 
gadiem Jānis Gruzinskis 
pieredzes apmaiņas nolūkos 
nokļuva Vācijā, tur mitinājās 
viesģimenē, kas viņam 
atklāja jaunus apvāršņus – 
Vācijā tik sen iesakņojušos 
galda spēļu kultūru. Pēc 
atgriešanās Latvijā Jānim, 
tā teikt, bija āķis lūpā. Viņš 
bija apņēmības pilns reiz 
savās rokās turēt paša 
radītu unikālu galda spēli.

Pamazām tika vākti materiāli, 
bet intensīvākais darba posms no-
tika nepilnu piecu gadu garumā, 
līdz iecere tika realizēta – līdzīgi, kā 
piedzimstot jebkuram mazulim, 
arī Jānis datējis savas spēles Gold-
ingen nākšanu pasaulē – 2013. ga-
da 8. novembris, pulksten 13.31, kad 
noliktavā tika sakomplektēts pir-
mais galda spēles eksemplārs.

Atceroties Vācijā pieredzēto, 
Jānis stāsta: «Gandrīz katrās brīv-
dienās ģimene pulcējās kopā, ne-
reti uzaicināja arī kaimiņus, lai 
uzspēlētu kādu galda spēli, turklāt 
tās bija tik krāsainas, saturiski 
daudzveidīgas. Tā bija man līdz 

šim nezināma pasaule, jo pirms 
tam vairāk par Riču raču, dambreti, 
Monopolu, šahu, kārtīm un tamlī-
dzīgām spēlēm nebiju nedz redzē-
jis, nedz spēlējis.»

2009. gads – 
pagrieziena punkts

Redzētais viņu ļoti iedvesmojis. 
Pēc atgriešanās Latvijā viņš pa-
mazām sāka vākt materiālus, vei-

dot skices, tomēr pamatdarbs ņē-
ma virsroku un iecere par spēli ti-
ka nolikta kādā attālākā plauktiņā. 
Līdz 2009. gadam, kad, kā Jānis 
smej, viņš nokļuva garās brīvdie-

nās. Tas mudināja kaut ko savā 
dzīvē mainīt. Tobrīd viņš atcerējies 
par savu loloto sapni. Notrausis 
putekļus no jau savāktajiem mate-
riāliem, viņš ar jaunu sparu ķērās 
klāt pie idejas realizēšanas, pama-
zām veidojot savas spēles stāstu. 
Radošajā procesā tika iesaistīta arī 
Sanita Aršauska, kļūstot par spēles 
projekta vadītāju. „«Jānis ir ļoti ra-
došs, taču tad, kad lidojums ir par 
augstu, viņu piezemēju. Es lietām 
vairāk pieeju kritiski,» secina Sani-
ta. Tandēmā tika radīti četri proto-
tipi, līdz atrasts pats, pats labākais. 
Jānis stāsta, ka sākumā skaitījis lī-
dzi, cik spēļu testa režīmā izspēlē-
tas, bet sen jau skaits nojucis. «Spē-
ļu laikā vērojām cilvēkus, viņu 
emocijas, kā viņi tiek galā ar kon-
krētajām situācijām vai sadarbojas 
ar citiem spēlētājiem. Raudzījāmies 

«Šāda pieredze ir bijusi arī ci-
tās valstīs, un ir redzams, ka jau-
nieši ar laiku arvien atzinīgāk 
novērtē eksakto zināšanu nozī-
mi savā turpmākajā nākotnē,» 
uzsver M. Brasla.

50 gadu pieredze
Rīgas Valsts 1. ģimnāzijai ir se-

nas un stipras tradīcijas. Šogad 
aprit 50 gadu, kopš ieviesta spe-
cializācija matemātikā. Mācību 
programmas tolaik izstrādāja 
matemātikas skolotāji Ella Detlo-
va un Alfrēds Grava.

Padomju laikā skolā padziļinā-
ti mācīja arī fiziku. Padziļinātu 
pieeju fizikas mācīšanai veidoja 
fizikas skolotāji Gunārs Hofrāts 
un Vivija Slītere. Arī daudzās ci-
tās Latvijas skolās fizikas un ma-
temātikas virziens tika īpaši at-
tīstīts. Pēdējos 20 gadus šī ten-
dence gan sarukusi, tomēr, pie-
mēram, valsts ģimnāzijās jopro-
jām vadošie ir eksaktie mācību 
priekšmeti. Protams, arī Rīgas 
Valsts 1. ģimnāzijā, kura šobrīd 
realizē vairākas matemātikas, 

dabaszinību un tehnikas virzie-
na izglītības programmas, kuru 
galvenais atslēgas vārds ir mate-
mātika apvienojumā ar fiziku, 
ķīmiju, otro svešvalodu, datorzi-
nībām vai komerczinībām. Tiek 
īstenota arī vispārējās vidējās 
izglītības vispārizglītojošā vir-
ziena izglīt ības program-
ma (starptautiskais bakalaurāts), 
stāsta ģimnāzijas direktors.

«Ģimnāziju bieži dēvē par ma-
temātiķu skolu. Katru gadu skolā 
notiek valsts matemātikas olim-
piādes, komandu sacensības, ir 
izveidojusies cieša sadarbība ar 
Latvijas Universitātes Fizikas un 
matemātikas fakultātes A. Liepas 
Neklātienes matemātikas skolu. 
Esam pateicīgi un lepni, ka ilgus 
gadus ar talantīgajiem Latvijas 
jaunajiem matemātiķiem strādā-
ja Latvijas Universitātes profe-
sors, ģimnāzijas 1969. gada absol-
vents Agnis Andžāns.»

2014. gada 25. oktobrī ģimnāzi-
ja, atzīmējot matemātikas specia-
lizācijas jubileju, pulcēja uz sali-
dojumu absolventus. Pasākums 

sākās ar trīs improvizētām mācī-
bu stundām, kuras tika iezvanī-
tas ar skolas zvanu un kurās tika 
izdzīvoti 50 skolas gadi.

Nemērīt visus 
pēc vienas mērauklas

M. Brasla uzskata, ka jauniešu 
vidū interese par dabaszinātnēm 
pamazām palielinās. «Piemēram, 
skolēnu skaits, kuri vēlas mācī-
ties Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā, ik 
gadu palielinās,» norāda ģimnā-
zijas direktors.

Ģimnāzijas audzēkņi jau izse-
nis uzrāda ļoti augstus rezultā-
tus centralizētajos eksāmenos, 
mācību priekšmetu olimpiādēs. 
Piemēram, šogad Rīgas Valsts 
1. ģimnāzijas skolēniem centra-
lizētajā eksāmenā matemātikā 
12. klasēm vidējais vērtējums 
bija 90,76%, savukārt visā val-
stī – 43,34%.

Komentējot šos rezultātus, 
ģimnāzijas direktors uzskata, ka 
daļai Latvijas skolēnu attieksme 
pret mācību priekšmeta apguvi 
varētu būt bijusi pavirša, jo tikai 
salīdzinoši nesen matemātikas 
eksāmens atguva obligātā eksā-
mena statusu.

«90. gadu vidū un beigās ma-
temātikas eksāmenam bija vai-
rāki līmeņi, un, iespējams, šo 
praksi vajadzētu ieviest arī ta-
gad, jo no profesionālās skolas 
audzēkņa nevar prasīt tādu pašu 
zināšanu pakāpi matemātikā kā 
no ģimnāzijas skolēna, jo abās 
iestādēs stundu skaits matemā-
tikā nav salīdzināms. Ieviešot 
šos līmeņus, arī eksāmena vidē-
jie rezultāti, visticamāk, vairs 
nebūtu tik zemi.»

Jāattīsta stundās 
praktiskā ievirze

M. Brasla ir pārliecināts, ka 
matemātika ir pa spēkam ne tikai 
pašiem talantīgākajiem jaunie-
šiem. «Domāju, ka visā valstī 
daudz vairāk skolēnu daudz labā-
kā līmenī var pārzināt matemāti-
ku,» spriež direktors. Lai to pa-
nāktu, pirmais priekšnoteikums 

ir ieinteresēti, motivēti skolēni, 
otrs nosacījums – radoši un pras-
mīgi pedagogi. «Daudzās valstīs 
matemātikas uzdevumi ir ar 
praktisku ievirzi, tiek skaidrots 
un rādīts, kā zināšanas pielietot 
dzīvē, bieži notiek darbs grupās. 
Arī Latvijā šī prakse nav sveša, 
tomēr šo pieeju vajadzētu vēl vai-
rāk paplašināt, lai skolēni prastu 

Matemātika ir pa spēkam ne tikai talantīgajiem
Līga NESTERE

Laikā, kad vidusskolās papildus obligātajiem mācību 
priekšmetiem atļāva izvēlēties arī sev tīkamākos mācību 
priekšmetus, liela daļa skolēnu izvēlējās vieglāko ceļu – 
humanitāro, sociālo virzienu, attiecīgi arī studijas lielākoties 
saistīja ar šīm divām jomām. Kopš brīvās izvēles ieviešanas 
pagājuši jau divi gadu desmiti, un darba tirgus arvien vairāk 
signalizē par minēto nozaru speciālistu pārprodukciju. 
«Šos signālus beidzot sāk sadzirdēt arī paši jaunieši, 
pievēršot vairāk uzmanības eksakto mācību priekšmetu 
apguvei,» kopējo ainu ieskicē Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas 
direktors Māris Brasla.

MUDINA ATJAUNOT LĪMEŅUS. 
«90. gadu vidū un beigās 

matemātikas eksāmenam bija 
vairāki līmeņi, un, iespējams, 

šo praksi vajadzētu ieviest arī tagad, 
jo no profesionālās skolas audzēkņa 

nevar prasīt tādu pašu 
zināšanu pakāpi matemātikā 

kā no ģimnāzijas skolēna, 
jo abās iestādēs stundu skaits 
matemātikā nav salīdzināms. 

Ieviešot šos līmeņus, 
arī eksāmena vidējie rezultāti, 

visticamāk, vairs nebūtu tik zemi,» 
uzskata Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas 

direktors Māris Brasla
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Unikālas un plaukstošas karalistes radītāji
IZGLĪTO UN IZKLAIDĒ. 
«Priecājos, ka spēļu ziņā 
mums tagad ir tik liela izvēle. 
Ikviena bagātina cilvēka prātu, 
dod iespēju patīkami, interesanti 
pavadīt brīvo laiku,» 
uzskata stratēģijas galda spēles 
Goldingen idejas autors 
Jānis Gruzinskis. Tam piekrīt 
arī spēles projekta vadītāja 
Sanita Aršauska
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