
„Mācos pats!” Gada balvas 

Veselu gadu konkursa nosaukums ir arī mana devīze. Gads ir nozīmīgs posms, tāpēc laiks 

piešķirt Gada balvas. Gada vīruss, protams, ir COVID-19, bet kas uzvarējis visās pārējās ar 

dabas procesiem un simboliem saistītās nominācijās?  

Nominācijā Gada putns uzvar Zaļknābis jeb es. Tā es visai bieži jutos, raugoties formulu, 

definīciju, svešvārdu vai tehnoloģisko risinājumu jūklī. Un, tiklīdz man sāka likties, ka esmu 

kādā jomā visu sapratusi, tā tika sagādāti jauni nezināmie. 

Nominācijā Gada augs uzvar Ērkšķrozīte jeb es. Reizēm esmu bijusi nepaciešami asa un 

durstīga, reizēm apātiskā snaudā iegrimusi… Es vēl citādi nemāku parādīt, ka neesmu 

apmierināta ar to, kas notiek. 

Nominācijā Gada dzīvnieks uzvar Medus Lācis jeb es. Šogad vairāk nekā jebkad esmu 

izsalkusi pēc saldiem vārdiem, uzslavām, atzinības. Vismedainākais man bija decembris un 

janvāris, kad piedalījos dažādās olimpiādēs, guvu panākumus un burtiski peldēju medū.  

Nominācijā Gada bezmugurkaulnieks balva Grāmatu tārpam jeb man. Lasīju vairāk nekā 

jebkad iepriekš un lasīju visu: kriminālromānus un fantastiku, latviešu un ārzemju autorus, 

dzimtajā un angļu valodā, pašas izvēlētas un skolotāju ieteiktas grāmatas. Es lasīju, lasu un 

lasīšu. 

Nominācijā Gada kukainis uzvar Circenis pelnos jeb es. Tā pēdējos 12 mēnešu laikā esmu 

jutusies negribēti bieži: kad esmu bijusi nikna, par to, ka ir pārāk maz tiešsaistes stundu, bet 

pienāk diena, kad ir ZOOMs pēc ZOOMa un nav laika atvilkt elpu; kad pēc stundām dodos uz 

treniņu, lai darītu to, kas patiešām patīk, bet treneris izvēlējies vingrinājumus, kas man 

pavisam neiet pie sirds; kad saprotu, ka klasesbiedri, ar kuriem kopā esmu bijusi kopš 

bērnudārza un kuru vidū vienmēr esmu bijusi savējā, pamazām kļuvuši sveši, un tagad man 

jāmeklē jaunu „savējie”… 

Nominācijā Gada dzīvotne balvu saņemu Es – es kā patvērums un vienīgais miteklis 

bioloģiskajiem, psiholoģiskajiem, emocionālajiem un garīgajiem procesiem, kas norisinās 

manī. Pēdējos 12 mēnešos es centos būt viss, ko no manis prasīja apkārtējie un pati. Es biju 

sarunu biedrs un draudzene pati sev, pavārs un IT speciālists sev un tuviniekiem, skolotāja 

un padomdevēja klasesbiedriem un draugiem, cerība un varbūt reizēm arī vilšanās sev un 

skolotājiem… Tomēr visi šie procesi, izjūtas un lomas ļāvušas un likušas man augt visās šī 

vārda nozīmēs.  

Nu re, balvas sadalītas, un visas tikušas man. Interesanti, kāds būs nākamais gads? Es 

neskumtu, ja nesaņemtu nevienu balvu…  
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