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Apsveicam jauno Annas Ziedares Vasaras vidusskolas pārzini

Daina Grosa intervē jauno
AZVV vadītāju Markusu Dragūnu.

1. Prieks dzirdēt, ka esi uzņēmies vadīt Annas Ziedares
Vasaras vidusskolu. Vai pats
esi bijis skolēns, varbūt skolotājs arī?
Biju skolnieks no 2001.g. līdz
2005.g. Man bija liels gods
2007. gadā, kad Zinta Ozoliņa
mani aicināja par ģeogrāfijas
skolotāju 1. un 2. klasēm un
par VV kora vadītāju. Kopš tā
laika vairākus gadus esmu bijis
VV ģeogrāfijas skolotājs visām
klasēm, VV medbrālis un busa
šoferis. Man bija vieglāk agrākajos gados, jo mācījās vieni un
tie paši skolēni.
2. Kāda ir Tava profesija, kur
tu pašlaik strādā?

Pēc profesijas esmu medbrālis
(registered nurse), man arī ir
augstākā izglītība ortopēdiskās, traumas un rekonstruktīvās ķirurģijas laukā. Kopš
2016. janvāra strādāju Melburnas latviešu aprūpes namā
(vai “Ciemā”) kā aprūpes daļas
vadītājs. Es no 2004. gada līdz
2010. gadam jau strādāju “Ciemā” dažādos amatos, ieskaitot
arī kā medbrālis.
3. Ar ko Tev šķiet Vasaras
vidusskola visvairāk pievelk
skolniekus?
Vasaras vidusskolai ir īpaša
vieta Austrālijas latviešu sirdīs.

Tur ne tikai māca mūsu senču
valodu, bet arī izveidojas draudzības, kas ilgst visu mūžu. Mēs
esam kā liela ģimene uz 2-3
nedēļām. Tur ir skolotāji (ģimenes vecāki), draugi no citām
pilsētām (brālēni un māsīcas),
draugi no vienas dzīvesvietas
(brāļi un māsas), darba grupu
vadītāji (onkuļi un tantes) un
pavāri (vecvecāki). AZVV ir
īpaša vieta, jo pēdējos gados ir
viesi no Latvijas un Ziemeļamerikas. Šie viesi dalībniekiem
dod iespēju paplašināt viņu zināšanas. 2017. gadā bija daudz
augsti kvalificēti viesi; skolotāji, deju vadītāji, kora diriģenti
un mūziķi.
4. Kā saredzi savu darbu pie
AZVV vadības? Un kas būs
vislielākie izaicinājumi?

Runājot līdzībās - būšu ģimenes
galva. Ģimene varēs vērsties
pie manis ar savām problēmām
un es tās uzklausīšu, būšu izpalīdzīgs, bet tajā pašā laikā man
jāietur kārtība. Lielākais izaicinājums būs tie spriedumi, kas ir
saistīti ar kartības uzturēšanu,
ja notiek likumu pārkāpumi.
5. Vai plāno AZVV īpašas
maiņas?

Es domāju mani priekšteči ir
jau daudz labu darbu darījuši.
Es gribētu turpināt viņu labo
darbu un ieviest vairāk struktūru Vasaras Vidusskolas darbībā. Milzīgas maiņas nebūs,
bet mazas lietas mainīt vaja-

dzēs. Mans darbs kā 2018. gada
AZVV vadītājam nav kļūt par
vētru un visu iesākto labo darbu mainīt.

6. Kas Tev pašam no AZVV
laikiem kā skolniekam paliek
atmiņā?

Manā pirmajā gadā es gribēju
tūlīt braukt mājās. Kas man
palika prātā, ir viena skolotāja
pirmā gadā lūdza, lai es izturu
pirmo nedēļu. Viņa teica, ka
nav tik slikti un viss būs labāk
pēc dažām dienām, un viņai
bija taisnība.
Man arī stāv prātā, ‘zelta’ tālrunis, kas bija mūsu vienīgais
veids, kā sarunāties ar ģimeni
(izņemot vēstuļu rakstīšanu).
Pa skolas skaļruni vienmēr
skanēja “(Vārds) lūdzu pie telefona”.

7. Kapēc Tev liekas, ka skolnieki pēdējos gados nāk
arvien lielākā skaitā uz
AZVV?
Latviešu sabiedrība paliek mazāka un ir mazāk iespēju mācīties un iedziļināties latviešu
vidē. Saprotu, ka tikai pāris
pilsētās ir ļoti aktīvas/intensīvas latviešu skolas un ģimenes
domā, ka ir svarīgi mācīt latviešu valodu, par Latviju un par
latviešu kultūru. No skolnieku
viedokļa, četri vārdi.. draugi un
neaizmirstāmie piedzīvojumi.
8. Kas Tev pašam vislabāk
patīk AZVV?

Draudzība. Mēs esam ģimene un vecumam nav nekādās
nozīmes. Mēs visi strādājam,
mācam, ēdam, priecājamies un
palīdzam viens otram un esam
kopā!
9. Kā Tu saredzi AZVV nākotni?

Gribētu, lai šī svētā vieta turpinātos, cik vien ilgi var. Es
saredzu, ka AZVV turpināsies

kā skola ar kuplu skolnieku un
dalībnieku skaitu!

10. Un pats svarīgākais - kuros datumos 2018. gadā notiks AZVV?
Ir jau nolemti datumi - no
2018.g. 3. janvāra līdz 20. janvārim - sāciet jau plānot pieteikt
savus bērnus un mazbērnus!
Paldies par interviju!

Lielbritānija oficiāli uzsāk izstāšanos no Eiropas Savienības
trūkst. Nav iemeslu izlikties, ka
šī būtu laimīga diena,” atzina
Eiropadomes prezidents, piebilstot, ka ES mērķis uzsākamajās sarunās par Apvienotās
Karalistes izstāšanos no bloka
ir “kaitējuma ierobežošana” un
ES pilsoņiem, uzņēmumiem un
dalībvalstīm draudošo “izmaksu samazināšana”.

Lielbritānija 29. martā iesniegusi Eiropadomes prezidentam
Donaldam Tuskam premjerministres Terēzas Mejas parakstīto vēstuli par Lisabonas līguma
50. panta iedarbināšanu, tādējādi oficiāli uzsākot izstāšanās
procedūru no Eiropas Savienības (ES).
Deviņus mēnešus pēc pagājušā

gada referenduma, kurā 52%
britu atbalstīja tā dēvēto “Breksitu”, Lielbritānijas vēstnieks
ES Tims Barovs personīgi nogādāja premjeres vēstuli Tuska
birojā Briselē.
Pēc dokumenta saņemšanas
Tusks paziņoja, ka jau tagad ES
Lielbritānijas pietrūkst.

“Mums jau tagad jūsu pie-

“Es neizlikšos, ka šodien būtu
priecīgs,” atzina Tusks, tomēr
piebilstot, ka paradoksālā kārtā “Breksitā” esot kaut kas pozitīvs. “”Breksits” mūs padara
apņēmīgākus un vienotākus
nekā iepriekš,” uzsvēra Eiropadomes prezidents.

Viņš norādīja, ka Eiropas Komisijai (ES) esot spēcīgs atlikušo 27 dalībvalstu mandāts
aizstāvēt to intereses gaidāmo “grūto sarunu” gaitā. Taču
vienlaikus Tusks atzina, ka sarunas nesola nekādus iespējamus ieguvumus.

Viņš arī paziņoja, ka ar saviem
priekšlikumiem sarunu vadlīnijām viņš nāks klajā jau piektdien.

Tikmēr Meja tūlīt pēc vēstules
iesniegšanas Briselei, uzstājoties ar runu parlamentā, paziņoja, ka tagad “ceļa atpakaļ
nav”, un aicināja britus saglabāt
nacionālo vienotību.
“Šis ir vēsturisks brīdis, no
kura atgriezties pagātnē nav
iespējams,” uzsvēra premjerministre. “Tagad ir laiks mums
apvienoties, būt vienotiem.”

“50. panta procedūra tagad ir
uzsākta, un saskaņā ar britu
tautas gribu Apvienotā Karaliste aiziet no Eiropas Savienības,” deputātiem pavēstīja
Meja, piebilstot, ka valdība
rīkojas, pamatojoties uz “britu
tautas demokrātiski pausto gribu”, un saskaņā ar parlamenta
“nepārprotamo un pārliecinošo
nostāju”.

Savā runā, kuru bieži pārtrauca ūjināšana no opozīcijā esošo
deputātu puses, valdības vadītāja norādīja, ka Lielbritānija
tagad atgūs kontroli pār imigrāciju, kas ļaus valstij turpmāk
piesaistīt “spējīgākos un labākos” ieceļotājus.
Tikmēr jau šobrīd Lielbritānijā
dzīvojošo trīs miljonu ES pilsoņu status būs izstāšanās sarunu
“sākotnējā prioritāte”, piebilda
Meja.
“Mēs gatavojamies izmantot
šo iespēju, lai veidotu spēcīgāku, taisnīgāku Lielbritāniju
- valsti, kuru mūsu bērni un
mazbērni leposies saukt par savām mājām,” uzsvēra premjere,
piebilstot, ka Londona sarunās
centīsies dibināt “jaunas, dziļas
un īpašas attiecības” ar ES, kas
būs balstītas sadarbībā tādās
jomās kā drošība un tirdzniecība.
(Turpinājums 7. lpp.)

