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21. oktobra pēcpusdienā ar Jaunogres vidusskolas bioloģijas skolotāju Annu Roddati stāvam
uz kaila, apsaluša lauka Ikšķilē. Jau pēc gada tur jābūt pabeigtam ārstniecības augu dārzam
un zinātnes centram „Iks parks”.

Anna Roddate, kas ir arī parka un zinātnes centra projekta vadītāja, stāsta, ka esot svarīgi, lai
cilvēki zinātu par augu labajām īpašībām, tos patstāvīgi varētu audzēt savā dārzā un izmantot
savā labā. Strādājot skolā, arī secināts, ka bērni pat neatšķir augus, kur nu vēl zina par to
ārstniecisko nozīmi. Ideja uzreiz skaidra – jāraksta projekts un jāveido parks, kurā gan
pieaugušie, gan bērni varētu iemācīties, ka, piemēram, attiecīgais augs ir ne tikai skaists, bet
var noderēt arī omītes sirds veselības uzlabošanai.

Jaunajā parkā paredzēta vēl viena zona – brīvdabas mācību klase, kurā atradīsies interaktīvas
spēles un modeļi. Tā skolēniem palīdzēs vieglāk apgūt bioloģiju un citas dabaszinātnes.

„Nekāds AHHAA centrs jau nebūs,” smejoties saka projekta vadītāja, tomēr ar citiem
skolotājiem un līdzīgi domājošajiem konstatēts, ka mūsdienu bērni informāciju uztver citādāk,
tāpēc arī pasniegt to vajag citādāk. Pārmaiņas Roddate skaidro ar plašo moderno tehnoloģiju
lietojumu, kas nodrošina, ka jebkurai informācijai klāt pieejamas arī vizualizācijas. Pliks teksts
un definīcijas mūsdienu skolēniem ir garlaicīgas un nepiemērotas to uztveres veidam. Tieši
tāpēc Latvijā arvien parādās dažādi zinātnes centri, kuros skolēniem uzskatāmāk iespējams
pasniegt dabaszinātnes. Tieši tāpēc šāds centrs vajadzīgs arī Ikšķilē.

Šī gada 9. maijā ideja akceptēta arī biedrībā „Zied zeme”, no kuras projekta iesniegums
ceļojis uz Lauku atbalsta dienestu. Finansējums idejai ir saņemts, un pēc gada varēsim vērot
rezultātus.

Pavisam netālu no Ikšķiles, 7 minūšu brauciena attālumā, ir Salaspils Botāniskais dārzs. Ar ko
šis dārzs ir atšķirīgs?

Šis gluži nebūs botāniskais dārzs. Augi uzreiz tiks saistīti ar ietekmi, ko tie atstāj uz cilvēku.
Apstādījumu dobītes, takas tiks organizētas pēc iekšējo orgānu sistēmām, kuru veselību augi
palīdz uzlabot. Plānots, ka būs sava dobīte elpošanas orgānu sistēmai,
nervu  sistēmai,  asinsrites orgānu sistēmai, endokrīnās sistēmas veselību uzlabojošajiem
augiem, antialerģiskajiem augiem un imunitāti stimulējošajiem augiem.

Dārzā būs arī vieta, kur bērniem paspēlēties, patrakot, būs aktīvās atpūtas laukums. Ikšķilē ir
bērnudārzs, bērni iet pastaigāties. Tagad varēs atnākt pie mums. Mums būs bērnu laukumiņš
ar spēlēm, kas palīdzēs attīstīt loģisko domāšanu jau no mazotnes. Vēl, protams, arī dabas
klase.

Kādas interaktīvās spēles un modeļi būs dabas klasē? Ko apgūt tie palīdzēs?

Tur būs, piemēram, modelis, kas parāda, kā notiek inerce. Sviras darbības principu modelis,
skaņas pārvietošanās, impulsa nodošana, enerģijas pārvēršanās. To visu skolēni varēs
patstāvīgi novērot, paspēlēties ar iekārtām, kaut ko pabīdīt, uz kaut kā uzspiest, redzēt, kas
notiek, un rezultātā saprast dabaszinātņu likumus.

Latvijā ir vairāki citi zinātnes centri, piemēram, „Lielvārdi” Lielvārdē un „Z(in)oo” Cēsīs. Vai
plānojat sadarboties, apmainīties ar pieredzi?

Sadarbības vēl nav, jo pašreiz vēl nav ko sadarboties. Mūsu parks ir tikai plānošanas stadijā.
Plaģiāta nebūs, mums ir sava ideja, viņiem – savas, bet citus centrus esam apskatījuši. Esam
runājuši ar „Tehnoannas pagrabiem”, kur stāstīju, ko plānojam. Saņēmu iedrošinājumu.

Kas vadīs nodarbības dabas klasē? Vai piedāvāsiet pedagogus, kas var vadīt mācības?

Var vadīt pats skolotājs, kas atvedīs klasi, var arī mūsu pedagogs par samaksu. Ja skolotājs
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atnāk pats ar saviem bērniem – lūdzu, var brīvi rīkoties.

Iztēlosimies, ka pie dārza vārtiem piebrauc ar bērniem pilns autobuss. Vai jau zināt, kā tiks
organizēta nodarbība?

Pirmkārt, sākotnēji jāļauj bērniem pastaigāties pa dārzu, iepazīties, jādod laiks paskraidīt. Pēc
tam, ja jau tas autobuss ir pilns, droši vien bērni jādala grupās. Ja kopā ir 40 bērnu, viņi
noteikti nav valdāmi, jādala vismaz 3 grupās. Tāpēc es šeit nestrādāju viena. Vienai grupai
varēs stāstīt par augiem, otrai – par fizikas likumiem, trešajai vēl kaut ko. Pēc tam grupas
mainās.

Vai piedāvāsiet nodarbības ne tikai skolēniem, bet arī citiem interesentiem?

Pagaidām tie ir tikai plāni un domas, bet plānojam piedāvāt. Sākumā gan redzēsim, kā viss
sanāks, kā centrs izaugs. Protams, domājam, ka vajag arī pieaugušajiem, īpaši māmiņām.
Kamēr bērns spēlējas blakus, arī mamma var piedalīties nodarbībās, lai ir interesanti. Parks
būs atvērts no rīta līdz pašam vakaram, lai būtu pieejams arī cilvēkiem pēc darba.

Bet pa nakti slēgts?

Slēgts.

No vandaļiem nebaidāties?

Nav jau te tik traki. Paskatoties uz pilsētu, viss sakopts, viss ir kārtībā. Protams, rēķināmies
arī ar to, ka var būt kādi mēģinājumi, tam arī naudas nedaudz atvēlēts. Esam apspriedušies
par videonovērošanu. Šeit bieži arī brauc pašvaldības policija, tāpēc ceram, ka varēsim iztikt
bez vandalisma.

Vai esat padomājuši arī par to, lai parks būtu ne tikai kā meža taka, bet pieejams un
izbraucams arī vecākiem ar bērnu ratiņiem vai cilvēkiem invalīdu ratiņos?

Jā. Arī rotaļlaukumā būs iespēja spēlēties bērniem ar kustību traucējumiem. Piemēram, būs
speciāla smilšu kaste.

Sarunas sākumā pieminējāt aktīvās atpūtas laukumu. Ko tieši piedāvāsiet šajā ziņā?

Minifutbola laukumu, stafetes trasi ar dažādiem šķēršļiem. Esam iecerējuši izveidot volejbola
laukumu. Būs arī mini tenisa galdi, mini boulings, liela puzle. Principā diezgan dažādas
aktivitātes. Mazliet vēlāk vēl gribam uzbūvēt arī āra trenažieru zāli. Šie trenažieri maksā
diezgan dārgi, taču vīrs ir inženieris, likšu pie darba, lai domā, kā paši varam kaut ko veidot,
lai par lētākām izmaksām piedāvātu to pašu.

Tad jājautā, vai visas šīs lietas, ko iztēlojaties parkā, jau esat sākuši iegādāties?

Par biedrībā „Zied zeme” iesniegtā projekta Eiropas finansējumu vairāk plānoti zemes darbi –
tīrīšana, līdzināšana, kas jau notiek, un augu stādīšana. Vēl arī žogs, batuts, lapene dārzā,
inventāra telpa, informatīvie stendi, tualetes ierīkošana. Viss pārējais ir mūsu ziņā; strādāsim,
lai to laika gaita iegādātos.

Un kad ikšķilieši var gaidīt parku?

Projekta īstenošanas termiņš ir līdz nākamā gada 31. oktobrim. Bez variantiem.
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