Rīgas Ģimnāzijas Laiku
Skolotāju dienas
speciālizlaidums
2013. gada 4. oktobrī

Ar krīta putekļiem
Rakstot par Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas skolotājiem,
itin nemaz negribas ieslīkt klišejās un salkanos,
pārāk bieži lietotos tekstiņos. Protams, tradicionālā
pateikšanās par sapratni ir vietā, jo laikā, kad
cilvēki zaudē spēju IEklausīties, sapulcināt simts
skolotājus, kuri to pieprot, nebaidos šī vārda,
izcili, ir apbrīnojami. Bet rakstīt kiosku kartītēs
novazātos teicienus, nē, tas neiet krastā. Jo Jūs,
mūsu brīnišķīgie skolotāji, esat pelnījuši daudz,
daudz vairāk. Protams, varētu solīt nonest zvaigznes
no debesīm vai,vēl labāk, atnest putnu pienu, bet
tad nu it nemaz nepietiks laika un spēka mācīties.
Tāpēc arī es pieturēšos pie avīzes tematiskās līnijas
un teikšu vispatiesāko un svarīgāko- paldies. Bez
šaubām, paldies par padomu, atbalstu kādā ne tik
patīkamā mirklī un apbrīnojamo strādīgumu. Bet
šoreiz sirds prasa pateikt īpašu paldies par to, kādi
esat. Par to, ka esat PIRMĀS skolotāji. Ka Jūsu
apkakles nav stīvas un smaidi mākslīgi. Par to, ka
spējat it visam pieiet ar tādu oriģinalitāti, ko varam
tikai vēlēties kaut reizi apgūt. Un paldies par to,
ka esat mākslinieki. Džons Stainbeks reiz teica:
“I have come to believe that a great teacher is a
great artist and that there are as few as there are
any other great artists. It might even be the greatest
of the arts since the medium is the human mind and
spirit.” Un, ja man turpmāk būs jāstāsta par 1.
ģimnāzijas skolotājiem, ar šo citātu būs izteikts viss.
Agnese Amālija Eihenberga

Ar mārtiņrozēm rokās
Ik gadu, pienākot Skolotāju dienai, mēs dāvinām
jums puķes un šokolādes, bet bieži vien piemirstas visdārgākās un, lai cik ironiski
tas nebūtu, arī nenopērkamās lietas. Tāpēc
sameklējiet savu uzvārdu starp saviem kolēģiem,
lai jūsu audzēkņiem būtu iespēja nelielā
‘Paldies’ nebeidzamu pateicību izteikt.
Andžāne – Labāks par to, kā Jūs velkat riņķa līnijas ar brīvu roku
ir tikai veids, kā Jūs mācāt matemātiku! Liels paldies!
Arājs – Dzēlīgs humors, smiekli un dejas. Vispatīkamākais
uz visas zemes apvienots vienā cilvēkā. Paldies, ka stundas ir
izdevušās – pozitīvisma un jautrības pilnas!
Āboliņa – Paldies par Jūsu ieguldīto darbu, mēs to tiešām
novērtējam, un novēlam Jums anatomijā ieinteresētus skolēnus!
Balode – Vienmēr smaidīga un pozitīva, vienmēr izdarīs visu, lai
saprotam. Skolotāja ar lielo burtu! Paldies!
Baumane - Kā vecmāmiņa. Jūs man vadījāt iestājeksāmenu uz
7.klasi šajā skolā, un turpināt pavadīt cauri gadiem. Es tiešām pie
Jums jūtos kā mājās. Un ziemā ir jauki skatīties laukā uz Francijas vēstniecību pa 222.kabineta logiem. Paldies!
Brakovska - Skolotāja, kas vienmēr zina, ko dara un lieliski
iemāca matemātiku. Paldies un novēlam, lai x vienmēr tiecas uz
bezgalību!
Brangule – Jūs spējat iedvesmot, motivēt un radīt interesi par
ekonomiku. Paldies!
Brasovs – Ārčij, Tavas fizikas stundas ir tik netipiskas (labā
nozīmē), vienmēr var izsmieties. Lai gan šis ir tikai otrais gads,
kad Tu māci, Tu jau esi labs skolotājs, un ar laiku kļūsi vēl labāks.
Paldies!
Brics –Liels paldies! Novēlam palikt vienmēr tikpat superīgam un
lai Jūsu pusē būtu vairāk protonu nekā elektronu!
Bukava – Plūme –Thanks for being our teacher and may tge
force be with you!

Dumberga – Paldies un lai vienmēr pietiktu pacietības un
izturības!
Evardsone – IN A way she is one of the best teachers ever. Ideāla
vāstures skolotāja, kuras stundas ir nepārspējamas. Liels paldies
un INA forever.
Ēķe - 12.D vienmēr izpalīdzīgā audzinātāja, kura spēj pārliecināt
savu vīru, ka viņu bērni ir netikai bioloģiskie, bet arī mēs. īsumā?
ideālas audzinājas tēls - aktīva klases dzīvē, bet nav uzbāzīga
ar nevajadzīgiem sīkumiem. mēs ļoti ceram, ka arī pēc gadiem
varēsim piezvanīt skolotājai, lai paprasītu padomu vai aizietu
kopā pastaigāties. Paldies!
Feldmane – Jūs esat ļoti saprotoša, un Jūsu stundas ir vienkārši
fantastiski interesantas. Paldies!
Geile – Merci beacoup! Nous parlerons bientôt française.
Gerševica –Paldies un novēlam Jums daudz muzikālu un radošu
priekšnesumu Jūsu stundās!
Grosberga – Mums ir prieks, ka esiet mūsu jaunā skolotāja!
Kaut Jūs vienmēr paliktu tikpat enerģētiska un jauka kā līdz šim!
Paldies!
Henrihsone – Paldies, skolotāj, par visu, ko darāt mūsu labā un
palieciet vienmēr tikpat atsaucīga!
Inguna – Novēlam Jums dienu šādu – nāksim mēs ar šokolādes
kukuļiem un ar dziesmu pilnām galvām!
Jansone – Ļoti laba un saprotoša skolotāja. Liels paldies Jums un
lai Jums vektori vienmēr taisni!
Jeromāne - Skolotāja ar labu humora izjūtu, visjaukākās dienas
sākas ar “nice to meet you”. Paldies!
Krastiņa – Danke schon und bleiben Sie immer gesund!
Kriķis – Paldies, ka ļaujat mums katru stundu kuiļot kā maziem
tārpiņiem!
Krūmiņa – Paldies, ka izglītojat ne tikai fizikā, bet arī telefonu
aplikāciju lietošanā!
Kusiņa – Skolotāja, kura vienmēr smaida un vada stundas ar
aizrautību. Prieks iet uz bioloģijas stundām un papildstundām.
Teicami māca bioloģiju, atsaucīga uz visiem jautājumiem. Paldies
par bumbieriem!

Lagzda - Jūs esat tāda, ka Jums vienkārši pieķeras. Pēc tam
netiek vaļā. Nevar iedomāties citādāku matemātikas stundu.
Nevar iedomāties, ka varētu būt labāk, pareizāk. Viss, kas notiek
aiz 133.kabineta durvīm, ir izstrādāts un sistemātisks. Tāds līdz
galam noapaļots. Es uz Jums pilnībā paļaujos, paldies par šo
sajūtu. Tā ir drošība augstākajā mērā matemātikas jautājumos.
Lagzdiņa – Liels paldies un novēlam, lai pat visslinkākais skolēns
ievērotu gramatikas likumus!
Lewandowski – Liels paldies par to, ka viss ir tik vienkārši
un novēlam, lai Jūs neslimotu, jo, kad Jūs neesat, mums ir
garlaicīgi!
Liepiņa – Paldies un lai Jūsu skolēni nekad nebeidz sagādāt
patīkamus pārsteigumus un priecīgus brīžus!
Liepiņš – Paldies un novēlam, lai Jums nebojājas datori!
Lizuma –Sie sein toll! Paldies par Jūsu darbu un mūsu paciešanu
un novēlam, lai Jūsu skolēni runātu kā īsti vācieši!
Līkopa – Thank You for evil sticks! Let it be more evil volunteers
than volunteering sticks!
Luka - Indāne – Liels paldies un novēlam Jums daudz saulainu
dienu, kā arī aizbraukt ar mums ceļojumā uz Angliju!
Lūse – Paldies par saprotošo attieksmi pret šaubu māktiem
skolēniem un spēju iedrošināt! 100110101!
Lūsis – Liels paldies un novēlam, lai klasē būtu vairāk sportistu,
bet mazāk slaistu un smēķētāju!
Mazmača – Jūs esat dāsna un ļoti jauka skolotāja. Par to liels
paldies un novēlam Jums daudz jaunu puķu, kā arī interesantus
ziņojumus!
Mednis - Saglabājiet skaidru prātu, jo Jūs taču zināt - fizikā
zvaigzne esat tikai un vienīgi Jūs pats! Liels paldies un novēlam
Jums no mums sagaidīt arī pāris labas sentencītes!
Meija – Lai dzīvi caurvij pozitīvs strāvojums! Paldies!
Melne - Thank you for being the funniest English teacher the
world has known! We hope that you receive lots of chocolate with
whole hazelnuts from the ones who are late for the lesson!
Mežsarga – Mīļš paldies un novēlam, lai Jūsu skolēni trijos naktī
vienmēr zinātu atbildes uz Jūsu jautājumiem!

Mileiko - Bieži Jūs jaucu ar draudzenēm. Skaistums un miers, Jūs
salaužat stereotipus par skolotājām. Paldies!
Nagle – Sportiskais gars jūsos iedvesmo noskriet krosu vai
pārpeldēt okeānu. Turpiniet iedvesmot!
Nancy - Jau pirmajā angļu valodas stundā varēja manīt, ka
skolotājai Nensijai piemīt kaut kas īpašs. Viņa mūs uztver drīzāk
par draugiem, nevis skolēniem, kā arī viņai piemīt lieliska humora
izjūta (nedaudz arī no melnā humora), tāpēc mācību stundas tiek
uztvertas par hobiju, nevis pienākumu! Par to arī paldies!
Niedre – Liels paldies un novēlam, lai Jums ik dienas ir pilnas
mūsu solu vietas!
Ose – Jūs piespiedāt mūs mācīties, bet tomēr mēs par to esam
pateicīgi, jo tagad esam daudz gudrāki. Paldies!
Pakule – Sirsnīgs paldies un lai visi Jūsu skolēni zina, ka ogleklis
ir četrvērtīgs un ne tikai to!
Peļņa – Mīļš paldies un novēlam, lai visiem skolēniem vienmēr
var teikt ‘’Right you are!’’!
Pestovs – Lai neviens neplēš Jūsu pipetes! Paldies!
Plaude – Sākumā liekas traki. Bet Jums ir jāpaciešas, lai mazliet
aprastu. Latviešu valodas un literatūras tagad ir lieliskas. Un,
protams, paldies, ka modinājāt mūs ar vārdiem – ‘’Mosties, svabadais gars!’’
Pliene – Skolotāja, kurā apvienots silts mīļums un apburoša
inteliģence. Tādēļ skolēni jūs mīl un mīlēs. Ap jums vēdī patīkama,
cilvēkus pievelkoša, gaisotne. Sirsnīgs paldies un novēlam, lai
Antiņciemā uz visiem laikiem par oficiālo valodu kļūtu krievu
valoda!
Plūme – Superīgs skolotājs ar labu humora izjūtu un jauku attieksmi. Paldies un novēlam, lai puiši, ejot uz sporta stundām,
neapmaldītos un atrastu durvis!
Poriete – Tā kā Ieva Poriete ir mūsu klases audzinātāja, uzskatām
viņu par savu mammu. Sakām lielu paldies viņai, ka viņa mūs
lieliski saprot un izprot, kā arī, ka viņa mūs vēl var paciest. Un
novēlam Jums daudz interesantu pingvīnu video, kā arī, lai Jūsu
pingvīns beidzot izaug!

Proskurins – Paldies par vielas izklāstīšanu saprotamā veidā un
novēlam, lai vienmēr viss, kas sākas punktā A, beidzas punktā Ƃ!
Puķe – Jums ir ļoti nomierinoša balss. Jūsu stundas ir lieliskas
jau nervu nomierināšanai vien. Klausoties Jūsu balsī, lietas pašas
sakārtojas pa plauktiņiem. Paldies!
Puļajeva – Paldies par disciplinēšanu, liekot runāt krieviski! Un
beidzot ir kāds, kas atrod нормальныe filmas, ko skatīties!
Reinholde – Paldies par sapratni un ieinteresētību skolēnos un
novēlam, lai visas problēmas sadalās kā radioaktīvie izotopi!
Reitere – Paldies par mūsu audzināšanu un sapratni un novēlam,
lai Internet Explorer nebremzē!
Rikmanis - Pozitīvisms un gaiša sirds ir vārdi, kas jūs raksturo.
Nekad nezaudējiet tos, jo ar tiem jūs iegūstat citu pieķeršanos!
Liels paldies un palieciet tāds pats superīgs čalītis, kāds esat!
Rudzīte – Sirsnīgs paldies un novēlam, lai datoru pulksteņi reizi
par visam reizēm noregulējas pareizi!
Savicka – Paldies Jums par nepārspējami radošajiem uzdevumiem katrā stundā! Paldies, ka likāt mums domāt un fantazēt!
Novēlam Jums vairāk “Savicka krāso pati” darbus, lai Jūs varētu
izveidot pašai savu krāsojamo grāmatu!
Siliņšmite – Ar jums ir viegli, paldies! :) Un novēlam, lai dzīve ir
pilna plusiņiem!
Simanovska - Jūs pēc mūsu domām esat jaukākā, saprotošākā,
smieklīgākā un mīļākā skolotāja skolā Liels paldies, skolotāj, ka
mūs paciešat! Lai visa dzīve ir tikpat pozitīva kā naturālie skaitļi!
Sondore – Pasniedz latviešu valodu un literatūru ar lielu
enerģiju, pilnīgi neizsmeļamu. Vienmēr atsaucīga un izpalīdzīga.
Mīļš paldies!
Straupmanis – Liels paldies un novēlam, lai Jūsu tuvumā nav
neviena bīgla un lai ģimene atļauj nopirkt “Лада Нива”!
Ševčenko – Skolotāja, kuras mīlestība pret matemātiku ir
neizmērāma un spēja TOKot - apbrīnojama. Ar aizrautību māca
un vienmēr ir atsaucīga. Enerģijas pilns cilvēks. ‘’Mēs peldam
TOKeānā!’’ Paldies par skatu no cita punkta!

Tenisone - var radīt stingras un nopietnas skolotājas iespaidu, bet
vēlāk atklājas, ka viņa ir tāda pati kā mēs – viņai patīk jokot, smieties un dažreiz vienkārši papļāpāt. Viņa vienmēr uzklausa un uztver
nopietni visas mūsu idejas, kā arī rīko un pati piedalās mūsu trakajās
ekskursijās! Viņa ir lieliska klases audzinātāja! Mīļš paldies un
vēlam, lai katrs Jūsu tvīts tiktu retvītots!
Tumova - Stundas, kurās esam īpaši radoši? Krievu valoda!
Skolotāja Ruta, nebaidīdamās sabojāt savas izcilās krievu valodas zināšanas, komunicē ar mums krievu valodā, palīdz Vlaģikam
un pārējiem apgūt šo bagāto un radošo (!) valodu. Apsolam, ka
neaizmirsīsim kopā pavadītās stundas, jokus un stāstus. Skolotāj,
Ruta, lai jums viss ir kruta!
Vasiļevska – Paldies par tusiņiem un piedzīvojumiem āžu, blēžu
pasaulē! Novēlam, lai Jums katrā klasē ir mazāk princeses-nulles, bet
vairāk gan zaķīšu, gan saulstariņu!
Vārpiņa – Smalkums un elegance caurvij jūsu stundas. Pat melnāko
mori jūsu pasniegums spēj ietērpt baltā zīda kreklā. Paldies Jums par
inteliģences veicināšanu!
Veide – ‘’Čau, sauļi!’’ Novēlam Jums ķīmiķu klasi, kuri, pamodušies
pat no miega, zinātu šo pantiņu: elektrolīze ir oksidēšanās un
reducēšanās process, kas notiek uz elektrodiem, ja caur elektrolītu
šķīdumu vai kausējumu plūst līdzstrāva! Liels paldies un atcerieties
nekad nezaudēt savu lielisko stila izjūtu! Ticiet mums, visas vidusskolnieces Jūs apskauž!
Veldre – Jānītis ar saviem pulverīšiem. Anniņa ar saviem atomiem.
Paldies!
Vinogradovs – Mīļš paldies un novēlam, lai skolēnu atzīmes neiet
valša ritmā un lai vienmēr garšīgs vinegrets!
Vītola – Sirsnīgs paldies un lai Jums vienmēr izdodas saglabāt
sportiskumu un to pielipināt arī pirmģimnāzistiem! Ai, visai pasaules
vispār!

Zeimanis - Cilvēks, kas iedvesmo un tieši tādam ir jābūt pedagogam un izcilai personībai. Jūsu darbu gan mūsu zināšanu un
redzesloka paplašināšanā, gan garastāvokļa uzlabošanā novērtēt
ir neiespējami. Nodarbības, kad nopietns darbs tiek apvienots ar
tiešām smieklīgiem jokiem ir tieši mr.Z klasē. Mēs novērtējam Jūsu
ieguldīto laiku un darbu! Paldies!
Zeltiņa – Paldies par Jūsu nerimstošo spēku palīdzēt mums apgūt
šo sarežģīto valodu!
Zicāns - Skolotājs, kurš izskaidro visu, arī vairākas reizes
pēc kārtas UN vienmēr, kad būs apjukums, ko darīt, lai rastu
risinājumu, esam apguvuši cirvja metodi.Mīļš paldies un novēlam,
lai Jūsu dzīve virzās uz augšu tāpat, kā y=x.
Zirnīte – Paldies par iedvesmojošajām literatūras stundām!
Zīda – Milzīgs paldies Jums par labu mācīšanu un atbalstu!
Novēlam Jums izlasīt radošus un spilgtiem notikumiem bagātus
literatūras darbus!

Līvija Grosberge - Taubere

KĀ JŪS NOLĒMĀT KĻŪT PAR SKOLOTĀJU?
Es esmu skolotāja trešajā paaudzē, mana vecmamma un mamma
bija un ir skolotājas. Es domāju, tā tāda organiska profesijas izvēle
sanāca, vērojot savus radiniekus strādājam skolā. Bērnībā pavadīju
ļoti daudz laika skolā, jo mana mamma bija skolotāja Rīgas
3.vidusskolā, es pati tur mācījos, un pēc stundām mēs ar viņu bieži
aizķērāmies skolā pēc stundām. Jau tad secināju, ka izaicinājumi,
ar kuriem sastopas skolotājs dienu dienā nav domāti kuram katram. Būt par skolotāju var tie, kuri jūt aicinājumu pedagoģijā.
Tāda bija mana vecmamma un ir mana mamma- piemēri, no kuriem esmu vienmēr mācījusies.
VAI JUMS PATĪK STRĀDĀT PAR SKOLOTĀJU?

Jau mēnesi pa mūsu skolas
telpām ne vienu reizi vien
pretī ir nākusi jauna, smaidīga
seja, kura pieder nevienam citam, kā angļu valodas
skolotājai - Līvijai Grosbergai- Tauberei. Viņa mums visiem
vēl ir noslēpums, bet, lai to
mainītu, mēs devāmies noskaidrot atbildes uz vairākiem
interesantiem jautājumiem.

Es mīlu bērnus, man patīk vērot jauniešus. Esmu iecietīga un
pacietīga. Man ļoti patīk pati darbošanās skolā, man patīk arī
gatavošanās process stundām, vienīgais, kas man nepatīk ir brīži,
kad iznāk ieslīgt tādā rutīnā, kad ir dienu no dienas, katru vakaru,
katru nakti jāsēž un jāstrādā. Tas, protams, ir dažreiz nogurdinoši
un dažbrīd vēlētos vairāk brīvā laika, ko veltīt ģimenei un sev. Bet
kopumā man patīk, jā.
KĀPĒC JŪS IZVĒLĒJĀTIES MĀCĪT TIEŠI
ANGĻU VALODU?
Mana vecmamma bija latviešu valodas skolotāja, mana mamma
ir krievu valodas un angļu valodas skolotāja, un es izvēlējos
angļu valodu. Sākotnēji mācījos divās fakultātēs- baltu filoloģijas
un angļu filoloģijas, taču, kad sāku strādāt skolā, mācības divās
fakultātēs nebija iespējams savienot ar darbu.

VAI JŪS VIENMĒR ESAT VĒLĒJUSIES KĻŪT PAR
SKOLOTĀJU?
Nē, es skolas laikā apdomāju dažādas radošas profesijas, kā,
piemēram, mani ļoti vilināja mākslas vēsture un kultūras vēsture.
Vienu brīdi gribēju kļūt par izstāžu kuratori vai pasākumu organizatori. Vēl es biju ļoti nopietni apsvērusi mediķa profesiju, man likās,
ka tas ir viens no maniem aicinājumiem. Bet tas palika vidusskolas
perioda pārdomu līmenī.
KĀPĒC TAD JŪS PĀRDOMĀJĀT?
Varētu teikt, ka tas viss notika pats no sevis. Vidusskolā es mācījos
humanitārajā klasē, kur daudzi eksaktie priekšmeti mums vispār
nebija vai arī bija nosacīti mazs šo stundu skaits. Turpretim valodu
un literatūras stundu skaits bija ievērojams. Un tā tas humanitārais
novirziens salika visu pa plauktiņiem, un es aizgāju mācīties filologos.
KUR JŪS ESAT STRĀDĀJUSI IEPRIEKŠ?
15 gadus nostrādāju vienā skolā- Rīgas 85. vidusskolā. Tāpēc man
jāsaka, ka darbu mainīt nav viegli, it īpaši pēc tik ilga laika vienā
darba vietā. Un paralēli skolotāja amatam Rīgas 85.vidusskolā es
gan strādāju ar pieaugušajiem kursos, gan piestrādāju kā žurnāliste
izdevumam par izglītību, gan biju direktora vietniece audzināšanas
jomā, gan strādāju kā metodiķe un darīju arī dažādus citus papildus
darbus.
KĀ JŪS NOLĒMĀT MAINĪT DARBA VIETU?
Lai arī mana iepriekšējā darba vieta man ir ļoti mīļa, es biju
apsvērusi domu, ka varbūt tā ir jāmaina, lai neieslīgtu rutīnā.
Šķita, ka ir arī vajadzīgs kāds izaicinājums dzīvē, un, tad, kad man
piedāvāja strādāt RV1Ģ, Latvijas labākajā skolā, sapratu, ka šis ir
tieši tas izaicinājums, ko biju gaidījusi.

KĀDI BIJA JŪSU PIRMIE IESPAIDI PAR RV1Ģ
SKOLĒNIEM?
Ļoti pozitīvi. Pieklājīgi un ļoti daudzveidīgi jaunieši. No
iepazīšanās stundām man radās iespaids, ka skolēni ir erudīti,
motivēti darbam, ambiciozi.
KĀ JUMS PATĪK ATMOSFĒRA SKOLĀ UN SKOLOTĀJU
KOLEKTĪVS?
Oo, skolotāji ir vienkārši satriecoši! Viņi mani jau no pirmajām
dienām ir tik ļoti laipni uzņēmuši, neizsakāmi izpalīdzīgi. Esmu
iepazinusies ar lielāko daļu angļu valodas skolotāju, bet ar
daudziem skolotājiem no citām jomām, mēs iepazīstamies, garām
ejot, viņi nāk klāt un jautā, kā man iet, un palīdz, piemēram, rast
atbildes uz dažādiem organizatoriskiem jautājumiem. Atmosfēra
skolā ir laba, visi ir ļoti strādīgi un motivēti, gan skolēni, gan
darbinieki. Tāda sajūta, ka visi virzās uz vienu mērķi.
KĀ JUMS PATĪK PAVADĪT BRĪVO LAIKU?
Labprāt piekopju divas pilnīgas galējības. Viena saucās
dirnēšana, un to es protu darīt profesionāli. Piemēram, aizbraukt
uz savu lauku īpašumu un nedarīt neko- sēdēt un skatīties, kas
notiek apkārt, vērot dabu. Tā ir viena lieta, kas man ļoti patīk,
un otra lieta ir aktīvi darboties. Man ir 3 gadīgs puisītis, ar kuru
mēs kopā daudz ejam ārā, spēlējam visādas spēles. Un, protams,
ģimene, draugi, ceļošana, grāmatas, filmas un koncerti.
KO JŪS GRIBĒTU NOVĒLĒT SAVIEM KOLĒĢIEM
SKOLOTĀJU DIENĀ?
Rast gandarījumu no darba, taču sev par prioritāti izvirzīt savu
privāto dzīvi- veltīt laiku ģimenei, draugiem, sev; atrast mīļākos
vaļas priekus, kuriem regulāri veltīt laiku; baudīt dabu, mākslu
un sajūtas.

No sirds un no rajona
Nav nozīmes, cik ļoti mēs izaugsim vai cik tālu
mēs aizbrauksim. Gluži tāpat kā mūsu vecāki
vienmēr būs mūsu balsts, tā arī skolotāji un
viņu ieguldītais darbs mūžīgi mūžos liks pamatus ikvienam gājienam dzīves spēlē. Tāpēc dosim
vārdu arī dažiem jaunajiem “spēlētājiem”, lai
pateiktu to vispatiesāko paldies.
Nu jau pāris gadus kā nesēžu vairs skolas solā, nerakstu fizikas
laboratorijas darbus, beidzot izguļos, nedomāju attaisnojumus
neizpildītajiem mājasdarbiem, nestāvu kafejnīcas rindā pēc “Santas” vai siera bulciņām, vairs neatceros stundu sākuma un beigu
laikus, nesatieku diendienā ne savus klasesbiedrus, ne skolotājus.
Tomēr, neskatoties uz to, ka dzīve ir virzījusies uz priekšu, nereti
tomēr iedomājos par saviem gadiem skolā un par skolotājiem un to
lomu manā dzīvē.
Tikai tagad saprotu, ka vispār jau mēs pārāk neuzmanīgi
ieklausāmies tajos, kas mums apkārt, un par maz novērtējam viņu
ieguldījumu mūsu kā personību veidošanā. It īpaši cilvēkos, kas
mums liekas esam pašsaprotami – kā, piemēram, vienmēr blakus
esošie skolotāji.
Lielu daļu skolotāju domās gribētu pat likt blakus mammai un tētim
– tieši tik augstu viņus šobrīd vērtēju, pat, ja kaut kad jaunības
maksimālismā ir gadījies noliegt viņu autoritāti vai pakļauties
ķecerīgajām domām, ka es jau nu zinu labāk. Jo arī skolotāji stāv
un krīt par to, lai no tiem mazliet vīzdegunīgajiem viszinīšiem un
kāpēcīšiem dzīvē iznāktu cilvēki, kas sasniegs pēc iespējas vairāk
no tā, uz ko spējīgi. Un tieši tāpēc tagad, jau beigusi skolu, apciemoju skolotājus, lai pateiktu paldies par to, ka viņi pēc dabas ir
mazliet dulli, lai uzņemtos mūs mācīt un censties tikt galā ar solos
sēdošajiem nemiera gariem, kas, ticiet man, nav nekāda pastaiga
rožu dārzā.

Es vēlos aiziet pie skolotājiem un pateikt paldies par laiku, kas
mums veltīts, un, tīri nesavtīgu iemeslu vadīta, pastāstīt par
veiksmēm savā un klasesbiedru turpmākajās dzīvēs – nevis tāpēc,
lai lielītos un saņemtu uzslavas, bet, lai parādītu, ka viņu ieliktais
darbs ir atmaksājies, un redzētu lepnumu un gandarījumu viņu
acīs par viņu pašu pūļu rezultātiem. Jo katrā no mums viņi ieliek
daļiņu sevis, un ir jauki redzēt to nevis pazūdam nekurienē, bet
augam tālāk. Neaizmirstiet skolotājus, dodiet viņiem iemeslu
priecāties un lepoties ne tikai tagad, bet arī pēc vidusskolas
beigšanas! Centieties dot pretī kaut kripatiņu no tā, ko esat
saņēmuši! Viņi ir to pelnījuši. Un vēl daudz vairāk.
Beāte Ušerovska

Man likās, ka jūs esat baigie muguras lejasdaļas elementi,
bet izrādās, ka jūs bijāt baigi kolosālie! No sirds un no rajona
paldies, ka iemācījāt visādas foršas fīčas, lai tiktu vaļā no kursa
biedriem, kad to intelekta līmenis ir manāmi degradējošs, jo,
kad pašausminos par to, ka “vienā no ASV štatiem ar likumu ir
pieņemts, ka pī ir 4”, cilvēki pēkšņi izvairās nokļūt manā redzes
lokā, dodot iespēju sēdēt lekciju starplaikos vienai un rakstīt
savus semināru aprakstus un kopsavilkumus, kamēr mani neviens
netraucē. Paldies, ka iemācījāt sevis apzināšanās spēju un kārtīgi
pastrādājāt ar mūsu mazajām dvēselītēm un dzīvītēm, ka tagad
uzdotajā vielā esmu iemācījusies šķirot - der, neder, totāli neder,
šito neviens pat nepārbaudīs, šim laiku vispār nevajag atvēlēt.
Īsumā tā kaut kā. Un vēl, kamēr man ir dots vārds, es vēlos atvainoties par visām tām galvassāpēm, kuras trīs gadu laikā esmu
radījusi Jums un Jūsu nervu sistēmai.
Grieta Sīpola

Ir aizvadīts septembris, kas šogad neveda pa Raiņa bulvāri
uz vienmēr gaidīto skolas sākumu. Tā vietā sēžu milzīgā
auditorijā cilvēku pūlī, kuru vārdus pat apjaust nevaru. Priekšā
ir pasniedzēja, kura ar rezervētu, bet tomēr intriģējošu attieksmi
stāsta par savu priekšmetu. Lekciju laikā izskan gan bikli, gan
pārliecības un pašpārliecinātības pilni viedokļi. Starp lekcijām
nereti nākas dzirdēt, cikos aiziets gulēt, cik daudz jādara, kā nevar
paspēt laikā, neziņa, kur meklēt informāciju. Tomēr es biežāk
nepiekrītu šīm sarunām, jo man bija skola, kas jau pašā sākumā
no katra prasīja daudz un bez ierunām. Vienaudži, kur katram
ir sava stiprā puse, kurā jūtas kā zivs ūdenī un ir gana kompetents, lai spētu vienlīdzīgi debatēt ar skolotāju par šo jautājumu.
Skolotāji, kuri varēja dot tieši tik daudz, cik katrs ir gatavs
ņemt. Tomēr tieši šie faktori ir tie, kas šobrīd ļauj justies mazliet
drošākai par sevi šajā akadēmiskajā vidē. Pirmās skolotāji bija tie,
kas iemācīja, ka savs viedoklis ir jāargumentē pirms to sacīt skaļi,
ka par savu zināšanu līmeni esi atbildīgs tieši un tikai tu pats, ka
par sevi jāprot pastāvēt ar ieturētu, bet uzstājīgu manieri. Ar šīm
īpašībām, kuras manī visvairāk radīja skolotāji, es jūtos sagatavota augstskolai un zinu, ko no manis prasa, kas, kā izrādās, ir milzu
vērtība. Paldies, jums skolotāji, par nesavtīgo darbu, kas manās
acīs vislielāko novērtējumu ir guvis tagad! Paldies par spēju būt
„savējiem” un reizē būt gana prasīgiem! Paldies, ka noslogojāt ar
darbiem, bet nekad nesagrāvāt motivāciju cīnīties tālāk!
Dagnija Strīķe

© Rīgas Ģimnāzijas Laiki
Skolotāju diena 2013
redaktore
dizains
intervija
pateicības skolotājiem
absolventu novēlējumi

Agnese Amālija Eihenberga
Ēriks Vilunas, Daniils Vladimirovs
Elza Sniķersproģe
Anna Roze, Annija Pētersone
(pateicību autori - RV1Ģ skolēni)
Anna Roze, Terēze Ušerovska

