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Šī gada 12. septembrī savu 65. mācību gadu iesāka Ņudžersijas latviešu pamatskola. Bērni dienu
iesāka, satiekot savus skolotājus un klases audzinātājus. Šogad skolu apmeklēs 54 bērni un
skolas saime ir patiesi sajūsmināta, ka tai pievienosies seši jauni skolēni: Laila Drulle
(pirmsskola), Kristaps Johnson (pirmsskola), Elizabete Mitenberga (7.klase) un Roberts
Mitenbergs (1.klase) un Gabriela Pantele (3. klase) un Matīss Pantelis (1. klase).
Kā ierasts, skolas atklāšanas svinīgais akts iesākās ar karoga ienešanu un šis uzdevums šogad tika
uzticēts 8. klases skolniekam Kalvim Jātniekam. Mācītājs Saivars svētbrīža uzrunā lietoja
saules enerģiju un tās starojuma fotonu miljonus kā piemēru, ka Dieva radītā pasaule, lai cik
komplicēta, mums tomēr ir apzināma. “Tas, ka Dieva radītā pasaule mums ir saprotama, to sauc
par Kristu, par mesiju”, skaidroja mācītājs. Viņš nobeidza svētbrīdi atgādinot skolas saimei, ka
“priekšā mācību gads, kur mācīsimies saprast šo pasauli, mūsu tautu un mūsu tautas vēsturi un to
darīsim pateicoties Dievam, ka viņš šo pasauli ir radījis mums saprotamu.”
Skolas pārzine Linda Zālīte savu uzrunu sadalīja trīs daļās. Vispirms viņa runāja par skolas
mērķiem, kas, kaut ierakstīti vecāku rokas grāmatā, droši vien lielākai daļai klātesošo bija
piemirsušies: mācīt latviešu valodu; sniegt pamatzināšanas Latvijas kultūrā, ģeogrāfijā un
vēsturē; veidot izpratni par notikumiem Latvijā un ārpus tās; un veicināt savstarpējas draudzības
skolēnu vidū. Visvarīgākais tomēr bija atgādinājums vecākiem, ka tikai skola un tās skolotāji
nevar iemācīt bērniem latviešu valodu. Bērni valodu vispirms mācās ģimenēs un skola, savukārt,
atbalsta ģimenes šajā procesā un ļauj iegūt paplašinātas zināšanas.
Pārzine Zālīte tālāk uzrunāja skolēnus, vaicādama, vai kāds atceras kā jutās, kad mācījās staigāt.
Tas toreiz bija grūti, bet tagad katrs to dara nedomājot. Tāpat pirmais mājas darbs vienmēr būs
grūts, bet tie mācību gada laikā kļūs saprotamāki. Šis salīdzinājums lika klātesošiem apķerties, ka
gadu gaitā ieliktais darbs latviešu skolā ļaus jauniešiem brīvi ‘staigāt’ un pat ‘skriet’ latviskajā
vidē, lai kur tā būtu.
Linda Zālīte noslēdza savu uzunu, stādot priekšā ilggadējo latviešu skolas skolotāju Janu AnčuTeteri, kas šogad arī uzņēmusies pildīt skolas pārzines vietnieces pienākumus. Jana Anča-Tetere
ir labi pazīstama visai skolas saimei kā iemīļota 7. un 8. klašu skolotāja un daudzu skolas projektu
iniciatore. Tā kā iepazīšanās nebija nepieciešama, Jana Anča-Tetere stādīja priekšā pirmo šī
mācību gada skolas projektu, pasludinot septembri and oktobri par dzejas mēnešiem skolā. Kā
daudzi skolēni, kas apmeklēja šīs vasaras Katskiļu nometni, jau zin, šogad latvieši visā pasaulē
atzīmē Raiņa un Aspazijas 150 gadu jubileju. Pirms 50 gadiem Rīgā tika atklāts Raiņa
piemineklis un kopš tā laika tiek svinēta Dzejas diena, kas ir ‘izaugusi’ par Dzejas nedēļu un pat
Dzejas mēnesi. Šī notikuma ietvaros, Jana Anča-Tetere aicināja skolas saimi lasīt Raiņa un
Aspazijas dzejoļus un it īpaši, viņu bērnu dzejoļus. Lai iepazīstinātu skolēnus ar dzejas ritmu un
un atgādinātu šo autoru dzejoļu burvīgumu klātesošajiem vecākiem, 6.klases skolēni Elizabete
Leja-Grigalinoviča un Emīls Zālīte nolasīja labi pazīstamo Raiņa dzejoli ‘Grāmata’:
Kas visu izteic bez mēles?
Man saka: tā grāmata,
Ar viņu vislabākās spēles
Un mīļākā saruna.
Nu te tā uz galda uzlikta,
Bet nenieka tā nesaka.
Varbūt tai kauns.
Pie auss to pielikšu.

Nu, grāmatiņ, stāsti, kas jauns!
Nekā es nedzirdu.
Ar mani gan tik mānījās.
„Nē, grāmatā visu dien’ jāmācās!
Tad varēsi pavadīt sarunās!”
Nu nē, tad labāk ar sunīti skrienu,
Nekā grāmatā skatos visu dienu.
„Un muļķis kā sunītis paliksi,
Tevi arī saukās par taksīti.”
To ne!

Četrus gadus vecā Laila Drulle, kas šogad iesāk savas latviešu skolas gaitas pirmsskolas klasē,
iezvanīja pirmo zvanu, ar ko simboliski tika atklāts jaunais 2015./2016. mācību gads. Kā katra
mācību gada sākumā pēdējos gadu desmitus, arī šogad neiztrūka bijušās un ilggadējās skolotājas
Maija Laiviņas klātbūtne pirmajā skolas dienā, kas nu jau ir kļuvusi par vēl vienu no skolas
skaistajām tradīcijām. Mācību gads ir sācies ar jaunu apņemšanos, jaunām idejām un jauniem
mērķiem visai skolas saimei: skolēniem, skolotājiem un vecākiem.

