Rīgas Ķengaraga vidusskolā esmu mācījies 12 gadus. Pēc šīs skolas beigšanas
esmu iestājies Rīgas Tehniskajā universitātē Datorzinātnes un informācijas
tehnoloģijas fakultātē.
Jau mācoties 12.klasē, es lielu vērību pievērsu tiem mācību priekšmetiem,
kuru apguve man varētu palīdzēt, mācoties tālāk.
Pirmkārt, protams, tā bija latviešu valoda. Rīgas Tehniskajā universitātē
mācības notiek latviešu valodā, visa informācija lekcijās ir bez vilcināšanās jāuztver
un jāizprot. Man paveicās, ka manas skolotājas Olga Rubenčika un Lana Zelmane
mani labi sagatavoja mācībām augstskolā – visu informāciju universitātē es spēju
acumirklī uztvert, man nav grūti konspektēt latviešu valodā, es spēju bez grūtībām
sarunāties un sarakstīties ar kursabiedriem. Uzskatu, ka stāties Rīgas Tehniskajā
universitātē bez pietiekamām zināšanām latviešu valodā ir bezjēdzīgi.
Otrkārt, es pievērsu uzmanību matemātikai. Vēlos no sirds pateikties
skolotājām Aretai Šemeļai, pie kuras mācījos 12.klasē, un Tatjanai Subbotinai, pie
kuras mācījos no 10. līdz 12.klasei (diemžēl Rīgas Ķengaraga vidusskolā viņa vairs
nestrādā). Šīs skolotājas sniedza man fundamentālas zināšanas algebrā un ģeometrijā,
kas palīdzēja man bez grūtībām universitātē apgūt augstāko matemātiku. Neliekuļojot
varu sacīt, ka tās zināšanas un prasmes, kuras esmu ieguvis pie Aretas Šemeļas, man
ir devušas iespēju konkurēt ar studentiem, kas ir beiguši Rīgas Valsts 1. ģimnāziju.
Matemātika ir datorzinātnes pamats. Mācoties Rīgas Tehniskajā universitātē, praktiski
visos priekšmetos ir nepieciešamas zināšanas matemātikā. Esmu priecīgs, ka,
pateicoties Rīgas Ķengaraga vidusskolas skolotājiem, esmu iemīlējis šo zinātni.
Diemžēl nespēju pieminēt visus skolotājus, kas mani ir mācījuši skolā, tomēr
gribu pateikties Tatjanai Urbanei par pašdisciplīnas ieaudzināšanu mūsos, Eleonorai
Jeļjaševičai par sniegto palīdzību (tai skaitā plāksteriem un zālēm pret vēdersāpēm),
Verai Dzergačai par interesantajām mācību stundām, atsaucību un dzīvesprieku,
Ļubovai Boiko par neizmērojamo ieguldījumu angļu valodas apguvē un publiskās
uzstāšanās prasmju veidošanā. Gribu pateikties arī Larisai Varrikai. Kaut arī viņas
mācītais priekšmets manā profesijā nenoderēs, tomēr tas ļāva man iepazīt aizraujošo
prozas un dzejas pasauli. Paldies Oļegam Puhļakam par sniegto dzīves gudrību, kas
ļauj mums sevi saturēt grožos vissaspringtākajās situācijās! Esmu pateicīgs Ijai
Vagalei par to, ka ar datoru esmu “uz tu”, kā arī par labi nokārtoto eksāmenu
informātikā. Paldies Innai Koļesņikovai par viegli saprotamu mācību vielas
skaidrojumu tik sarežģītā priekšmetā kā ķīmija, kā arī par audzinošo darbu klasē!
Atsevišķi gribu pateikties Rīgas Ķengaraga vidusskolas administrācijai Nataļjai Poļitovai, Irinai Rumjancevai un Ivetai Skrastiņai – par skolas darba
vadīšanas augsto līmeni.
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Esmu 2016. gada absolvents. Rīgas Ķengaraga vidusskolā esmu mācījies no
pirmās līdz divpadsmitajai klasei. Priecājos, ka esmu nonācis tieši šajā skolā. Dzīves
apstākļu dēļ es vairākas reizes biju izvēles priekšā – pāriet uz citu skolu vai tomēr
turpināt mācības šeit. Esmu bezgala priecīgs, ka esmu absolvējis tieši šo mācību
iestādi, jo, manuprāt, tieši Rīgas Ķengaraga vidusskolā gūtās zināšanas, prasmes un
pieredze palīdzēs man nākotnē. Priecājos, ka mani mācījis tieši šis pedagoģiskais
kolektīvs.
Pašlaik studēju Lielbritānijas universitātē University of East Anglia. Tā ir
mazpazīstama, bet ļoti laba universitāte, viena no Anglijas labākajām universitātēm
augsto tehnoloģiju jomā. Latvijas izglītības sistēma, vārda tiešajā nozīmē, mani ir
norūdījusi – esmu pieradis uzcītīgi mācīties, izpildīt daudz uzdevumu un regulāri
atkārtot apgūto mācību materiālu. Tas ļoti palīdz man mācīties universitātē, tāpēc
gribu vēlreiz pateikties Rīgas Ķengaraga vidusskolas pedagogiem par ieguldīto darbu.
Īpaši gribu pateikties Rīgas Ķengaraga vidusskolas administrācijai par
individuālo pieeju un atbalstu katram skolas skolēnam, ko jūs esat snieguši visus šos
gadus un turpināt sniegt.
Vladislavs Pazeņuks
Pēc Rīgas Ķengaraga vidusskolas beigšanas esmu iestājusies Londonas
universitātē Coventry university London campus kursā global business management.
Tas ir noticis tāpēc, ka ikviens Rīgas Ķengaraga vidusskolas skolotājs savos skolēnos
ir ieguldījis tik daudz.
Studēt Londonas universitātē nav grūti, tā kā esmu 3 gadus mācījusies
ekonomiku pie I.Blohas, kura man daudz ko iemācīja. Līdz ar to lekcijās man
nesagādā nekādas grūtības izprast mācību materiālu ekonomikā.
Tā kā tagad mācos Anglijā, mācības notiek angļu valodā, kuru esmu apguvusi
pie skolotājas S.Šeļepanovas (līdz 9.klasei) un pēc tam 3 gadus pie skolotājas
Ļ.Boiko. Pateicoties šīm skolotājām, es protu angļu valodu, esmu labi nokārtojusi
iestājeksāmenu, iestājusies Londonas universitātē un tajā bez grūtībām studēju
svešvalodā.
Pēdējos 3 mācību gados Rīgas Ķengaraga vidusskolā man ļoti palīdzēja mūsu
klases audzinātāja T.Urbane. Viņa neļāva mums padoties grūtību priekšā, mācīja
vienmēr sasniegt savus mērķus, censties ar katru gadu kļūt labākiem. Tas viss man
tagad studiju laikā palīdz.
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