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“Drošs nu mans gājums 

Starp “nebūt” un “būt” 

Starp “ir” un starp “nav”...” 

         (O. Ulmanis) 

 

         Šogad tik savādais un pavasara ziediem iezīmētais februāra mēnesis sniedza savu roku un aizveda 

viņsaulē daudziem tik pazīstamo un cienīto Skolotāju Zigrīdu Gravāni. 

       Pirms 86 gadiem pilsētā, kuras ģerboni rotā skaistais un karaliskais putns  - gulbis, vienkāršu 

kalpotāju ģimenē piedzima Zigrīda. Vecāku mīlestība un gādība ieskāva meiteni, un šīs ģimenē iegūtās 

dzīves vērtības viņu pavadīja  visas dzīves garumā. Skolas gaitas tika uzsāktas un diploms iegūts 

Gulbenes vidusskolā. Par profesijas izvēli šaubu nebija – vidusskolas laikā iedvesmu par skolotāja 

amata nopietnību un nozīmi sniedza ne viens vien skolotājs. Tāpēc Cēsu Skolotāju institūts bija 

nākamais pakāpiens uz izvirzīto mērķi.  

      1953. gads bija pirmā lappuse patstāvīgo skolotājas darba gaitu stāstā, kurš jauno un apņēmīgo, 

savās zināšanās dalīties alkstošo skolotāju aizveda uz Elejas rajona Zaļenieku septiņgadīgo skolu.  Šis 

dzīves posms, kad tiek iepazīti un nākas sastrādāties ar daudziem kolēģiem, kad latviešu valodas un 

literatūras bagātībā jādalās ar skolēniem, pašai skolotājai ir lielais izaicinājuma, gribasspēka un 

atbildības, kā arī mīlestības uz savu izraudzīto profesiju apliecinājums. Paralēli tiešajiem pienākumiem, 

sadzīves grūtībām viņa neklātienē studē toreizējā P. Stučkas Latvijas Valsts universitātes filoloģijas 

fakultātē, kuru ar bagātīgām zināšanām un gandarījumu par paveikto pabeidz 1966. gadā. 

      Augstskolas diploms, atbildība par savu darbu, sasniegtie rezultāti ir pamatoti argumenti, kas tā 

laika izglītības funkcionāriem liek pieņemt lēmumu nosūtīt skolotāju uz Pļaviņām, kur 1966. gadā viņa 

sāk strādāt Pļaviņu pamatskolas direktora vietnieces mācību darbā amatā. 

     Rūpīgā un atbildīgā pieeja savam darbam, pamatīgās zināšanas valodniecībā un literatūrā, augsta 

profesionalitāte, sistemātiskums un radošums ir tās vērtības, kas 1971. gadā Pļaviņu vidusskolas 

direktorei Edītei Kupčai liek uzrunāt skolotāju un aicināt viņu Pļaviņu vidusskolas saimē. Zigrīda 

Gravāne uzsāk mācīt latviešu valodu un literatūru 4. - 11. klasē. Strādājot no sirds un sniedzot 

skolēniem visas savas zināšanas, panākumi neizpaliek, un skolotājas audzēkņi ir dažāda līmeņa 

olimpiāžu uzvarētāji.  Skolotājas darba novērtējums ir 1983. gadā piešķirtais apbalvojums – krūšu 

nozīme “Teicamnieks tautas izglītības darbā” un 1984. gadā  - nosaukums “Vecākais skolotājs”. 

      Pedagoga amats vienmēr prasījis daudz izturības, sirds gudrības un mīlestības. Tam Zigrīda 

Gravāne spēku ir smēlusies savu mīļāko rakstnieku un dzejnieku - Raiņa filozofiskajās atziņās, Ārijas 

Elksnes mīlestības sūtības  atklāsmēs un Rūdolfa Blaumaņa darba humānisma un tikumisko vērtību 

pamatīgumā, bet visvairāk savu mīļo skolēnu acīs, kas izteica vēlmi strādāt, rokās, kuru kustības 

paudušas vēlmi rakstīt un, kad tas savijies vienā veselumā, klasē iestājies klusums, kas raksturojams ar 

vienu vārdu – Darbs.  

     Gadskārtējā Žetona vakarā uz kuru skolotāja gan neatnāca, jo 86 dzīves gadi tomēr liek par sevi 

manīt, viņa noteikti domās un sirdī sarunājās ar savu izlaiduma klasi no tālā 1984. gada, bet gulbji 

Daugavā viņai sūtīja savus sveicienus ar spārnu baltajām vēdām… 

  

 


