RA Goda absolvente Gerda Vogule: „Atrodiet nodarbošanos,
kas jums patīk, un padariet to par savu maizes darbu!”
2015. gada augustā RA Goda absolventes titulu
saņēma arī Gerda Vogule, kura ir
profesionālā

bakalaura

studiju

absolvējusi RA

programmu

„Tulks

referents”.
Pašlaik Gerda dzīvo Rēzeknes novadā un strādā par
tulkotāju savā tulkošanas birojā „Proxime”, kas atrodas
Rēzeknē.

2010. gadā

viņa

absolvēja

RA

studiju

programmu „Tulks referents”. Par savu tulka profesiju
Gerda stāsta: „Jau mācoties pēdējās vidusskolas klasēs,
sapratu, ka mani saista humanitārās zinātnes, valodas. Tā kā nevēlējos doties uz Rīgu,
meklēju studiju iespējas Rēzeknes Augstskolā. Nejūtot aicinājumu kļūt par skolotāju,
izvēlējos tulkošanas jomu. Es biju to studentu vidū, kuri pirmie absolvēja tulkošanas
studiju programmu, tādēļ domāju, ka šobrīd šī studiju programma ir kļuvusi daudz
pilnīgāka un vairāk pielāgota reālā tirgus prasībām. Taču tāpat es varu droši apgalvot,
ka vairāku pasniedzēju devums man ir bijis īpaši noderīgs profesionālajā jomā.”
Gerda atzīst, ka ikdiena paiet, tulkojot daudzveidīgus dažāda satura un veida
dokumentus „Visvairāk man patīk tas, ka neviena diena nelīdzinās iepriekšējai, –
ikreiz jauni izaicinājumi, termiņi un dokumentu dažādība, kā arī darbs ar klientiem.
Lai gan gadās visādi. Dažkārt man jāpilda gan uzziņu dienesta, kur jāsniedz
informācija par citu iestāžu kontaktinformāciju, darba laiku un atrašanās vietu, gan
psihologa funkcijas, klausoties stāstījumus par to, kādēļ tulkojums ir nepieciešams,
kas ar to tiks darīts un ko tas mainīs klienta dzīvē,” stāsta Gerda. „Toties gandrīz
vienmēr ir gandarījums par paveikto, jo tulkojums bieži vien atrisina kādu problēmu,
visbiežāk – palīdz adresātam saņemt vajadzīgo informāciju. Maldīgs ir priekšstats, ka
tulkotājam ir nepieciešamas tikai valodu zināšanas. Ar to ir par maz. Labs tulkotājs ir
cilvēks, kurš ir apveltīts ar pacietību, precizitāti, vēlmi mācīties, pilnveidoties un
sadarboties ar citiem profesionāļiem. Tulkotājs noteikti ir erudīts cilvēks, jo
tulkojamie teksti skar visdažādākās jomas, kur īpaši noder papildu zināšanas.”
Kā RA lektore Gerda savas zināšanas nodod arī studentiem. „Pāris dienas
nedēļā tiekos arī ar topošajiem kolēģiem – Rēzeknes Augstskolas tulkošanas

programmas studentiem. Mēs pārrunājam dažādus ar tulkošanu saistītus jautājumus,
risinām profesionālas dabas problēmas un attīstām savas spējas tulkošanas jomā.
Jāsaka, ka studējošie iedvesmo arī mani, neļaujot palikt savā komforta zonā, bet
nemitīgi mainoties, pielāgojoties un attīstoties,” atklāj tulkotāja.
Saņemot RA Goda absolventa titulu, Gerda jutusies patīkami saviļņota.
„Protams, ir patīkami saņemt atzinību, par ko esmu pateicīga Rēzeknes Augstskolas
kolektīvam, taču uzskatu, ka ir ļoti daudz absolventu, kuri ir ne mazāk veiksmīgi un
uzcītīgi. Ceru, ka arī viņi tiks pamanīti un godināti,” viņa saka.
Topošajiem RA studentiem Gerda novēl: „Atrodiet nodarbošanos, kas jums
patīk, un padariet to par savu maizes darbu! Tad katra diena būs kā svētdiena!”
RA Sabiedrisko attiecību nodaļa

