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Speciālizlaidums 2017

Sveicam!

2017. gada divpadsmitajiem

Cilvēka apziņa ir kā liels nams. Bieži vien 
cilvēka durvju divas vērtnes ir nezināšana un savtība. 
Nezinošie domā, ka viņi zina visu, un tāpēc nav atvērti 
ne pret ko jaunu. Savtīgie nespēj domāt plašāk par 
sevi pašu, tāpēc viņiem nav tālredzības.

Mācoties mēs noņemam jebkurus šķēršļus mūsu 
ceļam. Ja mēs uzceļam ap sevi sienu, uzstādām vārtus 
un noslēdzamies, tas nozīmē, ka tīšām savā nezināšanā 
aizveram sevi garīgai gudrībai. Liepājas Valsts 
1.ģimnāzijas absolventi, lai mācīšanās ir galvenā jūsu 
prasme un dzīves neatņemama sastāvdaļa arī turpmāk! 
Uzdrīkstieties būt gudri, atveriet savas durvis plaši 
vaļā!

Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas direktors Helvijs Valcis
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KLASES AUDZINĀTĀJA PAR 12.A

12.A PAR SEVI UN CITIEM
SKOLOTĀJI PAR 12.A

12.a klases audzinātāja Ināra Vilgerte
Satikāmies pirms 3 gadiem ar 28 talantīgiem jauniešiem - 22 starojošas meitenes un 6 dziļdomīgi zēni, sirsnīgi, atraktīvi, 
pašpārliecinātas personības, un sākām kopīgi aust mūsu raibo galdautu, katru dienu ievērpjot pa kādai domai, sapnim, 
cerībai, atziņai vai atklāsmei, pa kādam gaismas staram, prieka mirklim vai, gluži pretēji, pa kādai skumjai pārdomu vai 
vilšanās notij, un tad atkal pa kādam veiksmes graudiņam, labam vārdam, siltam, sirsnīgam smaidam un virzījāmies pretī 
savam mērķim - ģimnāzijas beigšanai, daži ļoti atbildīgi un mērķtiecīgi, citi vairāk vai mazāk laiskojoties.
Nu šis brīdis ir pienācis. Kādas izjūtas? Visplašākā amplitūda. 
Lepnums par literāri muzikālajām kompozīcijām un  koru karu dziesmām, kurās jūsu radošās izpausmes bija īpašas ar jums 
raksturīgo meitenīgo vieglumu, rotaļīgumu, izsmalcināto dziedājumu, noslīpētajām kustībām, vienlaikus izceļot gaismā 
kādu no dzīves gudrībām.
Apbrīnas vērti arī aizrautīgie, talantīgie sportisti, kas centās apvienot mācības ar lielo slodzi treniņos un vismaz trīsreiz 
gadā (septembrī, decembrī un maijā) palīdzēja spodrināt “klases sporta mundiera pogas”, atbalstot un uzmundrinot viens 
otru kopīgajos sporta pasākumos.
Prieks par jūsu hobijiem, aktīvo dzīves pozīciju, par pasākumu dalībniekiem, kas nesa mūsu vārdu skolā, pilsētā un pasaulē, 
par cenšanos apvienot mācības ar darbu (lai gan tas sagādā pamatīgas raizes skolotājiem), par visiem, kas godprātīgi veica 
savus ikdienas pienākumus, jo, kas gūst panākumus mazās lietās, tiek galā arī ar lielākiem uzdevumiem.
Esmu pārliecināta, ka katrā katra no jums  slēpjas savs dimantiņš, ka tas pamazām noslīpēsies un iemirdzēsies visā krāšņumā, 
darot gan jūsu personīgo, gan apkārtējo, gan visas tautas un valsts dzīvi kvalitatīvāku, radošām atklāsmēm bagātāku. 
I.Ziedoņa vārdiem runājot, ‘’dzīve ir mirkļi – ellišķi sāpīgi un dievišķi skaisti’’. Lai jums pēc iespējas vairāk brīnišķi skaisto 
mirkļu! Lai pilnveidojas kritiskā domāšana, lai spētu vienmēr atšķirt graudus no sēnalām!
Paldies par iespēju mācīties kopā ar jums un no jums, paldies par visām kopā izdzīvotajām daudzveidīgajām 
emocijām! Lai  tikai labas atsauksmes par jums! Lai izdodas!

Fizikas skolotājs Arnolds 
Šablovskis
Atceros septembri 10.a klasē. Daži 
skolēni nevarēja saprast, kā tas var 
būt, ja fizikas stundās sēž un klausās, 
bet atzīme pārbaudes darbos ir tikai 4 
vai 5. Pēc kāda laika skolēni saprata, 
lai iegūtu labāku vērtējumu, tad tēmas 
ir jāizprot, jādarbojas, jābūt aktīviem 
fizikālo parādību un procesu apgūšanā. 
Patīkami ir tas , ka no šīs, tā saucamās 
valodu klases, Anete Kāle gatavojas 
kārtot fizikas eksāmenu. Domāju, ka 
eksāmena rezultāts būs labs. Vēlos 
pieminēt tos skolēnus, kuri ieguva 
teicamu novērtējumu fizikā: Kati 
Štokmani, Annu Elīzu Šēnu un Aneti 
Kāli. Kopumā skolēni šajā klasē bija 
disciplinēti un strādāja spēju robežās. 
Paldies par darbu, atrodiet dzīvē savu 
nišu, kurā var darboties un izpausties!
Bioloģijas skolotāja Lilita Lepse
12.a – klase, kurā daiļais dzimums 
guvis gan skaitlisku, gan emocionālu 
virsroku , ja atsaucam atmiņā kāda 
gudra cilvēka teiktos vārdus, ka 
skaistums glābšot pasauli, tad jau viss 
kārtībā; ja nopietni, tad 12.a klases 
raksturīgākās iezīmes – vienkāršība, 
sirdssiltums un atsaucība. Neskatoties 
uz ļoti atšķirīgo zināšanu un prasmju 
līmeni, ar šo klasi bija viegli un 
patīkami strādāt. 
Mans vēlējums: ,,Izvēle mums ir 
vienmēr. Ja dzīvē kaut kas neizdodas, 
tad tikai tāpēc, ka mēs savu enerģiju 

novirzām nepareizā virzienā. 
Jautājums nav šāds: ,,Kāpēc tas man 
ir neiespējami?” Jautājums ir: ,,Kāpēc 
es nevēlos to izdarīt?” Pamēģiniet sev 
pateikt: ,,Es to izdarīšu, lai ko man tas 
arī maksātu!” Un dzīve pati jums sāks 
palīdzēt”. /Endrū Metjūss/
Lai izdodas realizēt visu iecerēto!
Angļu valodas skolotāja Dagnija 
Deimante
Manā grupā bija pārsvarā meitenes, 
un meitenes – katra ar savu „odziņu”. 
Bija meitenes, kas interesējās par tādu 
eksotisku valsti un valodu kā korejiešu; 
bija meitenes, kas sportā rūdījušas 
savu raksturu un prata to parādīt 
arī mācoties angļu valodu. Un visas 
– meitenīgi čabīgas un sirsnīgas, un 
laipnas. Jā, grupā bija arī zēni. Labi un 
gudri zēni, visi ar labām angļu valodas 
prasmēm. Taču, kā jau pieklājīgi 
zēni, vienmēr ļāva izteikties cilvēces 
skaistajai daļai.
Mans vēlējums:
Esiet stipri un apņēmības pilni, 
saredziet gaišo arī dienā, kad debesis 
klāj tumši mākoņi. 
Angļu valodas skolotāja Dace 
Groduma-Vīriņa
Atmiņā paliks mierīgā atmosfēra, 
kas vienmēr valdīja 12.a klases angļu 
valodas stundās.
12.a klase angļu valodas stundās 
vienmēr ir bijusi atsaucīga jebkurai 
skolotājas idejai. Gaiši un pozitīvi – tā 
varētu raksturot ikvienu, ar kuru kopā 

strādāju.
Mans vēlējums:
“Re, arī zvaigznēs ierakstīts
Tas pats, kas laukos plašos:
Jāmeklē sudrabs, tas baltais, kas trīc
Tepatās – mūsos pašos.”
/I.Ziedonis/
Lai izdodas!
Ķīmijas skolotāja Elizebete 
Sirotina
12.a klase – lieliska mērķtiecīgu  
jauniešu klase, ar vēlmi apgūt visu 
nesaprotamo  jebkādiem līdzekļiem. 
Pamatā šarmantu dāmu kolektīvs, 
ar izteikti sievišķīgām viltībiņām un 
izdomu. Vienmēr gatavas kaut ko 
piedāvāt, lai tikai nebūtu jāiedziļinās 
ķīmijas formulu džungļos. Kas attiecas 
uz zēniem, tad ķīmija nevienam no 
viņiem nebija prioritāte, toties sirsnīgo 
smaidu saulitē varēju gozēties ļoti 
bieži. Beidzot skolu, vēlos jums teikt: 
„Nevajag sapņot par savu dzīvi, vajag 
dzīvot tā, kā tu sapņo.” (M. Barišņikovs)
Latviešu valodas un literatūras 
skolotājs Normunds Dzintars
Atmiņā palikušie brīži, strādājot šajā 
klasē
Spilgtākais, interesantākais
Ir viedoklis. Meiteņu viedoklis, bet 
grūti tādam nedominēt, ja klasē zēnu 
tik maz, ka pat grūti pamanīt. 
Smieklīgākais, jautrākais, 
nebēdnīgākais
Kopīgais brauciens uz Stokholmu. 
Nav jau stundu laiks, bet jautrība bija 

varena! 
Dusmīgākais
Nolieciet taču reiz savus viedos 
draugus! Ir sajūta, ka visu laiku kādam 
kārtojami ārkārtīgi svarīgi finanšu 
darījumi.
Sudraba podziņas un podziņi. Savējie 
sapratīs. Mīļš kolektīvs, kas gatavs ne 
vien paslinkot, bet arī ko padarīt. Ar 
labu potenciālu, kas jāizmanto. Un tad 
sanāk lieli darbi!
Mans vēlējums: nezaudēt savu 
nepārspējamo mīļumu un jaukumu! 
Lai arī 2017. gada maijā vēl sniga 
sniegs, ar Jums nekad nebija auksti!
Matemātikas skolotāja Evija 
Spūle
Atmiņā palikušie brīži, strādājot šajā 
klasē
Visspilgtāk atmiņā ir palikušas tās 
savstarpējās sirsnīgās sarunas par 
ikdienišķiem notikumiem skolā un 
dažādiem pasākumiem, kurus ir 
vienkārši vērts pārrunāt, nobīdot 
matemātiku kaut kur dziļi stūrī. 
Man vienmēr paliks siltā atmiņā 
patiesā ieinteresētība attiecībā uz 
stundā notiekošo, neizpaliekošais 
slinkums, kad tuvojas laiks zvanam un 
skrējienam uz ēdnīcu, kā arī veselīgā 
kritika, iebildumi, acīgums, cīnoties ar 
sarežģītiem uzdevumiem, un vērtīgie 

labojumi, kad skolotājs ko nošāvis 
greizis, rakstot uz tāfeles.
Manu “12.A atmiņu krātuvīti” ar 
spilgtiem iespaidiem ir papildinājuši 
visi tie “Koru kari”, kuros klase 
piedalījusies, kā arī 10.klases 
priekšnesums ar raibo govi un 12.klases 
Žetonvakara priekšnesums pamperos. 
Neaizmirstama ir arī jauniešu 
savdabīgā skolotāju lomu spēle, kuru 
redzēju tai pašā Žetonvakarā.
Klasi raksturotu kā 22 vairāk vai mazāk 
vienotu daiļavu komandu ar sešu 
savdabīgu muskatieru apakškomandu. 
Ja daiļavas ir tās, kas vienmērs parādīs, 
uz ko spējīgas (tā, lai visi to redz un 
dzird), tad muskatieri dažreiz rīkosies 
kā visi par vienu un viens par visiem, 
bet citreiz katrs pats par sevi un tikai 
sevis dēļ, neaizmirstot par veselīgo 
miegu un cita veida atpūtu it kā nelaikā.  
Mans vēlējums: 
Koši zilu debesu iekļautie, oranži 
dzeltenie rietošās saules stari dažreiz 
sniedz mums tāda neizmērojama 
skaistuma mirkli, ka jūtamies pilnīgi 
apstulbuši un kā sastinguši to vērojam. 
Šī brīža krāšņums tik ļoti apžilbina, ka 
nepārtraukti darbīgais prāts uz brīdi 
apstājas, lai garīgi nepārceltu mūs kādā 
citā vietā, izņemot to, kas ir šeit un 
tagad. Šķiet, ka, gaismas apmirdzētas, 
atveras durvis uz citu realitāti, kas 

pastāv vienmēr, taču reti kad tiek 
pieredzēta. /E.Tolle/ Lai jums izdodas 
to pieredzēt!
Vēstures skolotāja Ineta Drēže
Šī klase paliks atmiņā ar fantastiskajām 
meitenēm ( zēni, piedodiet)!
Dzīvesprieks, enerģija, pilna nošu 
gamma – no Do līdz Do! Atsaucīgas 
un pozitīvas!
Dzīves ironija: vēstures eksāmenu 
kārtoja 4 no klases 6 zēniem ( nekas 
tā īsti neliecināja, ka vēsture viņiem ir 
tuva!).  
Novēlējums: „Lai ko jūs darāt, dariet to 
no visas sirds. ” (Ogs Mandino) 
Krievu valodas skolotāja Gaļina 
Šestakova
Ļoti liela grupa – 25 cilvēki, lai mācītos 
svešvalodu, nebija viegli.
Paldies Viktorijai Bogdanovai par 
piedalīšanos konkursos un Angelīnai 
Mumgaudei par veiksmīgu ZPD darba 
veikšanu!
Neaizmirstiet krievu valodu, 
izmantojiet to dzīvē! Esiet vienkārši 
labi cilvēki!

Mēs paši par sevi.
Klasē mācās ļoti sportiskas meitenes un arī daži puiši, bet, kad pienāk saistība 
ar sportu skolā, neviens vairs nav sportisks. Mēs esam klase, kas visvairāk laiku 
pavada skolas bufetē. Visu uztveram ar humoru un tikai reizēm nopietni. Skolotāja 
Šablovska mīļākā klase (cerams). Allaž atstājam gatavošanos pasākumiem uz 
pēdējo brīdi, taču galu galā visu izdarām tik labi, ka pašiem prieks!

Par 12.b.
Puišu klase. Klase, kas ir ļoti aktīva un sabiedriska. Mūsuprāt, visvienotākā klase. 
Skolotājas Dagnijas paraugbērni (mīlulīši). Klase, ar kuru atradīsim kopīgu 
valodu, runājot par špikeriem. Allaž palīdz ar fizikas kontroldarbiem. Mēs esam 
kā 12.b klases papildinājums, jo mēs esam meiteņu klase, bet viņi – puišu.

Par 12.c.
Biologi un ķīmiķi! Mūsuprāt, katrs no klases ir atšķirīgs. 12.c klase ir 
noslēpumainākā un harmoniskākā klase. Ar 12.c klasi ir vērtīgi draudzēties, jo 
mēs visi zinām, ka ārsti nākotnē noderēs. Ļoti izpalīdzīga klase.
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KLASES AUDZINĀTĀJA PAR 12.B

12.B PAR SEVI UN CITIEM

SKOLOTĀJI PAR 12.B

12.b klases audzinātāja Dagnija Šimanska
Kad pirmo reizi sastapu savējos, jau uzreiz sajutos kā starp savējiem. Daudzus no viņiem pazinu, jo biju jau viņu audzinātāja 
iepriekšējos trīs gadus, vēl citus biju mācījusi jau trīs gadus. Ar tiem skolēniem, kuri atnāk no citām skolām, man vienmēr 
bijusi laba pieredze. Bija tāda laba, droša sajūta, ka nepievilšos arī šoreiz. Vēl bija tāda aizvēja sajūta, jo klasē bija ¾ puišu.
Šobrīd ir tāds pārdomu laiks. Ir jaukas atmiņas, ir domas par to, ko vajadzēja darīt savādāk, lai mēs visi kopā mūsu skolā 
justos vēl labāk. Taču kopumā ir padarīta darba sajūta, prieks par jauniešiem, kuriem viss padodas, kuri ir veiksmīgi, ir 
bažas par tiem, kuri vēl nav atraduši sevi.
Grūti runāt par kaut kādiem īpaši izceļamajiem brīžiem mūsu dzīvē, jo šie trīs gadi ir sastāvējuši no parastas, cilvēcīgas 
kopā būšanas, kur bijušas gan siltas, mīļas, draudzīgas, atklātas sarunas, gan pateikts kāds stingrāks vārds. Vienmēr mūsu 
attiecībām klāt stāvējis labestīgs humors, dažreiz klāt visam pievienota neliela sarkasma deva.
Vismīļākie, jaukākie un sirsnīgākie brīži bijuši, kad klusām paveras 9. kabineta durvis un tajās pavīd kāds priecīgs, satraukts, 
dažreiz arī kāda par kaut ko saniknots skatiens.
Visjaukākā ir bijusi tieši ikdiena. Kā jau katrā ģimenē arī mūsējā ir bijis prieks, laime, uzvaras, zaudējumi, veiksmes, 
neveiksmes, skumjas un bēdas.
Priecājos, ka manējie spēj darīt pavisam vienkāršas lietas un var arī veiksmīgi tikt galā ar ļoti sarežģītiem uzdevumiem, ka 
viņi lieki nesatraucas, bet ķeras klāt jebkuram darbam ar pārliecību, ka paveiks to.
Es lepojos ar savējiem. Pirmkārt, tāpēc, ka viņi ir manējie, un tādēļ paši labākie pat tad, kad citiem tā nešķiet.
Lepojos, ka viņos ir ļoti daudz vienkāršas cilvēcības, vienkārša cilvēcīga siltuma.
Lepojos, ka viņi ar cieņu izturas pret līdzcilvēkiem, pret saviem vecākiem, pret savu skolu, ka prot novērtēt citu cilvēku 
paveikto un viņos ieguldīto.
Ir bijis ļoti daudz tādu brīžu, kad sirdī ielīst siltums un prieks par iespēju būt kopā tieši ar šiem jauniešiem.
“Jo , tāpat kā cilvēkam ir dotas acis, lai redzētu gaismu, un ausis, lai dzirdētu skaņu, tā viņam ir sirds, lai sajustu laiku. Un 
viss, kas nav sajusts ar sirdi, ir aizgājis zudībā – tāpat kā varavīksnes krāsas aklajam, kā putna dziesma kurlajam’’ (M. Ende).
Lai JUMS patiesas, just, piedot, mīlēt un saprast spējīgas sirdis! Lai viss izdodas! Lai vienmēr blakām tuvi, mīloši cilvēki! 
Lai dzīvē daudz daudz prieka un veiksmes!

Fizikas skolotājs Arnolds 
Šablovskis
Uzsākot mācīt fiziku 10.b  klasē, 
nodomāju, ka, strādājot šajā klasē, būs 
jāpatērē daudz enerģijas, lai šo, pamatā 
zēnu klasi, savāktu un noskaņotu 
mācību darbam. Taču biju patīkami 
vīlies, jo toni klasē noteica daudzi 
strādāt griboši jaunieši. Atceros, ka 
10. klasē pirmajā stundā ievēroju, ka 
viens skolēns neko nepieraksta un uz 
jautājumu, kāpēc tā, skolēns atbildēja, 
ka visu iegaumējot. Tad nākošajā 
stundā, pārbaudot šī  skolēna izcilo 
atmiņu, izrādījās, ka skolēns neko 
neatceroties. Turpmākajās stundās 
gan šis skolēns izvēlējās labāk veidot 
pierakstus. 
Prieks, ka 8 skolēni ir izvēlējušies kārtot 
fizikas eksāmenu, un tas ir pamatoti, jo 
šo skolēnu zināšanas un spējas fizikā ir 
ļoti labas. Teicamnieki  fizikā 12.b klasē 
ir Roberts Bitenieks, Kārlis Džeriņš, 
Arta Gribēna, Roberts Kalnītis, Līga 
Kone un Dāvis Petrovics. Labas sekmes 
fizikā ir Filipam Zvagulim, Kristeram 
Veisam, Katrīnei Neimanei, Elīnai 
Zīvertei, Danielam Saldeniekam un 
Markusam Gūžam. Tāpat arī daudzi 
citi šīs klases skolēni ir labi apguvuši 
fiziku.
Novēlu šīs klases skolēniem turpināt 
izkopt savus talantus un sasniegt 
virsotnes.
Bioloģijas  skolotāja Lilita Lepse

12.b – klase, kurā mājo nevis viena, 
bet veselas septiņas(!) Sniegbaltītes un 
katrai savs bruņinieku bariņš, ko varēja 
izvēlēties no 25 puišu lielās kompānijas.
Klase, kurā valdīja visnotaļ pozitīva 
gaisotne, labs humoriņš, bet ar zināmu 
slinkuma piedevu, pie tam, dažiem 
šīs klases stiprā dzimuma pārstāvjiem 
būs izdevies skolu pabeigt gandrīz 
kā augstskolu studentiem – eksterna 
statusā.
Mans vēlējums: ,,Dzīvē nav nekāda 
līdzsvara, nav nekādu nemainīgu 
stāvokļu. Katrs mirklis ir virzība vai nu 
uz izcilību, izaugsmi un pilnveidi, vai 
degradāciju.” /Endrū Metjūss/
Nekad nepalieciet uz vietas – tikai uz 
priekšu! Atcerieties, kas meklē, tas arī 
atrod!
Angļu valodas skolotāja Dace 
Groduma-Vīriņa
Atmiņā palikušie brīži, strādājot šajā 
klasē
Par 12.b klasi paliks atmiņas, kas izraisa 
smaidu sejā. Klase, kurai humors nav 
svešs, klase, kur ikkatrā stundā bija 
dzirdams kāds joks.
12.b klasē strādāt katru angļu valodas 
stundu bija patīkami – lieliski jaunieši, 
kuri apzinās izglītības nozīmi. Izzināt 
un uzzināt 12.b klases skolēniem bija 
svarīgi katru stundu. Skolēni ar lielisku 
humora izjūtu, kuri vienmēr izturējās 
cieņpilni.
Mans vēlējums:

“Simtu jaunu domu dod ik mirklis,
Visu dzīvi ietvert spēj viens mirklis,
Tūkstotis mirkļu ir ikkatrā dienā – 
Vai tu redzi, cik tu bagāts esi?”
(autors nezināms)
Novēlu izbaudīt ik mirkli!
Angļu valodas skolotāja Dagnija 
Deimante
Mana 12.b klases angļu valodas grupa 
bija pretstats 12.a klasei – gandrīz visi 
bija zēni, grupā bija tikai trīs brīnišķīgas 
meitenes. Zēni, kā jau īsteni latviešu 
vīrieši, savas emocijas neizrādīja, 
tādēļ strādāt bija gan viegli, gan reizē 
arī grūti. Kopumā – inteliģenti, jauni 
cilvēki. 
Vēlējums:
Mācieties – studējiet to, kas jūs interesē; 
ieklausieties apkārtējos cilvēkos; 
analizējiet savas kļūdas un panākumus; 
novērtējiet katru dzīves mirkli!
Ķīmijas skolotāja Elizebete 
Sirotina
12.b - vēl nebijis zēnu koncentrāts 
vienā vietā. Ļoti radoši, atraktīvi, 
ar izcilu humora izjūtu un izdomu. 
Klase, kurā man bija viegli strādāt, jo 
viņi visi zināja, ko katrs vēlas un arī 
mērķtiecīgi uz savu mērķi virzījās. 
Ļoti saliedēts kolektīvs, katrs indivīds 
gluži kā skrūvīte mehānismā bija 
īstajā vietā un laikā. Mūsu kopīgajai 
sadarbībai beidzoties, vēlos jums teikt: 
„Trīs lietas nekad neatgriežas – laiks, 

vārdi, iespēja. Tāpēc netērējiet laiku, 
izvēlieties vārdus un nepalaidiet garām 
iespēju.”
Latviešu valodas un literatūras 
skolotājs Normunds Dzintars
Atmiņā palikušie brīži, strādājot šajā 
klasē
Spilgtākais, interesantākais 
Ļoti liela dažādība attieksmē pret darbu: 
no domas “uz mani tas neattiecas” līdz 
“vai nevar vēl kaut ko izdarīt”. 
Smieklīgākais, jautrākais, 
nebēdnīgākais
Bija interesanti mēģināt piedāvāt milzu 
zēnu kolektīvam, kurā tikai dažas 
jaunkundzes, lasīt mīlestības dzeju. 
Iespējams, ka palika kas atmiņā un 
sirdī. Lasīšanas diapazons ļoti krass – 
no “3 sivēntiņiem” līdz “Mātes pienam”.
Dusmīgākais
Nu nevajag mēģināt internetā esošus 
sacerējumus uzdot par saviem! Ui, kā 
to nevajag! 
Kā Jūs raksturotu šo klasi?
Bezgala vīrišķīgs kolektīvs, kur ir pa 
retai, bet jaukai jaunkundzei. Bija daži, 

ko redzējām retāk, varbūt pavisam 
reti, bet tā jau esam tikuši līdz finišam. 
Klasē vairāki olimpiāžu dalībnieki, 
radošo darbu autori, kā arī daudz citu 
radošu un sportisku cilvēku. 
Mans vēlējums: saglabāt savu enerģiju 
ne tikai sportam, bet arī citām gudrām 
nodarbēm. Lai nenorimst vēlēšanās iet 
zemei apkārt un pašiem pārliecināties, 
ka tā ir apaļa!
Matemātikas skolotāja Mudīte 
Puisīte
12.b klase ir klase ar savu “odziņu”: 
ar to, ka klasē mācās 8 meitenes un 
24(!) zēni,
ar apskaužami labvēlīgām un 
draudzīgām savstarpējām attiecībām,
ar pozitīvu noskaņu mācību stundās 
un ārpus tām,
ar sportiskumu,
ar ļoti labu humora izjūtu,
ar klases zēnu džentlmenisko 
izturēšanos pret meitenēm,
ar cieņu pret skolotājiem.
Mans vēlējums:
Brīnišķīgie 12.b! Lai visiem Jums 

izdodas darīt to, kas Jums patīk, ko 
Jūs vislabāk protat un kas Jūs dara 
laimīgus! 
Veiksmi Jums!
Vēstures skolotāja Ineta Drēže
Pirmajā brīdī ( 10.klasē) likās – nu 
būs šausmas, tik daudz zēnu! Jūs esat 
superīga komanda. Dažādas emocijas 
bijušas šajos gados, bet humors un 
optimisms pāri visam. Profesionāls 
prieks diskutēt ar gudriem jauniešiem 
un tai pat reizē, saproti: nav ko gaidīt 
no egles ābolus!
Milzīgs prieks par atsaucību un 
sadarbību. Šajos gados ir tapuši gan 
vairāki zinātniski pētnieciskie darbi, 
dalība olimpiādēs un konkursos. 
Jūsos ir daudz labestības, nepazaudējiet 
to!
Novēlējums: Cilvēkam ir jāzina, kurp 
viņš vēlas doties, ja viņš kaut kur grib 
nokļūt. Ir ļoti viegli peldēt pa straumei. 
Lai izdodas! 

Par 12.B var runāt ilgi un dikti, taču mums pašiem patīk būt īsiem un kodolīgiem. 
Visnotaļ esam daudzpusīgākā ģimnāzijas klase - kurš būtu domājis, ka klase, kurā 
ir 24 zēni un 8 meitenes, plauks laurus kā sporta sacensībās, tā skatuves mākslas 
pasākumos. 12.B klase ir vieta, kur meitenes iemācās būt ambiciozas un neļauj 
nevienam sev kāpt uz galvas, taču starp zēniem rodas veselīga konkurence un 
vēlme izcelties ar savu spēku, drosmi un prātu.
Klases zieds ir skolotāja Dagnija Šimanska, kas klasē mīļi saukta par Ziedīti. 
Vienmēr pamudinās, atbalstīs un teiks “Jūs taču vienalga esat labākie”. Skolotāja 
mūs dāsni lutināja ar kūkām un saldumiem, iecepot tajos savu sirds siltumu, 
drosmi un spēku kā svētku dienās, tā ikdienā, pierādot to, ka klasē, kurā dominē 
zēni, mīlestība visnotaļ iet caur vēderu.
Trīs gadu laikā neiztikt arī bez nedarbiem. 10. klases pirmā ekskursija bija lielisks 
sākums jaunām atmiņām, piedzīvojumiem, un, jā, arī nedarbiem. Nakts vidū 
lielākā daļa klases pa kluso izlavījās ārā pa logu. Kāda mērķis bija tēlot mūziķi 
Gacho, kurš gluži kā uz skatuves lec gultā, iztēlojoties, ka zem viņa ir skatītāju 
pūlis, kas mākslinieku noķers rokās. Gultas gan neizrādījās tik izturīgas, jo zem 
matračiem bija veci koka dēļi. Koncerta iznākums bija 6 salauztas guļvietas. Lieki 
piebilst, ka tai pat naktī klases mazulis uz laiku pazuda mežā…
Kopīgas uzvaras un kopēji zaudējumi, asaras un prieki, norakstīti kontroldarbi 
mūs saliedēja un iemācīja, ka pirmais iespaids nu dien var būt maldīgs. Savā 
vidusskolas ceļā mēs ieguvām arī draugus visai dzīvei, jo tos, kurus pirms 
trim gadiem saucām par svešiniekiem, nu dēvējam par mūsu draugiem. Mēs 
piedzīvojām neaizmirstamas emocijas,   sasniedzām uzvaras, citu iedvesmoti 
noticējām sev. Nav nozīmes tam, cik ilgi esam bijuši kopā, bet gan tam, ka, laikam 
ejot, visi jūtamies kā mājās un varam teikt, ka esam ieguvuši draugus un atmiņas, 
kuras paliks mūžam!
Paralēlklašu raksturojums
12.c klases audzinātāja Dace Groduma–Vīriņa ir kā saulīte pat vislietainākajās 
dienās, un viņas klases skolēni - kā saules zaķēni ap viņu. Klase ar ļoti dažādām 
interesēm un tikpat dažādām personībām. Cieņā sports – kā sacensībās, tā 
mācībās. Dažu skolēnu vārdi skolas sienās dzīvos vēl ilgi.
12.a klase, kurā dominē daiļā dzimuma pārstāves, kuras tic, ka ar smaidu un 
sarkanām lūpām ir iespējams panākt it visu: gan no stundiņām atprasīties, gan 
atzīmītes uz augšu pavilkt. No malas šķiet, ka zēni spēj harmonizēt un pieņemt 
teju visus meiteņu lēmumus. Klase izceļas ar spītību un neatlaidību, par sevi 
vienmēr pastāvēs un uz galvas nevienam kāpt neatļaus.
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KLASES AUDZINĀTĀJA PAR 12.C

SKOLOTĀJI PAR 12.C

12.C PAR SEVI UN CITIEM

12.c klases audzinātāja Dace Groduma-Vīriņa
Katra jauna iepazīšanās ir kā piedzīvojums. Arī pirms trīs gadiem, kad pirmo reizi satiku 10.c klases meitenes un zēnus, 
izjutu patīkamu piedzīvojuma un izaicinājuma garšu. Jāatzīst, ka arī uztraukums un neziņa bija klāt šajā dienā.
Pirmajā skolas nedēļā sapratu, ka c klase ir dažādu personību klase, kurā ikviens sākumā meklē “savējos”, ar kuriem izveidot 
domubiedru grupas.
Kādas izjūtas ir šobrīd? 
Sakot “ardievas” saviem audzināmajiem, jūtu, ka kopā būšanas laikā esam mācījušies viens no otra, esam guvuši pieredzi, 
kā sastrādāties, kā atbalstīt vienam otru. Man kā audzinātājai gribas cerēt, ka arī maniem mīļajiem 12.c šobrīd ir divējādas 
sajūtas tāpat kā man – no vienas puses – patiess prieks par iegūtajiem draugiem un pavadīto laiku kopā, no otras puses – 
mazliet skumji par atvadām.
Atmiņā palikušie brīži:
Visspilgtāk atmiņā paliks 12.klases izskaņa, laiks, kad 12.c gatavojās savam žetona vakaram. Mirkļi pirms žetona gredzena 
saņemšanas bija emocijām bagāti. Likās, ka ikviens no 12.c klases skolēniem izjuta, ka ir viens veselums, un saprata – lai 
kaut ko sasniegtu, ir jādarbojas kopā.
Es esmu lepna par savu klasi, par ikvienu 12.c klases skolēnu, jo viņi ir pierādījuši, ka, neskatoties uz dažādiem pārpratumiem 
un grūtībām, var būt viens vesels.
Mani mīļie, novēlu jums saglabāt skolas sajūtu un atcerēties, ka esat piederīgi Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas ģimenei.
“Ko es gribēju tev šodien līdzi dot:
Sava laime katram pašam jāatrod,
Savi draugi katram pašam jāsatiek,
Katram pašam jāsasalst un jāapsnieg,
Katram pašam marta saulē jāatkūst
Un kā ābelei no augļu svara jānolūst.
Katram pašam jārūgst līdzi raugam –
Tikai tā par cilvēkiem mēs augam.”
(I.Ziedonis)
Lai izdodas

Fizikas skolotājs Arnolds 
Šablovskis
12.c klases skolēniem fizikas 
stundās bija dažāda motivācija un 
spējas. Patīkami tas, ka Gatis Links 
uzrādīja labākos sasniegumus fizikas 
olimpiādēs Liepājā un tika uzaicināts 
uz valsts fizikas olimpiādi 10.,11. 
un 12. klasē.  Arī Marģers Liepiņš 
pilsētas fizikas olimpiādē uzrādīja 
labus rezultātus. Priecē arī tas, ka no 
12.c klases četri skolēni izvēlējās kārtot 
fizikas eksāmenu, kaut arī nemācījās 
fiziķu klasē. Vēl vēlos pieminēt arī 
tos skolēnus, kuri ļoti labi mācījās un 
ieguva teicamu novērtējumu. Tie ir 
Betija Aniņa  Aleta, Rūdolfs Barons 
un Patrīcija Deimantoviča. Tāpat vēl 
daudzi citi skolēni strādāja godprātīgi 
, apgūstot fiziku.
Atceros Betiju Rozi, kura fizikas stundu 
laikā bieži stāstīja garus stāstiņus 
Marģeram un tā arī man neizdevās 
no šī ieraduma  atradināt, bet ceru, ka 
līdz vidusskolas beigām Betija izstāstīja 
visu stāstāmo.

12.c klase
Mūsu klase … ir kā saulespuķe, kas pagriež savu seju tikai uz saules pusi, mēs 
esam kā saules puķes sēklas, kas “jāpārgrauž”. Mūsu audzinātājai Dacei mēs esam 
saulstariņi, un viņa mums ir skolas mamma, kas vienmēr palīdzēs un atbalstīs, ja 
vajadzēs, tad izglābs no …
12.a klase ir dziedošu žubīšu klase, kuri nekad neatteiks palīdzību, ja vajadzīgs 
uzzināt, kas bijis konkrētā pārbaudes darbā.
12.b – spēcīga un sportiska, saliedēta un draudzīga klase, kura nelaiž citus sev 
tuvumā.
Savai skolai novēlam saglabāt tikpat baltas sienas kā tagad. Skola mums ir devusi 
patīkamas atmiņas par labsirdību un draudzību, kas šeit valda, to arī novēlam 
turpmāk – būt atvērtai katrai skolēnu trakajai idejai, būt sabiedrotai skolēniem. 
Skolotājiem – izturību, tikpat labus skolēnus kā mēs.
Nedarbi.
Mums klasē bija savs “zvans”, ko atskaņojām reizēs, kad gribējām tikt ātrāk 
prom no stundas un būt pirmie pusdienu rindā. Ticiet vai nē, šis triks nostrādāja 
gandrīz veselu semestri (īpaši pie skolotāja Šablovska, kurš regulāri par šo mūsu 
triku vainoja skolas dežurantes, par ko mēs viņām ļoti atvainojamies)

Nezinu, vai izdevās 12.c skolēnus 
iemācīt nebastot stundas. Biju 
pārsteigts, ka pēc manām pielietotām 
antibastošanas metodēm šis netikums 
turpinājās un bija jādomā kaut kas 
iedarbīgāks. Tomēr kopumā mēs 
sadzīvojām labi. Lai visiem veicas!

Bioloģijas  skolotāja Lilita Lepse
12.c – klase, kurai 26. kabinetā savas 
iepriekš izdarītās izvēles dēļ bija lemts 
viesoties 4 reizes nedēļā; klase ar saviem 
stiķiem un niķiem, pozitīvu attieksmi 
pret apkārt notiekošo un visnotaļ 
cilvēciskām vājībiņām – slinkumiņu 
un problēmu laicīgi pamosties uz 
pirmajām stundām (var jau būt- kā 
,,biologi” viņi tikai ievēroja principu, 
ka 7-8 stundu miegs ļauj mobilizēties 
pilnvērtīgam darbam tālākajās dienas 
gaitās un man vienkārši nepaveicās 
trešdienas rītos skatīt visus vaigu 
vaigā); atvērti un atsaucīgi; klase, ar 
kuru kopā būt bija gana interesanti.
Mans vēlējums: ,,Sāciet rīkoties, tiklīdz 
rodas iespēja! Ar visiem spēkiem 

centieties padarīt to, kas jāpadara 
šodien, lai cik sīka un nenozīmīga 
šī lieta būtu… un tad jūsu priekšā 
sāks pavērties jaunas iespējas. Citiem 
vārdiem – viens notikums aizvedīs pie 
nākamā.” [Endrū Metjūss]
Izmantojiet jums dotās iespējas uz 
visiem 100% un vairāk!

Angļu valodas skolotāja Dagnija 
Deimante
Mana angļu valodas grupa bija ļoti 
jauka. Īpaši jauka – pirmdienās, kad 
nekad nevarējām tā vienkārši sākt 
strādāt. Vesela pozitīvo īpašību buķete 
– atvērti, ar jauku smaidu un humora 
izjūtu, klusi inteliģenti un pļāpīgi 
asprātīgi. 
Vēlējums:
Saglabājiet un vairojiet labestību sevī 
un visā, kas jums apkārt!

Ķīmijas skolotāja Elizabete 
Sirotina
12.c – pretpolu kolektīvs.  Vienā pusē 
taisnības cīnītāji, kuri vienmēr zināja, 

ko drīkst, kas nav pareizi, kas nav iemācīts, un otrā pusē pārējie, kas vienkārši 
darīja un ļāva izpausties pirmajiem. Ar šo klasi nekad nebija garlaicīgi, jo 
katrs tikšanās brīdis bija īpašs. Un neviens jau nevarēja iepriekš paredzēt, kā 
pavērsīsies notikumi, kādi būs iebildumi vai aizrādījumi. Neskatoties uz to, klase 
ļoti mīļa, sirsnīga un spējīga, tāpēc, uzsākot patstāvīgās dzīves gaitas, 12.c novēlu 
– neizniekojiet laiku, kas jums tiek dots. „Nekas nav ilgstošāks par laiku, jo tas ir 
mūžības mērs; nekas nav īsāks par to, jo tā vienmēr nepietiek mūsu iecerēm...” 
(Voltērs)

Latviešu valodas un literatūras skolotājs Normunds Dzintars
Atmiņā palikušie brīži, strādājot šajā klasē
Spilgtākais, interesantākais
Daudzpusība dažādās jomās: sports, mācības, citas nodarbes.
Smieklīgākais, jautrākais, nebēdnīgākais
Mācījāmies, kā nav labi likt blakus dažādus vārdus, lai nerastos viegla 
pārprotamība. Dziesma arī atradās. 
Dusmīgākais
Grūti atcerēties. Iespaējams, dažu vieglprātība var raisīt pārdomas.
Kā Jūs raksturotu šo klasi?
Klase, kas zina savu vērtību. Padomās, pirms ko teiks. Ir labi fiziķi, matemātiķi, 
arī dažs labs literāts vai valodnieks sanāktu. Kas sanāks vēl pēc laika? To parādīs 
tēvocis Laiks. 
Mans vēlējums: nepaļauties uz vārdiem. Tikai darbi mūs saliek pa tām vietām, 
kurām esam paredzēti. Nezaudējiet savu labvēlīgo gaišumu!

Vēstures skolotāja Ineta Drēže
Tik daudz interesantu jauniešu! 

Tā kā debates ir liela mana dzīves daļa, 
tad , protams, Patrīcija un Marģers ir 
tie, kurus, gribētu vēl paturēt 13.klasē! 
Paldies jums par uzticību ģimnāzijas 
debašu klubam! Grūti pat saskaitīt, par 
kādām tēmām tik nav debatēts!  
Es nezinu, cik daudz jūs atcerēsieties 
no vēstures, bet es ļoti ceru, ka vienai 
daļai  brauciens uz Brāļu kapiem un 
svecīšu aizdedzināšana, un   Brīvības 
pieminekļa goda telpas apmeklējums  
paliks atmiņā!
Novēlējums: Panākums dodas rokā 
ikvienam, kas izvēlas sev mērķi un uz 
to iet.

Krievu valodas skolotājas Gaļinas 
Šestakovas vēlējums 12.c klasei
Jebkādos apstākļos palikt cilvēkam! 
Ar sapratni izturēties pret līdzcilvēku 
problēmām!
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Visiem 12. no skolotāja Normunda Dzintara
Post scriptum visiem absolventiem
Dziesmiņa par laiku
Laiks, kur tā steidzies
Kā vasara īsā -
Vēl tikušies neesam
Gluži pa īstam.
Laiks, kur tā plosies
Kā lava no kalna -
Vēl silti bij vakar,
Bet šodien - jau salna.
Laiks, kur tā dzenies
Kā skrējējs pēc kausa -
No skrējiena tava
Jau aka ir sausa.
Laiks, kur tā meties
Kā rumaks pēc tāles -
Mēs netiekam līdzi
Un nepalīdz zāles.
Laiks neklausās laikam
Un tālāk vien steidzas,
Jo laikam nav laika, prom jāaizsteidzas.
Laivas
Ir laivas gatavas,
Vēl jūrā migla turas,
Pirms diena iesākas,
Mums jāuzvelk ir buras.
Ir ceļā jādodas
Un jāatstāj šie krasti - 
Pie jums sauks atmiņas
Un priežu slaidie masti.
Un vēji rotāsies,
Un vēji vētras dzīs,
Un pērkons pieskarsies,
Un zibens tumsu mīs.
Bet laivas izturēs -
Ir laivām laivu mūžs,
Tās vienmēr aizpeldēs,
Lai kādi vēji pūš.

Maketētājs: Montis Magazeins


