
Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas avīze

redaktores sleja
Kamēr daži jau sākuši baudīt vasaru, devītie vēl kārto pēdējos 
eksāmenus un gaida savu izlaidumu. Pati pagājušogad biju tādā 
situācijā, un no pieredzes varu teikt, ka šis tiešām ir uztraukumiem 
pilns laiks. Eksāmeni, izlaiduma īstās kleitas un uzvalki, atvadas 
no klases, ar kuru esi pavadījis tik ilgu laiku – tās visas ir lietas, 
kas atrodas absolventu galvās. Varu teikt, ka pati ļoti baidījos no 
tā, kā būs bez vecās klases, kā tas būs – pavadīt katru skolas dienu 
ar cilvēkiem, kurus nemaz vēl nepazīsti? Taču tagad saprotu, ka 
manam uztraukumam nebija pamata. Sākot vidusskolas gaitas, 
es esmu iepazinusi tik daudz jaunu cilvēku, ieguvusi jaunus 
draugus, un tagad saprotu, ka arī pavisam nepazīstami cilvēki 
var kļūt par tādiem, bez kuriem vairs nevari iedomāties savu 
ikdienu. Un pat negribi to darīt. Lai arī pamatskola ir nozīmīgs 
dzīves posms, atveras pavisam jaunas durvis – vidusskola, kuru 
bieži vien mēdz dēvēt par dzīves labākajiem gadiem. 10.klasē 
esmu ļoti mainījusies. Sāku vairāk ticēt sev un apzināties savas 
spējas - sākot ar pieteikšanos rakstīt skolas avīzei (par ko es biju 
ļoti satraukta un nebiju pārliecināta, vai man to darīt), līdz esot 
avīzes jaunā redaktore! Tāpēc mans novēlējums devītajiem ir 
šāds – nevienu brīdi neapšaubiet sevi, jo tikai tu pats esi tas, kas 
var izdarīt visvairāk, arī tad, ja to neapzinies.

Izbaudiet katru mirkli vidusskolā, jo, lai arī cik grūti varētu 
veikties mācībās, galvenais ir cilvēki, pieredze, ko iegūsiet, un 
atmiņas - kādu dienu tas būs viss, kas jums no skolas būs palicis, 
tāpēc pavadiet savu laiku tā, lai jums ir, ko atcerēties!

Torija Rače

Speciālizlaidums 2017

Sveicam!
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9.a klases audzinātāja Ineta kauliņa
Kad atnācāt uz ģimnāziju, pirms trijiem gadiem, bijāt nedroši, bet mācīties griboši!
Klase, kurā katram ir sava aizraušanās: basketbols, peldēšana, futbols, hokejs, BMX riteņbraukšana, volejbols, laikmetīgās 
dejas, breikošana, mūzikas skola u.c.
Jūs esat spējīgi un talantīgi jaunieši. Mēs vēl daudz ko labu par Jums dzirdēsim.
Priecājos par katru reizi, kad Jūs piedalāties skolas rīkotajos pasākumos. Katru reizi, kad ķeraties klāt jauna priekšnesuma 
sagatavošanai. Jūs to darāt ar tādu neatlaidību un azartu, ka skolotājs var vērot no malas un priecāties par rezultātu. Un 
vienmēr rezultāts arī bija izcils.
Ja vajadzēja veidot futbola komandu mācību gada noslēgumā, tad atlika iedot nolikumu Annai un Ričardam, un futbols 
varēja sākties!
Ja vajadzēja veidot priekšnesumu Netīrajām dejām, tad vajadzēja Elīnu, kura tika galā ar dejas iestudēšanu, un Danielu - ar 
mūzikas izvēli.
Ja vajadzēja veidot muzikālu priekšnesumu, tad vajadzēja pajautāt Deizijai, Kristenam un Erlandam.
Ja vajadzēja padomu kāda svarīgāka jautājuma risināšanai, tad droši var griezties pie Deizijas, Katrīnas un Vanesas.
Braucām ekskursijās, īpašs brauciens pa Tebras upi ar laivām, baidījos, vai Jums pietiks spēka šo uzdevumu veikt, bet biju 
bezgala priecīga par iznākumu (Jūs to paveicāt). Bijāt atsaucīgi, izpalīdzīgi citiem grūtā brīdī.
Es lepojos ar katru no Jums!
Raugieties dzīvē atvērtām acīm, lai mirkli pamanītu, novērtētu un nelaistu vairs projām!
Lai katrs mirklis Jūsu dzīvē būtu īpašs!
Esiet laimīgi!

Mājturības un tehnoloģiju 
skolotājs renarts Purmalis
Man tiešām bija patīkami ar Jums 
tikties un padarboties kopā!
Dažam labam patika runāt pretī, un 
nebija apmierināts, kad es nebiju 
apmierināts  ar darbiņa izpildījumu...
Nezinu vai taisnība, bet manā uztverē 
mierīga, zināt griboša un pozitīva 
klase.
Vēlējums:  
Turās, čaļi! 9. klases beigšana ir 
pakāpšanās no pagrabstāva uz pirmo 
pakāpienu pamatstāvam!

krievu valodas skolotāja dagnija 
Šimanska
Ļoti patika strādāt šajā klasē. Labsirdīgi, 
mīļi, sirsnīgi cilvēki. Dažbrīd šos 
jauniešus savā varā bija paņēmis 
“slinkuma velniņš’’, bet viņu labestīgais 
humors, atsaucība un cilvēcīgums ļauj 
aizmirst to.
Saglabājiet arī turpmāk šīs savas 
jaukās īpašības, kļūstiet mērķtiecīgāki, 
stipriniet savu gribu! Lai Jūsu tālākajās 
skolas gaitās daudz labu brīžu, mīļu 
cilvēku un daudz, daudz spēka savu 
mērķu sasniegšanai!

sociālo zinību skolotāja Baiba 
Mackiala
7. klasē tiekoties, šķita, kādi 
disciplinēti, klusi, bikli bērni. Ar 
laiku iepazinām viens otru, un 
kļuva skaidrs, ka nedaudz pietrūka 
pārliecības par sevi. Jūs neatklājāties 
uzreiz un ikvienam, jūsu uzticība 
jāiemanto. Esot kopā ar jums gan 
ekskursijās, gan laivu braucienā, 
ieraudzīju jūs no citas puses - atklājot 
jūsu intereses, jūsu talantus, to, ka 
esat tik dažādas personības ar saviem 
stingriem uzskatiem un skatījumu 
uz Pasauli. Novēlu jums arī nākotnē 
skatīties Pasaulē savām acīm un iet 
savus ceļus, kādus - to, lai jums priekšā 
pasaka jūsu sirds, uzticieties tai!
Matemātikas skolotāja
aira Mazure
Patīkama klase. Pietiekami centīgi, 
labprāt piedalās diskusijās par 
matemātiku.
Vēlējums:
Lai katrs seko savam sapnim un 
piepilda to!

latviešu valodas un literatūras 
skolotāja Vintra Braša
9.a klases skolēni ir atsaucīgi un 
motivēti uz rezultātu, viena no retajām 
klasēm, kuras vērtējumos NV ilgi 
neuzkavējas, var un arī grib darboties.
Atmiņā paliks filmu skatīšanās un 
fragmentu iestudēšana klasē. Prieks, ar 
kādu gāju uz šīs klases stundām.
Smalkas špikošanas sistēmas 
izstrādātāji un lietpratēji. Žēl, ka 
vienam otram tā kļuvusi par vienīgo 
mācību metodi…
Novēlu jums, mīļie, - biežāk paceliet 
acis un ieraugiet savu līdzcilvēku, lai 
jūsu pasaules redzējums neaprobežojas 
tikai ar mazo, taisnstūrveida lodziņu! 

Mēs, 9.a klase, par sevi varam teikt tā: 
“Vienmēr esam kopā, vienmēr visu 
darām kopā, un vienmēr, ar vai bez 
uzvarām, esam labākie.” Kā jau katrā 
klasē, gadās gan strīdi, gan prieki. Tomēr 
mēs viens otru vienmēr cenšamies 
aizstāvēt, palīdzēt, paskaidrot mācību 
vielu un dot kādu padomu. Visi ir 
asprātīgi, pretimnākoši un jautri. 
Jāatzīst, šogad mazliet vairāk nopietnāki 
kā iepriekš. Pie mums klusums nav 
iespējams! Reizēm gan iet kā pa kalniem, 
bet cenšamies turēties līdzās. Mēs esam 
kā nenopulēti dārgakmeņi, šķautņaini 
un tik ļoti dažādi, bet galvenais, ka 
eksāmenus mēs izturēsim kopā.

Protams, ka vienmēr ar mums kopā ir 
mūsu klases audzinātāja – Ineta Kauliņa. 
Viņa vienmēr atbalsta, palīdz un uzklausa 
grūtos brīžos. Skolotāja ar ļoti spēcīgu 
raksturu, jo ir mūs izturējusi visus trīs 
gadus, jo ar mums ir gājis visādi. 
Mēs uzskatām, ka mūsu paralēlklase - 9.c 
ir pati saliedētākā un draudzīgākā klase 
starp mums – devītajiem. Domājam, ka 
9.b klases intereses atšķiras no mūsējām, 
tāpēc mums nav sanācis daudz laika 
pavadīt kopā. Visas trīs devītās klases ir 
ar dažādāku skatījumu uz lietām, visas ir 
savā veidā īpašas un atšķirīgas.

Ģimnāzija ir liela un plaša. Kur slēpjas 
tās dvēsele? Bērnos, varbūt gaiteņos? 
Varbūt tā atrodas pagalmā, varbūt 
futbola laukumā? Skola nav tikai ēka, tā 
ir arī mūsu otrās mājas. Šī skola ir gaiša 
kā vasaras saule, balta kā sniegs, Skolai 
novēlām turpināt attīstīties dažādās 

jomās, gribam novēlēt skolēnus ar 
teicamām sekmēm. Vēlamies skolotājiem 
teikt paldies par sniegtajām zināšanām 
un lielo pacietību strādājot ar mums. 
Novēlam izturību un skolēnus, kuri vēlas 
gūt jaunas zināšanas.
Runājot par nedarbiem, vienīgais, kas 
nāk atmiņā ir gadījums, kad visa klase 
kopā neaizgājām uz ģeogrāfijas stundu 
pie skolotājas Līgas Teteres. Mēs zem 
klases durvīm pametām lapiņu ar 
uzrakstu “Neieradīsimies uz stundu un 
priecīgus svētkus, 9.a klase!” 

Mūsu klase piedaloties pasākumā 
“Netīrās dejas” 2016.g., kad gājām 8. 
klasē. Dejojām valsi un karsējmeitenes. 
Mēs paši bijām ļoti apmierināti ar 
rezultātu. Šis pasākums mūsu klasi 
saliedēja. Pasākums bija ļoti interesants, 
un mēs pavadījām ļoti jautru vakaru 
kopā.

Mūsu Pēdējais zvans. Bilde uzņemta pēc 
Pēdējā zvana pasākuma. Noteikti viena 
no pēdējām bildēm kopā kā vienai klasei. 
Pie mūsu klases bija atnākuši pārstāvji no 
policijas un biedrības “Dižvanagi”. Mūsu 
klasei visvairāk patika suņi, jo viņi mums 
rādīja dažādus trikus. Mēs varējām arī 
suņus paglaudīt, ko visi arī izdarīja. 
Vēl viena bilde no mūsu Pēdējā 

zvana. Vecāki mums bija sarīkojuši 
pārsteigumu, par kuru mēs neko 
nezinājām. Pārsteigums visiem patika, 
jo mēs devāmies uz peintbolu un pēc 
peintbola spēles mums bija pikniks. Mēs 
spēlējām bumbu un pavadījām jauku 
dienu kopā.

Mūsu klases pēdējās “Netīrās dejas”. 
Dejojām modernās dejas. Iejutāmies 
vasarā, jo mūsu priekšnesumā bija 
attēlots vasaras brīvlaiks. Bija ļoti liels 
prieks par padarīto darbu, jo ieguvām 
2.vietu. 

Šogad piedalijāmies arī ZZ čempionātā. 
Šī diena tika pavadīta ļoti jautri, jo 
piedalījāmies visās ZZ čempināta 
rīkotajās aktivitātēs. Šim pasākumam 
pasūtījām arī kreklus ar skolas logo, 
uzvārdu un katra skolēna izvēlētu ciparu. 

klases aUdZINĀtĀja Par 9.a 9.a Par seVI UN CItIeM

skolotĀjI Par 9.a
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klases aUdZINĀtĀjs Par 9.B 9.B Par seVI UN CItIeM

skolotĀjI Par 9.B

9.b klases audzinātājs artis Freimanis
Pirmo reizi ar 9.b klasi satikāmies astotās klases sākumā uz fizikas stundu. Klase bija ar daudzveidīgām personībām un 
sportisku azartu. Radoši un spēcīgi jaunieši. Katrs klasē bija ar ko īpašs. Citam padevās loģikas un eksaktās zinātnes 
uzdevumi, citam patika darboties mākslas jomā, citi ar sportu bija uz Tu. Šajā klasē ir daudz individuālu personību (līderu), 
tādējādi, ja radusies kāda problēma, to spēj atrisināt no dažādiem skatu punktiem, beigu beigās nonākt pie kopīga rezultāta. 
Ejot laikam, sportiskais gars un erudīcija nostiprinājās arvien vairāk. Šo divu gadu laikā zēni un meitenes ir izauguši par 
atbildīgiem jauniešiem. Aizvien vairāk iezīmējas viņu nospraustie mērķi un ceļš, pa kuru iet, lai sasniegtu savu mērķu 
virsotnes. Šobrīd varu teikt, ka visi ir izauguši par kārtīgiem ģimnāzistiem un gatavi stāties pretī jaunajam un nezināmajam, 
tādā veidā attīstot sevi un veicinot personisko izaugsmi dažādās dzīves sfērās.
Visspilgtāk palicis atmiņā ledus halles apmeklējums. Visa klase nolēmām iet paslidot, protams, katram slidošanas iemaņas 
ir citādākas. Sākumā, kad katrs slido, kā māk, notiek parasts slidošanas process, bet brīdī, kad tika nolemts uzspēlēt spēli 
„ķerītis”, uzreiz varēja manīt slidošanas iemaņu atšķirības, un tieši tajā brīdī sākās jautrākais. Pozitīvi, ka neviens netika 
apvainots vai apvainojies, viss notika caur tādu pozitīvu humoriņu.
Kā jau klase kopā, visi par vienu un viens par visiem, ja nu bija izdomāts, ka kāda mācību stunda kādā dienā nu tik tiešām 
nav paredzēta, tad tā arī netika apmeklēta.
Esmu lepns par savu klasi! Lai cik raibi un interesanti mums veiktos mācību procesā, prieks, ka atbildīgajos momentos 
visi spējam savākties un izdarīt lietas līdz galam. Tas mums devis daudz apbalvojumu dažādās sporta spēlēs un erudītu 
konkursos. Tāpat arī individuālajās disciplīnās, kā, piemēram, olimpiādēs un dažādās pilsētas radošo darbu skatēs.
Vēlējums
Esi tu uguns, spīdi! 
Staro gaismu no sevis! 
Esi tu puķe, ziedi! 
Bite lai nāk pie tevis. 
Bet, ja tu esi straume, sargies, lai neizžūsti!
Liela esi vai maza, 
Galvenais – lai tu plūsti!     /Dz. Rinkule – Zemzare/

Ķīmijas skolotāja elizabete 
sirotina
9.b klase – tā ir klase ar milzīgu 
enerģijas lādiņu, neizsīkstošu. Brīžiem 
gaiss telpā ir tik nokaitēts, ka spēj 
izvest no pacietības pat vismiermīlīgāk 
noskaņotu skolotāju. Retos gadījumos 
spējīgi savākties un izrādīt patiesu 
zinātkāri. Vienmēr omulīgi, jautri, 
aizņemti paši ar sevi, jo nekas uz 
pasaules nav svarīgāks par 9.b. Beidzot 
šo klasi, vēlos jums teikt, ka „katram 
no mums ir savs tuksnesis, pa kuru 
ceļot. Zvaigzne, ko atklāt. Un kāda 
būtne mūsos pašos, ko iepriecināt…”.  
Neaizmirstiet to!
latviešu valodas un literatūras 
skolotāja Žaneta Flaksa
Kā jau 9.b klases skolēni zina mana 
mīļākā klase (jo vienīgā pamatskolas 
klase) divus mācību gadus, šajā 
mācību gadā man ir cita mīļākā klase! 
Piedodiet, bet tā nu reiz ir !
Strādāt Jūsu klasē nav bijis viegli, to 
arī Jūs jau zināt. Mācīties viena liela 
daļa nu nemaz, nemaz negribēja. Taču, 
jautri kopā ar Jums gan bijis vienmēr! 
Kā lai aizmirst (8.klasē) Jūsu iedibināto 
tradīciju piektdienās kopā kafiju dzert?! 
Kā lai aizmirst šo tandēmu- Džeriņš, 
Krūmiņš? Kā lai aizmirst stāstus par 
kosmosu? Un, protams, vēl varu minēt 

daudz, daudz dažādu sīkumu, par 
kuriem esam kopā smējušies. 
Es, izmantojot šo izdevību, vēlos 
pateikt arī PALDIES tiem Jūsu klases 
skolēniem, kas ar savu ikdienas darbu, 
ar aktīvu papildus darbu guvuši 
sasniegumus latviešu valodā un 
literatūrā. PALDIES,  Marta un Lūkass! 
PALDIES visiem Jums!
Matemātikas skolotāja aira 
Mazure
Skaļa klase, ar labu humora izjūtu, 
viegli sastrādāties.
Vēlējums:
Lai vienmēr piepildās tas, kam jūs ticat!
Mājturības un tehnoloģiju 
skolotājs renarts Purmalis
Par 9.b klases zēniem
Man liekas - pusei no Jums nav 
paveicies un esat nomaldījušies 
nepareizā virzienā, bet otra puse tam 
sparīgi turējās pretī, kā nu mācēdami.
Vēlējums:  
Es vēlu -  tai pirmajai daļai -  varbūt 
vajag pieturēt un tiešām pārbaudīt, 
varbūt kompass iesprūdis, lai vai kā - 
veiksme noderēs!  Lai izdodas!
sociālo zinību skolotāja Baiba 
Mackiala
Drosmīgi, atraktīvi, radoši - visu 
nopietno un sarežģīto mēdz pārvērst 

jokā. Jūsu optimisms ir apskaužams, 
lai vienmēr izdodas to saglabāt.
Jūs vienmēr esat gatavi iesaistīties 
avantūrās un tas jūs kā klasi ļoti vieno. 
Par tādiem bērniem kā jūs raksta 
bērnu grāmatās un uzņem filmas. Esiet 
tikpat droši un sirsnīgi arī turpmāk! 
Neaizmirstiet, ka veiksmei nevar 
uzticēties akli, tai jāpalīdz ar pacietīgu 
un smagu darbu.

krievu valodas skolotāja dagnija 
Šimanska
Esam kopā ar 9.b klasi pavadījuši trīs 
gadus. Negribētu teikt, ka tie bija viegli, 
bet pamācoši un interesanti gan. Šīs 
klases kolektīvs ir krāsains un dažāds 
kā pati daba.
9.b klasē apvienots viss krāsu, skaņu, 
iespēju, varēšanas, gribēšanas, vēlmju 
un talantu spektrs. 
Jaunieši, lai Jums turpmāk veicas! 
Centieties vairot sevī labo, pozitīvo, 
stipriniet sevī gaišās krāsas, 
ieklausieties sevī un citos! Esiet laimīgi 
un veiksmīgi!

Par sevi:
Ļoti draudzīga un radoša klase. 
Mēs esam patstāvīgi, jo cenšamies 
visu izdarīt paši, pēc iespējas mazāk 
iesaistot klases audzinātāju.
Lielākais nedarbs: Lielākais kopā 
paveiktais nedarbs ir, kad 8.klasē visi 
kopā aizmukām no mūzikas stundas, 
sekas tam bija, ka nākamajā dienā visa 
klase rakstīja paskaidrojumu.

Par 9.a
Vienota klase, ja spēj savākties, 
atsaucīgi un draudzīgi. Ļoti sportiska 
klase, gudras meitenes un stilīgi čaļi, 
noteikti plusu ir vairāk nekā mīnusu. 
Pret lietām izturas brīžos pat pārāk 
nopietni.

Par 9.c
Ļoti draudzīga klase, liela daļa no 
9.b brauc šai klasei līdzi ekskursijās, 
tādā veidā sadraudzējamies. Klase 
ir saliedēta, pret visiem izturas ar 
cieņu, labi mācās un izpalīdz citiem, 
iespējams, šī klase ir pati draudzīgākā 
klase visā ģimnāzijā.

Novēlējums skolai un 
skolotājiem.
Skolai novēlam ilgu mūžu un nezaudēt 
savu prestižu, savukārt skolotājiem 
vēlam tikpat superīgus skolēnus kā 
mēs. Noturēt tikpat labu atmosfēru 
mācību procesā, kāda bija mums 
pēdējos 3 gadus

Pēdējais zvans

Volejbols (izcīnīta pirmā vieta)
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klases aUdZINĀtĀja Par 9.C

skolotĀjI Par 9.C

9.C Par seVI UN CItIeM
9.c klases audzinātāja Baiba Mackiala
Pirmo reizi sastopoties - jūs bijāt tik smaidīgi, draudzīgi, vēl nedaudz nedroši, bet šķita jau sākumā, ka esat gatavi uzticēties 
un ļauties ģimnāzijas izaicinājumiem. 
Šodien, atskatoties uz aizvadīto laiku kopā ar mums, pārņem tāda pozitīva sajūta, ka esam bijuši kā vienota komanda, esam 
darbojušies kopā, plānojuši, diskutējuši, auguši. Gandarījums, ka esat guvuši sev daudzas vērtīgas atziņas un ka novērtējat, 
ka biedru un draugu atbalsts ir nozīmīgs.
Lepojos ar ikvienu jūsu panākumu – gan olimpiādēs, gan sporta sacensībās, gan konkursos. Īpašs pārdzīvojums bija deju 
konkurss, kurā jūs vinnējāt 2 reizes. Domāju, ka ZZ izaicinājums 
jums bija kā apliecinājums tam, ka, ja ļoti vēlas, tad var.
Kā audzinātāja varu lepoties patiesi ar jums, ka spējat noteikt savas 
dzīves prioritātes, ka protat saņemties un īstenot mērķus, ka zināt, 
ko vēlaties un kā to sasniegt.
Jūs tikāt apbalvoti kā aktīvākā gada klase un tādi jūs arī esat – aktīvi, 
nenogurstoši, atvērti un piedzīvojuma kāri – tieši tādi, kā man patīk 
– vienkārši LABI cilvēki!
Vēlējums
Novēlu jums vienmēr atcerēties, ka ikviens mērķis dzīvē ir 
sasniedzams ar paša darbu un sev tuvu un mīļu cilvēku atbalstu! 
Lai pietiek izturības, gudrības un neatlaidības!
Vienmēr Jūsu Baiba!

viņu jaukā humora izjūta un attieksme 
pret darbu. Jebkuru jautājumu ar 9.c 
klases jauniešiem var atrisināt mierīgā 
sarunu ceļā, saglabājot savstarpējo 
cieņu un uzticēšanos.
Lai Jums veicas tālākajā dzīves ceļā! Lai 
gaišas un patīkamas atmiņas par šiem 
skolas gadiem. Lai Jūsu dzīvē daudz 
prieka, veiksmes un mīlestības, Lai 
izdodas viss iecerētais!

latviešu valodas un literatūras 
skolotājs Normunds dzintars
Atmiņā palikušie brīži, strādājot šajā 
klasē
Spilgtākais, interesantākais.
Labs mākslinieciskais potenciāls. 
Lielākā daļa būtu labi aktieri, ja 
izvēlētos šādu profesionālo ceļu.
Smieklīgākais, jautrākais, 
nebēdnīgākais Jaukākā atrakcija, kad 
7. klases beigās sadalījām sastāvdaļās 
vecās mēbeles, ko meta ārā.
Dusmīgākais
Nevarēšana brīžiem saņemties 
nopietnam darbam, bet, kad tas notika, 
tad jau viss bija kārtībā.
Kā Jūs raksturotu šo klasi?
Ļoti daudzkrāsaini un aktīvi. Kā 
bites. Katrs uz savu pusi, bet tai pašā 
laikā lepni un vienoti par savu 9.c 
klases stropu. Brīžiem iespaids, ka 
atgriezušies bērnudārzā: vairs neko 
nesaprot, vēlas spēlēties, bet tad notiek 
brīnumainās pārvērtības, kad atkal viss 
ir skaidrs un valda darbs.
Mans vēlējums:
Izturību, pacietību un lielu darba 
sparu nākamajos 3 gados, lai arī kur 
neaizvestu studiju ceļi!

Matemātikas skolotāja sandra 
Šulme
Varavīksnes krāsu būtu par maz, lai 
klasi raksturotu.
Vēlējums:
Ceļu Tu iepazīsi daudz labāk, ja iesi pa 
to,  nekā tad, ja pētīsi  vislabāko karti 
pasaulē!

Mājturības un tehnoloģiju 
skolotājs renarts Purmalis
Es teiktu - interesanta buķete, nu 
par puišiem varbūt nesalīdzināšu ar 
puķu pušķi, bet par vīnu arī tā saka, 
interesanta garšas buķete. 
Kā pa viļņiem, reizēm nāca devītais, 
un pēc tam  atkal varējām mierīgi airēt, 
katrā ziņā, Jūsu dēļ sirmāks nepaliku...
Vēlējums: Esiet atvērtāki dotajām 
iespējām un izmantojiet tās labām 
lietām!

krievu valodas skolotāja dagnija 
Šimanska
Trīs labi gadi kopā ar 9.C klasi. Ar šiem 
jauniešiem vienmēr bija prieks tikties.
Viņi ir cilvēki, kas var lepoties ar 
pieauguša cilvēka attieksmi pret dzīvi. 
Ar viņiem ir patīkami sarunāties. Priecē 

9. c raksturojums:
Mēs, 9.c klase saliedēti un vienoti, 
cenšamies būt labākie 
kopā priekos un bēdās, 
ne tikai draugi, bet arī ģimene. 
Skolotāja kā mamma otrā, 
vienmēr mūs satur kopā, 
ar klasi esam labā omā.

9.c par 9.a:
Interesanti, draudzīgi, saprotoši, 
izpalīdzīgi, protams, sportiski.  Mums 
ar viņiem izveidojusies laba sadarbība, 
īpaši bioloģijā.

9.c. par 9.b
Patstāvīgi, paši ar visu tiek galā, cik 
spēj. Atsaucīgi, iesaistās dažādos 
pasākumos. 
9.c novēl skolai izveidot un sakopt 
skolas pagalmu un skolotājai Doršai 
uzcelt pieminekli!
Nedarbi:
Šis tas saplēsts, šis tas sakrāsots, šis tas 
uzspridzināts, bet vienmēr visas kļūdas 
ir izlabotas. Ar veikalu “Serenādi” 
izveidojušās “īpašas” attiecības.
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skolotĀjI Par 9. klasĒM
Mūzikas skolotāja Ineta Kauliņa
 Visām 9.klašu kora meitenēm

Kas var būt skaistāks par mūziku? Dziedot cilvēks paliek labāks, atvērtāks, sirsnīgāks. Daudzas labas lietas mēs, kā 
dziesmu, izdziedam. 9.klašu kora meitenēm liels paldies par kopā būšanu. 3 gadus esam kopā dziedājuši, muzicējuši. Esam 
piedalījušies koru skatēs, koncertos, piedalījāmies Dziesmu un deju svētkos – dziedājām Rīgā Latviešu Biedrības namā – 
finālā. Bija liels satraukums un atbildība, bet rezultāts bija izcils, par to visiem bija liels prieks un gandarījums.
Gribu novēlēt nekad nepazaudēt dziedātprieku! Dziediet, dziediet...

Ģeogrāfijas skolotājas līgas teteres novēlējums 9.klašu skolēniem 
Ir noslēdzies jūsu dzīves pirmais nozīmīgais posms. Jūs esat izvēles priekšā – ko darīt tālāk. Klašu kolektīvi mainīsies, dažiem 
mainīsies arī skolas. Katra no devītajām klasēm bija īpaša: 9.a klase ar savu entuziasmu un iniciatīvu, 9. b ar pārmērīgo 
aktivitāti stundās un vēlmi sevi parādīt dažādos veidos, 9. c klase mērķtiecīga, motivēta, lai gan ne vienmēr varoša pamatot 
savu rīcību. No savas puses varu teikt, lai jums veicas tālākajā dzīvē! Lai piepildās viss, par ko jūs sapņojat. Katrs cilvēks ir 
unikāls. Un visu, ko viņš dara, nosaka viņa vēlmes. Esiet apdomīgi ar to, ko vēlaties!

Bioloģijas skolotāja Valda dorša
Ak, šie devītie! Tik vienādi un tik atšķirīgi. Tie lielie, šausmīgie pārdzīvojumi septītajā  klasē, sākot mācīties un vēl piedevām 
botāniku. To bija tik grūti saprast un pārdzīvot.
Astotajā klasē tikām cauri visai dzīvnieku valstij, vienmēr paturot prātā, ka cilvēks arī ir zīdītājs.
Gadiem ejot, bioloģija vieglāka un saprotamāka nekļuva. Uzsākās cīņa ne par zināšanām, bet par atzīmi. Telefoni, telefoni, 
telefonmāja. 9.b klases meitene ar  visām kļūdām pārsūta foto 9.a klases zēnam. Un Donis ar savu supertelefonu. 
Patīkami, ka katrā klasē bija īsti bioloģijas mīlētāji, bija skolēni, kuri apjēdza, ka šīs zināšanas noderēs nākotnē. Paldies 
par sadarbību saku 9.c klasei par piedalīšanos konkursos un olimpiādēs, it īpaši Martai un Robertam! 9.a klases meitenēm 
bioloģija patika, tikai ne vienmēr pietika laika , lai iemācītos. Kā nu bija, tā bija. Pēc laika jau atceramies to labāko.
Lai jums veicas un piepildās nākotnes sapņi! 

Ķīmijas skolotāja aiga jaunskalže
Devīto klašu absolventi!
Divi gadi, ko esam pavadījuši, kopā mācoties, ir pavisam īss laika sprīdis. Lai gan reizēm pat stunda ir likusies mūžu gara. 
Šajā laikā esam uzzinājuši daudz jauna par pasauli sev apkārt un paši par sevi – savām spējām, iespējām un varēšanu. 
Katram no Jums būs savas atmiņas par ķīmiju pamatskolā – kādam tās būs tikai par izvairīšanos no mācībām, kādam par 
veiksmīgi norakstītiem kontroldarbiem, kādam par sevis pārvarēšanu un godīgu uzvaru. Laiks saliks pa plauktiņiem visu, 
kas darīts un izdarīts, par ieguvumiem un zaudējumiem.
Novēlu veiksmīgu turpmāko mācīšanās procesu, kurš turpināsies visu turpmāko dzīvi. Un lai lielākā veiksme Jums ir 
īstā izdevība īstajā brīdī, ko esat izmantojuši pilnā apmērā. Lai lielākā veiksme skolā, augstskolā un dzīvē ir iespēja iegūt 
zināšanas, prasmes un pieredzi. Izmantojiet visas iespējas kaut  ko mācīties. Arī neveiksme kādā lietā var būt veiksme citā 
lietā.
Lai Jums veicas!

Vizuālās mākslas skolotāja liene eltermane
Dzīvot ar “atvērtām acīm un ausīm” un sajust(saprast), ka cilvēki, kas ar Jums strādā, Jūs mīl!
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