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Sveiks, ģimnāzist!
Ja šobrīd lasi šīs rindas, tas
nozīmē, ka tu esi labākais!
Tieši tā – vienkārši labākais.
Vienalga, vai tas būtu mācībās,
sportā, draugu pulkā vai
sabiedriskajās aktivitātēs. Mēs
ar Tevi lepojamies! Ar Tevi
lepojas arī skolotāji, vecāki,
radi un draugi. Tu savu
darbiņu esi veiksmīgi padarījis,
un tagad ir laiks atpūtai. Tāpēc
novēlam brīvlaikā kārtīgi
atpūsties ģimenes lokā un
izgulēties, jo mēs visi zinām,
ka 8 stundas iespējams gulēt
ne vairāk kā trīsreiz nedēļā –
sestdien, svētdien un tad, ja
neaiziet uz kādu no pirmajām
stundām (nepārprotiet, tā
noteikti nevajag darīt…). Tāpat
izbaudi visus iespējamos
ziemas priekus, kam ne
vienmēr nepieciešams īsts
sniegs un mīnus 20 grādi aiz
loga, sastādi sava 2019.gada
TOP 10 jaukāko notikumu
sarakstu un palasi šo īpašo
avīzes speciālizlaidumu. Vai arī
nedari pilnīgi neko. Viss ir
Tavās rokās. 
Pūkainus Ziemassvētkus un
murrīgu Jauno gadu! 
Vēl Eva un (neglābjamā kaķu
mīle) Marta



Ir 8.decembris. Vēl divas nedēļas līdz pirmā semestra beigām un sešpadsmit dienas līdz ilgi
gaidītajiem Ziemassvētkiem.
Mēs katrs skrienam savās darīšanās  - visi cenšamies visu paspēt. Kāds pērk dāvanas, cits
cenšas vēl pēdējos skolas darbus nokārtot. Esam tik ļoti ieskrējušies , ka izskatās, ka nemaz
negrasāmies piebremzēt un apstāties. Bet vajag. Jāizbauda ne  tikai Ziemassvētki, bet arī
laiks līdz tiem. Un jāprot izbaudīt arī vienatnē. Jāvelta mirklis sev.
Man bieži sanāk apstāties un pavērot sev apkārt notiekošo. Domāju, ka jaunāko ģimnāzijas
klašu skolēni nevienam nav palikuši nepamanīti ar savu uzvedību starpbrīžos. Daudziem tas
nepatīk, jo viņi ir skaļi, grūstās, dauzās, kliedz, dažbrīd pat liekas, ka kaujas, bet tas
laikam  tikai ākstoties...Tomēr no viņiem ir ko pamācīties. Lai arī liekas, ka 7.,8. klasē jau
vajadzētu būt gana pieaugušiem, lai zinātu, kā uzvesties, bet nē - viņi uzvedas kā bērni
- viņiem ir labi, viņi ir laimīgi. Tas ir tas, ko mums no viņiem vajadzētu mācīties. Atdzīvināt
mītošo bērnu sevī. Nav svarīgi, vai tev ir 5, 10 vai 40 gadi. Uzrakstām visi šogad vēstuli
Ziemassvētku vecītim, it kā mums būtu pieci. Nopērkam Adventes kalendāru un ļaujam
ikdienas saldumam mūs iepriecināt. Nepretojamies patiesai laimei un baudai. It īpaši šai
Ziemassvētku laikā, lai arī aiz loga joprojām grādi ir plusos un  redzam dubļainu un drēgnu
skatu. Sniegs laikam lēnām pārtop par Ziemassvētku Brīnumu, ņemot vērā to, ka katru gadu
sagaidām to aizvien vēlāk. Un, ja šis drēgnais laiks un labu atzīmju uztraukumi ir atņēmuši
visus tavus spēkus un liekas, ka viss ir slikti,  tad der atcerēties, ka enerģija nokrīt
viszemākajā punktā, lai pēc tam ar pilnu sparu triektos augšā.
Parūpējamies paši par sevi, pirms rūpējamies par citiem, un aizejam nopirkt Adventes
kalendāru, ja vēl to neesam izdarījuši. Nav vēl par vēlu - varēsim kādu laiku uzņemt dubultu
gan šokolādes, gan prieka devu.

NEBAIDĪTIES BŪT BĒRNAM
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Sanija Bērziņa



ĢIMNĀZISTU ZIEMASSVĒTKU VĒRTĪBAS 

Kā Ziemassvētku laiku izbauda mūsu skolēni? Lai
rastu atbildi, izlēmām veikt nelielu aptauju skolā
saistībā ar skolēnu plāniem Ziemassvētkos.
Saņēmām vairākas atbildes, kas parādīja, cik
daudz un dažādi var pavadīt šo laiku, kādas
tradīcijas ievēro skolēni, kā arī domas par
Ziemassvētku vērtībām.
Visvairāk skolēnu viedokļi atšķīrās jautājumā par
to, ko viņi uzskata par svarīgāko Ziemassvētku
laikā. Aptuveni 80% uzskata, ka vissvarīgākais ir
pavadīt laiku kopā ar ģimeni un tuviem cilvēkiem,
kā arī atpūsties no mācībām un izbaudīt brīvlaiku.
Likās interesanti, ka ļoti daudz skolēnu uzskata
Ziemassvētku filmas par svarīgu svētku
sastāvdaļu, kas piešķir svētku vakaram sava veida
“odziņu”, dodot laiku, lai pabūtu kopā ar
tuviniekiem un kopā izbaudītu jauko kopības
gaisotni.
Lielākā daļa   svētkus plāno pavadīt ģimenes lokā
un veltīt laiku, lai kopīgi aizietu uz baznīcu, dotos
uz kādu koncertu vai vienkārši izbaudītu viens otra
kompāniju. Daži skolēni izvēlas svētkus pavadīt
ārpus Latvijas un pavadīt brīvdienas nedaudz
citādā gaisotnē. Daudzi arī uzskata, ka brīvdienas
ir īstais laiks, lai pievērstu uzmanību kaut kam
jaunam un atrastu sev jaunus hobijus, iepazītu
citas intereses, parādot mūsu skolas aktīvo garu,
kas skolēnos nepazūd, bet iedvesmo turpmākiem
mērķiem.

Zināms, ka Ziemassvētkos var ievērot dažādus
ticējumus, lai nākamais gads būtu izdevies.
Visvairāk skolēni ievērojuši ticējumu, ka svētkos
jāēd daudz zirņu, tad būšot bagāts nākamais
gads. Protams, izvēli -   ticēt vai ne -   katrs atstāj
savā ziņā, tomēr šāda veida tradīcijas, kurās tiek
pareģota nākotne, latviešu vidū ir populāras,
piemēram, alvas vai svina laimīšu liešana, kur
izlietā figūriņa tiek asociēta ar kādu
notikumu nākamajā gadā, kā arī tiek uzskatīts, ka
Ziemassvētkos nepieciešams nodarboties ar
zīlēšanu, lai pasargātu no ļaunā un piesaistītu
veiksmi.
Mūsu skolā skolēni ir ļoti aktīvi un radoši, tāpēc
bija jauki ieraudzīt arī dažādus nedzirdētus
ticējumus, arī tādus, kurus skolēni izveidojuši paši
un arī tos ievēro, tomēr taisnība, ka, ja patiesi kaut
kam tic, tad tas noteikti piepildīsies, it īpaši
Ziemassvētkos, kas ir maģisks un brīnumiem pilns
laiks.
Ziemassvētki ir kā krāšņs gada nobeigums, jo šajā
laikā mēs varam atskatīties uz notikumiem visa
gada garumā, izvirzīt mērķus nākamajam gadam
un novērtēt visu labo, kas mums ir dots, tāpēc
mēs aicinām katru no jums atpūsties, labi pavadīt
svētkus un būt gataviem nākamajam gadam!
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Eva Vītoliņa



ZIEMASSVĒTKI UN RECEPTES

Noteikti esi dzirdējis, ka uz galda
jāliek  deviņi ēdieni, bet kuri tie ir un
ko katrs no tiem tev dos?
1.Piparkūkas- lai netrūkst mīlestības
2.Sautēti kāposti- lai pietiktu spēka
3.Bietes un burkāni- labai veselībai
4.Zivju ēdieni- lai turas nauda
5.Apaļas formas mīklas cepumi- lai
daudz saules
6.Pīrāgi- lai būtu daudz jauku
pārsteigumu
7. Zirņi, pupas- lai nav jāraud
8.Putnu gaļa- lai būtu panākumi
darbā
9.Cūkgaļa- laimei
 
Ziemassvētku laikā mēs pavadām
laiku ar saviem mīļajiem un
tuvajiem, jo tas ir brīnumu laiks,
laiks, kad iecerētais sāk piepildīties
un apkārt vari ieraudzīt priecīgas
sejas un labu mūziku Ziemassvētku
noskaņā. Kas gan ir Ziemassvētki
bez kāda karsta dzēriena un
ēdiena? Tad nu lūk dažas receptes
kā iepriecināt mīļos Ziemassvētkos.
Ziemassvētku dzēriens chai latte
kafijas mīļiem:
1.Piestā sasmalcini/samaisi kanēli,
kardamonu, ingveru, melno tēju un
piparus.
2.Krūzē ielej espresso, pievieno
garšvielu maisījumu, medu un uzlej
putotu uzsildītu pienu. Pasniedz.
 
 

Žanete Markova
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Hurmas kūciņas.Hurmas sezona rit
pilnā sparā, tādēļ baudām šo augli
desertos, kamēr vien varam.
Sastāvdaļas:
pamatnei:
150 g žāvētu aprikožu
300 g mandeļu
50 g zeltainā cukura sīrupa
hurmas krēmam:
15 g želatīna + 60 g ūdens
2 hurmas, sasmalcinātas
1 laima sula
200 g saldā krējuma
300 g maskarpones siera
70 g pūdercukura
150 g grieķu jogurta 
avokado krēmam:
5 g želatīna + 20 g ūdens
1 avokado (nomizots, iztīrīts,
sasmalcināts)
1 laima sula
50 g zeltainā cukura sīrupa
dekorēšanai:
1 svaiga hurma, sagriezta šķēlītēs,
vai 
100 g kaltētas hurmas baltās
cukura pērlītes
Pagatavošana:
1.Pamatnei sablenderē kopā visas
sastāvdaļas līdz viendabīgai,
ķepīgai masai. Kārto pa formiņām 6
cm diametrā vai vienā lielajā formā
24 cm diametrā, pieplacinot masu
pie pamatnes.
2.Hurmas krēmam uzbriedini
želatīnu aukstā ūdenī. Hurmu
sablenderē kopā ar laima sulu līdz
viendabīgai masai. Atsevišķi saputo
saldo krējumu ar maskarpones
sieru un pūdercukuru. Kad krēms ir
saputojies stingrs, ieputo jogurtu.
Ūdens peldē izkausē želatīnu,
pievieno hurmas masai un sajauc.
Beigās pievieno saldā krējuma un
maskarpones krēmu un sajauc.
3.Avokado krēmam uzbriedini
želatīnu aukstā ūdenī. Avokado
sablenderē kopā ar laima sulu un
sīrupu līdz viendabīgai, krēmīgai
masai. Izkausē uzbriedināto
želatīnu un pievieno avokado
krēmam.
4.Uz sagatavotās pamatnes liec
avokado krēmu, tad hurmas krēmu.
Liec ledusskapī, lai sastingst. Kad
kūciņas sastingušas, izgriez tās no
formiņām un dekorē ar svaigas vai
kaltētas hurmas šķēlītēm un
baltajām cukura pērlītēm.

Piparkūku kakao ar dedzinātiem
zefīriem. Ar krūzi šāda dzēriena
varētu mierīgi pasēdēt pie eglītes
un palasīt kādu grāmatu.
Sastāvdaļas:
Piens – 400 ml
Saldais krējums – 200 ml
Piparkūkas – 1 sauja (samaltas)
Kakao – 4 ēdamk.
Brūnais cukurs – 3 ēdamk.
Zefīrs – 4 pusītes
Ūdens – 200 ml
Pagatavošana:
Uzvāra ūdeni un sajauc kopā ar
kakao un 1 ēdamkaroti cukura.
Sakarsē pienu ar 1 ēdamkaroti
cukura. Viegli saputo saldo krējumu
ar 1 ēdamkaroti cukura. Ja mājās ir
brulē krēma deglis, tad viegli
apdedzina zefīrus,  tā tie kļūs
mīkstāki un gardāki. Zefīrus var
apdedzināt arī cepeškrāsnī: sakarsē
to līdz 200 °C grila režīmā un liek
zefīrus apdedzināties uz 2 – 5 min.
Kārto ziemas dzērienu: lej kakao,
tad pienu un pa virsu putotu
krējumu.Pārber ar piparkūku
drumstalām un liek zefīrus.
Ideja!
Zefīrus vari pievienot arī kā
saldinātāju pie stipras kafijas, tad
nebūs nepieciešams piens, bet
dzēriens izdosies lielisks.



Trīs tradicionālāsZiemassvētkukrāsas ir sarkana,
zaļa un zelta.
Sarkanā 

krāsasimbolizē Kristusasinis, zaļā- gaismu un bagātību,
zelta-spēkuatgūšanu.

Vācieši ir tie,

kuri radīja
pirmo mākslīgo

eglīti. Tā tika

izgatavota 
no

krāsotām zosu

spalvām.

25. decembris sākotnēji

bija pagānu svētki.

Neviens nezināja, kad

piedzima Jēzus no

Nācaretes, un simtiem

gadu neviens nesvinēja

viņa dzimšanas dienu.

25. decembris tika

izvēlēts no pagānu

rituāliem, kas saistīti ar

ziemas saulgriežiem.
Ziemassvētki 

kā

“brīvdiena” ir nesens

jauninājums. Pat 1850.

gadā 25. decembris

Jaunanglijā 
nebija

likumīga 
brīvdiena,

tāpēc bija atvērti

veikali, atvērts bizness,

un tika gaidīts, ka bērni

apmeklēs skolu.

Japānā ik gadu ~3,6miljoni ģimeņuZiemassvētkos uzsvētku galda ceļ KFCātrās ēdināšanasrestorānu ceptāsvistas.

Ziemassvētku vecīša

uzticamajiem 

palīgiem,

lidojošajiem ziemeļbriežiem ir

vīriešu vārdi: Dašers,

Dansers, 
Pransers,Viksens,

Komēta, Kupids, Donners,

Blitzens un Rūdolfs, taču,

kā zināms, šajā gada laikā

ziemeļbriežu tēviņi nomet

ragus, tad nu daudzi

ironiski 
norādījuši, 

ka,

iespējams, sarkanā kostīmā

tērptā vīra kamanas

patiesībā velk briežu mātītes.

Nīderlandē Sinterklaas

(Ziemassvētku vecīša versija

holandiešu valodā) ierodas no

Spānijas, nevis no Ziemeļpola.

Un tā nav vienīgā dīvainā lieta

holandiešu Ziemassvētkos.

Sinterklaas ir savi mazie palīgi,

bet viņi nav burvīgi čakli elfi: tie

ir melnādaini zēni un meitenes,

kuri nepareizas izturēšanās

gadījumā var nozagt jūsu

bērnus un nogādāt viņus

atpakaļ Spānijā, kas, pēc

holandiešu domām, ir bargs

sods.

FAKTI PAR ZIEMASSVĒTKIEM

5

Ralfs Roga



Konstancija Ņižņika (8.d):
Nākamajā gadā vēlos pilnveidot savas prasmes un
zināšanas it visā , kā arī vairāk kontrolēt savas
emocijas un savu laiku.
Patrīcija Matule (8.d):
Mana apņemšanās uz jauno gadu ir noteikti labi
pabeigt mācību gadu,ar labām atzīmēm,kā arī
vairāk izpalīdzēt apkārtējiem un iesaistīties
vairākos pasākumos.
"Kliedziena komanda"
Līva Kristiāna Zīverte (7.c):
1. Noteikti labāk mācīties
2. Iemācīties vairāk priecāties
3. Vēletos sākt ko darīt sava sapnīša īstenošanai
 Sanija Bērziņa (11.a):
Es noteikti apņemos vairāk sportot un piedzīvot
jaunas, iepriekš nesajustas emocijas.
Eva Vītoliņa (10.d):
Katrā mācību priekšmetā vēlos vidējo atzīmi
vismaz 8. Vēl arī plānoju pati izveidot horeogrāfiju
kādai latīņamerikāņu dziesmai.
Žanete Markova (12.c):
Man ir vairākas jaungada apņemšanās, tā kā šis
man ir pēdējais gads ģimnāzijā, no skolas gribu
paņemt visu, ko man tā sniedz. Pēc skolas
beigšanas ceru nenobīties un pieņemt izaicinājumu
mācīties Nīderlandē. Jaunajā gadā centīšos vairāk
teikt nē un koncentrēšos uz svarīgāko karjeras un
sevis pašizaugsmē. Ceru mazāk slinkot un vairāk
mācīties!
Marta Zamarīte (10.d):
Es parasti neatlieku jaunas apņemšanās uz Jauno
gadu, bet gan drīzāk sāku kaut ko darīt tieši tad,
kad saprotu, ka to vēlos. Bet nākamgad (un arī šīs
2 atlikušās nedēļas) apsolos turpināt izbaudīt dzīvi,
tās sniegtās iespējas un darīt vairāk spontānu
lietu, jo dažreiz šķiet, ka mana dzīve ir pārāk
saplānota.
 
Gaišus un  brīnumu pilnus visiem Ziemassvētkus
un jauku Jauno 2020. gadu!

JAUNĀ GADA APŅEMŠANĀS

Tuvojas gaišais Ziemassvētku laiks, kā arī gada
noslēgums. Un, gadam beidzoties, cilvēks bieži
izvirza savas apņemšanās nākamajam gadam.
Kāda apņemas tievēt, kāds mācīties vairāk, kāds
nekavēt un kāds apņemas to visu kopā. Domāju,
ka katram no mums šis ir bijis labs gads, bet,
tuvojoties Jaunajam gadam, ir laiks nospraust
jaunus mērķus. Tāpēc mēs nolēmām izveidot
aptauju un parunāt ar mūsu skolas skolotājiem un
skolēniem, lai saprastu, ko katrs ir apņēmies izdarīt
nākamgad. Iekļāvām arī paši savas vēlmes un
apņemšanās!
Skolotāja Kristīne Gundarina:
Dzīvē bieži vien ir tā kā ārstam ar operāciju nazi,
viss ir atkarīgs, kā mēs lietas pavēršam -ar to var
izglābt dzīvību tāpat, kā to atņemt. Ir jākalpo
citiem, lai citiem nebūtu jākalpo tev, ar to saprotot,
ka labais vairo labo un viss nāk atpakaļ. Tādēļ
Ziemassvētki bieži vien ir laiks, kas vairāk motivē,
un ziemas noskaņa stimulē sajūtu būt patiesiem,
labestīgiem, empātiskiem un vairāk dot, vairāk
saprast citu cilvēku dzīves situācijas, vairāk
novērtējot to, ka mums pašiem patiesībā ir tik
daudz dots un līdz ar to - vēl vairāk mēs spējam
dot citiem. Mana Ziemassvētku apņemšanās kā
katru gadu ir - būt cilvēkos, vairojot labo, jo labais
dažreiz var būt tik vien, kā īsa, patiesa saruna, bet
tā tam cilvēkam var nozīmēt tik daudz, izmainot
visu viņa pasaules redzējumu. Palīdzi vienam
cilvēkam - palīdzi visai pasaulei, jo tam cilvēkam
'viņš pats' ir visa viņa pasaule.
Skolotāja Līga Tālberga:
Es zinu, ka vajadzētu ko apņemties, šobrīd vēl
neesmu izdomājusi. Vajadzētu jau vairāk
pievērsties sportam.
Alise Jaunsleine (7.c):
Nākamo gadu vēlos iegūt vairāk panākumus skolā
un ārpus tās,vairāk censties un rūpēties par savu
pašsajūtu un sekmēm.
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Līva Kristiāna Zīverte



KĀ VEIKSMĪGI IESĀKT JAUNO GADU?

Vai tu zini, kā veiksmīgi iesākt Jauno gadu? Ja nē, tad šeit būs deviņi padomi, kā
labāk to iesākt (katram padomam 2020.gada beigās vari atķeksēt, kad esi to
izdarījis vai Jaunā gada sākumā, ka esi apņēmies to darīt)!
 
1.Atsvaidzini savu istabu
 
 
2.Pamaini izskatu (Jauna frizūra vai matu krāsa, apģērbs, ko nekad neesi
uzdrošinājies uzvilkt)
 
 
3.Esi pozitīvs (Tas nenozīmē, ka nekad vairs nedrīksti domāt neko sliktu, vienkārši
mēģini visam ieraudzīt ''zelta maliņu'')
 
 
4.Izveido savu vēlmju sienu un sastādi mērķus
 
 
5.Ziedo nevajadzīgo apģērbu un mantas
 
 
6.Nodarbojies ar sportu (Tev nav jānoskrien maratons, derēs arī pusstundas
pastaiga svaigā gaisā katru dienu)
 
 
7.Izveido sarakstu ar lietām, par kurām Tu esi pateicīgs
 
 
8.Izmēģini vismaz vienu jaunu aktivitāti katru mēnesi
 
 
9.Pārskati savu miega režīmu – jauniešiem vajadzētu gulēt 8-10 stundas diennaktī

Marta Zamarīte
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LEPOJAMIES
2019./2020.gada 1.semestrī atzinības rakstus no skolas direktora Helvija Valča saņem un svecītes skolas
Ziemassvētku eglē iededz titula “Labākais mācībās klasē”s skolas Ziemassvētku eglē.

Teicamnieki (liecībā 9 un 10 balles):
Emīls Sudmalis (10.c), Marta Zamarīte (10.d) , Dana Šēra (11.b), Anete Eine (12.c), Rojs Aktumanis (12.d)
 
Labākie mācībās klasē:
Linda Emīlija Vecvagare (7.a), Karīna Porcika (7.b), Elīza Anna Šperberga (7.c), Estere Roga (7.d), Līva Katrīna
Deksne (8.a), Kristena Leana Vēvere (8.b), Dilāra Abartai (8.c),  Santa Riežniece (8.d), Līva Štībele (9.a),  Dārta
Vucena (9.b), Krista Kločko (9.c),  Annija Jansone (10.a), Airisa Grīsle (10.b), Marija Peterberga (11.a), Juris Ozoliņš
(11.c), Laura Bunka (11.d), Kerena Ansone (12.a), Luīze Tereščuka (12.b)
 
Atzinības rakstus par labām un teicamām sekmēm saņem:
 
7.b klasē -  Elīza Baušeniece, Nikola Bergmane, Paula Blizņeca, Madara Kirpičenoka, Alens Kozjura, Denīze Lācīte,
Daniela Sofija Pavlovska, Patrīcija Putra, Beatrise Rapacka, Anete Rence, Paula Rubene, Arturs Vasiļjevs
7.c klasē -  Alise Jaunsleine, Miks Vītols
7.d klasē - Žanetei Bērziņai, Katrīna Blažkova, Rihards Novads, Jegors Pņovs, Intars Pomerancis, Patrīcija Rogule,
Estere Sergejeva, Amanda Vīksna, Darja Zencova, Ēriks Anisimovičs
8.a klasē - Anete Berga, Samanta Bērziņa, Eliass Džeriņš, Paula Aleksandra Urbančika, Arturs Vītols
8.b klasē - Markuss Kaspars Harmsens, Roberta Plāciņa, Viktorija Rūja, Edgars Silenieks, Jete Šakale
8.c klasē - Aleksa Balande, Haralds Gūža, Daniela Jaunzeme, Samanta Jaure, Rēzija Egmane, Kristaps Krētainis,
Alise Patrīcija Ķergalve, Amanda Lubiņa, Markuss Tomass Saule, Tīna Kristiāna Švarce, Ričards Tomsons, Lauma
Zīverte   
8.d klasē -   Edgars Brakšis, Ieva Graudiņa, Līva Karecka, Rēzija Kravčuka, Heilija Matisone, Kristīne Marianna
Savicka
9.a klasē - Agnija Janeka, Kārlis Janens, Marija Lapiņa, Marta Lapiņa, Helēna Raģe, Olivers Raits, Timotejs
Rozentāls, Annija Runne, Reinis Stadsvolds, Santa Zauka
9.b klasē - Jasmīna Astrauska, Elizabete Alise Auza, Megija Deksne, Reinis Gustavs Ignatjevs, Viljams Ādolfs
Krafts, Laurai Mirčenko, Linda Ruņģe, Alekss Vindiģis
9.c klasē - Nikola Auzāne, Regnārs Brokāns, Katrīna Karolīna Skābe, Dāvids Špaks
10.a klasē - Tīna Nilsena, Annija Pāvila, Grigorijs Riženkovs
10.b klasē - Marisa Aktumane, Ella Bunka, Enia Jansone, Baiba Kantāne, Viktorija Karpenko, Silva Laure, Marta
Petkus, Aļina Silaka, Agneta Valtere
10.c klasē -  Līva Freimane, Ralfs Jurjāns, Edvards Miezītis, Kārlis Pikšens, Eliass Pāvils Valcis
10.d klasē -  Roberts Augustiņš, Rūta Bucika, Elīna Miltiņa, Gustavs Nolle, Ralfs Roga, Viola Alise Šuišele, Marks
Vaivars, Karlīna Vītola, Eva Vītoliņa
11.a klasē - Linda Bubiere, Kristija Jurkeviča, Daniela Elizabete Karlsone, Aleksa Kriķe
11.b klasē - Linda Astrauska, Adelīna Audere, Agnija Ažēna, Beatrise Blūma, Markuss Bumbu, Undīne Una
Heidemane, Veronika Jociene, Estere Juzupa, Ieva Mažeika, Agneta Plāciņa, Amanda Radava, Kristiāns Vilnis
Reineks, Patrīcija Špaka, Stefānija Vecvagare, Mihails Kristians Zagorskis, Eva Kreba
11.c klasē - Roberta Grēta Andersone, Agnese Auziņa, Elīza Ance Beņislavska, Rūdolfs Jānis Bomis, Natālija
Budžāne, Ričards Bulavs, Klaudija Grīnfelde, Jānis Straume
11.d klasē - Rūdolfs Pēteris Bumbieris, Arina Čičko, Ance Flakse, Valts Kālis, Karīna Krūmiņa, Keita Ķīnasta,
Anastasija Šarakova, Alise Vindiga, Maija Ose
12.a klasē -  Deizija Eičina, Ketija Vihmane
12.b klasē - Beāte Berga, Līga Brigmane, Gustavs Grasis, Linda Anna Jēkabsone, Megija
Valtere, Anete Zauka, Vanesa Ziemele
12.c klasē - Rolands Freimanis, Elīna Libķena, Žanete Markova, Agnese Matisone, Katrīna
Viltrake, Anete Zulmane
12.d klasē - Marta Bažejeva, Markuss Rihards Dzintars, Lūkass Teofils Valcis


