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  Eksāmeni. Izlaidums. Ziedu klēpji. Patīkams
satraukums un neziņa par turpmāko izglītību.
Tās visas ir lietas, ar ko parasti saistās mācību
gada noslēgums gan jums, 9.klases
absolventiem, gan visiem pārējiem, kas bijuši
pirms jums un vēl būs. Kaut gan šogad nekas
nenotika, kā ierasts, tas nenozīmē, ka
pamatskolas posma finiša taisne ir mazāk
nozīmīga. Tas neatceļ visas grūtības, ar ko
sastapāties mācībās, klasē, ikdienas dzīvē.
Tomēr tagad viss -   gan labais, gan sliktais -
 ir aiz muguras, un ir laiks atvērt jaunu nodaļu
jūsu stāstā. 
   Jauni klasesbiedri, skolotāji. Tas var būt ļoti
biedējoši un nospiedoši, īpaši, ja iedomājamies
par pasakainajām amerikāņu filmām un
perfektajiem vidusskolas stāstiem. Jā, ir no
dzīves jāņem viss, ko tā piedāvā, taču šis ir
tikai sākums. Tāpēc atļaujieties vēl būt bērni,
kaut arī visi gribam tēlot pieaugušos.
Paspēsim! Bet šo bezbēdību varēsim izbaudīt
tikai vienreiz – nav taču jādomā par ēst
gatavošanu, darba grafiku, kur dzīvot – tā
nebūs vienmēr.
   Mēs lepojamies ar jums. Un esmu
pārliecināta, ka jūs arī. Kārtīgi atpūtieties
vasarā, jo jūs esat to pelnījuši, neaizmirstiet
par saviem superīgajiem klasesbiedriem,
novērtējiet skolotāju un ģimenes ieguldījumu
tajā, kādi esat šobrīd. Un gaidīsim jūs atpakaļ
skolas gaiteņos rudenī ar smaidīgām,
nosauļotām sejām, tikai šoreiz - jau kā
vidusskolniekus.   “Neuztraucies par
neveiksmēm, uztraucies par neizmantotām
iespējām, ja vispār nepamēģini.” 

/Džeks Kanfīlds/
 

Paldies par kopā pavadīto laiku, un lai izdodas
VISS, ko esat iecerējuši!
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Tiem, kuri izvēlējušies mācīties ģimnāzijā,
12.klašu absolventu domas, pārdomas,
ieteikumi.

Mīļie, šis brīdis ir klāt, kad vienas durvis dzīvē
aizveras, bet veras vaļā nākamās. Mirklis
dzīvē, kad šīs durvis atvērsies, atvērsies arī
iespēju pasaule, kur nav vietas bailēm.
Vidusskola ir iespēju zeme,  tagad ir laiks, kad
jebkas ir iespējams un sasniedzams, jāspēj
tikai būt stipram, lai sasniegtu vēlamo. Ejiet
pretī jebkuram dzīves izaicinājumam un
nebaidieties, šis ir jūsu laiks un mirklis!       
/Madara Freimane/

Turpinājums 11. lpp.

Tik ierastais dzīves ritms šā gada   13.martā
mainījās, arī izglītībā -   mācības attālināti,
neziņa, paziņojums par eksāmenu atcelšanu
9.klasē, svētku pasākumu atcelšana. Laiks
pārdomām.
Ko par dzīvi pamatskolā, COVID laiku,
izlaidumu, eksāmeniem – par šo un to –
svarīgo un ne tik savas domas izsaka 11
9.klašu skolēni: Kate Rutkovska (9.a), Dārta
Vucena (9.b), Annija Laukmane   (9. c), Raits
Olivers (9.a),   Niks Janeks Kreitāls (9.a),
Nikola Auzāne (9.c), Elizabete Alise Auza
(9.b), Jānis Lauris Links (9.a), Tīna Ance
Jansone (9.a),   Sebastjans Šmits (9.c),
Patrīcija Keita Jakovļeva (9.a) 
Lasi jautājumus un tik dažādās atbildes (tās
jauktā secībā), varbūt nemeklē konkrētās
atbildes autoru, bet domā, kā atbildētu Tu
pats!         Šeit:   https://ej.uz/9_klases_avize



Par sevi
   Nevar noliegt, ka mūsu klase tik tiešām ir īpaša ar to, ka tās skolēni ir "vienoti dažādībā". Tas izpaužas tā, ka
mūsu raksturi, domāšana un viedokļi ir ļoti dažādi, bet tai pat laikā mēs spējam salīdzinoši pilnvērtīgi sadarboties
gan mācību darbā, gan arī dažādās papildus aktivitātēs. To lieliski pierāda divas uzvaras skolas ikgadējā konkursā
"neTīrās dejas". Mēs lepojamies viens ar otra individuālajiem sasniegumiem un klases kopējiem sasniegumiem.
Mēs palīdzam viens otram, un mēs mācāmies viens no otra. Esam auguši katrs atsevišķi un visi kopā. Esam
piedzīvojuši gan uzvaras, gan zaudējumus, tomēr mācāmies, iegūstam pieredzi, pilnveidojam katrs sevi un kopējo
klases kolektīvu. Pat mirkļos, kad mums nav spiests būt kopā, mums patīk kopīgi pavadīt laiku, plānojot dažādus
ārpusskolas pasākumus, piemēram, klases piknikus. Jūtamies komfortabli viens otra kompānijā. Mums ļoti
negribas domāt par to dienu, kad būs jāsaka 'atā' daļai mūsu klasesbiedru, skolotājai un klasei kopumā. Lai kā mēs
viens otru nokaitinātu, mēs 'gandrīz' vienmēr viens otram piedodam. Mēs ar klasi esam daudz ko piedzīvojuši un
pārvarējuši gan labus, gan varbūt ne tik labus brīžus, taču tās ir tās atmiņas, kas paliks prātā visilgāk un
visspožāk. Pa šiem gadiem esam kļuvusi kā viena liela ģimene, un būs nepierasti, ka nākamgad vairs nebūsim visi
kopā, tomēr ļoti ceram, ka kontaktu uzturēsim un mūsu ģimene kļūs tikai vēl lielāka. Mēs paši sev bijām labākie,
esam labākie, un cerams, ka turpināsim tādi arī būt.
   Lielai daļai klases atmiņā visspilgtāk palikušas divas uzvaras "neTīrajās dejās", šie ir arī tie panākumi, ar kuriem
lepojamies visvairāk un izjūtam lielāko gandarījumu lielā ieguldītā darba dēļ. Šis noteikti bija arī viens no
emocionālākajiem pasākumiem, izbaudījām īstu emociju sprādzienu - strīdējāmies, priecājāmies, kopā pat
raudājām. 
   Šajos trīs gados ir bijušas gan tuvas, gan tālas ekskursijas, tajās mēs apskatījām un iepazinām gan Latviju, gan
nedaudz arī Igauniju, un, protams, tieši šajos braucienos mēs kā klase saliedējāmies visvairāk.
    Piedalījāmies arī ZZ čempionātā, kas bija kā caur ērkšķiem uz zvaigznēm. Strīdu bija daudz, tomēr spējām
sastrādāties un divus gadus pēc kārtas devāmies uz finālu. Pirmajā gadā koncentrējāmies uz uzvarām, tomēr jau
nākamajā gadā sapratām, ka tas mums nav pats svarīgākais, vienkārši izbaudījām un labi kopā pavadījām laiku.

9.A   K L A S E

Klase par paralēlklasēm
Ikviens cilvēks ir vairāk vai mazāk unikāls, un tā tas ir
arī ar klasēm. Ritot daudzajiem mācību gadiem, kad
esam mācījušies vienā un tajā pašā skolā, viens otru
esam diezgan labi iepazinuši ne tikai savas  klases, bet
arī skolas ietvaros. Kaut arī ir jūtama konkurence mūsu
starpā, ar laiku esam kļuvuši tuvāki un draudzīgāki.
Katra 9. klase piedod savu “odziņu” skolas dzīvei,
padarot to jautrāku un daudzveidīgāku. Protams, mums
ir arī savas domas par B un C klasi. B klase ir ļoti
draudzīga un atbalsta   viens otru arī ārpus mācību
procesa. C klase ir diezgan vieglprātīga un mācības
bieži atstāj otrajā plānā.

Vēlējums skolai
Skolai simtgadē novēlam ilgu un progresīvu mūžu, nu tā vēl vismaz 100 gadus. Ceram, ka tā tik daiļa, kāda ir
tagad, paliks vēl ilgi un ka tajā piedāvātās izglītības kvalitāte turpinās augt. Novēlam entuziastiskus,
profesionālus skolotājus un motivētus skolēnus, kuri novērtē savu skolu, lai tās vārds tiktu nests gan Latvijā, gan
pasaulē. Mūsu skolai jau ir ļoti plaša un bagāta vēsture, un cerams, ka turpmākajos gados to spēsim tikai
papildināt. 3



S k o l o t ā j i   p a r   9.a

Matemātikas
skolotāja Mudīte Puisīte

Inteliģenti, pieklājīgi jaunieši. Ļoti
aktīvas, darboties gribošas meitenes
un mazliet pasīvāki puiši, kuri būs
gatavi piedalīties dažādās aktivitātēs,
ja meitenes pastāstīs un parādīs, ka
jādara. Stundās pieņem skolotāja
piedāvātos “spēles noteikumus”, aktīvi
piedalās stundas darbā. Pietiekami
ambiciozi. Sirsnīgi. Radoši. Ralf, kā
būtu ar vienu “Cielaviņu”?

Baiba Mackiala
9.a klases audzinātāja

Mājturības un tehnoloģiju
skolotājs Renarts Purmalis

Neiedomājami klusas, relaksējošas un
mierīgas stundas.   Kad kaut ko
runājām vai ko stāstīju, vai mācīju,
nezinu - kā pašiem, vai ko dzirdēja, 
bet ar savu uzvedību un attieksmi
manī radīja to neparasti patīkamo
sajūtu, kad man likās, ka es nerunāju
pats ar sevi! Tā skolotājam ir laba
sajūta. Žēl, ka pēdējo gadu mums
stunda bija no paša  rīta....., jo tad jau
man vēl ir jauda un naktsmiera nervu
uzlāde.

   Kā mazas bizbiz mārītes atlidoja uz 7.
klasi – nedroši, bikli, bažījoties kā būs,
kas būs. Vēlāk, kad bija jau aprasts ar
ģimnāzijas vidi un kopīgi piedzīvoti un
izdzīvoti pārgājieni ar riteņiem,
ugunskura kurināšanu lietū un neTīro
deju panākumi, tad jau mazie,
adatainie kastanīši lēnām atvērās no
savas asās čaulas. Lūk, devītie –
ābolīši – gatavojas, sārtojas, kad būs
  tik gatavi, kad varēs izdarīt savas
izvēles, kas viņiem izglītības reformu
dēļ jāizdara- nopietnas un pārdomātas.
  Jūs, mana pilotklase, paldies, ka
ļāvāties, uzticējāties un, galvenais,
noticējāt paši sev. Ikviens audzinātājs
var būt laimīgs, ja ir dots būt kopā ar
tik
foršiem bērniem, kas ir tik atšķirīgi un
pašmērķtiecīgi, bet tajā pašā laikā
vienoti savā komandas garā. Esmu ar
jums piedzīvojusi ļoti emocionālus un
skaistus brīžus:

gan kopīgas desu ēšanas, gan skaistu
dabas baudīšanu, gan Latvijā, gan
Igaunijā. Pelnītais un gaidītais klases
ceļojums uz Stokholmu, ko 9.a klase ar
savu darba sparu, mīlestību pret deju
un aizrautību izcīnīja atkal neTīro deju
konkursā, gan pagaidām koronas dēļ
būs jāpagaida, bet mūsu kopējā atmiņu
krātuvītē ir citi neazimirstami
piedzīvojumi – pirmie, kas paši noteica
kritērijus veiksmīgam stundas
sākumam, par kuriem gan bieži
aizmirsās; pirmie, kas, darbojoties
pētnieciskajās ekspedīcijās, iepazina
skolotājas neaizmirstamo dziedāšanas
māku; izzinājām kopā purvus, parkus,
pilsētas un pilis, un garlaicīgus stāstus
par vēsturi. :)
  Paldies Jums, mīļie! Novēlu Jums
allaž būt neatlaidīgiem, drosmīgiem un
atcerēties, ka nav nepiemērotu laika
apstākļu, vajag tikai tiem atbilstoši
sagatavoties!

Ar patiesu mīlestību un sirsnību Jūsu
klases audzinātāja Baiba Mackiala
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   Laiks skrien netverami un
neapturami ātri. No septītās klases trīs
ziedoņi, trīs krāsainie rudeņi, trīs
ziemas – un te jau
esat izskrējuši cauri pamatskolai.
Jaunieši ar pamatiem, uz kuriem nu
jābūvē tālāk savas sapņu un nākotnes
pilis. 9.a ir kā košs dārzs, kurā viena
puķe cenšas pārspēt citu, bet tajā
pašā laikā tas ir viens saliedēts dārzs,
kur vieta ir rozēm, tulpēm, hiacintēm,
gladiolām un citiem ziediem, tik
skaistiem un neatkārtojamiem savā
dažādībā.
   Sadarbojoties ar 9.a klasi, vienmēr ir
bijis interesanti, jo tas ir radošs un
gudrs dārzs. Kāds tik gudrs, ka cits
pastrādās viņa vietā, bet nu tiks galā,
neskatoties uz īslaicīgu lietu vai pārāk
karstu sauli.

 Klātienē nekad nav bijis garlaicīgi,
radošais potenciāls ir pietiekami liels,
lai kalnus gāztu vai upes apturētu.
Reizēm gan jāpadomā par dabas
aizsardzību: vai vajag gāzt, bet tāds
jau ir darba process. Neklātienē
pietrūka klātienes – starpbrīža sarunu,
klāt būšanas. Caur datora ekrānu var
visu ko iemācīties, bet pazūd citi
faktori, kas skolā un dzīvē ir svarīgi.
Viss jau notika. Mācījāmies.
Mācījāmies mācīties, neatrodoties
vienā telpā, bet, cerams, domājot par
vienu kopīgu mērķi.
 Klase paliks arī atmiņā ar savu
olimpisko komandu latviešu valodā un
literatūrā, kas savu jaudu tikai audzēs
un audzēs, vismaz vēlētos, lai tā
notiktu, bet to parādīs laiks, kas allaž
visu saliek pa vietām, neņemot vērā,
ko mēs paši par to domājam.

Latviešu valodas un literatūras
skolotājs Normunds Dzintars

Atceros, cik bailīgi jūs ienācāt
ģimnāzijas lielajā ēkā, un redzēju, kā
jūs izveidojāties 3 gadu laikā par
aktīviem, darboties gribošiem
jauniešiem. Prieks par kora meitenēm,
kuras apzinīgi nāca uz kora
mēģinājumiem. prieks par Timoteju,
kurš vienmēr bija gatavs piespēlēt
dsziesmām pavadījumu mūzikas
stundās. Un “karošana” par labākām
atzīmēm nu jau pagātne. Lai jums viss
izdodas!

Mūzikas skolotāja Ineta
Kauliņa
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9.B  K L A S E
Par sevi

Katrs no mums ir unikāls savā jomā, taču visi kopā esam kas neapturams un fenomenāls. Esam sāncenši dažādās
jomās. Mūsu klasē ir gan sportisti, gan mākslinieki, gan tādi cilvēki, bez kuriem klases dzīve nebūtu iespējama.
Esam kā kokteilis, kurā samestas visdažādākās personības, taču beigās veidojam tādu spēcīgu šotiņu, kuram kā
odziņa ir mūsu skolotāja, kura gan priekos, gan bēdās satur mūs kopā. Visus šos trīs gadus esam pierādījuši, ka
esam "draudzīgākā klase", kura vienmēr spēj turēties kopā. Skolā esam piedzīvojuši neaizmirstamus mirkļus, ir
bijušas gan prieka, gan bēdu asaras, kā mums, tā arī skolotājai, taču tieši šie piedzīvojumi mūs saliedē un
papildina mūsu pamatskolas laika atmiņas.  Par mums var sacīt tā, ja kaut ko iesākam darīt, tad noteikti pabeigsim
to līdz galam, taču neizpaliekam arī bez mūsu motivējošās skolotājas palīdzības. Mēs bijām, esam un būsim paši
labākie!

Klase par paralēlklasēm
9.a - Šajā klasē ir apvienotas visdažādākās
personības. Ļoti atbildīga un cīņas spara pilna
klase. Vieni no mūsu spēcīgākajiem
konkurentiem, ar kuriem sacenšamies visus
trīs gadus. Ļoti jautri un vienmēr pilni ar
dažnedažādām idejām. Mēģina iesaistīties
dažādos pasākumos un aktivitātēs, tādēļ starp
mums vienmēr ir tādas kā sacensības.
9.c -  Šī noteikti ir vistrakākā un dažādākā
klase, ko zinām. Klasē ir daudzi sportisti, ar
kuriem bieži vien var mēroties spēkiem. 
Klase,   ar kuru   neesam paspējuši tik ļoti
iepazīties, taču nākotnē to droši vien
izdarīsim.
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“Ģēnijs - 1 procents iedvesmas un 99
procenti sviedru.” Ja ne gluži par
ģēnijiem kļūt, tad labus rezultātus gūt
vēlas visi. Bet kā ir ar PŪLĒM? “Ja
kaut kas nākas grūti, tad tas ir viens
iemesls vairāk, lai to izdarītu.”   Cik
gatavi esam diendienā PŪLĒTIES 
ŠODIEN, mācoties vieglākus un
grūtākus priekšmetus, lai gūtu
PANĀKUMUS RĪT? “Apsēsties un
gaidīt brīnumu klēpī saliktām rokām ir
tikpat muļķīgi kā sportistam skatīties
olimpisko spēļu pārraides un cerēt uz
zelta medaļu.”
Pūļu vietā vieglāk ir aizbildināties ar
atrunām, it sevišķi pusaudžu vecumā,
traucē draugi, sociālie tīkli,  slinkums…
Tik daudz kārdinājumu visapkārt! Kā
ar to tikt galā? Kā spēt tiem NĒ
pateikt? Kur spēkus smelties? Kur rast
motivāciju? Sevī, tikai un vienīgi sevī,
kā ēsmu priekšā turot savu dzīves
MĒRĶI – kļūt par LAIMĪGU, izglītotu,
inteliģentu PIEAUGUŠO.
Mīļie, labie, foršie, gudrie pusaudži,
jūs esat lieli malači, taču atcerieties,
ka “mācīties ir tas pats, kas irties pret
straumi: tiklīdz pārstāsi airēt – tūlīt tevi
nesīs atpakaļ.” Ejiet līdzi laikam,
izmantojiet iespējas, pieņemiet
izaicinājumus, pūlieties visu izdarīt
pēc iespējas labāk, atdaliet graudus
no sēnalām, augstu godājot
cilvēciskās vērtības! Lai katra diena kā
brīnišķa dāvana!

Pateicoties jūsu VĒLMEI DARBOTIES,
guvām pieredzi, gan maizīti cepot, gan
konfektes gatavojot, gan atjautības
vai domāšanas uzdevumus risinot,
dziedot, dejojot, sportojot,
saliedējoties, draudzējoties, tuvāku un
tālāku apkārtni un ar to saistītos
vecākus un jaunākus notikumus,
profesijas, tradīcijas iepazīstot, vai
vienkārši blēņas darot, ne kurš katrs
uzdrošinās kabinetā caur aizslēgtām
durvīm tikt un visus tehniskos
darbiniekus sacelt kājās … Arī tā ir
sevis un dzīves izzināšana.
   Vai pietiek ar to, ka jaunietis saprot,
kas vairāk patīk, kas vairāk padodas?
Noteikti nē. 

S k o l o t ā j i   p a r   9.b

Ināra Vilgerte
9.b klases audzinātāja

   Vai     ir divi vienādi viļņi jūrā? Vai ir
divi vienādi cilvēki starp 7 miljardiem
pasaules iedzīvotāju? Diez vai. Taču ir
kāda PĒRLĪTE, kas slēpjas katrā no
mums.   Tas ir TALANTS, spilgtāk vai 
blāvāk izteiktas dotības, kas mums
katram dzīvē palīdz atrast   savu vietu,
savu ceļu, jo “laime vienmēr ir
subjektīva – vienu un to pašu apstākļu
kopums vienu dara laimīgu, otru
nelaimīgu”.
  Arī 9.b klasē vērojama talantu
daudzveidība – no intelektuāļiem līdz
praktiķiem, viens otrs pat gatavs
sacensties ar Silīcija ielejas dižgariem.
Vieglāk   klājas tiem, kas savas
intereses un   aicinājumus izpratuši,
pareizo kursu uzņēmuši un ar vislielāko
ATBILDĪBU, fokusējoties uz 
PAŠATTĪSTĪBU, dodas uz priekšu,
pieliekot lielas   PŪLES, lai sasniegtu
savu izvēlēto mērķi. 

Grūtāk tiem, kas  vēl ir sevis un dzīves
iespēju pētījumos un meklējumos.
Taču“vislielākie gari ir spējīgi tiklab uz
vislielākajiem netikumiem, kā arī uz
lielākajiem tikumiem, un arī tie, kas
soļo lēni, spēj pavirzīties tālu uz
priekšu, ja viņi vienmēr iet taisnu ceļu,
atšķirībā no tiem, kas skrien un noklīst
no tā”.
  Visam savs laiks un  mācīties taču ir
tik interesanti, jo katru dienu var
uzzināt kaut ko jaunu!
Esmu pateicīga par iespēju būt par
jūsu līdzgaitnieku šos trīs gadus,  man
prieks par jūsu AKTĪVO dalību
piedāvātajās  aktivitātēs,  neuzskaitīšu
visas, to tiešām ir bijis ļoti daudz.
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Mūzikas
skolotāja Ineta Kauliņa

Mierīgie un prātīgie. Ar mūziku ne tik
ļoti draugos, tomēr klasē atrodas arī
radošas un muzikālas personības.
Paldies kora meitenēm par darbu kora
nodarbībās! Žēl, ka neizdevās ar jums
aizbraukt uz Skolēnu dziesmu
svētkiem. Paldies par kopā pavadīto
laiku! Lai jums veicas!

Vēstures un sociālo zinību
skolotāja Baiba Mackiala

Lai veidotu nākotni, nekas nav tik
nepieciešams kā sapnis par to.
Sapņojiet, bet neaizmirstiet, ka sapnis
bez plāna tā arī var palikt tikai sapnis.

   Man bija ļoti liels prieks jūs mācīt šos
trīs gadus.  Kopā mēs apguvām jaunas
zināšanas, prasmes un iemaņas,
nonācām pie pārliecības, ka visu ir
iespējams atrisināt, tikai jāzina, kuru
formulu izmantot. Dzīve var būt
sarežģīta, nesaprotama, dažreiz pat
grūta, bet ne matemātika, tā vienmēr
ir
interesanta. Matemātikā katrs no jums
apzinās, kas ir dots, kas jāaprēķina un
kā nonākt pie rezultāta.
   Novēlu katram 9.b klases skolēnam
realizēt savas idejas, nonākt pie
pārsteidzošiem un izciliem
panākumiem un atcerēties, ka
zīmējumus labāk zīmēt ar lineālu un
zīmuli. Lai jums veiksmīgi, radoši un
interesanti turpmākie izglītības ceļi!

Matemātikas
skolotājs Edgars Pankratovs

 Vai varat iztēloties pļaviņu meža
ielokā, kurā zied dažādi pļavas ziedi,
rāmi pūš vējiņš un kurā valda mierīga
līdzās pastāvēšana? Tāda miera un
mīļuma sajūta ir, ieejot 9.b klasē.
Protams, arī te laiks ir darījis savu: no
nedrošākiem skolēniem 7. klasē viņi ir
kļuvuši pārliecinātāki, drošāki, vēl
jaukāki, jo jaukumam jau nav robežu.
  9. b klase ir kā labi konstruēta
mašīna, kas prātīgi un mierīgi uzņem
ātrumu, lai dotos braucienā pa zinību
asfaltētajiem un neasfaltētajiem
ceļiem. Ceļā gadās dažādi: te riepa
jāpiepumpē, te degviela gandrīz
beidzas, bet vienmēr tiek līdz galam.
Arī tagad esam nonākuši līdz pieturai,
bet tas nav gals. Ceļam jau nemaz nav
ne sākumu, ne beigu, ir tikai
turpināšanās. Turpināšanās arī
nedaudz jocīgajā attālinātības laikā,
kuru veiksmīgi pārvarējām,
neskatoties uz kādām tehniskajām
ķibelēm.
   9.b paliks mīļā piemiņā ar savu
labestību, jaukumu, gudriem cilvēkiem,
kas daudz dzīvē sasniegs, lai arī esam
nelielā starpfinišā, pēc kura turpināsim
ceļu.

Latviešu valodas un literatūras
skolotājs Normunds Dzintars
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 Par sevi
   Liela daļa no mūsu klases pazīst cits citu jau  9 gadus, daži ar mums ir tikai pirmo gadu.   Šie gadi vieniem ir
paskrējuši ātri, citam, iespējams, lēni, un tie veido   lielu daļu mūsu dzīves, un šajā laikā mēs viens otru esam
iepazinuši. Gan ekskursijās, gan pasākumos, gan arī ikdienā – vienmēr  mēs esam bijuši kopā. Varbūt mēs citreiz
viens ar otru strīdamies, bet jebkurā gadījumā mēs vienmēr viens otram palīdzam. 
  Piemēru tam ir daudz, bet viens no spilgtākajiem notikumiem bija ‘’neTirās dejas 2020”. Šim pasākumam
gatavojoties, mums visiem nācās saliedēties, jo bez sadarbības tas mums nebūtu bijis iespējams. Deju mēģinājumi
mums notika praktiski katru dienu vairākas nedēļas pēc kārtas. Mēs visi ieradāmies gan no rītiem, gan arī
pusdienlaikos. Tas bija grūti, bet par gala rezultātu mēs bijām lepni.
Pasākumi, kas mums patika visvairāk, bija sporta dienas. Lai gan citreiz varētu likties, ka mēs esam slinki, tā
patiesībā nav. Mēs aktīvi piedalījāmies florbola, basketbola, volejbola, futbola turnīros un citās starpklašu
sacensībās. Un mēs arī esam ieguvuši cienījamus rezultātus šajās sfērās.
  Mums arī ļoti patīk ekskursijas. Šajos 3 gados mēs esam bijuši vairākās ekskursijās Latvijā un Igaunijā. Tās
vienmēr ir interesantas, jo tad mēs varam iepazīt savus klasesbiedrus un skolotāju ārpus skolas telpām, kā arī
redzēt jaunas vietas un iegūt savādāku pieredzi. Tās arī testē mūsu sadarbības spējas, piemēram, lai pagatavotu
ēdienu un vēlāk arī sakoptu aiz sevis naktsmītni.
   Protams, skola jau nav tikai par ekskursijām un pasākumiem, tā ir arī par mācīšanos. Citreiz tasvar likties ļoti
sarežģīti un visbiežāk tas mums ir sasniegums, ja visi ir ieradušies stundās, dažreiz mēs esam par skaļu vai
runājam pretī skolotājiem. Mēs nelepojamies par to, kā esam uzvedušies, bet mēs esam pateicīgi par visām
iespējām, kuras mums devuši dārgie skolotāji, par visām iespējām labot sliktos rezultātus vai iesniegt
mājasdarbus nedaudz vēlāk.  Ceļš, pa kuru mēs esam nonākuši līdz 9.klases finišam, nav bijis rožains. Bet mēs
esam laimīgi par to, cik labi mēs varēsim šo 9. skolas gadu pabeigt un cik maz mums ir nesekmīgo atzīmju
kopskatā.  Tad, kad mēs visi pirmo reizi tikāmies, mēs vēl nebijām draugi viens ar otru, varbūt mēs pat viens ar
otru nerunājām, bet tagad jau mēs esam viens kolektīvs. Tik daudzi notikumi ir notikuši un vairāk pat nav
iespējams iedomāties, kāda dzīve mums būtu vienam bez otra. Ne jau mēs visi vienmēr pavadām laiku kopā, bet
katru darba dienu mūs apvieno viens un tas pats mērķis – iegūt izglītību. Un katru dienu mēs palīdzam cits citam
pie šī mērķa tikt. Palīdzam ar mājasdarbiem, ja kāds nesaprot vai nav izpildījis, arī ar kontroldarbiem, bet tā
sadarbība netiek vienmēr uzskatīta par labu. Arī ar vienkāršām sarunām mēs iemācāmies ko jaunu viens no otra.
Mēs esam kļuvuši par sava veida ģimeni. Mēs esam saliedēti un izpalīdzīgi. Mūsu kopā pavadītais laiks mums
vienmēr paliks atmiņā un varbūt mūsu visu ceļi vēl kādreiz krustosies.

9.C  K L A S E

Klase par paralēlklasēm
Mēs esam 3 paralēlklases, kurās kopumā ir ap 100 skolēniem. Tas ir ļoti liels skaitlis un, protams, starp klasēm ir
neliela sacensība. Sacensību gars ir laba lieta, jo tas mūs iedvesmo darīt visu, cik vien labi iespējams. Atdot visu
enerģiju, lai iegūtu labākos rezultātus un pat, iespējams, uzvarētu. Citreiz var likties, ka klases vienmēr sacenšas
viena ar otru, bet tas notiek tikai tad, kad ir starpklašu sacensības. Kad tādu nav, tad mēs visi esam draugi.
Protams, ne visi, jo reti kurā situācijā tik daudzi cilvēki ir draugi, bet, pat ja mēs neesam labākie draugi, mēs tāpat
viens otru cienām un respektējam.

Vēlējums skolai
Skolai simtgadē novēlam ilgu un progresīvu mūžu, nu tā vēl vismaz 100 gadus. Ceram, ka tā tik daiļa, kāda ir
tagad, paliks vēl ilgi un ka tajā piedāvātās izglītības kvalitāte turpinās augt. Novēlam entuziastiskus, profesionālus
skolotājus un motivētus skolēnus, kuri novērtē savu skolu, lai tās vārds tiktu nests gan Latvijā, gan pasaulē. Mūsu
skolai jau ir ļoti plaša un bagāta vēsture, un cerams, ka turpmākajos gados to spēsim tikai papildināt. 9



S k o l o t ā j i

p a r   9.c

Ineta Kauliņa
9.c klases audzinātāja

Kad satikāmies pirms trim gadiem, es
jau redzu jūs lielus darbošanās gribu.
Bijāt ļoti aktīvi, pašpārliecināti,
darboties griboši, muzikāli!
Nopriecājos- būs cilvēks beidzot
dziedāt un mūzikas instrumentus veikt
griboša klase! Atklājās tas, ka
muzikālāki un zēni nekā meitenes.
Atraktīvāki un mūzikas instrumentus
spēlēja tieši zēni. Par to cilvēku liels
prieks. Sportiska klase. Labi vieglatlēti,
tenisa spēlētāji (mēs vēl par visiem
nākamajiem dzirdēsim!) Radoša un
gudra klase! Es lepojos ar katru no
jums!

Atver durvis
Tu nekad nezināsi
Vai aiz tām gaisma

Cieši aizvērtās durvis
Tava iespēja

Atver...
 

Lai Jums veicas!

Matemātikas
skolotāja Mudīte Puisīte

Jautri, dzīvespriecīgi jaunieši. Lieli
smējēji un pļāpas. Tieši un atklāti
sarunās. Ja kaut ko būs iespējams
nedarīt, tad noteikti arī nedarīs. Klasē
sasniegts ļoti augsts norakstīšanas un
špikošanas līmenis, jo jaunieši ir ļoti
draudzīgi un komunikabli. 9. c klase
mani vienmēr ir patīkami pārsteigusi ar
savu radošumu. Mīļie mūziķi un
mākslinieki, esmu pateicīga liktenim,
ka man bija iespēja kopā ar jums
strādāt. Kristap, tagad uzspēlē kaut ko
“priekš sirds”!

Latviešu valodas un literatūras
skolotāja Nora Serija

  Katra mācību stunda, ko pavadīju ar
9.c, bija izaicinājumiem, notikumiem,
pārdzīvojumiem, emocijām un
izcīnītām uzvarām bagāta.  
 Ir svarīgi, ka  tevi vada kāds
mērķis,  kaut arī pirmajā brīdī to
nesaskati, tādēļ novēlu, lai turpmākais
Tavs dzīves ceļš sagādā
pārsteidzošus, izzinošus, sirsnīgus
brīžus, kas palīdzēs saskatīt un
sasniegt dzīves virsotnes!

Vēstures un sociālo zinību
skolotāja Baiba Mackiala

A.Hermanis ir teicis: “ Ir tādi cilvēki, kas
grib peldēties, bet negrib slapināties.”
Esiet cilvēki, kas saprot, ka bez darba
augļu nebūs. Novēlu jums vairāk
kāroto augļu!

Mājturības un tehnoloģiju
skolotājs Renarts Purmalis

Padomājot par Jums, lielākoties visi ar
lielām ambīcījām un sajūtām par savu
personības lielumu. Spuraini,
protestējoši, bet beigu galā arī spējīgi
uzklausīt. Vai tas ir slikti?  Nē!   Novēlu
pastāvēt par savām domām un, ja
spēsiet to līdzsvaroši sabalansēt ar
uzklausīšanu un ieklausīšanos citu
viedokļos, lieli kalni ir gāžami.   Man
tiešām bija interesanti, jo bija jāizdomā
daudzi visādi individuāli varianti, kā
mums kopā sasniegt ko pienācīgi labu.
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Sveiks, 9. klases absolvent!
Šogad Tev paveicās un eksāmeni nebija jākārto.
Nedomā, ka tas tā turpināsies -   nākamos trīs
gadus Tu pavadīsi neskaitāmas
stundas mācoties un nekam citam Tev laika
nebūs. Labi, kam es to mēģinu iestāstīt?
Patiesībā ar katru gadu Tu skolu izdomāsi
apmeklēt arvien retāk un retāk. Un pat, ja
ieradīsies skolā, tad diena visticamāk netiks
pavadīta mācoties, jo ne jau tas ir tas, ko Tu
atcerēsies no saviem vidusskolas gadiem. Tavā
atmiņā paliks saliedēšanās pasākumi, koru kari,
sporta dienas, pļāpas ar skolotājiem, kā arī lieli
kašķi un vēl lielākā mīlestība klasesbiedru starpā.
Nākamajos trīs gados vari sagaidīt mīļākos,
atsaucīgākos, jautrākos jeb vienā vārdā
visforšākos skolotājus un klasesbiedrus. Izmanto
katru sniegto iespēju, novērtē visu, ko Tev
sniedz ģimnāzija un galvenokārt notici sev! Tev
priekšā ir liels piedzīvojums. Lai
veicas!                                           /Anete  Eine/

Vidusskola vēl pagaidām jums, devītajiem, šķiet
kaut kas svešs un noslēpumains. Jauni
klasesbiedri, skolotāji un notikumi. Iespējams, ka
šobrīd nedaudz iekšēji viss trīc par to, kā būs,
tomēr viens ir skaidrs - nākošie trīs gadi būs
vieni no jaudīgākajiem un reizē bezrūpīgākajiem
jūsu dzīvēs. Galvenais- dzīvojiet šo laiku uz
visiem simts. Visvairāk es novēlu jums sajust
mūsu skolas brīvību, izbaudīt un izsmieties
draudzīgās sarunās ar skolotājiem, atrast jaunus
draugus jaunajās klasēs un ļauties nākamo trīs
gadu vieglumam. Lai jums neaizmirstams laiks
vidusskolā!                                        
 /Marta Maisiņa/
Ienākšana vidusskolā ir jauna ceļa sākums, kas
sev nesīs līdzi jaunus stāstus, piedzīvojumus un
atvērs durvis jūsu tālākajai nākotnei. Izrādiet
cieņu viens pret otru, kā arī pret skolotājiem un
skolu, nebaidoties uzņemties, piedalīties un
darīt! Vidusskola ir laiks, lai atrastu sevi plašajā
pasaulē, nelaidiet garām nevienu izdevību,
nepadodieties grūtībām, jo savu laiku ģimnāzijā
jūs varat izdzīvot tikai vienreiz!   /Renārs Kairis/

Sveiks, jaunais vidusskolēn!
Vidusskola ir viens varen interesants dzīves
posms - jauna klase, jauni draugi un cits
skatījums uz dzīvi. Nesteidzies, izbaudi. Trīs gadi
paskries vēja spārniem, piedalies un iesaisties,
veido atmiņā paliekošus piedzīvojumus, ko ar
smaidu pēc 10 gadiem atcerēsies. Un pats
galvenais, neņem visu tik nopietni. :)                                  
/Elīna Libķena/

Čau, proģimnāzijas absolvent! Atkal klāt ir laiks,
kad būs jāatstāj aiz muguras vecie ieradumi un
rutīna, lai dotos pretī lielajam nezināmajam,
šoreiz tas lielais nezināmais ir vidusskola. Tev
noteikti šķiet, ka tikko, 7. klasē, pirmo reiz spēri
kāju ģimnāzijas gaiteņos, bet nu jau pēc mēneša
sevi ar lepnumu varēsi saukt par vidusskolēnu,
taču, tici man, vidusskola paskries divreiz ātrāk
kā proģimnāzijas posms tavā dzīvē. Tāpēc man ir
tikai viens ieteikums,  ko es tev varu dot- izmanto
visas iespējas, ko tev sniedz vidusskola un tieši
ģimnāzija. Vienīgais, ko es kaut mazliet nožēloju
pēc ģimnāzijā pavadītajiem trīs gadiem, ir tas, ka
ātrāk nenovērtēju un nesāku izmantot man dotās
iespējas. Lai cik muļķīgi sākotnēji neliktos
darboties skolēnu parlamentā vai savas klases
literāri muzikālajā priekšnesumā runāt dzeju, tieši
tie būs mirkļi, ko atcerēsies kā visskaistākos savā
vidusskolas laikā. Tev nekad vairs nebūs tik
daudz brīva laika kā tagad, tāpēc izmanto to!
Iemācies spēlēt mūzikas instrumentu, dibini
grupu, izveido labāko Koru karu priekšnesumu,
izstrādā kādu pozitīvu asprātību, iepazīsties, ar
cik vien daudz skolasbiedriem un skolotājiem
iespējams, ja nu gadījumā esi kautrīgs, parunājies
ar Valdiņu, viņa vienmēr tevi uzklausīs, aizbrauc
ar “Enkura” komandu uz Stokholmu un tā varētu
turpināt vēl ilgi. Neļauj savai augstprātībai vai
kautrīgumam laupīt sev kaut vienu skaistu mirkli.
Tikai no tevis paša ir atkarīgs, vai pēc 3 gadiem
šo namu atstāsi ar gandarījumu un lepnumu vai
sarūgtinājumu un nožēlu un vai atcerēsies šo
laiku kā bezmērķīgi izšķiestu, vai tomēr kā
skaistākos mirkļus savā mūžā.                             
 /Markuss Rihards Dzintars/

D i v p a d s m i t i e   r u n ā
 



 Draugi! Pamatskolas laiks ir aiz
muguras. Jūsu pamatskolas laiks pie
tam bijis tāds, kam vienmēr precīzi
atcerēsieties gada skaitli, droši
stāstot: “Tas bija tai trakajā covid
pandēmijas gadā – 2020.ajā..   Tas bija
tajā gadā, kad cilvēcei bija jāizdara
izvēles par turpmāko pasaules
attīstību, bet mums
jāizvēlas turpmākās dzīves virziens..”
Tad, nedaudz pieverot acis, varēsiet
iegrimt pārdomās un atcerēties šo
trako laiku..:) 
   Tāpēc novēlu no sirds, lai izdodas
izvēlēties! Vai nu klausot vecākiem,
draugiem, vai klausot savai sirdij, vai
savam prātam. Ja šķiet, ka izvēle ir
neiespējama, atcerieties, ka viss ir
labojams un nekas, ko izvēlēsieties un
darīsiet nebūs veltīgi! Arī saprast, ka tā
bija kļūda, vai saprast, ko es patiešām
negribu darīt, ir vērtīgi. Ir jāizvēlas un
jāsper solis tālāk! 
   Un tad tikai uz priekšu - izmantojot
visu, ko esat uzkrājuši pamatskolas
laikā (zināšanas, prasmes, atziņas)
mācieties un lieciet klāt. Zināšanas,
prasmes un atziņas. Būvējiet savu
dzīvi no zināšanām kā pilsētu no
materiāliem - uz pamata
(pamatskolas) būvējot jaunas ēkas
(apgūstot ko pilnīgi jaunu), aizblīvējot
tukšās vietas, izrotājot visu ar
skaistiem rakstiem, būvējot tornīšus
un blīvas aizsargsienas. Un rūpējoties
par visu, kas ir jūsu pilsētā.
Rūpējieties, lai jūsu dzīves pilsēta ir
videi draudzīga, ilgtspējīga, sadarbīga
ar citām. Lai jūsu dzīve nes labumu ne
tikai sev, bet arī citiem.  Traki sarežģīti
izliekas.. bet būs jau labi! Viss izdosies
un notiks tieši tā, kā tam jānotiek! Lai
veicas!
   24. kabinetā vienmēr jūsu   sk. Aiga
Jaunskalže.

V ē l ē j u m i   d e v ī t a j i e m
Mans novēlējums Jums ir neatvadīties
- viss ir tikai sācies. Izbaudiet vasaru,
pavadiet laiku kopā ar tuvajiem,
draugiem, klasesbiedriem un krājiet
neaizmirstamus brīžus, lai septembrī ar
jaunu sparu uzsāktu mācības
vidusskolā!    

Izlaiduma laiks ir kā koša varavīksne -
pilns krāsainu izjūtu. Pilns prieka un
sajūsmas par paveikto,  arī bēdām par
neveiksmēm un, protams,
interesantām atmiņām par kopā
būšanu. Jūsu izjūtas stāsta, ka ir noiets
skaists dzīves ceļa posms. Ceļš - tas ir
jaunas atklāsmes, iespējas un
izaicinājumi. Ceļš - tās ir krustceles un
nezināmais. Kurp doties? Kura
ceļazīme norāda uz veiksmēm un
laimīgo nākotni? Vai jūs pamanāt savas
ceļazīmes? Novēlu jums, katram 9.
klases absolventam, atrast personību,
kurā gribas ieklausīties. Ģimenē, skolā,
draugu pulkā. Un ieklausies sevī!
Savos sapņos un iecerēs, ieskaties
savās ceļazīmēs, kas kā koša
varavīksne aicina tevi nākamai spožai
izaugsmei.   

Mīlestība ir kā pīlādžu ogas. Skaista,
bet tomēr nedaudz rūgta. Lai jūsu
nākamie dzīves gadi ir piepildīti ar
mīlestību. Lai mīlestība ir ne tikai ar
rūgtu piegaršu, bet lai tā dod jums arī
prieku un dzīves piepildījumu it visā!  

     Meine sehr lieben Deutschlernende!
Ein guter HauptschulabschluSs keine
Kleinigkeit. Zu dieser tollen Leistung
gratuliere ich Euch ganz herzlich. In
meinen Augen wart ihr ja schon immer
die Besten.

Domās pāršķirstot mācību stundas,
daudzos zīmējumus, radās atziņa un
vēlējums: Ķerties klāt  un padarīt darbu
tūlīt. Un izdarīt to, cik labi vien
iespējams, un strādāt ar prieku,
izbaudot darba procesu! 

Abām manā devītajām klasēm novēlu
nezaudēt savu jaukumu, tikai audzēt
tos kā taureņa spārnus, krāsainus un
pasakaini skaistus, lai pēc dažiem
gadiem jūs būtu ieguvuši pamatīgu
ceļa maizi tālākajam lidojumam.
Paldies par kopā pavadīto laiku!

Bija prieks strādāt ar šī gada devīto
klašu skolēniem. Klases ļoti atšķirīgas,
katrā sava ''odziņa''. Kopumā visus
raksturo pozitīvisms, laba humora
izjūta, vēlme sasniegt rezultātu visā,
ko dara. Katrā klasē pa slinkuma
pilieniņam, ''skabardziņai''. No sirds
visiem novēlu sasniegt iecerēto,
izvēlēties to, ko tiešām vēlaties,
piepildīt sapņus, nebaidīties no
grūtībām, būt mīlētiem un laimīgiem!

Lai jums veicas atrast vietu un jomu
dzīvē, kur jūs jūtaties viskomfortablāk!
Lai jums ir mērķis, uz kuru doties, un
labas sajūtas, kad mērķis sasniegts!  

Jūs esat pabeiguši vienu atbildīgu
posmu. Tagad katram ir jāizvēlas
nākamais ceļa posms. Novēlu katram
izvēlēties savu pareizo ceļu. 

Sporta skolotāja Ieva Lanka

Fizikas skolotājs 
Artis Freimanis

Ģeogrāfijas skolotāja 
Līga Tetere

Matemātikas skolotāja
Mudīte Puisīte

Sporta skolotājs Aivis Tālbergs

Vācu valodas skolotāja
Sandra Hermere

Vizuālās mākslas skolotāja
Liene Eltermane

Latviešu val. un lit. skolotājs
Normunds Dzintars

Krievu valodas skolotāja
Dagnija Šimanska

Ķīmijas skolotāja 
Aiga Jaunskalže
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