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Tu to izdarīji! Sūtu Tev sirsnīgus sveicienus šajā īpašajā
izlaiduma dienā. 2020.gads ir bijis ļoti dīvains, taču tas
Tevi nespēja apturēt sasniegt vēl nepieredzētas
virsotnes. Šodien varbūt nesaņēmi ziedu klēpjus un
izlaiduma cepurītes, taču pilnīgi noteikti varēji būt daļa
no iespējams īpašākās izlaiduma ceremonijas vēsturē.
Patiešām, kaut kas tāds vēl nebija izdarīts… Cik patiesībā
varam būt pateicīgi, ka pasaule ir attīstījusies līdz tādam
līmenim, ka varam mācīties attālināti un turpināt ikdienas
dzīvi ar salīdzinoši mazām izmaiņām. Ja tā padomā,
pirms pāris gadiem pabeigt skolu tā, kā to izdarīji Tu,
būtu neiespējami. Pavisam drīz arī Tev nāksies izlauzties
no savas ierastās un ērtās pasaulītes, lai iekļautos
nākamajā. Kļūšana par pieaugušo var būt diezgan
biedējoša. Nedrošība par to, kā atrast savu ceļu lielā,
nepazīstamā pasaulē. Nākas apdomāt katru lietu, ko saki
vai dari. Vēl nemierīgāk kļūst, ja Tavi draugi un
klasesbiedri jau, šķiet, izplānojuši savu dzīvi un dodas
mērķtiecīgi uz priekšu. Tomēr cenšanās tikt līdzi kādam
citam spēj nest tikai pārgurumu un dusmas. Tāpēc apsoli
sev: “Es nesteigšos.” Soli pa solītim. Virzies uz priekšu
savā ātrumā, tikai galvenais - nekad nepadodies. Ja kaut
kas neizdodas tā, kā esi vēlējies vai kā sanāk citiem,
ievelc dziļu elpu. Atvēli problēmas risināšanai vairāk laika
un ieguldi vēl vairāk darba. Tu būsi pārsteigts par to,
kādus augstumus spēsi sasniegt. Katru mirkli var
pārvērst iespējā. Šis varbūt nav lielais fināls, ko biji
gaidījis. Taču neuztraucies! Mēs visi ejam cauri tām
pašām grūtībām kā Tu. Nevar noliegt, ka notiek arī labas
lietas - distancēšanās laikā vairāk kā jebkad varam
pievērsties sev un lauzt paši savus limitus. Viens mazs
cilvēks VAR sapņot vislielākos sapņus un likt piepildīties
neskaitāmām iespējām. Atstāj lietas, ko nespēj kontrolēt,
un pievērsies tam, ko vari izmainīt. Nākotnē Tu attapsies
daudzās situācijās, ko nespēj ietekmēt, taču tajos brīžos
atceries, ka vienīgais, ko Tu vari kontrolēt, esi Tu pats.
Tu esi savas dzīves Līderis! Diezgan atbildīgi, vai ne?...
Nevaru vien sagaidīt, kad ieraudzīsim, kāds izvērtīsies
Tavs ceļš uz sapņiem un iespējām šajā pasaulē. Nekad
nepārstāj mācīties un ticēt sev un saviem spēkiem!
Paldies par kopā pavadīto laiku, un lai izdodas VISS, ko
esi iecerējis!

Direktora sleja

 Ir gluži likumsakarīgi, ka Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas
simtgades gadā absolventu klases veido skolas
simtgades dārzu, stādot rododendrus, magnolijas,
lavandu lauku un pīlādzi. Dārzs vienmēr rosina interesi,
ļauj pieredzēt skaisto, daudzveidīgo. Esmu pārliecināts,
ka tas uzskatāmi un patiesi atklāj, kas mēs esam pašreiz,
liecina par mūsu vērtībām un ietekmē arī to, kādi mēs
būsim nākotnē. Jūsu stādītie augi vienmēr vedinās
domāt, ka dzīve turpinās; nāk jaunas paaudzes un veido
stipru Latviju.
Katru no jums varētu salīdzināt ar ziedu, kuram ir noteikti
attīstības posmi – dabiski un bez steigas atvērties,
uzziedēt un turēties pie sava kodola. Mēs maināmies,
augam, mūsu patība atraisās un uzplaukst kā zieds. Tieši
tāpat arī absolventu stādītais dārzs nekad nebūs pilnībā
pabeigts, tas būs augošs un mainīgs.
Audz, zel un zaļo līdzi mūsu ģimnāzijas simtgades
dārzam!

Redaktora sleja

Marta Zamarīte

magnolijas stādīšana

Helvijs valcis

Pīlādža stādīšana



1 2 . a    k l a s e
Par sevi

Mūsu klase vienmēr likusies ne līdz galam saliedēta, bet ar katru notikumu kļuvām tuvāki. Viens no interesantākajiem
notikums ar mūsu klasi vēl joprojām liekas brauciens uz Zviedriju. Vai arī Žetonvakara priekšnesuma gatavošanas laiks.
Varam lepoties ar to, cik daudziem šajā kruīza braucienā parādījās dziedāšanas talants, kāpjot uz karaoke skatuves.
 Mūsu klase beigu beigās ir kļuvusi īpaši saliedēta . Mēs ļoti cenšamies būt kopā un organizējam mūsu pasākumus ārpus
skolas, lai tiktos un izklaidētos. Klase, kuru nekad neaizmirst! Esam bijuši mazliet kautrīgi un atturīgi, taču, saliekot
galvas kopā, esam spējuši radīt ko tādu, kas paliek atmiņā uz ilgu laiku.  Mūsu klase īpaši atšķiras ar to, ka tieši no
mums nākotne nesīs visdažādāko jomu pārstāvjus, jo dalāmies kā valodu un programmēšanas klase. Mēs katrs esam
pilnīgi atšķirīgi. Mūsu klasei ļoti piestāv citāts, kuru izmantojām 10.kl muzikāli literārajā pasākumā “Neviens nav es, katrs
ir mēs”. Laikam jau tad zinājām, ka kaut kādā savādā veidā spējam sastrādāties, būdami tik dažādi. Mēs bijām slinki,
taču vienmēr atradām veidu kā iepriecināt vienam otru un pašiem sevi. Cerams, ka kļūsim atvērtāki, taču vienmēr
paliksim īpaši un unikāli viens otra acīs. Mēs esam interesanti, specifiski un forši. Kāpēc? Jo katram ir savi hobiji un
talanti, kuri kopā veido neapturamu spēku. Vienmēr esam bijuši bohēmisti, dzīvojam, lai ballētu un izbaudītu
klasesbiedru klātbūtni. Jā, uznāk reizes, kad mums gribas darīt tieši  neko. Bet vienmēr esam bijuši diezgan patstāvīgi,
dažreiz arī vieglprātīgi un nenopietni. Runājot par mums un skolotājiem - ir divas galējības - vai nu esam perfektā klase,
kas mācās un ir gudri, vai tik traki, ka jāmaina skolotājs. Zinām, ka ir skolotāji, kuri pa mums noteikti ir sliktās domās, bet
ir skolotāji, kuriem esam mīlulīši. 

 
Notikumi. Ar ko lepojamies.

Varam lepoties ar to, ka esam sasnieguši spēju nepadoties, lai arī kādi zaudējumi ir bijuši. Uz katriem “Koru kariem”
devāmies ar lielāku mērķi kopā pavadīt laiku nekā gūt kādu vietu. Kad 11.klasē ‘’Koru kariem’’ bez ārpusskolas palīgiem
paši uztaisījām spriedzeklīgu priekšnesumu, bijām īpaši gandarīti. Notikumu ir bijis daudz. Īpaši jautri ir gājis klases
tusiņos. Rīkojām dažādus klases vakarus , lai būtu vairāk pozitīvu atmiņu. Mūsu klasei iet grūti ar kopā savākšanos, bet,
kad runa iet par klases ārpusskolas pasākumiem, tur problēmu nav. Noteikti varam lepoties ar to, ka salīdzinoši bieži
tikāmies ārpus skolas, lai pavadītu laiku viens ar otru. Interesants bija ceļš uz kopīgu panākumu, kas bija Žetonvakara
priekšnesums. Lai arī cik grūts un   nedaudzsološs bija gatavošanās sākums, beigu beigās varam tikai priecāties par
rezultātu un katrs par savu ieguldījumu tajā. Esam lepni par savu patstāvību un, ka paši risinām savas problēmas. Mēs
varam lepoties ar to, ka vienmēr esam pozitīvi un smaidīgi! 

Par paralēlklasēm
Paralēlklases vienmēr šķita saliedētas un gatavas izpalīdzēt ar kādiem kontroldarba jautājumiem  un vienmēr mums ir
bijis labs kontakts. Vienvārdsakot - forši cilvēki! Vienīgi, pasākumiem tuvojoties visi ‘’uzvilkās’’ viens uz otru, jo nevarēja
sadalīt skolas zāli mēģinājumiem. Klases vienmēr šķitušas ļoti aktīvas dažādos skolas pasākumos un dažreiz, tā teikt,
soli pa priekšu mums! Tie ir arī bijuši visdraudzīgākie ienaidnieki, ar kuriem tik pat ļoti gribējās sadraudzēties kā
sacensties. Katra paralēlklase vidusskolas ceļu izdzīvoja atsevišķi - katra kā maza cilts, kurai ir savas tradīcijas un
kopīgas intereses. 12.c klase mums pagājušogad zaga laiku mēģinājumiem priekš ‘’koru kariem’’, bet viņu priekšnesumi
vienmēr bija visjautrākie. Kad bijis jāsadarbojas , tad vienmēr tas ir izdevies un bijis patīkami darboties kopā.

Novēlējums skolai simtgadē
Skolai vēlam ilgu mūžu, lai pieredze caur šo skolu vēl ilgi ietu paaudžu paaudzēs. Novēlam spēcīgu skolas kolektīvu, lai
vienmēr smaids uz darbu ejot, jo darbinieki un skolēni tiešām strādā un mācās skaistākajā skolā Latvijā! Lai katra
jaunpienācēju klase spēj apzināties un novērtēt, cienīt un godāt skolu un tās vārdu, kā arī lepoties par savu piederību.
Novēlam tikai turpināt augt, gan kā skolai, gan kā cilvēkiem - atvērtībā, kas mūsu skolas vērtības tur uz saviem pleciem.
Turpināt būt tik pat īpašai un nezaudēt savas tradīcijas, turpināt radīt īpašus cilvēkus, nepazaudēt savu statusu vēl
vismaz gadsimtu. Audz liela un stipra - tā tik uz priekšu!
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Mana pirmā audzināmā klase, tāpēc jo
īpašāka. Nesalīdzināma, vienreizēja,
mana. Atceroties pirmo tikšanās reizi 10.
klases 1. septembrī, prātā nāk divas
lietas – uztraukums un neziņa. Neziņa
par to, kā tas būs, kā sadraudzēsimies,
kā sadzīvosim, ko gaidīt, ko negaidīt?! 
Satraukums, jo šis viss notiek pirmo
reizi. Viens pēc otra durvis sāka vērt viņi
– topošie ‘’manējie’’, ‘’savējie’’, ‘’mani
mazie’’, kā es vēlāk nereti viņus mīlēšu
dēvēt. Un, izrādās, tikpat nobijušies un
neziņas pilni kā es. Tā nu mūsu
draudzēšanās varēja sākties. Īpaši
spilgts, notikumiem raibu raibs un
piesātināts bija tieši pirmais – 10. klases
– gads! Lēnām sapazināmies,
iedzīvojāmies, pierīvējāmies. Iepazinām
viens otra stiprās un ne tik stiprās
puses. Dalība skolas ārpusstundu
pasākumos jo īpaši palīdzēja mums
vienam otru labāk ‘’ieraudzīt’’. Tālākais
laiks jau paskrēja vēja spārniem un
tagad esam pietuvojušies mirklim, kad
jāatvadās. Gājis raibi, tā kā arī iesākās
mūsu stāsts – esam draudzējušies,
kašķējušies, ballējušies, priecājušies par
uzvarām un skumuši par zaudējumiem.
Raibi esam arī kā kolektīvs – katrs tik
dažāds un savā būtībā īpašs. Tāpēc
brīžiem varēja likties, ka visiem kopā
mums neizdodas rast kopīgu skatījumu.
Bet tieši tas ir tas skaistākais, ka esam
bijuši spiesti pielāgoties, sadarboties un,
nepazaudējot sevi, meklēt kopīgo, to
atrast un tādējādi bagātināties. 

Skolotāji par 12.a
Beigās esam kļuvuši par kolektīvu, kuru
žēl ir atstāt, kura pietrūkst ilgākas
atšķirtības brīžos, kuru gribas sajust un
izbaudīt kopīgos pasākumos un ikdienas
sīkumos. Ja bija laiks, kad bieži
atskanēja frāze ''neesam saliedēti’’, tad
tagad dzirdu tādus vārdus kā ‘’ir iegūti
draugi uz mūžu’’, ‘’būs skumji bez
visiem’’, ‘’super klase- nekad
neaizmirsīšu’’. Man kā ‘’mammai’’ par to
liels prieks. Esmu bijusi daļa no skaista
mirkļa – draudzības. Bet nekas jau
nebeidzas... tikai turpinās. Turpinās
ceļš, kura līkločos novēlu saglabāt savu
unikalitāti, neapjukt un noticēt sev.
Atrast savu aicinājumu un dzīvot
saskaņā ar to.

 
Angļu valodas skolotāja

Dace Groduma-Vīriņa
Klase, kurā angļu valodu mācīt bija ļoti
aizraujoši, jo skolēni bija atsaucīgi. Šajā
klasē zēni un meitenes vienmēr ļāvās
maniem izaicinājumiem. Apzinīgi un
motivēti jaunieši, kuriem svarīgs bija ne
tikai rezultāts, bet arī mācību process.
Šī vasara mums visiem ir mazliet
savādāka. Novēlu jums ikvienam šo
laiku uztvert kā izaugsmes un
mācīšanās brīdi, jo katras grūtības, katra
nepierastā situācija mums kaut ko
iemāca. Lai jūsu tālākais izglītības ceļš
sniedz jums gandarījumu.
Un atcerieties : “The beautiful thing
about learning is that no one can take it
away from you.”  (B.B. King)

12.a klases audzinātāja 
Vita Zitmane

Latviešu valodas un literatūras
skolotāja Līga Tālberga

Es Jūs esmu iepazinusi kā gudrus,
nosvērtus, vairāk uz sevi vērstus
jauniešus. Man bija prieks strādāt ar
Jums, redzēt, kā pamazām sākat
„vērties vaļā”. Kopā būšanas laiks ir bijis
īss, bet esmu pamanījusi, ka klasē daudz
talantu, kurus vajadzētu tikai pulēt.
Katram pumpuram ir vajadzīgs laiks,
saule, gaiss un mitrums, lai uzziedētu un
nestu sēklas. Tā arī mēs savas vēlmes
ar varu nevaram īstenot. Neatlaidība un
sīksta pacietība vainago darbu un palīdz
arī mazā dārzā izaudzēt krāšņas rozes.
Lai krāšņi ziedi!
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Fizikas skolotājs 
Arnolds Šablovskis

Manuprāt, fizikas stundās ar 12.a
klases skolēniem mēs sapratāmies
labi. Gandrīz visiem bija nopietna,
atbildīga attieksme, un mēs varējām
veiksmīgi izprast fiziku.   Vēlos īpaši
pieminēt Kerenu Ansoni, kura vienmēr
izcēlās ar savu izpratni un varēšanu.
Fizikas uzdevumus Kerena katru
stundu centās izpildīt visus un iegūt
labu novērtējumu. Ja uzdevu kādus
grūtākus uzdevumus, tad vajadzēja
skatīties, kā tas padodas Kristai
Kuzminai, Sidijai Cionelei, Karīnai
Martīnovai, jo arī viņām parasti   tie
grūtības nesagādāja. Ja kādam
nopietnākam jautājumam vajadzēja
atbildi, tad bija jāgriežas pie Jēkaba
Uļska. Daniels Vološinovs, vienīgais no
klases, veiksmīgi gatavojās fizikas
eksāmenam, bet līdz eksāmenam
nenonāca. Iegūtais viņam noteikti
noderēs studijās. Kaut gan Deizijai
Eičinai un Katrīnai Šedlerei  ir daudzas
citas intereses, manuprāt, fizika viņām
vienkārši patīk. Arī daudziem citiem
skolēniem, pēc maniem vērojumiem,
fizika šķita diezgan interesanta. 

Lai fiziku no ģimnāzijas laika Jums
izdodas atcerēties kā diezgan

interesantu, saprotamu. Lai veicas!

Vācu valodas skolotāja 
Ināra Vilgerte

 
“Dzīve ir ne tikai tūkstoš neizkarotu
kauju un ne tikai neskaitāmas virsotnes,
kurās vēl tikai jāuzkāpj. Dzīve ir ikdiena,
kurā jācenšas svētku atblāzmu
saskatīt.” (D. Zigmonte)
Mīļie, labie, foršie jaunieši, 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!
 

Krievu valodas skolotāja 
Gaļina Šestakova

Jūs esat skolēni ar savu viedokli, ironiju
par dzīvi. Atcerieties, ka pats galvenais
dzīvē – būt labam cilvēkam! Lai visas
zināšanas, kas iegūtas skolā, noder
dzīvē!

Matemātikas skolotāja
Sandra Šulme

Manuprāt, īsti ģimnāzisti- centīgi,
mērķtiecīgi un atbildīgi, tanī pašā laikā
var arī pajokot, bet pēc tam turpināt
pievērsties matemātikai. Bija gatavi
sadarboties, lai iegūtu labāku rezultātu.
Novēlu atcerēties, ko stundās runājām,
ka galvenais nav būt izciliem
matemātiķiem, bet labiem cilvēkiem:).

Bioloģijas skolotāja 
Lilita Lepse

Šo mirkli - ,, iziet lielajā dzīvē” :) -
savulaik piedzīvojis ikviens no mums.
Tagad šim pulciņam lemts pievienoties
divpadsmitajiem. Kādi viņi ir?
12.a - atsaucīgi, apdomīgi, atbalstoši
“Paļaujies, ka esi tieši tur, kur tev
jābūt. Atbrīvojies no pretestības un
ļaujies notiekošajam! Dzīve ir ceļojums,
kas jābauda. Jo ātrāk to saprotam, jo
pilnvērtīgāku, krāsaināku un
izteiksmīgāku to veidojam. “

(A.Kindzule)
Lai pozitīviem pārsteigumiem un
piedzīvojumiem bagāts jūsu ceļojums!
Lai izdodas īstenot visas ieceres un
vēlmes!

Vēstures skolotāja Ineta Drēže
Pēdējā gada atmiņas. Pirmdienas rīta 
stundas, sajūta, ka lielākā daļa vēl nav
atmodušies, uzdotais jautājums ilgi
paliek bez atbildes…. Tomēr tieši šajā
klasē mācījās skolēni, kuri ar vēsturi
bija uz tu, gudri, zinoši un atsaucīgi   
(īpašs paldies  Matīsam un Deizijai par
dalību vēstures olimpiādē un labajiem
rezultātiem!) 
Attālinātā mācību procesa laikā jūs
parādījāt to, ka esat apzinīgi un
pieauguši, gatavi patstāvīgi strādāt,
prieks par jums!
Novēlējumā Imanta Ziedoņa vārdi:
“Pamatprasība ikvienam- esi darbīgs.

Šis ir tavs laiks un vieta. Te ir tava
iespēja.”
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1 2 . b   k l a s e
Par sevi

12.b klase - klase, kas par savu eksistenci liek manīt ik dienu, sākot jau ar to, ka to veido 23 foršas, daudzpusīgas
meitenes un 7 izpalīdzīgi un kolosāli džeki. Klases unikālais sastāvs ir licis dažādus pārbaudījumus klases kopīgo izvēļu
veikšanā un problēmu atrisināšanā. Pilnīga meiteņu klase, klase, kuras smieklu diapazons pārspēj visu pārējo vidusskolu.
Lai arī meiteņu klase, sporta pasākumos nekad neatpalikām no paralēlklasēm un aktīvi iesaistījāmies arī pārējos skolas
rīkotajos pasākumos. Ar pārējiem skolas pasākumiem mums vienmēr gāja ellīgi, klases lielākā problēma vienmēr bija
daudzpusīgie viedokļi, taču gala produkts vienmēr sanāca veiksmīgs, vismaz, mūsuprāt. Kā mūsu klases spilgtāko
notikumu mēs noteikti atcerēsimies mūsu vienīgo ekskursiju pa šiem 3 gadiem vidusskolā, ekskursiju, kuras laikā
piedzīvojumu netrūka un, atceroties vien tos, smaidi uz lūpām. Vēl ļoti spilgta mūsu atmiņa ir Žetonvakars un kopīgā
gatavošanās tam. Žetonvakars bija pēdējais mūsu kopā pavadītais pasākums kā klasei pirms ārkārtas stāvokļa valstī, kā
arī tas bija pasākums, kas mums pavisam nopietni lika pievērsties sagatavošanās procesam. Mēģinājumu grafiks tik
saspringts, bet mēs kā klase cītīgi gatavojāmies. Ieguvums - pasakains rezultāts. Mēs esam klase, kura ir trakā špikotāju
klase, piedodiet, skolotāji, bet, ja mūsu visus špikerus savāktu kopā, ko pa šiem 3 vidusskolas gadiem esam sarakstījuši,
tad noteikti varētu skolas aulā izlīmēt tapetes. Mūsu klasi mēs gribētu definēt, izmantojot šādus vārdus - daudzpusīga,
skaļa, pilna ar jokdariem, ballētājiem, gudriem un ļoti enerģiskiem cilvēkiem, kas ir savas laimes kalēji un sava zelta ceļa
gājēji. Viens par visiem, visi par vienu !

Par paralēlklasēm
12.a klase 
Mūsu laika biedri, mūsu paralēlklases biedri, mēs viņus sauktu par tiem klusajiem un dziļajiem ūdeņiem. 12. a klase šķiet,
iespējams, klusāka kā pārējās klases. Klase ar daudziem talantiem- labiem sportistiem, muzikāliem skolēniem-, kas
tāpat kā mēs nebaidās no izaicinājuma. Mums visspilgtākā asociācija ar viņiem ir svecīšu dedzināšana un dzejoļu
skaitīšana pasākumos, kā arī skaistie vokāli. Klase ar savu mierīgo dabu un vēso dzīves pieeju. 
12.c klase 
12.c klasi mēs sauktu vienā vārdā - spridzekļi. 12.c šķiet ļoti saliedēta klase, kas ar savu unikālo sastāvu, kur pārākumu
ņem džeki, ir ļoti atraktīvi un zinoši. Šī klase ir tā, ar kuru kopā dalījām savu bēdu matemātikā, dalījāmies ar
kontroldarbiem un līdzējām vieni otriem, kā spējām. Šīs klases enerģija plūda pāri malām īpaši tad, kad bija jāuzstājas,
klases oriģinalitāte un unikālās idejas bija nepārspējamas, viņi ir ļoti enerģiski un viņus pavisam noteikti nevar
nepamanīt, jo viņi visu dara ar pilnu atdevi. Klase ar savu raksturu un savu īpašo enerģiju. 
12.d klase  
Mūsu laika biedri, mūsu paralēlklasesbiedri, mēs viņus sauktu par tiem sportiskajiem un erudītajiem, vienā vārdā -
aktīvistiem. 12.d klase šķiet ļoti aktīva klase tieši sporta pasākumos, liekas saliedēti un ļoti erudīti. Kopā ar d klasi nav
sanācis daudz laika pavadīt, bet liekas, ka šajā klasē mācās jauki un atsaucīgi cilvēki, radoši prāti. Šī ir klase ar savu
enerģiju un aktīvu garu.
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Skolotāji par 12.b

izturīgi, jo nekad nav čīkstējuši, pat
tad, ja darbiņi, kas bija kā klasei
jāizdara, ne īpaši gāja pie sirds un
radīja zināmu pretestību. Jūs, mani
mīļie, vienmēr spējāt rast
risinājumu, ieklausīties viens otrā
un bez skaļiem strīdiem vienoties
par veidu, kā šo problēmu risināt.

pamatīgi, jo vienmēr ir virzījušies
tikai uz mērķi. Un tas nekas, ka
kādā no spieķiem šad un tad
parādījās plaisas vai robi, jo gan
jūs, gan es zināju, ka pārējie to
kompensēs, atradīs   veidu, kā
palīdzēt, uzmundrināt, atbalstīt un
rast sevī spēku nepagurt, bet,
iekļaujoties kopējā ritmā, doties uz
priekšu.

patstāvīgi, jo jūs ripojāt.Jums
nevajadzēja mani kā stūmēju,
bakstītāju un kustinātāju. Kustība
bija jūsu esība, un es dažreiz biju
tikai kā virziena norādītājs. Jūs
spējāt bez manas klātbūtnes tikt
galā ar mācībām, gatavošanos
pasākumiem, sporta spēlēm un
citām ārpusstundu aktivitātēm.

12.b klases audzinātāja
Elizabete Sirotina 

 
Trīsdesmit spieķi, kas saistīti vienā
rumbā, un ratu vieglumu nosaka
tukšums starp tiem… Salikums
patiešām bijis ļoti veiksmīgs, jo 12.b
rati šos trīs gadus ir ripojuši
nevainojami. Tie ir bijuši pietiekami:

atvērti, jo jūs esat pratuši pieņemt
cits citu tādu, kāds nu jūs katrs
esat, uzturēt draudzīgas
savstarpējās attiecības, prasmi
sarunāties ar pilnīgi visiem.

eleganti, jo vienmēr pievērsāt sev
nedalītu uzmanību tajos brīžos, kad
apstājāties skolas aulā uz skatuves.
Jā, jums bija, ko teikt un ko rādīt, jo
visam piegājāt ar milzu atbildību
un  atdevi, un jūs tikāt arī atbilstoši
novērtēti;

un ļoti, ļoti mīļi. Es mīlēju jūs, un
sajutu arī to, ka jūs mīlat un
novērtējat mani kā savu skolotāju.
Paldies jums par to!

Šis ceļš nu ir galā. Jūs katrs turpmāk
būsiet kāda cita mehānisma skrūvīte,
atslēdziņa vai pamats. Atvadoties no
jums, mani mīļie 12.b, es jums gribētu
veltīt R.Baha vārdus: “Tu vari nokāpt
tikai no tām smailēm, kurās esi
uzkāpis. Bet, ja izpletīsi spārnus, tu
aizlidosi tālāk.” Nebaidieties izplest
spārnus un lidot, jo tās jau būs citas
tales, ko sasniegsiet, salīdzinot ar ratu
ripojumu!

Matemātikas skolotāja 
Aira Mazure  

  Ar šo klasi strādāju 3 gadus. 10.klasē
ienāca daudz jaunu skolēnu, un mana
pirmā doma bija - vai varēsim
sastrādāties?

Bet biju patīkami pārsteigta, ka
problēmu praktiski nebija. Skolēni ir
atvērti un draudzīgi. Lielākā daļa
labprāt piedalījās stundu darbā, un
visas problēmas varējām atrisināt. Mēs
lieliski sastrādājāmies. Paldies jums par
to!
Gribu visiem novēlēt dzīvē sasniegt
izvēlēto mērķi. Lai jums visiem veicas!

Krievu valodas skolotāja 
Gaļina Šestakova

  Liela meiteņu grupa - ļoti aktīvas,
dažas -   īpaši emocionālas. Maz zēnu,
tie mierīgi, tomēr par savu viedokli spēj
pastāvēt. Ceru, ka krievu valodas
stunda palīdzējušas jums kļūt
tolerantākiem un atvērtākiem jaunām
kultūrām. Lai jums izdodas piepildīt
sapņus!

Angļu valodas skolotāja 
Inga Holande

Jūsu  īpašums ir tajā, ka bijāt
viscentīgākā, visapzinīgākā,
visizdarīgākā grupa, ar kādu man
jebkad nācies sadarboties. Man
vienmēr bija prieks jūs sagaidīt klasē,
jo zināju, ka, lai ar kas tiks darīts, tas
tiks izdarīts. Jūs arī esat grupa ar
spēcīgu savu viedokli un zināt, ko
gribat. Man mūsu sadarbība bija ļoti
patīkama, un, ja varētu, es jūsu grupu
'noklonētu', lai man ir vēl daudzas kā
jūs. Tik feini jūs bijāt.
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Fizikas skolotājs 
Arnolds Šablovskis

12.b. klases skolēnus varētu raksturot
kā  mierīgus, nosvērtus, atbildīgus,
darbīgus. Mācīt fiziku bija diezgan
viegli,   jo jūs bijāt prognozējami un
gandrīz viss   iecerētais vienmēr
izdevās. Bieži pūles gan   prasīja, lai
Toma Zubareva nepārtraukto runāšanu
mazinātu, jo tā parasti neatbilda
stundas tēmai. Bet tā kopumā mācīt
fiziku grūtības nesagādāja,  tāpēc vēlos
pateikties visiem par veiksmīgu
sadarbību. Īpašs prieks par Megiju
Valteri, kas varēja izdarīt vairāk par
prasīto, veiksmīgi startējot fizikas
olimpiādēs un mērķtiecīgi gatavojoties
fizikas eksāmenam.   Vēl vēlos atzīmēt
Luīzi Tereščuku, kura vienmēr centās
izprast, noskaidrot, un tas atspoguļojās
viņas pārbaudes darbos.   Pēdēja
pārbaudes darbā Luīze vienīgā uzdeva
jautājumus e-vidē. Atceros arī   Endijas
Līgas Rūjas drošos jautājumus, lai
noskaidrotu kādu fizikas lietu, Lindas
Annas Jēkabsones centību. Nezinu, vai
tā bija, bet 10. klasē, kad mācījāmies
pētniecisko darbu par upes ūdens
ātrumu un platumu, teicu, ka jāiet uz
upi, jāmēra upes dziļums, platums un
ūdens ātrums. Manuprāt, Linda to arī
izdarīja,   kaut gan tas bija domāts kā
joks.   Edgars Drekslers arī visu kārtīgi
apsvēra un tad pajautāja vēl
nesaprotamo. Mariss Jānis Tiļugs spēja
patstāvīgi gandrīz visu apgūt bez
skolotāja palīdzības. Protams, arī
daudzi citi labi strādāja, domāja, jautāja
un apguva. Nu tā mēs iedziļinājāmies
fizikas nozarē.   
Lai visiem dzīvē noder fizikas stundās

iegūtais, un lai iecerētos mērķus
izdodas sasniegt!

Latviešu valodas un literatūras
skolotājs Normunds Dzintars

Ar 12.b klasi saistās gan 6 gadu, gan 3
gadu posma atmiņas. Ar daļu jau bijām
labi sastrādājušies pamatskolā, ar daļu
iepazināmies vidusskolā. 30 jauki
cilvēki nu ir gatavi pamest ģimnāziju,
lai ar ģimnāzistu spārniem laistos
pasaulē. Ceļš ne vienmēr bija viegls,
bet vieglu ceļu jau nav pēc būtības. No
viegliem ceļiem ir jāuzmanās, lai
neieslīgtu iluzorā viegluma sajūtā.
Patiesu vieglumu sniedz padarītu
darbu sajūta. Sadarbojoties ar 12.b
klasi, paliks atmiņā radošie darbi
literatūrā, kur nu izpaudās tāds
radošais potenciāls, ka to varētu
apskaust vismaz viens arhitektu birojs,
režisoru kurss, operatori un gleznotāji.
Vienā klasē bija iespējams viss, ko
piedāvā visa radošā industrija kopā. 
Ceru, ka, aizejot studiju gaitās, šīs
prasmes nekur nepazudīs. Mācībās
klātienē patika tas, ka daudzi
iedziļinājās līdz vissīkākajām detaļām,
cerams, ka pārējie arī drīz tā darīs, jo
viss nāk ar laiku un pacietību, un
mīlestību. Ir cilvēki, no kuriem
negribētos šķirties vēl ilgi, bet
Izglītības likums nepiedāvā šādu
iespēju. Neklātienē, protams, bija
grūtāk, jo pietrūka ciešākas
saskarsmes, bet nu varonīgi esam šo
distancēšanās tuksnesi pārvarējuši.
Lai izdodas veiksmīgs lidojums
Latvijas un pasaules plašumos!
Izdzīvojiet dzīvi tā, lai nekā pēc tam
nav žēl. Ja ir pārāk skumji vai pārāk
priecīgi, nāciet ciemos!
Mūsu adrese ir nemainīga tā pati –
baltā ģimenes māja Ausekļa ielā 9.

Vēstures skolotāja Ineta Drēže
Jautri, dzīvelīgi, ar humoru! Lielu
mīlestību pret vēsturi neizrādīja, tomēr
bija visaktīvākie patriotisma nedēļas
braucienā uz Rīgu, kad tika apmeklēti
Brāļu kapi, Brīvības pieminekļa goda
telpa un teātra izrāde “Katls”. Ar jums
bija interesanti, gan diskutējot par
vēstures tēmām, gan vienkārši runājot
par dzīvi. 
Jūsos ir daudz labestības,
nepazaudējiet to! Gudrību, skaistumu,
priecīgumu, darbīgumu var kopt un
veidot sevī vien. Viens pats.
SADERĪBU, DEVĪGUMU, TAISNĪGUMU
var izveidot tikai kopā ar citiem. 

(Imants Ziedonis)
  Lai izdodas!

 
Bioloģijas skolotāja

Lilita Lepse
Šo mirkli - ,, iziet lielajā dzīvē” :) -
savulaik piedzīvojis ikviens no mums.
Tagad šim pulciņam lemts pievienoties
divpadsmitajiem. Kādi viņi ir?
12.b – burvīgi, bezbēdīgi, brālīgi
“Paļaujies, ka esi tieši tur, kur tev
jābūt. Atbrīvojies no pretestības un
ļaujies notiekošajam! Dzīve ir
ceļojums, kas jābauda. Jo ātrāk to
saprotam, jo pilnvērtīgāku, krāsaināku
un izteiksmīgāku to veidojam. “

(A.Kindzule)
Lai pozitīviem pārsteigumiem un
piedzīvojumiem bagāts jūsu ceļojums!
Lai izdodas īstenot visas ieceres un
vēlmes!
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1 2 . c    k l a s e
Par mums

Ģimnāzisti jau zina, ko nozīmē būt c klasei. Mūsos valda nemitīga jautrība, piedzīvojumi,
sportiskums, gatavošanās pasākumiem pāris dienas pirms tiem, mērķtiecīgums un mūžīga
mācīšanās. Visatšķirīgākā klase no visiem divpadsmitajiem. Paldies visām 12.klasēm, jo uz viņu fona
mēs izskatījāmies labi. Sagatavoties priekšnesumam divās dienās – vieglāk par vieglu, un vēl paķert
godalgotas vietas. 

Ar ko lepojamies
Mēs lepojamies ar Ludmilu, jo viņa ir tā, kura vienmēr iesaistījās mūsu pasākumos. Protams,
priecājamies, ka beigu beigās katru pasākumu spējam izveidot jaudīgu un atmiņā paliekošu.

Par paralēlklasēm
12.a klasē mācās otrais garākais cilvēks Liepājā -  pirmais Porziņģis, otrais Daniels Meļķis. Vienmēr
visam gatavojas laicīgi un cītigi, vienīgi nekur tālu nav tikuši. Tas nemaina faktu, ka bija prieks kaut
mazliet iepazīt jūs dažādos pasākumos.
12.b klase ir pirmā meiteņu klase, kura piedalās VISUR - ar vai bez puišiem, tam nav nozīmes. Spirta
sastāvu pārbaudījuši visos veidos. Paldies Jums par sadarbību matemātikā un vēl šur tur.
12.d klasei  īsi un kodolīgi par vidusskolas gadiem – paldies par fizikas darbiem! Mēs pat ar vārdiem
nespējam izteikt, cik daudz mums tas nozīmē!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novēlējums skolai simtgadē
Lai turpmākos ģimnāzijas gadus ir tikpat jaudīgas c klases kā bijām mēs!
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Skolotāja par 12.c 

Ludmila Seredina
 

Nu sveiki, jaunieši!
Šodien jūs esat jau absolventi,
pieaugušie cilvēki, kuriem drīz sāksies
pavisam cita dzīve. Un es jums
pastāstīšu par savu 10.c, 11.c, 12.c
klasi. Tagad es varu teikt droši –SAVU.
Bet, kad pirmo reizi mēs satikāmies –
ieraudzīju un sapratu – būs interesanti.
Un vairāk par to pārliecinājos, kad
notika pirmais pasākums –
saliedēšanās. Palika interesantāk
kvadrātā. Atceros, ka vadītāji teica, ka
mums klasē nav izteiktu līderu. Es
ieraudzīju vairākus. Tā organizēt
vakara rosības – tā ir māksla!!!!
  Šo gadu laikā esmu pārliecinājusies,
ka man bija taisnība.

Tā kā grūti uzreiz  bija  iegaumēt visus
jūsu vārdus, bieži vien jūs dzirdējāt:
-  Grobiņa! Neklusējam, izsakām savu
viedokli!
- Nīca! Mēs varam pa nopietno, lūdzu!
- C klase! Vot šī bija interesanta ideja!
- A klase! Mēs atnācām te papļāpāt vai
piedalīties klases stundā?
Bet jau pavisam drīz katram parādījās
savs vārds, viedoklis, taisnība.

10.c klase 
Mēs esam darbīgi. Mācāmies
sastrādāties, atrast kompromisu,
sagatavoties pasākumiem, pasmieties
un , protams, pastrīdēties. Un kā jūs
mani lutinājāt!!! Literārais konkurss,
ekskursijas, koru kari,  ZZ čempionāts.
Piedalāmies visur, spēlējam pēc
noteikumiem, meklējam sevi.

11.c klase
Mācāmies, sākam kavēt. Pēc vārdiem -
  “Vai tas tikai man ir vajadzīgs?” -
piedalāmies   pasākumos, kamēr
neparādās   2 vārdi….. “Lai līst”.
Mēģinām darīt kā visi, klausāmies
padomus, kamēr 2 dienas pirms
pasākuma atļaujam sev būt tādiem,
kādi mēs esam. Ņemt to visu vieglāk
un nebaidīties pasmieties arī par sevi.
Saprotam , ka VARAM.

12.c klase
Mēs VISU zinām, VISU protam! Sporta
dienā skrienam pa savu trajektoriju  un
bingo! Nedēļu jāgatavojas
pasākumam? Nē, mums   2 dienas ir
par daudz :) Sporta sacensības? Kas
var būt labāks par šo! Balles?  Uz visu
klapi! Oj! Aizmirstam ka jāmācās. Bet
vienmēr skan brīnumvārdi : “Skolotāj!
Nu taču viss būs kartībā!” Un rezultātā
viss arī ir labi.
Nu ko. MANA klase! Man bija labi ar
jums, un prieks, ka atmiņas
saglabāsies ilgi, jo ir, ko atcerēties un
par ko atcerēties.
Bet man novēlējums jums būs tāds:

Mūžu dzīvo, mūžu mācies. 
Kam tik iziet cauri dzīvē mums nav

nācies. 
Gadi skrien, gadi skrien, vecāks

nepaliec.
Vienmēr jūties jauns, un tu uz citiem

neskaties.

Jūs jau zināt, kāpēc ir tādi vārdi!
Lai jums veicas un viss piepildās!
Nāciet ciemos! Vienmēr gaidīšu!

Skolotāja Ļuda!
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Latviešu valodas un literatūras
skolotāja Nora Serija

Katra mācību stunda, ko pavadīju ar
12.c klasi, 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!

Matemātikas skolotāja 
Aira Mazure

Lieliska klase. Klase, kurā gāju
atpūsties. Ne vienmēr mums viss bija
kārībā ar '' zināšanu apgūšanu '', bet
tikām arī tam pāri. Klase draudzīga,
labprāt kontaktējas savā starpā, kas
viņiem palīdzēja apgūt '' grūto ''
priekšmetu. Mana pārliecība, ka mēs
ar klasi bijām atraduši ļoti labu
kontaktu.
Klasei gribu novēlēt - Lai jums dzīvē
nav tikai datoru un viedtālruņu, lai
nepazūd sirdssiltums un cilvēciskums.
Lai katram izdodas sasniegt iecerēto!

Bioloģijas skolotāja
Lilita Lepse

Šo mirkli - ,, iziet lielajā dzīvē” :) -
savulaik piedzīvojis ikviens no mums.
Tagad šim pulciņam lemts pievienoties
divpadsmitajiem. Kādi viņi ir?
12.c – cilvēcīgi, citādāki, centīgi (ja
grib, tad var)
“Paļaujies, ka esi tieši tur, kur tev jābūt.
Atbrīvojies no pretestības un ļaujies
notiekošajam! Dzīve ir ceļojums, kas
jābauda. Jo ātrāk to saprotam, jo
pilnvērtīgāku, krāsaināku un
izteiksmīgāku to veidojam. “

( A.Kindzule)
Lai pozitīviem pārsteigumiem un
piedzīvojumiem bagāts jūsu ceļojums!
Lai izdodas īstenot visas ieceres un
vēlmes!

Angļu valodas skolotāja Dace
Groduma- Vīriņa

Sākot sadarbību ar c klasi, sapratu, ka
šis būs viens no maniem
izaicinājumiem pedagoga darbā –
puišu, kuri vēl meklē sevi un savu
ceļu,   pārsvars klasē. Jāsaka godīgi -
sākumā mūsu kopīgais ceļš bija gana
grumbains, taču, laikam ejot, mēs to
kopā esam noslīpējuši. Un mūsu
kopīgā ceļa noslēgumā bija pozitīva un
savstarpējā cieņā balstīta sadarbība.
Prieks par zēniem un   meitenēm,
kuriem nav grūti no rītiem piecelties,
lai pieslēgtos ZOOMam pēc garas
nedēļas nogales. Tagad mēs stāvam
krustcelēs un ir laiks atvadīties. Jūsu
ceļš turpinās. Novēlu katram no jums
atrast savas ceļazīmes.
“Education is our passport to the
future, for tomorrow belongs to the
people who prepare for it today.”

(Malcolm X )

Angļu valodas skolotāja
Inga Holande

Iesākums ar jums man šķita kā
mēģinājums izlauzties cauri mūrim.
Man negāja viegli ar jūsu pasivitāti, bet
ar laiku, man liekas, mēs atraisījāmies
un iegājām darbīgās sliedēs. Tagad
man, protams, žēl, ka nu jau iepazīti un
iemīlēti jūs jāpalaiž, bet tāda  ir skolas
dzīve. Jums ir ass prāts un esat lieli
domātāji, savrupnieki, bet, ja parokas
dziļāk, to jūsu individuālo mīļumu tur
var sameklēt, un tas silda.

Vēstures skolotāja Ineta Drēže
“Veču klase”. Laba komanda, grūti
kādu vienu izcelt. Katrs ir atšķirīgs,
taču visi- vienlīdz svarīgi. Jākopj
gudrība sevī. Augšup pa spirāli ved
darbīgums. Viedums ved pareizi.
Viedais iet pa spirāli. Nevīža –pa apli.
(Imants Ziedonis)  

Tagad tikai neapstāties!

Skolotāji par 12.c 
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1 2 . d   k l a s e
Par sevi

Lai gan esam fizikas klase, lielākā daļa no mums ar fiziku esam uz “Jūs”.  Klase, kura ir ļoti saliedēta, ar saviem jokiem,
kuri ne visiem ir jāsaprot. Vislabākās atmiņas kopā veidojam, esot jautrā prātā, jo kā gan citādi? Mūsu Dacīte ir tā, kas
mūs vienmēr pamudina, uzmundrina un neatļauj mums padoties pat tajos brīžos, kad virsroku ir ņēmuši strīdi. Arī lielā
kašķēšanās par gandrīz visu ir mūsu klases dabā. Tomēr patiesībā mēs tikai tagad pa īstam saprotam, ka īstā uzvara ir
tas, ka katrs no šiem trīs gadu piedzīvojumiem ir savedis mūs mazliet ciešāk kopā, padarījis mūs tuvākus un nešķiramus.

Par paralēlklasēm
12.A klase - Ļoti klusītēm un nosvērti virzās uz saviem mērķiem. Viņi ir cītīgi mācībās, nekad neko neizdarīs par daudz,
ja tas nav obligāti jādara, tad nedarīs vispār. Skolā lieki neuzkavējas, laikam ļoti aizņemti cilvēki.
12.B klase - Vienmēr būs tie, kuri padalīsies ar bioloģijas kontroldarbiem. Nākotnē ceram uz viņu palīdzību, ja nu kas
iesāpas...Klase ar stiprām meitenēm un puišiem, kuri cenšas turēt līdzi.
12.C klase - Klase, kurai ar humora izjūtu nav problēmu. Jautrības garu viņu vidū var redzēt ne tikai ikdienā, bet arī
visos viņu priekšnesumos. Ar klases audzinātājas palīdzību un līdzdalību piedalās visos skolas pasākumos, kuriem var
lieliski sagatavoties arī pāris dienu laikā.

Novēlējums skolai simtgadē
Šis mācību gads pavisam noteikti iezīmējas kā viens no neparastākajiem skolas vēsturē, bet tas, cik veiksmīgi ģimnāzija
un ģimnāzisti ir pratuši pielāgoties gan šiem, gan citiem apstākļiem skolas raibajā vēsturē, pierāda, ka ģimnāzijas
nākotne arī pēc mūsu aiziešanas būs drošās rokās. Vēlam vienmēr spēt pacelties virs ikdienišķajām ķildām un nedienām
un tiekties pēc jaunām virsotnēm visās jomās, kā arī novēlam būt pietiekami spēcīgiem uzņemties atbildību vienīgi par
saviem lēmumiem un darbībām un salīdzināt sevi ne ar vienu citu kā vien ar to, kādi bijām vakar. Mēs vēlam ne mirkli
neaizmirst četras skolas pamatvērtības - skolas pamatakmeņus, ko gluži kā četrus mezgliņus mēs ņemsim sev līdz
lielajā dzīvē un turēsim cieši pie sirds. Visu to labāko vēlot, jūsu 12.D
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skolotāja par 12.d

Mani mīļie, nu jau lielumlielie ģimnāzisti!
Mīlulīši! Vai ziniet, kurā brīdī sapratu, ka
šīs attiecības būs īpašas un aizraujošas,
cieņas un mīlestības pilnas? Jau “tālajā”
2017.gadā, kad kopīgi izdzīvojām
saliedēšanos Bernātos. Tas bija tas
brīdis, kad, vēl īsti jūs nepazinusi, ļāvos
brīvajam kritienam (ziniet, savā būtībā es
esmu riktīga zaķpastala, tāpēc šis bija
kas nebijis manā dzīvē) un jūs mani
notvērāt. Tā sākās mūsu kopīgais stāsts,
kurā, laikam ejot, arvien vairāk jūs
iepazinu un iemīlēju.Šajos trīs gados
esmu apbrīnojusi Roja motivāciju savu
mērķu sasniegšanā, novērtējusi Madaras
mieru un radošumu, kad klasei bija
jāveido kāds vizuāls noformējums.
Vienmēr esmu priecājusies par Džuljetas
silto smaidu un pieklājību, bija interesanti
vērot, kā sadzīvo divas Martas –
apzinīgā ģimnāziste un meitene, kas spēj
baudīt dzīvi. Kristofers šajos ģimnāzijas
gados ir bijis vīrišķības un džentelmeņa
vārda cienīgs, arī Edgars, kura smaids
(kas spēj atkausēt jebkuru sirdi)  gandrīz
nekad nepazuda,   vienmēr bija mans
stiprais plecs. Arta kā kļuva par klases
vecāko 10.klasē, tā šo amatu godprātīgi
pildīja visus trīs gadus, allaž klases
biedriem atgādinot par mūsu
kopābūšanas nozīmīgumu.   Arī Gunārs,
reizēm lecīgs, reizēm nenopietns , mūsu
kopīgajā saimē ienesa iespēju pasmaidīt
par dzīves (skolotāju) netaisnību.
Amandas emocionalitāte lika visiem
klases biedriem savākties, kad līdz
atbildīgam brīdim bija palicis pavisam
maz. 

Es esmu novērtējusi Jāņa stingro stāju
un nostāju jebkurā dzīves situācijā.
Markuss bija mūsu visu radošā dzirksts
un mūsu klases līderis, bez kura idejām
nebija iedomājams neviens ārpusstundu
pasākums. Roberts bieži bija manāms
dāmu kompānijā, kurā atklājās kā
sabiedrisks un iznesīgs puisis. Linardam
jāpateicas, ka d klases kolektīvs ir
pagarinājis savu dzīvi noteikti par
gadiem trīs, jo tikai viņa izteiktās frāzes
un komentāri var likt smieties līdz
asarām. Atcerēšos , kā Katrīna, klusi
smaidot, pamanījās “pazaudēt” savu
telefonu.  Vienmēr atmiņā paliks Kristera
“Nu, čau, skolotāj! Kā iet, skolotāj?”, un
esmu viņam pateicīga, ka 12.klasē
uzklausīja manu padomu un palika kopā
ar mums. Lindas sievišķība un elegance
bija iedvesma ne vienam vien. Ričards,
mūsu stiprais un mierīgais, vienmēr
atsaucās, ja bija vajadzīga kāda
palīdzība ikvienam. Elise bija labestības
iemiesojums, kas vienmēr gatava
palīdzēt. Viktorija, mūsu visu
uzkurinātāja, kopā savācēja, kas neļāva
atslābt pirms svarīgiem pasākumiem. Ar
savu smaidu un pārliecību par sevi Paula
mācēja panākt visu, ko vēlas. Rūdolfs,
klusais mākslinieks, bija tas, ar kuru mēs
varējām rēķināties. Kārlis šajos trīs
gados izauga no tīņa par jaunu vīrieti ar
savu viedokli.   Ar Elīnas radošumu un
enerģijuvarētu darbināt
atomelektrostaciju, tikai ievirzot pareizā
gultnē. Novērtēju un cienu Lūkasa, dziļi
domājoša un izvērtējoša jaunieša,
atklātību un sava viedokļa paušanu,
vienmēr saglabājot savu “es”.

Evelīnas smaids un dzirkstošais
dzīvesprieks vienmēr lika uz dzīvi un
kādām nebūšanām paskatīties citādāk,
mazliet priecīgāk. Pēdējā mācību gada
laikā ne tikai mani, bet arī pārējos
kolēģus pārsteidza   Artura motivācija,
centība un mērķtiecība. Andris savu
aizraušanos un domubiedrus atrada
skolas bibliotēkā, taču neatteica arī
klasei.
Vienmēr es atcerēšos, kā jūs esat mani
pasargājuši no dažādām vētrām, sakot
“Neuztraucieties, skolotāj, viss būs labi
... Neuztraucieties, mēs to izdarīsim!” Es
varēju būt mierīga par jums uzticētajiem
pienākumiem un uzdevumiem. Domāju,
ka tik forši jaunieši var sanākt tikai
lieliskiem vecākiem. Par to es esmu
pārliecinājusies, sadarbojoties ar viņiem
gan klases sapulcēs, gan individuālās
sarunās. Īpašs un neaizmirstams bija
mūsu kopīgais vakars īsi pirms šīs visas
savādās situācijas. Mūsu žetonvakars,
kurā līdz aizkustinājumam biju
pārsteigta par dzirkstošo un sirsnīgo
priekšnesumu un lieliskajām, līdz asarām
jautrām sarunām ar jūsu vecākiem, kuri
ir uzticējuši savu pašu dārgāko mūsu
skolai. Un ne velti, mācību gadu beidzot,
jums bija jālasa “Mazais princis”, jo... tas
ir stāsts par pieradināšanu.  “Vai tā būtu
māja, zvaigznes vai tuksnesis, tie ir
skaisti, tieši pateicoties neredzamajam!”
(A. De Sent-Ekziperī) 
Tagad mēs visi 28 esam Pirmās skolas
absolventi, kas (ļoti ceru) tiksies ne tikai
skolas jubilejās.

Jūsu audzīte Dace GV

12.d klases audzinātāja
Dace Groduma Vīriņa
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Skolotāji par 12.d

Izcili prāti, talantīgi sportisti,
atraktīvas personības, klusie rūcēji
un skaļie “problēmu risinātāji”- katrs
ar saviem radziņiem un asti! 
Novērtēju šo jauniešu saliedētību un
pašorganizācijas prasmi,
iesaistoties aktivitātēs, kas pašiem
šķiet saistošas. Tātad var – ja grib!
Tieši gribas trūkums + slinkuma
milzis tik bieži nogūlās ceļā uz
sasniedzamo rezultātu. 
Es jums, mīļie, novēlu atrast savu
iekšējo pozitīvo motivāciju, ar kuru
viss ir sasniedzams. Atcerieties, ka
dzīve ir kompromisu māksla,
dažkārt jādara arī tas, ko nemaz
negribas vai kas traki nepatīk.
Turpiniet darīt un realizēt sevi tajā,
kas jums patīk un padodas! Lai jums
veicas!

Latviešu valodas un
literatūras skolotāja 

Vintra Braša
12.d – tik dažādi, atšķirīgi un pretrunīgi.
Kopā pavadītais laiks paliks atmiņā ar
smiekliem, izaicinājumiem,
nebeidzamiem mēģinājumiem atrast
īsto pieeju, interesantākās tēmas,
izmēģinot jaunas un jaunas darba
metodes. 

Vēstures skolotāja Ineta Drēže
Raibs karuselis. Te ir viss: atbildība un
vieglprātība, dziļa interese un
vienaldzība… Apbrīnas vērtas
kombinācijas, piemēram, Marta, kura
spēj visu: izpļāpāties, nosūtīt n-tās
īsziņas, uzzināt visu, kas jauns un tanī
pat laikā izpildīt visu uzdoto un atbildēt
uz jautājumiem. 
Novēlējumā Imanta Ziedoņa  vārdi: 

“Cilvēku, uz kuru var paļauties, dēvē
par labieti. Pirmām kārtām cilvēkam ir

jāatbild par saviem uzskatiem, vārdiem
un darbiem.” Veiksmi!

 
Angļu valodas skolotāja

Inga Holande
Ak, jūs mākslinieki! Man, protams, būtu
gribējies jūs redzēt daudz biežāk un
kuplākā skaitā tai ceturdienas
pēcpusdienā, bet ne jau par izdarītiem
darbiem mūs kāds patiesi mīl. To
jaukumu, kas no sirds nāk, jau ar
slinkumu neizdzēsīsi. Ar jums bija
patīkami, viegli un dabiski. Man mūsu
stundu pietrūks, bet ejiet ar mieru un
esiet, kas esat, par svētību kādiem
citiem kaut kur citur.

Matemātikas skolotāja
Sandra Šulme

Šķiet, ka šajā klasē salasījušās izteiktas
"pūces", jo laikā būt uz 1.matemātikas
stundu passpēja retais (es gan arī
piederu šai sugai, bet biju laikā gandrīz
100% :). Novēlu saglabāt pozitīvo
humora devu un atrast tādu vietu un
lietiņu, kuras dēļ gatavi ierasties laikā
:).

Bioloģijas skolotāja
Lilita Lepse

Šo mirkli - ,, iziet lielajā dzīvē” :) -
savulaik piedzīvojis ikviens no mums.
Tagad šim pulciņam lemts pievienoties
divpadsmitajiem. Kādi viņi ir?
12.d - dedzīgi, dzīvespriecīgi, draiski
“Paļaujies, ka esi tieši tur, kur tev jābūt.
Atbrīvojies no pretestības un ļaujies
notiekošajam! Dzīve ir ceļojums, kas
jābauda. Jo ātrāk to saprotam, jo
pilnvērtīgāku, krāsaināku un
izteiksmīgāku to veidojam. “

(A.Kindzule)
Lai pozitīviem pārsteigumiem un
piedzīvojumiem bagāts jūsu ceļojums!
Lai izdodas īstenot visas ieceres un
vēlmes!
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Avīzes veidotāji uzrunāja 12.klašu skolēnus (attālinātās mācīšanās laikā), lūdzot atbildēt uz 6
jautājumiem par dzīvi skolā, savu klasi, īpašo laiku, mācoties attālināti u.c. Savas sajūtas, pārdomas,
emocijas pauduši skolēni no visām četrām 12. klasēm. Atbildes, kuras šodien   lasot domā, kā
atbildētu Tu. Atbildes, kuras, lasot pēc vairākiem gadiem, būs ar citu garšu un atmiņu devu. 

Paldies par atsaucību 12.klašu skolēniem, kuri veltīja laiku, lai padomātu un atbildētu uz
jautājumiem! Aptaujā piedalījās: Kerena Ansone (12.a), Vanesa Ziemele (12.b), Paula Puševa (12.d),
Luīze Tereščuka (12.b), Kristers Kārlis Skābe (12.d), Marta Maisiņa (12.b), Viktorija Pelnēna (12.d), 
Roberta Iesalniece (12.b),   Elīna Estere Slišāne (12.a), Džuljeta Babajana(12.d),   Eižens Timofejevs
(12.c), Karīna Līva Martinova (12.a),  Elīna Libķena (12.c), Rojs Aktumanis (12.d), Elīna Surkova (12.d),
Katrīna (12.d),   Krista Kristiāna Kuzmina (12.a), Žanete Markova (12.c), Elise Ozola (12.d), Markuss
Rihards Dzintars (12.d), Roberts Vecvagars (12.b),  Jānis Dunkers (12.d) Kāds ir tavs mīļākais skolas
ēdnīcas ēdiens, pandēmija un nākotnes plāni, vai atcerēšos savus klasesbiedrus, citādais mācīšanās
laiks un izlaidums utt. – lasi šeit: https://ej.uz/12_klasu_avize

Absolventi par šo un to  - COVID, SKOLA, NĀKOTNE, ATMIŅAS..

12 . a 12 . b

12 . c 12 . d
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Roberts Lanka (2019.g. absolvents)
 

Mīļie absolventi!   Cilvēka 20-tie gadi ir, iespējams,
nozīmīgākie, jo šajos 10 gados vai nu jūs
iemācīsieties, kā rīkoties un pelnīt, vai arī tikpat
pavirši dosieties cauri dzīvei. Tāpēc, lai ko arī darītu,
dariet un turpiniet darīt!   Laiks čakarēties bija
vidusskolā. Tagad diemžēl būs jāsaņemas. 

Alise Dženifera Gudēna 
(2019.gada absolvente)

 
Dārgais ģimnāzist! Tagad, kad visapkārt ir tik daudz
iespēju, nebaidies mēģināt visu. Nepaliec vietā, kurā
nejūti sevi, nedari lietas, kas nerada prieku, bet
mēģini atkal un atkal no jauna, līdz atrodi savējo. Dari
to, kas nevis atņem, bet sniedz enerģiju, laimes
sajūtu un gandarījumu,   kā arī neizvairies no
iespējamajām kļūdām, jo arī tās tevi aizvedīs tur, kur
Tev vajag būt!

Monika Varakušina (2018.g. absolvente)
 

Priekšā Tevi gaidīs daudzas durvis un izvēles. Kuras
būs tavas, tas jāizlemj tev. Ja pat netīšām sanāk
iemaldīties citās durvis, nekas -   vienmēr ir iespēja
pamainīt savu ceļu un izvēli. Neaizmirsti arī to, ka esi
jauns/-a , un tas ir no visas sirds jāizbauda. Novēlu
uzticēties sev un savai sirdij, ieklausīties, ko tā saka
un sekot savam sapnim.

Renārs Spinga (2018.g. absolvents)
 

Izdarīt izvēli, balstoties uz sajūtām. Mums visiem ir
dota intuīcija, ko, iespējams, dēvē citos vārdos. Citos
vārdos, bet ne citos cilvēkos un viedokļos. Tā nav ne
mammas, tēta, ne radu, ne sabiedrības intuīcija, kas
Tev ir jādara un kādam jākļūst. Sastingsti, ieklausies
un mēģini sadzirdēt iekšējo balsi, kas diktē ceļu! 
Pavisam iespējams, profesija, hobijs un “Tavs ceļš”
vēl nemaz neeksistē profesiju katalogā. Nebaidies, ja
nav atbildes šodien! Man arī nav, man arī vēl ir
neziņa. Arī es maldos -  vēl. Es par to nekaunos.  Ja
esi saklausījis savu sirdsbalsi un esi pārliecināts savā
izvēlē, padalies, kā tev tas izdevās, pasniedz roku un
uzmundrini tos, kas vēl ceļā!

Aiva Tālberga (2019.gada absolvente)
 

Sveiki, jaunieši! Es pieļauju, ka šobrīd katrs no Jums
jūtas nedaudz citādāk: kāds nevar sagaidīt kaut kā
jauna sākumu,   kāds cits vēl joprojām ir diezgan
apjucis un nezina, ko darīs pēc pāris mēnešiem. Bet
Jums visiem šobrīd ir iespēja izvēlēties - turpināt jau
sen iesākto un spert nākamo soli sava mērķa virzienā
vai nojaukt visu un sākt pilnīgi no jauna, tas ir atkarīgs
tikai no jums. Un, ja nu kas, sākt no jauna var
vienmēr,   nebaidieties, jo viss notiks tā, kā tam ir
jānotiek!

Absolventi runā

P a l d i e s   d i v p a d s m i t a j i e m,  a b s o l v e n t i e m   

u n   s k o l o t ā j i e m   p a r   p i e d a l ī š a n o s   

a v ī z e s   v e i d o š a n ā.

 

A v ī z i   m a k e t ē j a   Ž a n e t e   M a r k o v a


