2018

ŽETONA NUMURS

REDAKCIJAS SLEJA
12 gadi skolā – pirmos gadus jau pat grūti atcerēties. Nesaprotami, kuri pagāja ātrāk - pirmie vai pēdējie.
Skola vispār ir ļoti abstrakta, tās nav tikai mācību stundas
un mājasdarbi. Tie ir cilvēki, izaugsme, savstarpējās attiecības, zināšanas, mērķi un vēl, un vēl. Šie 12 gadi noteikti
bija neaptverami krāšņi savā daudzveidībā. Katrs gads ar
kaut ko savādāks, kas arī atstājis sirdī kaut ko īpašu un
atmiņās paliekošu.
Beāte Beatrise Mazūre (12.a)
Drīz, pavisam drīz būs pienācis laiks, kad vidusskolai jāmāj ardievas un jāiemin pašiem sava taciņa, uzsākot lielo dzīvi. Cerams, ka visiem tā sāksies ar veiksmīgu
augstskolas vai universitātes atrašanu un savas dzīves iekārtošanu tā, kā pašiem tīk. Bet par to, kā tas katram būs
izdevies, varēs spriest tikai salidojumā, visai klasei atkal
apvienojoties un pārrunājot neaizmirstamākās skolas gadu
atmiņas.
Lai gan bērnudārzu uzskata kā pirmo izglītības
iestādi, tomēr, uzsākot skolas gaitas, pavērās mūsu plašās
durvis uz zināšanu pasauli. Alfabēta iegaumēšana un reizrēķins vieglāk veicās tad, ja līdzās bija klasesbiedri, kas
vienmēr gatavi palīdzēt grūtā brīdī. Vienotību starp visu
klasi jau agrā vecumā centās stiprināt ar interesantām klases ekskursijām un smieklīgiem klases vakariem. Pat tad,
ja kāds vēl šaubījās, vai izdarījis pareizo izvēli, uzsākot
mācības ģimnāzijā, klases vakari noteikti bija tie, kas palīdzēja iejusties kolektīvā un saprast, cik superīga klase
esam.
Dienas, nedēļas un gadi ritēja. Atskatoties uz jau
pagājušo laiku, liekas, ka tie ir aizlidojuši vēja spārniem,
nemaz necenšoties pakavēties kaut uz mirkli. Pat šķietami
nepieveicamie mācību pētnieciskie darbi un izcīnītā uzvara pār ZPD tagad liekas kā nieka piliens visā šajā kontroldarbu jūrā. Jo pārbaudījumi nāk un iet, bet īstas vērtības
paliek. Ikdienā mums blakus atradās lielisks un zinošs
skolotāju kolektīvs. Īpašu paldies jāsaka klases audzinātājai Emeritai Beļauniecei, kura vienmēr ir gatava palīdzēt
un spēj pateikt arī kādu stingrāku vārdu situācijās, kad tas
ir vajadzīgs. Protams, mācībās ne vienmēr iet „gludi”.
Šajā garajā un pārbaudījumu pilnajā ceļā gadās ne viens
vien ērkšķis, aiz kura aizķerties, un ne viens vien celms,
aiz kura paklupt. Jo vairāk- mūsu skolas savdabīgais ēku
sadalījums un mazais kolektīvs vienmēr atstāja vietu brīvai telpai, kur vajadzīgajā brīdī padomāt.
Un cik gan tas jauki skan- pašiem nemanot, sākām piekopt nedaudz veselīgāku dzīvesveidu. Brīvprātīgi
piespiedu kārtā, arī šķietami aukstajās ziemas dienās bijām
spiesti staigāt no vienas ēkas uz otru, lai nokļūtu uz paredzēto mācību stundu. Tas ļāva nedaudz izvēdināt galvu,
izkustēties un paelpot mums tik svarīgo - svaigo gaisu.
Šādas šķietami nemanāmas aktivitātes noteikti palīdzēja
vairāk koncentrēties uz stundā stāstīto, nevis sapņaini vērties ārā pa logu un fantazēt, kas būtu, ja pēkšņi sāktos me-

teorītu lietus vai kas tamlīdzīgs. Varbūt arī nebijām tā
paklausīgākā klase un, iespējams, arī ne klusākā, taču par
kreativitātes trūkumu sūdzēties noteikti nevaram. Par to
varēja un vēl aizvien var pārliecināties ģimnāzijas pasākumos, kuros nu jau 12.b izceļas uz pārējo klašu fona. Esam
iejutušies gan Kombuļu Ineses, Grīnča, gan baletdejotāju
tēlos, kā arī klases zēni ir veikli rādījuši savas dejošanas
prasmes, dejojot spriguļu deju u.c. Gluži vienkārši- šos
sešus gadus esam spridzinājuši ar savu skatu uz dzīvi un
individuālo pieeju katrai lietai. Iespējams arī tāpēc esam
izauguši par interesantu un amizantu klases kolektīvu.
Pienācis pēdējais semestris šajā skolā. Lai gan
atmosfēra ir mierīga un nekas neliecina, ka drīz sāksies
lielais eksāmenu „bums”, tomēr katrs no mums dziļi sevī
pārdomā, vai ir izdarījis pareizo izvēli, izvēloties papildu
eksāmenu, kas noteikti palīdzēs iekļūt kārotajā augstskolā.
Jau pamazām sākušās pirms eksāmenu konsultācijas, un
katrs steidz atkārtot to, kas aizmirsts. Tad nu novēlu
visiem 12.klašu skolēniem veiksmi eksāmenos un turpmākajā dzīvē!
Ieva Pūce (12.b)
Katrs gads, ko mēs pavadām skolā, mums iemāca
daudz jaunu lietu. Mēs iemācāmies ne tikai jaunākās fizikas formulas, angļu valodas vārdiņus un vēstures notikumus, bet arī iemācāmies vairāk par sevi. Katrs no mums ir
iesācis savas skolas gaitas, domājot, ka kļūs par ārstu,
policistu vai pat par pārdevēju, bet, gadiem ejot, mēs saprotam, kādi cilvēki mēs patiesi esam.
Pēdējais gads ir iespēju gads, laiks, kad varam
uzspēt nepaspēto, atklāt jaunus hobijus, bet galvenokārt
saprast, kas ir mūsu „odziņa”, ar ko mēs esam īpaši. Šis ir
laiks, kad mums vajag apstāties un padomāt par nākamo
soli mūsu dzīvē.
Man vidusskolas gadi nav bijuši tie vieglākie, ir
nācies saprast savas kļūdas un izlabot tās, kaut visi teica,
ka es to nepaveikšu, es apņēmos un pierādīju, ka pat neiespējamais ir iespējams. Pašlaik es turpinu cīņu, bet es
cīnos, lai panāktu to, kas, es uzskatu, ir man neiespējams.
Es novēlu visiem skolēniem atrast savu „odziņu”,
atrast to šogad. Izbaudīt šo pēdējo gadu, vairāk komunicēt
ar skolas biedriem un pamēģināt ko jaunu. Veiksmi eksāmenos, galvenais ir noticēt savām spējām, jo jūs esat gatavi nākamajam solim.
Juta Lapsiņa (12.c)

2.lpp.

MAĢISKĀ

12.a

Mēs par sevi

12.a klase ir radoša, taču mums visas lietas patīk atlikt uz pēdējo brīdi. Bonuss ir tāds, ka šis pēdējais brīdis ir pienācis, mums ir viss izdarīts. Mīlam atpūsties, bieži darām to kopā, tāpēc mākam ātri tikt galā ar darāmajiem darbiem, jo
zinām, ka vajadzēs vairāk laika atpūtai. Mēs esam tikai 11, neesam daudz, līdz ar to, ja uz pirmo stundu ir tikai 5 cilvēki,
visi to pamana, taču mēs diezgan operatīvi ierodamies līdz dienas beigām, jo mīlam labi izgulēties. Kaut arī strīdamies, pozitīvajos uzvaras brīžos viens otram varam veltīt labākos un pozitīvākos vārdus.

Klases audzinātāja par mums

Iemācieties sapņus pārvērst par mērķiem! Neļaujiet saviem sapņiem palikt par sapņiem! Nemeklējiet īsākos ceļus,
īsākie un vieglākie nav domāti jums, jūs varat vairāk!

Mēs par savu audzinātāju Līvu Kraukli

Līva Kraukle- ļoti nosvērta un precīza, vienmēr ar pilnu atdevi izdara to, kas nepieciešams. Uzstāda augstu latiņu gan sev, gan mums. Saprotoša, var izrunāties arī par ikdienas
sīkumiem un raizēm. Nekad neatteiks palīdzību. Nekad neatstās bez idejas un kāda ieteikuma, ko un kā labāk. Pratīs arī padusmoties, lai arī mēs, kā klases audzēkņi, saprastu lietas,
ko mēdzam darīt nepareizi. Labāku skolotāju šos vidusskolas gadus mēs nevarētu vēlēties!

Ko no tevis saprot sveša acs!
Ko gan viņi palīdzēt var tev?
Tikai pats.
Tu pats. Un tikai pats.
/I.Ziedonis/
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Irita Akmentiņa
Enerģiska, nebaidās no matemātiskajiem skaitļiem tikpat ļoti, cik no ātrām
mašīnām. Irita ir ļoti izpalīdzīga, ātra,
patīk izmēģināt dažādas trakulības,
prot izteikt savu viedokli, kad tas ir
nepieciešams.

Valters Aleksandrovs
Noslēpumains, vēstures
eksperts, uzticams, noslēpumi
vienmēr paliks pie viņa. Lielākoties ar savu auto pie sāniem, aizvedīs, ja nepieciešams un jauki palūgs. Klases „tētis”, kurš pratīs
pajokot.
Agnese Bērziņa
Savi priekšstati par dzīvi,
mākslinieciska, mistēriju un noslēpumu pilna, vienmēr dosies piedzīvojumos un katrai situācijai spēs
rast risinājumu. Meitene ar lielu
empātiju, jo prot uzklausīt un saprast otra cilvēka viedokli un pieņemt to.
Kristaps Eduards Kļaviņš
Klases Mūziķis, kluss, bet ļoti
jauks, mīļš un arī atsaucīgs. Neatteiks, ja
kaut ko pajautāsi. Tuvākajiem draugiem
ir atklājies kā cilvēks ar lielisku humora
izjūtu un tad spēj kautrību atlikt malā.

Agnese Petrovska
Hameleons, viss balstās uz
Agneses garastāvokli, aizraujoša, neļaus sev kāpt uz galvas, gudra un spēs
stāties pretī dzīves sarežģītajiem ceļiem. Žiperīga un noteikti nav lēnīgs
cilvēks.

Emīlija Siliņa
Gādīga, rūpējas gan par sevi,
gan citiem. Mākslinieciska būtne, nav
iedomīga, viegli rast kopīgu valodu.
Radošas idejas un rūpējas par savu
izskatu, vienmēr līdzi kosmētikas maciņš, ar ko izglābs klases meitenes un –
ūdens pudele, ar ko slāpes remdēs –
puišiem.

Ginters Kopštāls
Ambiciozs, skaļš, ar savu
viedokli, lieli sapņi, plāni un idejas.
Prot saniknot klases meitenes, bet tas
ļoti ātri tiek piedots. Individuālists,
labāk patīk strādāt un darboties vienatnē, labs sarunu biedrs. Runā vienmēr
tad, kad vajag un, protams, arī nevajag.
Zanda Krūmiņa
Spilgta, skaļi smiekli, sabiedriska, līdere, ģimenisks cilvēks,
vienmēr izdarīs to, kas uzticēts un
pratīs izdomāt, ko darīt bezizejas
situācijās, vienmēr uzklausīs. Viņas
acīs vienmēr ir uguntiņa, kas nekad
nenodzisīs, lietas dara ar lielu pārliecību.

Beāte Beatrise Mazūre
Uzticama, visskaistāko zilo
acu īpašniece, klases gudriniece. Sirsnīga, mīļa un saprotoša, draugi ir Beātes
lielākā vērtība. Vienīgā, kas nekad
nepazaudē pierakstus mācību priekšmetos. Smaidīs arī tad, ja dzīvē kaut
kas nebūs kārtībā.
Marta Mazure-Siliņa
Garmataina brunete,
savs unikāls stils, mūzikas
gaume, vienmēr prot pārsteigt ar jauniem talantiem,
darbiem un aktivitātēm. Prot
pielāgoties apkārtējai videi
un
cilvēkiem.
Mūzikas
„mīle”. Tiem, kas nezināja,
Marta prot arī rakstīt skaistas
dzejas rindas.
Lorita Ozola
Klases filozofe, prot dot
motivējošus padomus, tic, ka spēs
mainīt pasauli uz labo pusi, dzīves
gudrības pilnas kabatas, savs īpašs
tēls, nebaidās atšķirties. Ir ļoti gādīga un nekad nepametīs otru nelaimē.
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12.b

Mēs par sevi

17 vīri un 4 saulītes. Vienmēr cits citam palīdzam ar mājasdarbiem un piekopjam mājmācīšanos pirms ieskaitēm.
Trīskārtējā čempionklase kopgalda pārtikas likvidācijā, kā arī rekordiste angļu valodas „nv” pelnīšanā. Attālums no skapīšiem līdz kopgaldam regulāri tiek mērots skaņas ātrumā. Varena ir tā skolotāja, kura šo klasi var paciest piektās stundas
laikā. 2018.gada oficiālais taksometru serviss. Vienmēr aizvedīs, ja uzzvanīsi. Aktīva klase, nekad nesēdēsim uz vietas, bet
gan spēlēsim mūziku, dejosim vai sportosim, dažreiz arī mācīsimies. Sabiedriski un ar ļoti radošu iztēli.

Klases audzinātāja par mums

Kā jau tas ir ļoti bieži, “B” klase ģimnāzijā, tas jau ir rādītājs. Arī šī gada “B” klase nav izņēmums. Pirmkārt, jau ir
gana zīmīgs klases sastāvs – 4 jaunkundzes un 17 vareni zeļļi. Otrkārt, klases lielāko daļu raksturo lielas ambīcijas. Tās ir
devušas labus un izcilus rezultātus dažādos konkursos, olimpiādēs, sporta sacensībās u.c. aktivitātēs, bet stipri sarežģījušas
dzīvi pašiem un apkārtējiem. Treškārt, klase ar īpatnēju iekšēju humoru, kuru citiem saprast un izprast bija ļoti grūti.
Mani specifiski jaukie un mīļie bēči! Lai jūsu ambīcijas jūs virza, nevis bremzē, lai jums ir daudz sakarīgu ideju,
kuras izdodas arī īstenot!

Mēs par savu audzinātāju Emeritu Beļaunieci

Spicākās frizūras visā klasē. Uzklausa vairāk sūdzību skolotāju istabā nekā mācītājs grēksūdzē. Prot radoši nolikt pie vietas pat dzēlīgākos asprāšus. 12.b klases mūza, labākā padomu devēja, vienmēr saprotoša un „izručīs” jebkurā situācijā. Vienkārši vislabākā skolotāja, kādu šī veču
klase varētu vēlēties!

Vissvarīgākais, ko cilvēks var izdarīt,
ir ne jau pārmainīt pasauli, bet gan sevi.
/I.Ziedonis/
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12.b
Arvis Kalniņš

Elizabete Stangaine

Izpalīdzīgs, draudzīgs un ļoti
apņēmīgs jaunietis. Kendrika lirikas
turas galvā labāk nekā matemātikas
formulas. Neskatoties uz to, ka ļoti labi
atvaira metienus florbola vārtos, viņš
diezgan labi atvaira negativitāti un pārvērš to pozitīvismā. Latvijas labākais
florbola vārtsargs. Nākotnē būs fizioterapeits.

Viņa ir klases vecākā, no
visiem punktiem skatoties. Čakla un
atbildīga. Labākais plānotājs visā klasē.
Klases vecākās amatā vīru klasi novaldījusi visus vidusskolas trīs gadus. Ja kādam jāsavāc džeku klase, tad tā būs viņa.
Vienmēr šauj precīzi biatlona mērķī.
Vienmēr literatūrā izlasa visu noteiktajā
laikā. Izpalīdzēs visā, ko varēs, un meklēs iespējas pat bezizejas situācijās.

Māris Romanovs
Ilgstošs sava amata profesionālis, klases saimnieks, kurš sniegs
palīdzīgu roku nelaimē un palīdzīgas
rokas laimē, lai ievilktu vēl lielākā
laimē. Mānīgo volejbola servju lietpratējs. Mierīgs kā aizsalusi upe ziemā,
bet nepavisam ne aizsalis, kad pienākums sauc!

Raimo Vīgants
Raimo ir lādzīgs vecis. Neuzbāzīgs, taču aktīvs savā ikdienas dzīvē.
Viņš ir izcils sportists, ar saviem sasniegumiem nesis skolas, Madonas un
Latvijas vārdu pasaulē. Nodarbojas ar
distanču slēpošanu profesionālā līmenī.
Patīk makšķerēšana. Neiespringst uz
mācībām un vienkārši bauda dzīvi!

Nauris Vītoliņš
Jauks, jautrs, humora pilns cilvēks. Žigulis ir viņa otrais es, lieliski prot
vadīt šo auto. Skola viņu atcerēsies gan ar
viņa skaistajiem dzejoļiem, gan ar skanīgo
trompetes spēli. Kā teiktu Nauris: „Ziema,
pavasaris, vasara, rudens – tie ir četri gadalaiki.”

Ieva Pūce
Lai gan Ieva daudz sporto un
reti kad ir skolā, viņas gars mūsu klasē ir
vienmēr. Iespējams, apņēmīgākais cilvēks visā skolā, jo viņa izdara visu, pat
neesot skolā! Jauka un izpalīdzīga. Viņai
piestāv sports, tas ir viņas lauciņš! Nākotnē varētu būt fizioterapeite.

Renārs Vaniņš
Strādīgākais ģimnāzists, vienmēr
ir darbā vai ofisā. Patīk tehnika – motocikli un automašīnas. Iespējams, labākais
auto vadītājs MVĢ. Vienmēr kaut ko dara,
ar savu čaklumu nākotnē gāzīs kalnus.
Ķīmija un fizika ir mīļākie priekšmeti.
Nopietns cilvēks.

Sandijs Kalniņš
Ļoti gudrs, taču mazāk centīgs. Pārsvarā
savas domas noklusē, taču, kad nepieciešams, labprāt iesaistās diskusijās. Miegs
viņam ir vissvarīgākais, tāpēc ļoti bieži
noguļ stundu sākumu. Izcils florbola
spēlētājs, ne vienā vien spēlē ir bijis
labākais spēlētājs savā komandā.

Dāvis Savickis
Dāvis ir ļoti labs draugs. Cilvēks ar labu atmiņu un vienmēr tur
doto vārdu, kā arī izpalīdzēs visās situācijās. Sabiedrisks, vienmēr ir viedoklis
jebkurā jautājumā. Ģeogrāfija ir mīļākais priekšmets, tāpēc var pamācīt kādu, kam grūtāk ar to iet. Dejo TDK
Vidzeme, lielisks dejotājs!

Dāvis Kukārs
Jauks, romantisks cilvēks,
vienmēr ar smaidu sejā. Patīk jokoties,
vienmēr izsaka kādu dzēlīgu, bet smieklīgu piezīmi. Starpbrīžos vienmēr liek
mūziku auras uzlabošanai. Ļoti labi pārzina vācu valodu, kas ir viņa mīļākais
priekšmets. Draugs, kādu novēlam ikvienam. Klases un skolas solo dziedātājs ar
brīnumainu balsi!

Reinis Cīrulis
Klases gudrinieks. Liels sportists
un prātvēders. Ātrs rokraksts, kad jānoraksta mājasdarbi. Nodarbojas ar distanču
slēpošanu. Vienmēr varēs sabīdīt kādas
ģēlas ar viņu. Labs draugs, padomdevējs,
nekad nepametīs nelaimē. Humora izjūta
viņam ir augstā līmenī. Ļoti aizņemts, jo
daudz atrodas darbā un cītīgi strādā. Garšo
bezmaksas kafijas. Labs draugs.
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Krišjānis Kucins
Krišjānis vienmēr izceļas uz
apkārtējā klases fona ar savām zināšanām un erudīto domāšanu. Kad
Krišs ir skolā, tad jautrības netrūkst.
Centīgs skolnieks, kurš nekad neko
nepieraksta kladē, bet vienmēr visu
patur galvā. Dejo TDK Vidzeme,
sporto un gandrīz katru sestdienu
piedalās
ģeogrāfiskās aktivitātēs.
Lauma Vilkaite
Lauma ir viena no četrām
džeku klases saulītēm. Apzinīga un
apņēmīga, kura vienmēr visus darbus padara laicīgi, nekad nepadodas
un sasniedz mērķi, lai vai kas. Vienmēr gatava izpalīdzēt un aizvest no
skolas uz skolu. Radoša personība
un draudzības gars!

Niks Pļaviņš
Viņam vienmēr ir bijusi
laba humora izjūta. Niks ir labs gan
mācībās, gan sportā, taču dažreiz
slinkums ņem virsroku. Sporto pa
treniņa nometnēm kalnos, bet viņš ir
apņēmīgs, tāpēc vienmēr savelk
galus laicīgi. Viņš ir apņēmīgs, tāpēc nākotnē varētu darboties IT
jomā vai inženierijā.
Daniels Dreimanis
Daniels ir atjautīgs jauneklis, kuru bieži slinkums un citi
apstākļi ievelk savas skavās. Labi
padodas ķīmija un, iespējams, nākotnē būs ķīmijas profesors. Vienmēr izpalīdzēs grūtā situācijā. Danielā mājo klusi un dziļi ūdeņi.
Nākotnē varētu būt IT speciālists.

Kārlis Jakubovskis
Kārlis ir pozitīvs, humora
pilns jaunietis. Ikdienā ir aktīvs, bet
neiespringst uz sev maznozīmīgas
lietas. Skolai viņš ir devis daudz
smieklu un smaidu bagātus brīžus.
Viņš vienmēr sliktajā spēj atrast
labo un smieklīgo, un nesmieklīgajā – piefantazēt ko tādu, kas būs
smieklīgi.

Krists Janiselis
Krists ir klases lepnums
un mūsu spožais glābšanas pludiņš. Viņš vienīgais no mūsu klases ir ģimnāzista vārda cienīgs.
Pārstāv skolu visos iespējamajos
konkursos un olimpiādēs. Vienmēr
pacietīgs un pieklājīgs, nekad neatsaka palīdzību. Ļoti skaisti spēlē
ģitāru. Gaiša nākotne ir viņa otrais
vārds. Rockers ar dzelzs nerviem!
Kristers Ķeveris
Ļoti centīgs un mērķtiecīgs
cilvēks. Nodarbojas ar basketbolu
un auto cīņām. Patīk aktīvi atpūsties
pie dabas. Lielais biznesmenis. Pēc
10 gadiem savā mašīnā pie saulesbrillēm glabās arī pirmo miljonu.
Aktīvi iesaistās diskusijās, ātri socializējas ar citiem, tāpēc nākotnē
varētu darboties sociālajā nozarē.
Emīls Stiprais
Gudrs cilvēks, ar labu humora izjūtu. Piedalās olimpiādēs pat
tad, ja neko no mācību vielas nesaprot. Spēj aizbēgt no visa, izņemot
mājas darbu pildīšanu. Prasmīgs gan
orientēšanās, gan vieglatlētikā. Latvijas un pat Eiropas līmeņa sportists. Viņam vienīgajam ir divas
personības.
Haralds Iesalnieks
Jautrības dvēsele, vienmēr palīdzīgs un atsaucīgs. Māk
labi mācīties, arī labi atpūsties. Ar
savu pozitīvismu liks smaidīt jebkuram. Patīk eksperimentēt ar matu sakārtojumu. Kārtīgs party maker ballītēs. Haris nākotnē varētu
būt advokāts, jo kārtīgi cīnās par
savu viedokli.
Baiba Dauģe
Baiba vienmēr ir labsirdīga un
uzklausa citus. Viena no tiem retajiem,
kas cenšas nēsāt formu. Vienmēr izpalīdz pārējiem klasesbiedriem. Stundās
ir viena no retajiem, kas klausās un
seko līdzi. Viņai patīk bērni, tāpēc
nākotnē Baiba varētu būt auklīte vai
pirmskolas skolotāja.
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12.c

Mēs par sevi

3 gadi ir ļoti īss laiks. Mūsu klasei ir nācies iepazīt daudz vairāk skolēnu, nekā mēs tagad esam. Kopš desmitās
klases mūsu sastāvs ir mainījies vairākas reizes, bet aizvien mēs sazināmies ar bijušajiem klasesbiedriem. Mēs esam aktīva,
radoša un jautra klase, ar mērķi uz kuru tiecamies, bet varbūt ne vienmēr to sasniedzam. Kaut dažreiz mums ir grūti vienoties, beigās mēs tomēr atrodam kopīgu valodu. Mūsu priekšnesumus var raksturot „kā pēdējā brīža pēdējais brīdis”, bet tas
nostrādā, un gala rezultāts ir interesants. Mēs esam viens otru iepazinuši, tāpēc zinām katra niķus un stiķus. Mūsu klase
ikdienā nevar iztikt bez neviena joka. Mēs visi zinām, ka šķiršanās brīdis ir pavisam tuvu, tāpēc cenšamies katru brīdi pavadīt kopā. Kā 11. klases soļojot ierindas skatē - „Viens par visiem un visi par vienu!”

Klases audzinātāja par mums

Mana 12.c ir jautra kompānija ar dažādām interesēm. Sportisti ar labiem sasniegumiem, muzikanti, tautisko deju
dejotāji un pavārmākslas cienītāji, kā arī esam tikuši pie sava režisora. Kopumā ļoti atraktīvi un ideju pilni, ja vien tas slinkums nenāktu līdzi… Šajā mācību gadā palikuši ļoti patstāvīgi, par ko priecājos, bet citreiz skumji… vēlētos, lai ar mani
komunicē vairāk. Bet kā saka, jaunieši kļuvuši pieauguši. Novēlu veiksmi eksāmens un nekad nepadoties!!!

Mēs par savu audzinātāju Lanu Līcīti

Mūsu sirsnīgā, sportiskā klases audzinātāja. Vienmēr ar smaidu sagaidīs visus, kas viņu
apciemos. Ne tikai apjautāsies kā klājas, bet arī painterēsies par to, kas jauns klasē. Gatava doties
pretī nezināmajam un iepazīt jauno.

Un vispār mīliet pāri lielām un stiprām lietām.

/I.Ziedonis/
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MAĢISKĀ

12.c
Emīls Bajārs
Kaut klases kolektīvā Emīls
ir kluss, mēs zinām, ka viņš ir ļoti
gudrs un izpalīdzīgs cilvēks. Vienmēr pastāstīs par to, kas aktuāls pasaulē, un izpalīdzēs, ja angļu valodas
skolotājai būs radušās problēmas ar
projektoru.
Amanda Balode
Uzņēmīga, nepiekāpīga,
kas tur savus solījumus. Prot pasmieties par sevi un citiem, vienmēr pateiks savu viedokli un ar
argumentiem mācēs to pamatot.
Cilvēks, kas neatkāpjas no sava
mērķa.
Ieva Bernāne
Jautra, radoša un aktīva.
Ieva spēj visu, gan izveidot kādu
mākslas darbu, gan iesaistīties jebkādā sportiskā aktivitātē. Cilvēks ar
labu humora izjūtu, vienmēr patīk
pasmieties, tomēr nopietnās situācijās atklājas cita, daudz nopietnāka
Ieva.
Liene Bērzupe
Klases mērķtiecīgā ķīmiķe. Lienei uz katru ieskaiti vienmēr līdzi būs konspektu jūra. Viņa
spēs paveikt visu, ja to gribēs.
Kaut Liene ir smalka būtne, viņa ir
ļoti apzinīga persona ar stipru raksturu.
Rūdolfs Brants
Basketbols un matemātika
ir Rūdolfa stiprās puses, viņš spēj
aprēķināt pat tik sarežģītus uzdevumus kā noteikt attālumu līdz grozam spēles laikā. Cilvēks ar savu
nostāju un viedokli. Minimālā distance, kad viņš nav izgulējies ir
pieci metri.
Rihards Aigars Ciglis
Kluss, nosvērts, bet, kad
atrodas pareizajā kompānijā, māk
atraisīties. Kaut Rihards ir noslēgts, viņš ir inteliģents, matemātikā un fizikā spēj labi saprast jauno tēmu.

Tomass Dreimanis
Klases jautrības uzturētājs. Tomass vienmēr dienu padarīs labāku ar saviem jokiem. Kaut
Tomass pēc dabas ir slinks, draugiem viņš nekad neatteiks. Uzgriezt valsi ir Tomasa stiprā puse.
Aleksandrs Ezeriņš
Unikāla, radoša personība.
Aleksandrs mūsu klasē ir tehnoloģiju
guru. Ļoti talantīgs fotogrāfs, spēj
izveidot unikālus video. Cilvēks, ar
kuru viegli atrast kopīgu valodu.
Nākotnē no Aleksandra varam sagaidīt Titānika otro daļu.
Jēkabs Gruduls
Volejbola cienītājs, kas
to dara arī profesionālā līmenī.
Aktīvs, atsaucīgs cilvēks, uz kuru
var paļauties. Vienmēr izglābs
klases kolektīvu, ja trūks kāda
cilvēka. Jēkabs ir neatlaidīgs, ja ir
izvirzījis mērķi, tad skries tam
pretī.
Annija Agnese Haisanova
Impulsīvs, aktīvs un jautrs
cilvēks. Vidzemes deju kolektīvs ir
viņas otrās mājas. Ar Anniju vienmēr var izrunāties par jebkādām
tēmām, vienmēr uzklausīs un dos
padomu. Vienmēr paspēs iemūžināt
kādu traku mirkli.

Alens Kļaviņš
Kluss, noslēgts cilvēks.
Daudz saprot par tehnoloģijām. Uz
stundām Alens kā hameleons pielāgojas - dažās ierodas, par dažām
aizmirst.

Elīza Kočāne
„Maza mašīna vienmēr
tālu aizbrauc!” Elīzas smieklus
vienmēr dzirdēsiet, viņai patīk jautrība un pati spēj to izveidot. Klases
dzirkstelīte, vēsturniece, kas dejojot
var uzlēkt augstāk, nekā jūs domājat.

9.lpp.

12.c
Juta Lapsiņa
Sabiedriska persona, kurai
patīk strādāt vienai. Kaut deja ir
viņas sirdslieta, tomēr viņas stiprā
puse ir angļu valoda, to spēj tulkot
un palīdzēt citiem. Zina aktuālāko
par to, kas notiek pasaulē un Latvijā.
Jānis Miška
Skaisto acu Jānis. Sportisks cilvēks, kura hobijs ir florbols, un izgulēt astoņu stundu miegu piecās minūtēs. Spēj izdomāt
lielisku plānu, lai iekarotu pasauli,
bet bieži to neīsteno. Prot labi dejot, bet to nedara. Topošais uzņēmējs.
Hārdija Kristiāna Nagle
Sportiste, māksliniece un
muzikante, un topošā ārste. Cilvēks
ar savu viedokli, nostāju un mērķi.
Uzsāktais vienmēr padodas no rokas, tāpēc noteikti varētu kļūt par
olimpisko čempioni.
Paula Pinka
Paulas sirdslieta ir teātris,
tādēļ bieži redzam viņu uz skatuves dziedot, dejojot vai vienkārši
runājot, tāpēc nākotnē vēlas kļūt
par aktrisi. Cilvēks kustībā uz
priekšu, nevis atpakaļ.
Rolands Putniņš
Rolands ir klusa persona,
maz runā, bet, ja runā, tad zeltu.
Kaut klasē iesaukts par vectēvu, jo ir
pats vecākais, aizvien ir jauns un
sprauns. Ja vajag transportu, tad
Rolands par to parūpēsies. Vienmēr
izstāstīs kādu labu joku, to pat īsti
neapzinoties.
Armands Kristiāns Runcis
Vārds, kas raksturo Armandu, viennozīmīgi ir mūzika.
Klases muzikants. Talantīgs, radošs un vienmēr gatavs paust savas
idejas. Pasākumos un priekšnesumos vienmēr gatavs uzspēlēt ģitāru
un bungas. Nākotnē visticamāk
uzprojektēs savu ierakstu studiju.

Karīna Anete Sirmā
Šefpavārs un konditors
vienā personā. Mīļa, jauka, izpalīdzīga un izcila cepēja ar savu radošo pieeju. Uzburs viskolosālākās
kūkas, cepumus un kūciņas. Tomēr
Karīnas stiprā puse ir ne tikai cepšana, bet viņa ir arī ļoti inteliģenta.
Klases agrais putniņš, jo vienmēr
skolā ir pirmā.
Jānis Šķēls
Jānim ir savs redzējums uz
dzīvi. Vienmēr būs pirmais, kurš
izteiks savu viedokli. Tautā saukts
par Ziediņu. Mīl skatuvi, cilvēkus
un piedzīvojumus. Dejo, sporto.
Viņš grib būt visur un arī ierodas
visur. Mašīnas atslēgas rokās un
aiziet, vienmēr ceļā.
Kristiāna Tropa
Cilvēks, kurš mīl pārmaiņas, Kristiāna katru dienu atklās
kaut ko jaunu, lai padarītu savu
dzīvi svaigāku. Spēs atrast jaunu
pieeju, ja ir iekļuvusi slazdā. Pilna
ar enerģiju, kuru atstāj dejojot. Patīk pačīkstēt, bet beigās viss sanāk.
Karīna Vasiļjeva
Kaut Karīna liekas klusa un
noslēgta, viņa bieži spēj parādīt savu
attieksmi. Patīk no rītiem izgulēties,
varbūt tas ir iemesls, kādēļ dažreiz
nokavē kādu stundiņu. Ļoti patīk ar
draugiem radīt neaizmirstamus piedzīvojumus.

Tas ir ļoti svarīgi – laiku pa
laikam
Kļūt mazam, lai augtu
liels.
/I.Ziedonis/
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PĀRDOMĀM

Ko es gribēju tev šodien līdzi dot:
Sava laime katram pašam jāatrod,
Savi draugi katram pašam jāsatiek,
Katram pašam jāsasalst un jāapsnieg,
Katram pašam marta saulē jāatkūst
Un kā ābelei no augļu svara jānolūst.
Katram pašam jārūgst līdzi raugam Tikai tā par cilvēkiem mēs augam.

/I.Ziedonis/

Un tādas lielas laimes nemaz nav.
Ja jums to vēl, tad ziniet: tie ir nieki.
Ir tikai tādas mazas laimītes.
Ir tikai tādi mazi ikdienības prieki.
/I.Ziedonis/

Kas nesaprot šodien, tas sapratīs rīt:
Laimi nevar piespraust kā žetonu.
Laime ir - dzīvību dzīt
Tā kā asnu caur betonu.

/I.Ziedonis/

Jo tas, kas dabūts,
It nekur nav liekams,
Un tas, kas liekams,
Ir tik nepietiekams.

Es nežēlojos.
Dzīvi jāņem smejot.
Tik, cik tā iemirdzas.
Kā garāmejot.

/I.Ziedonis/
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Laiki nav svarīgi.
Svarīgs ir cilvēks.
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