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ŽETONA NUMURS 

REDAKCIJAS SLEJA 

12 gadi ir garš laiks. Ir nomainījušās divas de-
kādes, piedzīvoti četri prezidenti, piecas olimpiskās 
spēles, četri Dziesmu un Deju svētki. Kopā kā 12.b 
klase mēs esam vien 3 gadus no 12. Bet ja man prasī-
tu, kuri tad ir bijuši piedzīvojumu un atmiņu piepildī-
tākie gadi, tad desmitiem priekšnesumu un ekskursi-
ju, simtiem jaunu draudzību, tūkstošiem smieklpilnu 
mācību stundu, neskaitāmi daudz zināšanu, prieka un 
jautrības pilnu brīžu neatstāj nevienu citu izvēli, kā 
teikt: „Ģimnāzijas gadi, protams!” 

Žetona vakarā mēs tos esam izvēlējušies salī-
dzināt ar ceļu. Ceļam vienmēr ir sākums - 2017. gada 
1.septembris, diemžēl, tam ir arī noslēgums -  2020. 
gada 6.jūnijs. Labā ziņa jau ir tā, ka ceļš jau tā pavi-
sam strupceļā nebeidzas - vienmēr ir kāds pagrie-
ziens, varbūt krustojums, kas liek turpināt doties uz 
priekšu. Mūsu pasaulē visi ceļi ved ne uz Romu, bet 
gan uz nākotni.  

Ar katru gadu, augot cipariņam blakus mums 
tik ļoti mīļajam Bē burtiņam, tam līdzi esam auguši 
arī mēs. Iepazinuši jauno skolu, klasesbiedrus un 
skolotājus, atklājuši jaunas zināšanas, spējas, atradu-
ši paši sevi, kas, manuprāt, arī ir vidusskolas galve-
nais uzdevums. 

Nu vien atliekt pieveikt pēdējos kilometrus. 
Trakākie kalni vēl ir priekšā- eksāmeni, bet tas jau 
mums, dabaszinātņu klasei, ir tīrais sīkums, vai ne 
Bēči? 

Novēlu visiem 12.-ajiem izbaudīt atlikušo lai-
ku, kad visi varam būt kopā zem viena, ģimnāzijas, 
jumta, daudz, daudz veiksmes un ikvienam izvēlēties 
to pareizo ceļu, pa kuru turpināt doties tālāk! 

 
Ralfs Bormanis (12.b) 

 Ir tik savādi, jo skolas laiks man asociējas tikai 

ar pavadītajiem gadiem Madonas Valsts ģimnāzijā. Sā-

kumskolas un pamatskolas gadi paskrēja nemanot, un 

man ir prieks, ka šobrīd man ir blakus klasesbiedrenes, 

ar kurām mācos kopā jau no 1.klases.  

 Ģimnāzijā mācos tikai 4 gadus, taču šī skola 

pilnībā mainīja manu personību. Šķiet, ka šajā skolā ir 

īpaša aura un pavisam noteikti – īpaši cilvēki. Es neteik-

šu, ka vidusskolas gadi bija viegli, taču tie noteikti bija 

ļoooooti interesanti... Vēl joprojām atceros, cik neveikla 

un savāda mūsu klase likās skolotājiem 10.klases sāku-

mā, taču savu vietu skolā mēs atradām un arī līdz Žeto-

na vakaram tomēr tikām! 

 Šis ir brīdis, kad beidzot tā patiesi apzināmies, 

ka esam pieauguši un ka mūsu īstā dzīve tūlīt tik sāk-

sies! Tik ļoti gribas izbaudīt pēdējos mēnešus skolas 

ikdienā, jo, ak vai, man tik ļoti patīk MVĢ! Es ceru, ka 

dzirkstelīte mūsu skolotājos nepazudīs, jo es vienmēr 

atcerēšos skolotājas Solitas jokus un dzīves padomus, kā 

arī mīļās un sirsnīgās stundas pie Maritas. Un, protams, 

ne tikai to, jo skolas dzīve šeit nekad nelikās garlaicīga.  

 Novēlu mums katram atrast sevi, būt godīgiem 

un vienmēr palikt zinātkāriem. Esam ceļā uz jaunas dzī-

ves sākumu. Dzīve ir kā reibinošs karuselis, lec iekšā un 

izbaudi braucienu! 

 

Marta Marija Maltisova  (12.a) 

Un atkal tev priekšā ir ceļš, 

un iekšā ir tik daudz jauna, 

un pāri ir tik daudz no veca, 

un garām vairs nepaliek, kam, 

un cauri ir jādzīvo pašam, 

bet rokām ir vajadzīgs ap: 

ap tavu ozolu, tauta, 

ap tavu vidukli, vijīgā, 

ap tavu šūpuli, bērns, 

apkārt, apkārt un apkārt! 

O, rokām svēts apkārtceļš. 

/Jānis Peters/ 



2.lpp. MAĢISKĀ 

12.a 

Mēs par sevi 
 Šo 3 gadu laikā ir bijis grūti, taču esam kļuvuši ļoti vienoti – kā cimdiņš ar rociņu. Meitenes ir tās, kas virza klasi uz 

priekšu, jo mēs zēni esam slinki un par priekšnesumiem neuztraucamies. Mūsu klase ir pierādījums tam, ka var paspēt jebko, 
kaut ja ir pēdējā brīža pēdējais brīdis. Kopā sadarbodamies, spējam apstādināt laiku un sasniegt iecerētos mērķus. 
Klases moto: Kāpēc darīt, ja var nedarīt! 

 
Klases audzinātāja par mums 
Mani mīļie āči! Gandrīz trīs gadi aizritējuši kā viens mirklis. Kādi jūs paliksiet manās atmiņās? No paša sākuma bieži 

bijāt klusi, noslēpumaini un noslēgti. Daži bija ļoti centīgi, mērķtiecīgi, ambiciozi, kuri jau no bērna kājas orientēti uz augstāko 
mērķu sasniegšanu, daži savos mācību rezultātos sasniedz pieklājīgu minimumu, vēl citi – pārāk neiespringst un kaut kā 
“nolauž” līdz mācību gada beigām. Tomēr es vienmēr esmu teikusi: neatkarīgi no spējām un sasniegtajiem rezultātiem, galve-
nais ir saglabāt cilvēcību un sirsnību. Pats galvenais ir cilvēks! Esmu droša – ikvienā no jums mājo labais. Ar prieku atklāju 
jūsu radošo potenciālu, kad kopīgi gatavojamies pasākumiem, jūsu aktīvā un aizrautīgā daba atklājās angļu valodas nometnē 
Slovākijā, divdienu braucienā uz Igauniju un, protams, piedaloties Olimpiskajā dienā.  

 Lai nu kā bija un ir, es ticu, ka ar jums viss būs kārtībā – jūs dzīvē nepazudīsiet! Vienmēr saglabājiet cilvēcību un savu 
sirds skaistumu. Tad dzīve jums vienmēr būs  atvērta, un ikkatrs pre-
timnācējs jums atbildēs ar patiesu smaidu! 

Jūsu audzinātāja Diāna Vaidote 

 
 
Mēs par savu audzinātāju Diānu Vaidoti 

 Diāna vienmēr gatava atnest kaut vai visu sava drēbju skapja 
saturu, lai klases priekšnesums būtu izdevies. Piemīt izcilas aktrises 
dotības, kuras varam tikai apbrīnot! Skolotājai ir ļoti laba mūzikas gau-
me - mūziku, ne tikai klausās, bet arī prot to nospēlēt uz klavierēm. 
Ugunīga dzirkstelīte, smaids ik dienu rotās viņas seju, un lūpas vien-
mēr būs uzkrāsotas. Vienmēr gaidīs mūs uz siltu tēju un sarunām.  
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Viktors Abramovs 

 Lai cik daudz viņš kavētu sko-
lu, Viktors vienmēr ievēros skolas noli-
kumā ierakstītos termiņus ieskaišu rak-
stīšanai. Cilvēks, kas ir visur, bet nav 
nekur. Ja labi sarunāsi, tad Viktors, ie-
spējams, nodziedās “Septītās debesis”. 
Ar sportu vairāk kā uz “Tu”. 
 

 
 
 

Laura Elīna Berģe 
 No ārpuses klusa un mierī-
ga, bet iekšienē īsta brīnumsvecīte. 
Vissirsnīgākā dvēsele draugu lokā. 
Filmu un seriālu eksperte. Ar Lauru 
var runāt par visu un visiem. Viņa 
vienmēr piedāvās savu palīdzību, ja 
redzēs, ka kādam tā nepieciešana. 

 

 
Ginters Blauva 

 Atziņas no Gintera plūst kā no 
pārpilnības raga, un doma viņam vien-
mēr lido zelta spārniem. Palīdzēt nepie-
teiksies, bet, ja palūgsi, tad izdarīs tik 
labi, cik vien spēs. Pirmais cilvēks, kuru 
skolotāji sauks palīgā, ja kaut kas nav 
kārtībā ar datoriem. 
 
 

 
 

Ivis Bogdanovs 
 Viens no retajiem, kas spor-
ta stundās patiešām sporto un ir ļoti 
labs komandas biedrs. Lai arī izskatās 
ļoti nopietns un domīgs, stundās Ivim 
prāts tik nesas uz jaunu joku izgudro-
šanu. Vienmēr piekritīs piedalīties 
klases priekšnesumos, ja vien palūgs. 
 

 

 
 Elīna Burķīte 

 Zina, ko grib sasniegt, un tie-
cas pēc tā. Vienmēr gatava jauniem 
piedzīvojumiem. Ja nepieciešams šofe-
ris, Elīna aizvedīs tevi kaut līdz pasau-
les malai, Madonas pilsētas robežās un, 
ja vien viņai tas būs pa ceļam. Ļoti sa-
biedriska un draugus spēj atrast visur. 
 

 
 

Līva Dāve 
 Iedos norakstīt matemātikas 
mājasdarbus. Gaiša galva ne tikai 
tāpēc, ka blondi mati. Ja nevari izdo-
māt, ko Līvai uzdāvināt, tad dāvini 
motivāciju, jo tā viņai tik tiešām ir 
nepieciešama. Centīsies palīdzēt savu 
iespēju robežās. 
 

Linda Jansone 
 Lindu var apbrīnot par to, cik 
prasmīgi spēj paveikt iekavētos dar-
bus. Nebaidās atbildēt skolotājiem uz 
viņu āķīgajiem jautājumiem. Pastāvēs 
par savu viedokli. Lindai ļoti garšo ēst, 
un gulēt viņa iet vēlu vai neguļ vispār. 
 

 
 
 

 
Lelde Jēgere 

 Ja vēlies aiziet uz kafejnīcu, 
tad Lelde būs īstā kompānija, jo viņa 
ir lielisks sarunu biedrs un zinās jau-
nākās ciema klačas. Ikdienā klusa, 
taču ballītēs ir īsts zvērs. Izdomās 
jokus jebkurai dzīves situācijai. Vācu 
valodas stundās ir retāk kā mīnusi 

janvāra nak-
tīs. 

 
Amanda Kuzuša 

 Cilvēkus piesaista ar savu 
noslēpumainību. Nekad neskries citiem 
pakaļ un neiesaistīsies strīdos bez vaja-
dzības. Lielākā kafijas mīle. Amanda ir 
atbildīga un gādīga. Dzīvi viņa uztver 
viegli, jo sīkumi viņu neuztrauc. 
 

 
 

Sabīne Kivkucāne 
 Stundās izsper tādus jokus, 
kuri izsitīs sola biedru no sliedēm uz 
visu stundu, varbūt pat uz divām. Sa-
bīnē ir noslēpies viss pasaules mīļums. 
Ja ballītē sāk palikt garlaicīgi, zvani 
balles karalienei!  

 
 

 
Kristers Kokušs 

 Gudrais sliņķis. Kristers 
vienmēr atradīs vieglāko un ātrāko 
veidu, kā sasniegt izvirzīto mērķi. 
Kontroldarbus vienmēr nodod pirmais, 
kamēr citi vēl it tikai pusē. Ašāko 
ideju īpašnieks.  
 
 

 
 

Dāvids Kristiāns Ķimenieks 
 Dāvids ir uzticams, vienmēr 
izdarīs darbus, kā paredzēts. Bieži 
stundās atceras kādu joku, kas uzjaut-
rina pārējos klasesbiedrus. Aizraujas 
ar datortehniku un daudz laika pavada, 
spēlējot dažādas datorspēles. 
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Kristaps Ķimenietis 

 Kristapam vienmēr var jautāt 
padomus dažādām dzīves situācijām. 
Viņš nekad neatteiks palīdzēt. Viņš 
vienmēr zina, ko dara, vai vismaz izlie-
kas. Pirmās stundas viņš visbiežāk pa-
vada mājās.  
 
 
 

 
 

Ance Ludborža 
 Ancei ir straujš raksturs un 
stingrs viedoklis, no kā negribēs 
atkāpties ne par kādu cenu. Ancei ir 
ļoti īpaša humora izjūta, kuru ne visi 
sapratīs, un ne visiem ir jāsaprot. 
Parādi Ancei skaistus akmeņus, un 
viņa būs tikpat priecīga kā bērns 
saldumu veikalā. 

 
 

Marta Marija Maltisova 
 Martai vienmēr ir savs vie-
doklis, kuru viņa nebaidās izteikt. No 
ārpuses mīļa un jauka, bet iekšā ir mazs 
velniņš. Mīl gulēt tikpat ļoti, cik mīl 
savus draugus. Marta nostāda sev ļoti 
augstus mērķus un vienmēr tos arī sa-
sniedz. Nekas nav neiespējams! Klases 
motivācijas persona. 

 
 

Jūlija Manuilova 
 Klases radošākā persona. 
Jūlija ir viena no nedaudzajām perso-
nām, kam patīk mācīties. Viņai vien-
mēr ir daudz enerģijas, kas pozitīvi 
ietekmē arī apkārtējos. Jūliju var 
salīdzināt ar disko bumbu, kas no-
teiktos apstākļos iemirdzēsies un 
apspīdēs pārējos. 

 
 

Elizabete Paura 
 Vislabākā lasītāju semināru 
organizētāja. Ar Elizabeti nedrīkst strī-
dēties, jo viņa prot rīkoties ar šauteni. 
Ja vajag izraudāties, tad viņas plecs būs 
īstais, uz kā atspiesties. Adoptētu visus 
suņus no patversmes, ja suņu barība 
būtu par brīvu. 
 
 

 
Edijs Radžēls 

 Edijs mīl meitenes, un mei-
tenes mīl Ediju. Cilvēks ar labu hu-
mora izjūtu un bagātu iztēli. Spēj 
iegriezt diseni jebkurā vietā un laikā. 
Edijs ir spējīgs aizsniegt visaugstā-
kos  plauktus.  
 
 

Niks Saulītis 
 Klases sportists, kas reti 
apmeklē sporta stundas, bet tāpat ir 
pirmais līgā. Tur, kur ir Niks, tur 
vienmēr būs disene. Jaunietis ar 
augstiem mērķiem. Sports ir viņa 
dzīve, ko viņš ir iemācījies apvienot 
ar skolu. 
 
 

 
 

Megija Krista Supe 
 Konspektu dīlere, kas daudzus 
klasesbiedrus izvelk no nesekmības 
bedres. Neatlaidīga un ļoti centīga. 
Vienmēr var lūgt pēc draudzīga pa-
doma. Megija vienmēr runās tieši un 
atklāti. Viņasprāt, viss ir slikti. 
 
 

 
Vineta Šakina 

 Ar video montēšanu uz “tu”. 
Viņa nekad neatteiksies palīdzēt. Vi-
neta ir klases medmāsiņa. Ja kas sāp, 
tad jādodas pie viņas, jo viņai noteikti 
būs zāles, kuras tev palīdzēs. Vineta 
vienmēr otram cilvēkam liks justies 
labi, kaut vai tikai ar savu klātbūtni.  

 
 
 

Artūrs Tesļonoks 
 Artūrs ir klases spēkavīrs un 
drošsirdis. Spēj attaisīt visciešāk aiz-
skrūvētās marinēto gurķu burciņas un 
pudeles. BarX komandas biedrs. Aktīvs 
dejotājs, ja vien skan īstā mūzika. Iz-
spers jokus brīžos, kad to nemaz negai-
dīsi. 
 
 

 
 

Andrejs Valdbergs 
 Katrā lietā atrod kaut ko 
smieklīgu. Patīk ātri braukt. Ja gribēs, 
būs arī kontrolēta sānslīde. Angļu 
valoda Andrejam ir gandrīz kā dzimtā 
valoda. Klases dzīvē viņš ir kluss un 
runās tikai tad, ja prātā ienāks kāds 
joks vai tiks uzrunāts. 

Kā soli spersi , tā  
ceļu veiksi .  

/Reinis Kaudzīte/  
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Mēs par sevi 
 Nu jau ripojam pa šo skolas ceļu pēdējo, 12.gadu. Tas mūs ir izvedis cauri visam, kas vien iespējams. No Stokhol-
mas līdz Rūjienai, no Tartu līdz Tūjai. Esam braukuši ar autobusiem, velosipēdiem, pēc autovadītāja apliecības iegūšanas jau 
ar mašīnām. Visi kopā esam bijuši augstāko kalnu virsotnēs un ātri izbraukuši cauri retai bēdu ielejai. Bet mūsu klasei nekad 
neizsīkst jautrības dzirksts, kas darbina šo smalko mehānismu- klasi.  
 Mēs, foršā un, kā jau tas pienākas, gudrā Bē klase, gribētos palielīties, esam draudzīgākā un saticīgākā klase, kādu šī 
skola jebkad ir redzējusi. Ikviens cits citam ir vislabākais atbalsts. Tādi sīkumi kā nekad nenoraidošā palīdzība Fizikas formu-
lu paskaidrošanā, komatu palabošanā, nezināmo vārdu tulkošana svešvalodās, kļūdu atrašana pierakstā programmēšanā ir 
stiprinājusi mūsu klases vienotību dienu no dienas. Ja esi saslimis, vari neuztraukties, jo tev no trīs dažādiem cilvēkiem tiks 
atsūtīti kavēto stundu pieraksti.  
 Sasmīdināt spējam pat nopietnāko skolotāju. Lai arī pilnīgi visas to nav atklājušas, patiesībā zinām, ka esam ikvienas 
skolotājas slepeni vismīļākā klase. Nepiespiestās atmosfēras dēļ varbūt arī kādreiz dabūjam kādu nosodošu acu skatienu, bet 
tad atbilde vienmēr ir: “Bet, skolotāj, ir taču piektdiena... vai otrdiena, ceturtdiena un tā tālāk.” 
 Dažreiz no mūsu puses, varbūt pat pārāk bieži, ir sagaidāmi nopietni un sentimentāli priekšnesumi, kuru sagatavoša-
na gan notiek tik pazīstamajā pēdējā brīža pēdējā brīdī un ļoti saspringtā ritmā. Toties rezultāts... mūsu priekšnesumi ir labā-
kie. Tajos cītīgi iesaistās katrs, pieliekot to, ko pats prot vislabāk. 12.B ir gluži kā saules aptumsums. Pilnā maksimumā to 
nesanāk redzēt pārāk bieži, bet tad, kad tas beidzot notiek, pārsteigums ir garantēts.  
 Mēs dodamies. Varbūt ar laiku katrs uz savu pusi, bet vēl kādu laiciņu, kādu brītiņu mēs vēl būsim kopā, iekarosim 
ģimnāziju (kā jau katru dienu), pārsteigsim skolotājus, pasmiesimies, nedaudz arī pastresosim par gaidāmo, bet viss taču pie-
der pie lietas sēžot vienā autobusā, kuram uz maršruta kartes rakstīts “Uz priekšu!” 

 
Klases audzinātāja par mums 
Mana 12.B! Jaunieši ar mērķi! Motivēti, ar savām prioritātēm. Ar Jums ir viegli un vienkārši- tik atbildīgi, patstāvīgi 

un čakli. Liela vērtība ir tā, ka Jums uzticos un netieku pievilta ikdienā, izbraucienos un pasākumos. Tik daudz dažādas lietas 
Jūs iespējat ikdienā- mācības, pulciņi, SMU, treniņi, kori un dejas- es lepojos ar Jums! Prieks, ka Jūs esiet labestīgi, patiesi, ar 
savām idejām, ar viedokli un uzskatiem. Skaidri zinu, ka par Jums mēs visi vēl daudz laba dzirdēsim! 

Paldies, ka Jūs esat kopā ar mani! 
Patiesā mīlestībā, audzinātāja Vija. 
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Linda Anča  
 Linda varbūt tikai no sāku-
ma var šķist klusa un kautrīga, bet 
patiesībā viņa ir lielisks sarunu biedrs 
ar kūsājošu humoru un asu prātu. 
Viņai vienmēr būs zināmas pareizās 
atbildes matemātikas un fizikas uzde-
vumos, jo loģika ir Lindas stiprā puse. 
Ir gudra ne tikai mācībās, bet arī da-
žādos ar sportu saistītos jautājumos, 
tāpēc ar viņu var apspriest vakardie-
nas spēli jebkurā sporta veidā. Jautra 
un radoša personība. Ja tev ir slikts 
noskaņojums, tad droši vari vērsties 

pie Lindas, jo viņa tevi noteikti sasmīdinās. Mēdz būt tieša, ir 
savi uzskati un vērtības. Pilnībā atvērsies vien dažiem, bet, kad 
to dara, tad atklāj uzticamu un vienkārši foršu draugu. Linda ir 
negaidītu pārsteigumu pilna- noteikti izvēlēsies ceļu, ko nebūs 
gaidījuši apkārtējie, bet kas sola vislielākos piedzīvojumus. 

 
Ralfs Bormanis 

 Staigājošā enciklopēdija. 
Mūsu klases ģeogrāfs, biologs un 
vēsturnieks. Paprasīsi kaut ko šajās 
jomās, viņš Tev arī pateiks atbildi. 
Piedalās olimpiādēs un konkursos, 
kuros gūst labus panākumus. Nes-
katoties uz to, vienmēr atradīs laiku, 
arī lai pasmietos ar klasesbiedriem. 
Jauks cilvēks, kuram jebkurā mirklī 
vari paprasīt palīdzību kādā mācību 
priekšmetā, un viņš vienmēr tam 
izbrīvēs laiku. Ja ir kāds cilvēks, 
kurš zina visu, tad tas ir Ralfs. Izpa-
līdzīgs un centīgs ne tikai skolā, bet arī ārpus tās, jo piedalās 
visur, kur vien iespējams. Vienmēr smaida. Ar Ralfu var runāt 
par visām tēmām, kas nāk prātā. Mūsu novada 2019.gada līde-
ris. Nākotnē noteikti būs izcils zinātnieks. Pa ceļu Ralfs var iet 
droši, jo apmaldīties viņam nav iespējams- viņš ir ģeogrāfs, 
kartes lasīt māk. 

Patrīcija Paula Čerbakova 
 Paula ir viena no sirsnīgāka-
jiem cilvēkiem skolā. Mēdz būt klusa, 
bet, kā jau zinām, klusie ūdeņi tie vis-
dziļākie. Paula ir apveltīta ar ļoti asu 
prātu- viņa vienmēr spēs spēcīgi un 
argumentēti aizstāvēt gan savu, gan 
draugu viedokli. Pateicoties viņas spē-
cīgajai loģikai un lielajai centībai, 
Paulai padodas visi priekšmeti. Klases 
galvenā horeogrāfe- klases priekšnesu-
mi bez viņas būtu neiespējami. Vien-
mēr izceļas ar labām, radošām idejām, 
lai kur tās būtu vajadzīgas. Lielisks 

sarunu biedrs, jo seko līdzi notikumiem un trendiem visā pasau-
lē. Ļoti “smalciņa”- mode ir Patrīcijas aizraušanās, un viņa ir 
skolas košāko acu ēnu īpašniece. Patrīcijai gaidāmais ceļš sais-
tās ar jauniem piedzīvojumiem, jaunu pieredzi un draugiem, 
tāpēc viņu tas neuztrauc- būs forši! 

 
Kristaps Iļčukovs 

 Izpalīdzīgs un humora pie-
pildīts cilvēks. Palūgsi viņam kaut 
ko izdarīt klases labā - viņš izdarīs. 
Uz viņu par paļauties, ja vajadzēs - 
tēlos pat diženo Ziemassvētku vecīti. 
Slēptais vēsturnieks- daudzi fakti 
viņam zināmi. Starpbrīdī rūpēsies 
par humora dzirksti klasē, bet mācī-
bu stundā ir pati nopietnība. Mērķtie-
cīgs. Kristapam vienmēr būs savs 
viedoklis par kādu lietu vai notikumu 
pasaulē, ko arī nebaidās izpaust un 
aizstāvēt. Viens no kvēlākajiem krievu repa cienītājiem. Neska-
toties uz lielo apņēmību un centību skolā, māk arī labi atpūs-
ties. Aizvedīs tevi mājās pēc ballītes, ja palūgsi. Spēj būt ko-
mandas kapteinis, ko arī šo trīs gadu laikā ir pierādījis. Ja Kris-
tapam ceļā kas noies greizi, viņš noteikti tam atradīs risināju-
mu, pagriezīs skaļāk mūziku un dosies tālāk- uz augšu. 
 

Mēs par savu audzinātāju Viju Bebrišu 
 Klases kolektīva galvenais stūrmanis un kapteinis, kas mūs 
vada pa vidusskolas dažkārt sarežģītajiem ceļiem un takām nu jau 
trešo gadu. Viņa mūs vienmēr ir stūrējusi pareizajā virzienā un zina, 
kas ir pats labākais mums. Mūsu drošības saliņa skolā, kur patverties 
un paglābties, kad ceļš sāk likties nepaveicams.  
 Skolotāja Vija ir mūsu visu otrā mamma. Kā viņa pati saka: 
"Es par Jums zinu visu, mīlīši. Vairāk pat par Jums pašiem." Un ticiet 
mums- tā arī ir. Ar šo skolotāju ikdienā ir smiets visvairāk. Viņa vien-
mēr atklās patiesību un nebaidīsies izteikt savas domas, neizvairoties 
arī no kāda skarbāka vārda, bet ko gan mēs, bē klase, bez viņas darī-
tu? Vija mums ir vairāk kā tikai skolotāja - vienmēr uzklausīs, palī-
dzēs, sapratīs un centīsies mūsu labā darīt visu, kas viņai pa spēkam, 
lai mūsu laiks ģimnāzijā būtu izdevies. Skolotāja, kas vienmēr sapratīs 
mūsu jūtas un piemērosies tām, dažkārt atceļot kādu klases stundu vai 
fizikas stundā "aizrunājoties" par klases lietām. Ar Vijas pieredzi mēs 
visi varam būt droši, ka mūsu problēmas vienmēr tiks atrisinātas.  

Ko gan mēs darīsim bez mūsu mīļās audzītes? Jā, iespējams, turpmākais ceļš būs grūts, sķēršļu, neplānotu pagriezienu pilns. Galu 
galā, pie stūres vairs nesēdēs mūsu Vija, bet gan mēs paši. Lai vai kā, varam būt pārliecināti, ka jebkurā brīdī mūs Madonas Valsts 
ģimnāzijas 110. kabinetā gaida silta tējas krūze un vislabākais balsts pasaulē. Paldies Jums, skolotāj, par šiem trīs labākajiem gadiem 
no mūsu dzīves. 

Kur ceļi krustojas, tur apdomā, kur iet.  
/Latviešu tautas sakāmvārds/ 
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      Jānis Krasnovs 

 Ļoti pozitīvi noskaņots cil-
vēks. Ķerts uz jokiem, nekad nav re-
dzēts noskumis vai īgns. Ikvienu uz-
skata par savu draugu un atradīs ar to 
kopīgu valodu. Vienmēr prot uzturēt 
pareizo atmosfēru. Zina visu par saim-
nieciskām un tehniskām lietām- kā 
nekā ļaudonietis. Jānis ir izveidojis 
vissmieklīgāko un visizsmalcinātāko 
“memu” kolekciju, ar ko ļoti lepojas 
katru starpbrīdi, dažkārt arī kādu stun-
du atrāda sevis atrastos interneta dār-

gumus visai klasei, tūlītēji paceļot kopējo noskaņojuma līmeni. 
Klases smieklīgāko smieklu īpašnieks- tos var dzirdēt ļoti bieži. 
Krietns cilvēks, kas uzreiz piemērosies jebkurai situācijai. Jā-
nim vienmēr var uzticēties. Turpmāko dzīvi Jānis redz nevis kā 
grūti ejamu ceļu, bet gan kā iespēju pilnu ceļojumu, kurā galve-
nais ir atpūsties. 
 

Valters Kriškāns 
 Valters vienmēr ir priecīgs 
kā saules stariņš mūsu bē klasē. Ar 
savu pozitīvismu un gaumīgo hu-
mora izjūtu dzīvē piedzīvos visu un 
vēl drusciņ. Valters ir tas, kurš ar 
savām “dzīves sarunām” spēj atkau-
sēt jebkuras skolotājas sirdi, un tas 
knapi izturamās studas pārvērš jaut-
ros mirkļos mums visiem. Klases 
muzikants- Valters noteikti pārvalda 
visus iedomājamos un varbūt pat arī 
neiedomājamos mūzikas instrumen-
tus, ko arī regulāri parāda skolas pasākumos. Labs matemātiķis
- spēs pierādīt, ka tieši viņa atbilde ir pareizā. Tehnoloģiju guru
- spēs palīdzēt jebkurai skolotājai tikt galā ar visām nepaklausī-
gajām ierīcēm. Sarkanais džemperis gan biežāk redzams nekā 
skolas forma, bet... nu skaists tak tas džemperis! Dodoties ceļā 
noteikti paķers līdzi kādu instrumentu, nu tāpat- lai interesan-
tāk! 

 
Madara Liekumniece-  

Grandāne 
 Klusa un nosvērta, Madara ir 
sava stila ikona, vienmēr pastāvēs par 
savu viedokli, tāpēc ir interesants sa-
runu biedrs. Zina visu par kultūru un 
vēsturi. Spēs pastāstīt kaut ko intere-
santu par katru gadu, atpazīs ikvienu 
mākslas darbu. Topošā poliglote- ne-
kas Madarai nav par grūtu- ne Ķīnie-
šu, ne Somu valoda, ne uzspēlēt rok-
grupā, ne nopeldēties februāra vidū, 
ne izlasīt trīs grāmatas dienā. Vistica-
māk, izlasījusi katru grāmatu, kas 

atrodama Madonas bibliotēkā.  Īsta mākslinieka dvēsele ar 
plašām interesēm, nebaidās izcelties apkārtējo vidū. Regulāri 
izbauda koncertus un festivālus. Par saviem draugiem celsies 
un kritīs, jo tos viņa tur augstā vērtē. Madara izvēlas sekot sa-
vai sirdij, jo, lai arī uz kurieni ceļš viņu aizvestu, tā ir vēl viena 
iespēja iepazīt ko jaunu. 

 

Katrīna Lukaševica 
 Klases vadības centrs. 
Viņas atbildības sajūtu var salīdzi-
nāt pat ne ar Gaiziņu, bet pašu Eve-
restu. Skaidri zina savus mērķus un 
to sasniegšanai velta visu savu lai-
ku. Neatlaidīga un uzņēmīga. Var-
būt pat pārāk uzņēmīga, jo mēdz 
izdarīt arī citu darbu. Perfekcionis-
te. Katrīnai ir fenomenāla atmiņa, 
jo viņa spēj paturēt prātā ne tikai 
tos datumus, kuros klasei kaut kur 
jābūt vai kaut kas jādara, bet arī to, 

kur katrs klasesbiedrs noteiktajā datumā ir bijis, piemēram, 
kādā pagājušā gada marta ceturtdienā viņš nebija skolā, jo pie-
dalījās sacensībās – tieši tik elementāri. Katru gadu, pavadot kā 
klases vecākā, Katrīna ir pierādījusi savas vadītājas prasmes. 
Cilvēks, kas nekad nesaka “Nē”. Ir pārliecināta par to ceļu, 
kuru ies- tas jau ir saplānots līdz katram pagriezienam, katrai 
pieturvietai.  

 
Elgars Mārtinsons 

 Viens no klases klusāka-
jiem cilvēkiem. Ir atradis savu “Es” 
un nekautrējas to arī parādīt citiem- 
lepns pesimists. Lieki nerunā un 
viedokļus izsaka īsi un konkrēti. 
Aizraujas ar sportu un ziedo tam 
savu laiku, īpaši futbolam un slēpo-
šanai. Vienmēr padalīsies ar kādu 
gudru domu vai mudinājumu. Ļoti 
centīgs, mājasdarbi ir izpildīti vien-
mēr un laikā, ļoti labs mācībās. Lieki 
neuztraucas, jo zina, kas viņam ir 
vajadzīgs, kas nē. Ja jautāsi pēc palīdzības, palīdzēs bez jebkā-
dām ierunām. Ar lielāko prieku un entuziasmu piedalās sporta 
aktivitātēs, sacensībās un skolas pasākumos. Gatavs uz visu. 
Klasesbiedrs, uz kuru var paļauties. Elgars ceļu veiks patstāvī-
gi, un ir skaidrs, ka savā prātā jau ir izkalis maršrutu, kurš aiz-
vedīs tur, kur zina vien viņš pats. 

 
Tīna Nagle 

 Plaši pazīstama ar dažā-
dām iesaukām, taču viņu visspilg-
tāk raksturo pašas lietotā- klases 
spridzeklītis. Mazs cilvēciņš ar 
neizmērāmi lielu enerģiju un dzī-
vesprieku. Nekas nespēj stāties 
ceļā, ja vien esi apveltīts ar tādu 
centību un mērķtiecību kā Tīna, bet 
tas ir tuvu neiespējamajam. Un tieši 
šis ir iemesls, kāpēc viņa tik viegli 
spēj uzlabot garastāvokli arī apkār-
tējiem, vienalga, vai ar kādu joku 

vai vienkārši smieklīgu izgājienu. Vienmēr smaidīga. Lai arī 
ļoti veiksmīgi spēj “uzsēsties” uz kāda nerviem, ilgi uz viņu 
dusmoties nav iespējams. Pa visiem trīs vidusskolas gadiem 
nav redzēta bēdīga vai nopietna, un klīst leģendas, ka viņa to 
pat nemāk. Tīna izvēlēsies neiet pa ceļu, jo tas taču ir tik garlai-
cīgi- viņa atradīs kādu mazu taciņu, kas vedīs pretim kaut kam 
nezināmam, bet pavisam noteikti- interesantam. 
 

Labāk divreiz ceļu prasīt, nekā vienreiz apmaldīties. 
/Latviešu tautas sakāmvārds/ 
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Elizabete Ozoliņa 

 Klusa, nedaudz noslēpumai-
na meitene. Jaunākā “Bē”-ce, jo pie-
vienojās mums vien 11. klasē. Cilvēks 
ar lielu atbildības sajūtu. Patstāvīga, 
ar labu motivāciju. Daudz varēs sa-
sniegt ar mērķtiecīgu darbu. Padodas 
visas mācības, pateicoties viņas neiz-
mērāmajai centībai. Piecelties piecos 
no rīta bez jebkāda īpaša iemesla Eli-
zabetei nav nekas īpašs- tā ir ikdiena. 
Elizabete ir ļoti entuziastiska par sa-
vām interesēm, piemēram, mūziku, 
grāmatām vai improvizācijas teātri, 
kurā aktīvi darbojas. Draudzība Elizabetei ir viena no lielākajām 
vērtībām- savu draugu loku atlasa ļoti rūpīgi, bet savējos atbalstīs, 
tā teikt- līdz pēdējam, un nekad neaizmirsīs. Elizabete turpmāko 
ceļu ies lēni, vērojot burvīgo pasauli visapkārt, īpaši neuztraucoties 
par visu negatīvo, jo tas ir vien fona troksnis skaistajai nākotnei, 
kas viņu sagaida. 

 

Lāsma Pommere  
Klusa meitene, bet dara visu cītīgi, 
rūpīgi, atbildīgi. Jauka sarunu biedre-
ne. Patīk fotografēt- iemūžina visus 
klases spilgtākos mirkļus. Izceļas ar 
skaisto smaidu un pozitīvo skatu uz 
dzīvi. Radoša personība. Lāsma palī-
dzēs vienmēr un it visā, nebaidās no 
izaicinājumiem. Meitene, kas sapra-
tīs visus jokus un būs gatava pasmie-
ties par jebko. Komunikablā personī-
ba ļauj ātri atrast draugus un uzmun-
drināt tos, kam tas ir vajadzīgs. Zina 

savas intereses un liekās lietās neiesaistās- tā vietā izvēlas pava-
dīt laiku kopā ar saviem draugiem, kas arī ir Lāsmas lielākā 
vērtība. Par neveiksmēm īpaši neuztraucas, jo dzīvē svarīgi ir 
pievērst uzmanību pozitīvajam. Lāsma dzīvo te un tagad, par 
turpmāko ceļu neuztraucoties, jo, kamēr vēl var, kāpēc gan 
vienkārši ar draugiem neaiziet uz Bulli? 
 

Guna Pūce 
Ļoti gudra, patstāvīga un draudzīga 
klasesbiedrene ar ļoti spožiem nākot-
nes plāniem. Prot remontēt mašīnas, 
iespējams, kvēlākā opeļu fane un 
eksperte Madonā. Cilvēks, kas vis-
biežāk vienkārši tāpat pajautās: “Kā 
iet?”. Nekad nepaies garām kādam, 
kam ir vajadzīga palīdzība. Par spīti 
tam, ka ļoti bieži nav skolā, vienmēr 
ar visu tiek galā. Mēdz būt klusa, bet, 
kad sāk runāt, to apturēt nevarēs ne-
viens. Viena no skolas augumā īsāka-
jām iemītniecēm, kas izceļas ar savu spožo smaidu. Guna ir 
mērķtiecīga, ar saviem standartiem, kurus tā vienkārši nemai-
nīs. Dzīvo dzīvi tā, kā vēlas, un spēj savienot darbus ar tik ļoti 
vajadzīgo atpūtu. Savu ceļu Guna jau ir atradusi un tagad mērķ-
tiecīgi iet pa to. 
 

 

Zane Romuļa 
Cilvēks ar māksliniecisku dvēseli. Ja 
varētu, celtos spārnos un lidotu, bet 
Zanes loģika un vienkāršība to notur 
pie zemes. Spējīga visos priekšme-
tos, tomēr uz visiem 100% izceļas 
zīmēšanā. Vēsturniece. Nekad ne-
teiks nē, kad jautāsi pēc palīdzības, 
un ar savu nesatricināmo mieru dos 
labu padomu, pat ja neprasīsi. Klusa, 
tomēr spēj pasniegt savu domu, 
sniegt iespēju ieskatīties viņas dziļajā 
personībā. Ar Zani sarunas vienmēr 
vedas viegli un nepiespiesti, kā ar senu draugu, kam uzticēties 
var vienmēr. Mūsu klases “zāļu skapītis”- bieži ir glābusi dau-
dzus no pēkšņi uznākušām galvassāpēm. Vispiezemētākais un 
noslēpumainākais cilvēks klasē, kas pavisam noteikti ir atradis 
savu “Es”. Pa ceļam obligāti iegriezīsies kādā mākslas muzejā 
vai plenērā, jo kā gan bez tā. 

 

Mārtiņš Seržāns 
Cilvēks, uz kuru liela daļa klases no-
rādītu, kad tiktu uzdots jautājums: 
“Bez kura šī Bē klase nebūtu tā Bē, 
kuru pazīstam?”. Ļoti aktīvs, atraktīvs 
zēns. Visizteiksmīgākais klases kultū-
ras pārstāvis, dēļ  savām aktiera dotī-
bām. Labs un uzticams draugs. Tik 
daudz sapņu kā viņam nav nevienam, 
un klasesbiedri tos visus jau ir dzirdē-
juši daudz, daudz reižu. Dažkārt šķiet, 
ka dzīvo savā domu un sapņu pasaulē, 
no kuras realitātē nonāk kaut kas starp 

Imanta Ziedoņa “Epifānijām” un kāda žurnāla anekdošu slejas, 
jeb, īsāk sakot, nevienam nav īsti ne jausmas -  kas. Viņa unikā-
lā humora izjūta vienaldzīgu neatstās nevienu. Apkārtējos prot 
sasmīdināt ne vien ar saviem jokiem, bet pat ar savām dusmām. 
Savu ceļu jau ir izsapņojis, tāpēc tagad tikai jānoliek fizikas 
eksāmens, un tad viss īstenosies. 
 

Paula Silava 
Ļoti talantīga, muzikāla, apbrīnoja-
mi gudra un skaista meitene. Mūsu 
klases flautiste un literāte. Pie Paulas 
vienmēr droši var vērsties, lai pār-
baudītu komatus, jo Latviešu valoda 
Paulai ir stiprā puse. Mierpilns un 
jauks cilvēks, šķiet, ka nekas nevar 
izsist Paulu no līdzsvara. Cilvēks, 
kas nevienu neatstās nelaimē. 
Draugs, uz kuru var paļauties. Ar 
viņu vienmēr var atrast kopēju valo-
du un pajokot par un ap visu. Nebai-
dās no izaicinājumiem vai lieliem 
pienākumiem. Aktīvi darbojas skolēnu padomē un Madonas 
novada Jauniešu domē. Piedalās olimpiādēs, sacensībās, kurās 
sasniedz izcilus rezultātus, īpaši dažādos eseju konkursos. Nu 
jau prezidenta pilī jūtas kā mājās. Turpmākais ceļš noteikti Pau-
lu aizvedīs pie milzīgiem panākumiem, un ir skaidrs, ka par 
viņu vēl dzirdēsim daudz.  

Ja ceļu esi atradis, arī galamērķis redzams.  
/Krievu tautas sakāmvārds / 
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Jēkabs Sināts 

 Radošs, atvērts un aktīvs 
jaunietis, kas nekad neatteiks savu 
palīdzību. Par spīti milzīgajai aiz-
ņemtībai, ar savu dziedātprasmi 
papildina jebkuru pasākumu ģimnā-
zijā. Grūtā brīdī vienmēr uzmundri-
nās un palīdzēs ar saviem gudrajiem 
padomiem. Ar savām filozofa galvā 
izspriestajām atziņām dalās klases, 
draugu vidū un nekad nebeidz pār-
steigt ar savu apdomību un inteli-
ģenci. Jēkabs vienmēr izcelsies ar 
kādu negaidītu jautājumu skolotājai, kuram, visticamāk, nav 
nekāda sakara ar stundas tēmu.  Cilvēks, kuram mīļākais emoji 
ir garnele. Ir izvirzījis sev grandiozus mērķus un ar pilnu deg-
smi iet uz tiem. Ar izcilām atzīmēm skolā, savu iespaidīgo 
radošo darbību un veiksmīgo sākumu uzņēmējdarbībā izceļas 
apkārtējo vidū. Ceļš Jēkabu neuztrauc, jo, pat ja tas aizved uz 
strupceļu, vienmēr paliek vēl “X-faktors”. 

 

Annija Kristiāna Sirmā 
 Ja ne pati, tad viena no jaut-
rākajām dvēselēm klasē. Mūsu klases 
dzinējs un ideju ģenerators. Šķiet, An-
nija vienmēr smaida, neatkarīgi no 
situācijas. Annijai ir apbrīnojamas 
organizatores un laika menedžeres 
prasmes, jo viņa spēj būt vienmēr un 
visur. Annija nepārstāj būt optimistis-
ka, bet spēj pateikt arī kādu skarbāku 
vārdu, ja tas ir nepieciešams. Izrāda 
lielu iniciatīvu klases pasākumos. An-
nija māk būt jautra un iesaistīt pārējos 

klasesbiedrus visur, kur vajadzīgs. Māk motivēt un atbalstīt 
apkārtējos. Ar viņu vienmēr var rast kopīgu valodu. Nekad 
nesēž mierā- uzdziedās, ja apkārt būs klusums, uzzīmēs puķīti, 
ja tas liksies nepieciešams. Tas, ka savu ceļu Annija neveiks 
viena, ir skaidrs visiem- sev līdzi viņa paņems visus, ko var, 
sastūķējot tos mašīnā, kādu iebāžot koferī un vēl vienu velkot 
aiz rokas. 
 

Mārtiņš Smilga 
 Sabiedrībā pazīstams kā 
vienkārši Smilga. Jaunietis ar savu 
mērķi dzīvē, uz kuru arī neatlaidīgi 
tiecas. Ir klases stiprinieks, kurš pat 
sapulcējis komandu- ielu vingrotāju 
grupu “BarX”. Ir līderis, aktīvi dar-
bojas Madonas novada Jauniešu 
domē. Klasē ievieš jautrību un 
smieklus, un vienmēr dalīsies ar 
labiem padomiem. Sabiedrisks, 
aktīvs un vienkārši superīgs cilvēks 
ar lielu pieredzi, kurš vienmēr ir gatavs palīdzēt draugiem, kla-
sesbiedriem un apkārtējiem. Vienmēr padalās ar kādu gardumi-
ņu. Prot sakārtot savu laiku dienas steigā. Aktīvs- vienmēr grib 
visur iesaistīties un piedalīties. Sapņo kļūt par rallija braucēju 
vai mehāniķi; ar špakteli rīkojas tā, it kā jau 10 gadus būtu strā-
dājis servisā. Savu ceļu visticamāk veiks ar savu dārgo un uzti-
camo Audi. Ja kādu vajadzēs paķert sev līdzi, to arī darīs, jo 
kopā taču jautrāk! 

  
 

Jurģis Šahno 
 Kur pūlī atrodas bēči? - Tur, 
kur var redzēt Jurģi! Klases humora 
uzturētājs, kas vienmēr gatavs pasmie-
ties vai sasmīdināt citus. Vienmēr prie-
cīgs un smaidīgs. Ar lielu atbildības 
sajūtu, bet tajā pašā laikā labas atpūtas 
cienītājs. Jurģis vienmēr redzēs tālāk 
par citiem- ne tikai garā auguma dēļ, 
bet arī veiklās domāšanas dēļ. Vienmēr 
dalās ar saviem aizraujošajiem piedzī-
vojumiem un neprātīgajām idejām. 
Centīgs. Izdomās atrisinājumu jebkurai 
problēmai bez piepūles. Meitenes ģībst. Klases sporta dvēsele. 
Pēdējā laikā Jurģis sevī ir atklājis arī muzikanta pusi- ja mate-
mātikā dzird kādu dungojam, tas noteikti ir viņš. Ikviens varētu 
no Jurģa mācīties to, kā būt vienkārši foršam cilvēkam. Par 
savu ceļu īpaši neuztraucas- viņš sasniegs visu. Burtiski.  
 

Ilmārs Šakiels 
 Ilmārs no malas varbūt 
izskatās kluss un mierīgs, bet īstenī-
bā ir viens no mūsu foršākajiem 
puišiem.  Ballītes dvēsele. Tusiņos 
viņu var satikt vienmēr… un skolā 
arī, protams. Ilmārs augstu vērtē 
draudzību un savus draugus, kurus 
vienmēr aizstāvēs un nekad nepa-
metīs nelaimē. Ar skaistu smaidu un 
siltu sirdi, vienmēr atvērsies parei-
zajā kompānijā un radīs jautrības 
pilnu atmosfēru. Prot pastāvēt par 
savu viedokli un izvērtēt prioritātes- 

un dažreiz gulēšana ir pirmajā vietā. Talantīgs daudzās jomās, 
piemēram, matemātikā, taču labi pieprot šos talantus slēpt, 
tāpēc ir pārsteigumu pilns. Ceļā Ilmāram nebūs garlaicīgi, jo 
viņš vienmēr atradīs veidu, kā izklaidēties un sapulcinās ap sevi 
vislabāko kompāniju. 
 

Tīna Kristiāna Vāciete 
 Viens no izpalīdzīgākajiem 
cilvēkiem uz pasaules. Saprast sarež-
ģītākos matemātikas un ķīmijas uzde-
vumus Tīnai ir nieks, tāpēc ar prieku 
palīdz to izdarīt arī pārējiem. Viņa 
māk izskaidrot nesaprotamo pat tad, 
kad to nevar skolotājs. Visu klasi 
apgādā ar mācību vielas konspektiem 
un kopsavilkumiem, jo tos veidot 
viņa prot. Ambiciozs un centīgs cil-
vēks, kam galvā zobratiņi darbojas 
nepārtraukti. Aktīvi piedalās olimpiā-
dēs, kurās arī pārsteidz ar priekšzīmīgiem rezultātiem un snie-
gumu. Mūsu angļu valodas guru. Ļoti patīk apmeklēt koncer-
tus. Katru rītu sasveicināsies un pajautās, kā tev iet. Tīnas 
mērķtiecība palīdzēs viņai sasniegt visu, ko vēlas. Tīna savu 
ceļu jau ir izplānojusi tā, lai būtu interesanti, bet arī lai nonāktu 
tur, kur vajag. 

Cilvēkam, kurš zina, kurp viņš iet,  
pasaule pati paver ceļu.  

/Džordans/  
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Ja tu gribi gūt panākumus, tev būs jāatrod vēl neietas 
takas, nevis jāceļo jau pa iebrauktiem, ērtiem, citu 

apgūtiem ceļiem.  
/Džons  Rokfelers/  

Ceļa vārdi ... 

Dodies, cik tālu spēj saredzēt. Kad nonāksi galā, tu spēsi 
redzēt tālāk.  

/Tomass Kārlaila/ 

Dzīvē taču ir daudz un dažādi 
ceļi un tekas: ja nevar iet pa vie-

nu, iet pa citiem, bet iet var 
vienmēr. 

/J. Januševskis/  

Ja kaut kas nenotiek tā kā vajag, 
ir tikai divi varianti: vai nu tiek 
pārbaudīta tava pacietība, vai arī 

jādodas pa citu ceļu. 
 /Paulu Koelju/  

Ir kāds ceļš starp Apakšu un Augšu, 
Ceļš, kas neved Ārā, bet uz Iekšu. 
Meklē pats un negaidi , kad saukšu, 
Katram pašam jāvirzās- uz Priekšu. 

/Aija Strazdiņa/ 

Seko savam ceļam un lai ļaudis runā, ko grib! 
/Dante Aligjēri/  

Cilvēks, kurš atradis savu ceļu, nedrīkst baidīties.  
Viņam jābūt gana drosmīgam, lai spertu arī kļūmīgus 
soļus. Vilšanās, sakāve, izmisums – tie ir tikai daži  

līdzekļi , ko Dievs izmanto, lai parādītu mums īsto ceļu. 
 /Paulu Koelju/  

Veiksmi ... 

http://www.teicieni.lv/?s=Aija+Strazdi%C5%86a&x=4&y=8

