
 9.A, EJ SAVAS DZĪVES LAIMI SAGAIDĪT! 

LAI SAPŅU DEBESS AUGSTU, AUGSTU TIECAS. 

LAI TAVOS LOGOS SAULE GAIŠI SPĪD, 

UN ROKAS DRAUGIEM SIETI LĪDZĒT SNIEDZAS! 

 12.A, VISA DZĪVE IR CEĻŠ: KAD SASNIEG-

TA VIRSOTNE PIRMĀ, JĀBŪT MĒRĶIM, KAS 

TĀLĀK UZ CITĀM VIROTNĒM SAUC. 

/K. APŠKRŪMA/ 

 12.B, VIŅI BIJA “MANĒJIE” PĒDĒJOS 

TRĪS GADUS UN VIŅI BŪS “MANĒJIE” VISU 

ATLIKUŠO DZĪVI. 

DZĪVOJIET TĀ, LAI ES LEPOTOS AR JUMS. Absolventi 
runā D AUG AVPI L S 1 2 . V ID U SS KO L A,  JŪ NI J S 2 0 14  

Mums katram ir sava laika mašīna, 

atpakaļ sauc atmiņas, uz priekšu—sapņi ! 

Izskanējis pēdējais zvans 53  devīto klašu  un  42 
divpadsmito klašu skolēniem. Taču priekšā vēl at-
bildīgs darbs – eksāmenu kārtošana.  
Un tad jauns posms viņu dzīvē, katram savs ceļš 
ejams  vai skrienams, taisns vai līkumains, bet kat-
ram savs un no paša vien atkarīgs. 
Vēlēsim viņiem izturību, pacietību, neatlaidību, op-
timismu asu pratu eksāmenos un turpmākajā dzīvē! 
Un tagad gan pamācības , gan ieteikumus, gan at-
ziņas par sevi un savu klasi piedāvā paši skolas 
beidzēji. 

Vai pazīstat zīmējumā redza-
mos skolēnus.? Jā, tie tik 

tiešam  ir viņi. Tie ir mūsu 
divpadsmitie Diānas Konki-
nas  skatījumā 

 9.B, MAZIE PUTNĒNI JAU PAAUGUŠIES. 

LAIKS IZMĒĢINĀT SAVUS SPĀRNUS UN SĀKT 

LIDOJUMU! LAI NEBAIDA JŪS ŠĶĒRŠĻI, 

DABAS UNTUMI UC. TAS IR JŪSU LAIKS! 



9.a klase 

Pagātne ir koks, 

Ko nevar aizsniegt. 

Nākotne ir asns, 

Kas tikko dīgst. 

Tagadne ir ābele 

Tev līdzās. 

Rūpējies, lai zari 

Augļos līkst! 

Ej, nešaubies, ceļš labi sācies, 

No tevis dzīve prasīs daudz. 

Ej, mūžu dzīvo, mūžu mācies, 

Un visu, visu laiku audz.  



9.b klase 

  Šogad  mēs, 9.b klase, beidzam pamatskolu un veram jaunu dzī-

ves lappusi.  Šis ir pirmais nopietnais solis, lai mēs kļūtu pieau-

guši.  Mēs pārkāpjam pāri pamatskolas slieksnim uz vidusskolu, 

kur mūs sagaidīs daudz jaunu piedzīvojumu, atgadījumu un zi-

nāšanu pieplūdums.  

  Kad pirmo reizi atnācām uz Lielo skolu, tālajā 5. klasē, viss šķita 

tik nezināms, neatklāts un liels. Mēs visi ļoti uztraucāmies, kā tad 

būs? Bijām paši mazākie, tomēr ātri iejutāmies skolā un drīz vien 

kļuvām par šīs skolas neatņemamu sastāvdaļu.  

   Mūsu klasē mācās ļoti talantīgi, daudzpusīgi un zinātkāri sko-

lēni. Tomēr mēs visi esam tik atšķirīgi. Mūsu klasē var sastapt kā 

māksliniekus, tā sportistus, kā topošos zinātniekus, tā dejotājus. Mēs esam tik dažādi, bet vai nav apbrīnoja-

mi, ka varam veidot tik draudzīgu kolektīvu? 

  Runājot par laiku, ko pavadījām kopā, jāsaka, ka tas mums ir devis ļoti daudz: pieredzi, pacietību, prasmi 

strādāt komandā, prasmi saprast, runāt un uzklausīt. Lai gan neviens 

nav ideāls, mūsuprāt, mēs, 9.b, esam KOMANDA! 

  Mūsu klase nav iedomājama bez mū- su fantastiskās klases audzinā-

tājas Lidijas Znotiņas, kura vienmēr mūs ir atbalstījusi un spējusi 

palīdzēt. Skolotāja Lidija ir kā mūsu 

otrā mamma!  

  Mūsu skolas dzīve ir bijusi daudzkrā-

saina, gan prieka, gan dusmu pilna, bet 

vienmēr esam raduši iespēju, kā tikt galā. Diemžēl pēc 9.klases 

daži ies prom no mūsu klases, skolas un mēs šķirsimies, bet ne-

vajag skumt - viss būs labi. Galvenais, ka mēs neaizmirsīsim 

viens otru, mēs satiksimies, un tas vienojošais siltums un mūsu 

draudzīgās  attiecības saglabāsies.  



12.a klase 

   Dārgie skolēni! Ir jāmācās un jāizglītojas, bet ja tev vakarā nebi-

ja laika ,bija svarīgākās lietas nekā tas kontroldarbs bioloģijā vai 

vēsturē, tad  rakstīt vienalga vajag. Tātad man ir daži paņēmieni, 

kas iespējams varētu palīdzēt.  

   Kas ir visgudrākie un varēs palīdzēt? Protams, ka klasesbiedri. 

Noteikti viens vai divi no divdesmit kaut ko zina. Tāpēc, ja gri-

bat  pie viņa tikt un kaut ko pajautāt., tad nemanot aizmetiet pild-

spalvu, it kā tā nokrita nejauši. Ejiet un paceliet to, un klusām pa-

jautājiet to, ko jums vajag.  

    Kontroldarbi bieži ir testa veidos. Izmantojiet šifru, piemēram, 

jums vajag pajautāt, kas klasesbiedram ir 4. jautājumā. Tā vietā, 

lai kliegtu :" Kas tev 4. jautājumā?" pajautājiet :" Ko tu dari šodien četros?" vai " Man vajag četras baltas la-

pas." 

   Šie smieklīgie, bet oriģinālie paņēmieni varētu kādreiz node-

rēt, bet ne vienmēr. Tāpēc, mācaties! Vēlu veiksmi!" 

   Skola man ir mājas gan tiešā, gan pārnestā nozīmē, jo tajā es 

pavadu savas dienas lielāko daļu, un man tajā ir mājīgi. Daudz 

priecīgu un skumju brīžu tajā ir pavadīts. Tikai tagad sāku sa-

prast, ka skolā vairāk nekad nemācīšos. Tie bija labākie 12 gadi. 

Skolā varēja justies bezrūpīgi  un, beidzot to, atveras durvis uz 

pieaugušo dzīvi." 

1.Skola man ir… 

… otrās mājas, jo te ir daudz tuvu man cilvēku. 

...zināšanu avots. Nekur citur es nevarētu saņemt tik daudz zināšanu. 

...vieta, kur es pavadu lielāko dienas daļu. Šeit es atrodos kā darbā, tikai atalgojums ir 

tās zināšanas, ko iegūstu. 

2.Mans galvenais ieteikums skolēniem… 

...būt taisnīgiem gan pret sevi, gan pret citiem. Meli nekad nenoved līdz labam. 

...izbaudi pavadīto laiku skolā. Agrāk, kad man to teica, es nepievērsu uzmanību, bet 

tagad patiesi saprotu, ka skolas laiks ir viens no labākajiem pasaulē. 

...centies palīdzēt sev, klasesbiedriem un skolotājiem. Katram tas ir 

nepieciešams. 

3.Man lielākais guvums no skolas.. 

...skola iemācīja uzklausīt citus un būt punktuālam. 

...burvīgi palikušais laiks manās atmiņās, kā arī iegūtie draugi, zināšanas. 

...ir pacietība, kuru iemācīja skolā, mācoties un pildot ilgtermiņa darbus. 



Mans ieteikums 

   Galvenais, ko es sapratu šajos skolas gados, ka visu ir jādara laikā. 

Izteiciens, ka neatliec uz rītdienu to, ko vari izdarīt šodien – tiešām ir pa-

tiess. 

  Pati es pārliecinājos, ka labāk izdarīt agrāk, nekā atlikt uz citu laiku. 

Desmitajā klasē es biju pārliecināta, ka man vēl ir ļoti daudz laika līdz ek-

sāmeniem, un es visu paspēšu, tāpēc īpaši nepūlējos un nesteidzos. 

Bet ,pat nemanot ,šis laiks ir ātri pārskrējis un atpakaļ jau tikt nevar. 

Tagad es jau pabeidzu divpadsmito klasi un laika pārdomām nav, jau ta-

gad man jāizdara visu, lai nodrošināt nākotni. 

Mans galvenais ieteikums visiem, kas vēl mācās, nekad neatliec, visu dari 

laikā, jo laika tiešām ir mazs. 

Kamēr laiks vēl nav pagājis, dari visu iespējamo un pēc tam būsi sev pa-

teicīgs par to. 

Notikumi klasē 

  Smieklīgs atgadījums bija, kad 

5.klasē visi skraidījām pa ceturto 

kabinetu, kad nozvanīja zvans visi 

skrēja uz savām vietām. Kāds bija 

aizķēris skolotājas Barkānes drēbju 

skapi. Nu, protams, tam bija jākrīt 

virsū tieši man. Tā un stāvēju, tu-

rot skapi, vēl dabūju ar māla podu 

pa galvu, kas nokrita no skapja 

augšas. Skolotājai bija liels pārsteigums, kad, ieejot klasē, viņa redzēja mei-

teni, kas tur skapi ar smiltīm uz galvas un pārsistu puķu podu. 

Vēl jautrība bija, kad skolotājas Veslava bija mūsu klases audzinātāja. Mēs 

bijām tik nepaklausīgi, ka pēc pirmās izdevības bēgām visi prom. 

Vissmieklīgāk bija, kad skolotāja atstāja mūs, vienus klasē. Puiši nolēma 

uzspēlēt bumbu. Protams, tā 

ielidoja (pavisam nejauši) lampā virs tāfeles. Puiši paspēja to 

noķert.  Un tad sākās šausmu stāsti par to, ka, ja lampa nokri-

tīs uz zemes, tad būs sprādziens. Zēni, sarkanām sejām turēja 

to lampu. Galu galā lampa tika iebāzta zem tāfeles šķirbā. Kas 

to lai zina, varbūt tā tur guļ joprojām. 

Sporta stundas bija 

visai jautras, it īpa-

ši, kad bija jāskrien 

kross apkārt mā-

jām, bieži gribējās saīsināt distanci ,skrienot caur  pagalmu. Bet, 

protams, tur mūs gaidīja skolotājs Settarovs. 



12.b klase 

 Mēs vienmēr bijām un 

esam draudzīgi! 

Mēs esam aktīvi, in
tere-

santi, ja
utri! 

Vienmēr tu
ramies kopā! 

   Vidusskolā bijām ļoti ne-

mierīgi, mums patika 

bļaustīties un būt nepa-

klausīgiem!  

  Pabeidzot skolu, mēs tomēr atstā-

jām skolas vēsturē savas ‘’pēdas,’’ 

nopelnot kausu florbola turnīrā un 

izcīnot 3. vietu Lāčplēša dienai vel-

tītajās  piedzīvojumu sacensībās 

pilsētas mērogā ! 


