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NUMURS 

12.a  

Redakcijas sleja 

Laiks skrien tik neiedomājami ātri. Tā šķiet, ka 
tikai vakar nedroši iesoļoju ģimnāzijā, nezinot, ko šie 
trīs gadi nesīs manā dzīvē, bet nu jau vēja spārniem ir 
atlidojis izlaiduma gads. Sākas saspringts periods, 
finiša taisne līkumotajam ģimnāzijas ceļam.  

Tieši tagad, kad ir palicis pavisam neliels solis 
līdz pirmajam eksāmenam, ir vērtīgi atskatīties un 
izvērtēt šo ģimnāzijas laiku un pozitīvos mirkļus, ko 
tas devis.  

Pirmie divi gadi, manuprāt, tika pavadīti, lai 
pieslīpētos un pierastu viens pie otra. Jauns klases 
kolektīvs, jauni draugi, paziņas un iespaidi – tas viss 
ieņēma tikpat lielu lomu kā mācības. Paralēli mācību 
programmas apgūšanai, mums bija jāizprot katra 
skolotāja raksturs un jāatrod veidi, kā ar minimālu 
piepūli sasniegt maksimālu rezultātu. 

Un, diemžēl, tikai tagad, kad līdz šķiršanās 
brīdim ir atlicis pavisam nedaudz, klase ir kļuvusi kā 
lieliska ģimene, ar saviem iekšējiem jokiem, 
piedzīvojumiem, ķildām un pārdzīvojumiem. Pat ja 
man ilgu laiku šķita, ka man jau noteikti nepietrūks 
ģimnāzijas, un es jau nebūšu tā, kura ar prieku brauks 
uz salidojumiem, tad tagad es apzinos, ka esmu 
pieķērusies saviem jaukajiem klases biedriem un 
pieradusi pie katra personības tik ļoti, ka atvadas 
noteikti nebūs tik vienkāršas un bezemocionālas.  

Tomēr tagad mums vēl ir laiks, lai izbaudītu 
katru kopā būšanas mirkli, lai paliktu daudz 
neaizmirstami pozitīvu atmiņu par ģimnāzijas laiku.  

 
Vikija Ikauniece (12.a) 

   

12.b 

Redakcijas sleja 

 
 Ir dzestrs ziemas rīts, sarma apklājusi sīkākos 
koku zariņus, līdzīgi domas par skolu, klasesbiedriem, 
mācībām ir apklājušas katra skolēna prātu. Nemanāmas, 
bet tās tur nemitīgi ir un padara visu nedaudz baltāku. 
Un es jau ilgojos. Pēc gada tik mierīgi sēdēt vairs 
nevarēsim, vienīgi kaut kur steigā atcerēsimies balto 
skolu, kas pilna ar smaidīgiem ģimnāzistiem – lepnumu 
un godu. Šī ir vieta, kur mēs kļūstam par kaut ko ar ļoti 
reāliem sapņiem, spēcīgu personību, skaistiem ideāliem 
un motivāciju, darošām rokām, dzirdošām ausīm un 
visuredzošām acīm. Šeit rodas pieauguši cilvēki, kuri 
pasauli ir gatavi padarīt labāku un iepazīt to no matu 
galiņiem līdz papēžiem. 
 Bet kāpēc domāt par nākotni, ja mums ir šis 
brīdis, kad rīkoties. Četri mēneši ir vēl ilgs laiks, kurā 
paspēt nokavēto, izdarīt neizdarīto, sagaidīt brīnumu un 
paveikt neiespējamo. Vēl jau visas motivācijas krātuves 
nav izsmeltas un dažas kaut kur, neviena neatrastas, 
stāv dziļākajā skapja kaktā un gaida, kad tieši tu, tās 
atradīsi un izmantosi savā labā. Kas meklē, tas atrod. 
 Pa šiem gadiem esam iemācījušies cienīt, 
paspēt, izdarīt, neatteikt vai, tieši otrādāk, izvērtēt savas 
prioritātes un pateikt “nē” mazāk svarīgajam. Mēs esam 
atraduši veidus kā iegūt līdzsvaru un harmoniju ap sevi 
un sevī. Neviens jau nesaka, ka tas bijis viegli. Tikai un 
vienīgi caur asarām, sāpēm un pāri visam – ar tuvāko 
cilvēku atbalstu. 
 Paldies, ka bijāt, esat un būsiet ar mums un 
mēs ar jums! Veidosim mūsu nākotni kopīgi arī 
turpmāk!  
 

Lauma Zariņa (12.b) 
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12.a 

Mēs par sevi 
 Runājot par klasi kopumā, var teikt, ka pirmais iespaids ne vienmēr ir tas precīzākais. Sākumā klusie un kūtrie 
“āči” tikai pēdējā ģimnāzijas gadā sāka atvērties ne tikai citiem, bet arī kolektīvā iekšēji. Tikai šajā gadā mēs viens otru 
ieraudzījām no pilnīgi citas puses – tādus, kādi mēs esam, kad jūtamies brīvi un pārtraucam uztraukties par “pareizā” priekš-
stata radīšanu. Mūsu klases dzīve ir kļuvusi kā ģimenē - strīdamies, kašķējamies, smejamies, bet cenšamies viens otru sa-
prast un palīdzēt, ja nepieciešams. Ne vienmēr spējam ātri pieņemt lēmumus, jo katram ir savi uzskati un idejas, bet vien-
mēr viss ar laiku nokārtojas.  

 
 Klases audzinātāja par mums 
 12.a – mani bērni, mani draugi… Mīļi, jauki, sirsnīgi, atvērti, radoši, prot patīkami pārsteigt. Kopumā draudzīgi, 
bet šad tad arī pastrīdas, lai  nav tik garlaicīgi. Mani paši labākie! Ar jums kopā pavadītais laiks ir bijis sirsnīgs un atmiņu 
pilns. Jūs visi esat tik dažādi un interesanti. Katrs no jums šo trīs gadu laikā ir pieaudzis un daudz iemācījies. Paldies, ka es 
uz jums varēju paļauties, gan brīžos, kad bija jāpiedalās skolas pasākumos, gan ekskursijās un pārgājienos, gan ikdienā. Un 
tagad, kad beidzot ir klāt tas ilgi gaidītais brīdis, kad tuvojas izlaidums, es ceru, ka jums pietiks spēka, lai jūs katrs sasniegtu 
visu, ko esat iecerējuši. Lai veiksme jūs nepamet, kārtojot eksāmenus, un novēlu katram no jums: Ticiet saviem sapņiem – 
tie piepildīsies! Ceriet uz brīnumu – un tas nāks. Mīliet! Un pasaule atsmaidīs pretim daudz sirsnīgāk. Piedodiet tiem, kas 
jums pāri darījuši! Uzsmaidiet tiem, kas jūs aizmirsuši. Sakiet labu vārdu tiem, kas jūs nolieguši. 
Atveriet durvis tiem, kas savējās jūsu priekšā aizvēruši. 
 

 

Mēs par savu audzinātāju Diānu Vaidoti 
 Mūsu saulīte, princese un, noteikti varam teikt, ka ir kā otrā mamma. Vienmēr uztraucas 
par mums, brīžiem pat vairāk nekā mēs paši. Cenšas mūs saturēt kopā un saliedēt, lai neesam 
katrs par sevi, bet kā viens veselums visur skolas dzīvē. Skolotājas organizētās ekskursijas vien-
mēr ir interesantas, jo par katru sīkumu ir padomāts. Svētki nav iedomājami bez skolotājas paš-
ceptajiem pīrāgiem, “samovara” un interesantām dāvanām. 12.a nebūtu “āči”, ja nebūtu mūsu 
audzītes, un mēs nebūtu klase, ja nebūtu viņas! 
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Agita Luīze Berģe 

 Agita ir kā žonglētājs, 
kas žonglē ar dzīves bumbiņām, un 
viņai nekad nesajūk ritms. Ļoti 
nosvērta, mierīga un atvērta pret 
visiem, tomēr savā draugu lokā 
atveras pilnīgi cita personība. Rak-
sturīgi starpbrīžos taisīt selfijus 
snapchatā un no rītiem izgulēties, 
pat ja notiek pirmā stunda. Patīk 
mazi kaķi.  

 

Andris Bramanis 

 Bez Andra klases ik-
diena nebūtu tik jautra. Amizanta 
uztvere un dzīves perspektīva. 
Vienmēr pozitīvi noskaņots. 
Efektīvi joki, kurus ne vienmēr 
visi saprot. Brokastīs ēd “joku 
maizi” un citus biedē ar “stila 
policiju”. Trenēts futbolists un 
rollera cilvēks.  

 

 

Raitis Čakstiņš 

 No ārpuses viens, bet iekšēji 
pavisam cits cilvēks. Izsakās tikai tad, 
kad jūt vajadzību. Nekad klasei neat-
saka dalību priekšnesumos, pat ja ne 
vienmēr tie izdodas perfekti. Var no-
vērot atbildīgu rīcību, kad to vismazāk 
gaida. Basketbola lietpratējs, tomēr ar 
daudz citiem apslēptiem talantiem. 
Sporta stundās basketbolā spēj apvadīt 
jebkuru, pat ja sedz visa komanda.  

 

Marta Ikauniece  

 Talantu krātuve – 
skaisti spēlē ģitāru un dzied, 
spēj radīt jaunai dziesmai gan 
melodiju, gan vārdus. Aizrau-
jas ar video uzņemšanu un  
montāžu un spēj radīt māksli-
nieciskas fotogrāfijas. Iesais-
tīsies projektos tikai tad, ja ir 
garantija, ka viss ir nostrā-
dāts. Vienmēr būs ar savu 
viedokli, bet ne vienmēr to 
uzspiedīs. Iekšēji tīra un sirds 
skaidra, kas vienmēr būs pret 
netaisnību.  

Vikija Ikauniece 

 Kā saka: “Tie klusākie 
ūdeņi ir tie dziļākie”. Tā ir arī ar 
Vikiju. Klusu un mierīgi plūst pa 
dzīvi un neuztraucas ne par ko. 
Sirsnīga un izpalīdzīga, neatteiks 
palīdzību vai padomu. Garā dziļa, 
bagāta. Šķiet, ka vienmēr kaut ko 
prāto un apcer, tver katru dienu kā 
pēdējo. Nerunā lieku, tomēr spēj 
pastāvēt par savu viedokli dažādās 

jomās un to pamatot. 

 Alekss Jeršovs 

 Sporta sektora vadītājs. Bizne-
sa cilvēks, kas centīsies sarunāt visu,  ko 
var. Ja nopietni pievēršas kādai lietai, 
tad to dara atbildīgi, tomēr pārsvarā 
prātā ir daudz joku un avantūru. Noteikti 
patīk kārtīgi atpūsties. Galvenais, kas 
raksturo Aleksu – sarkanais Audi, ko 
visi mīļi dēvē par “Zemenīti”.  

 

Santa Smikovska 

 Ļoti daudzpusīgs cilvēks.  
Klases matemātikas un ķīmijas skolo-
tāja. Vienmēr cīnīsies par taisnību un 
nebaidīsies pateikt visu, ko domā. Ar 
vēsu prātu uztver klases biedru joci-
ņus un spēj uz tiem pienācīgi atbildēt, 
ja vajadzīgs. Praktiski domājoša, sir-
snīga un atvērta jauniete, kas cenšas 
palikt tikpat pozitīva, kā pozitīvi lādē-
ta daļiņa fizikā.  

 

Dairis Svārpstons 

 Klases kolektīvā ļoti kluss un 
nemanāms, tomēr arī pietiekoši pašpār-
liecināts jaunietis. Ļoti reti piedalās kla-
ses kopīgajos pasākumos un priekšnesu-
mos. Interesējas par auto tehniku, ir ļoti 
kompetents šajā jomā. Pārējiem klases 
biedriem trīs gadi ir bijuši daudz par 
maz, lai iepazītu šo noslēpumaino cilvē-
ku.  

12.a 
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 Asnāte Zirne 

 Pozitīva un 90% 
vienmēr smaidīga. Spēs ar 
savu enerģiju uzlādēt arī 
citus. Dažreiz ir īpaši dzirda-
ma, kad uznāk smieklu lēk-
mes. Svarīgās lietās ir ļoti 
nopietna un atbildīga, tomēr 
nezaudē savu pozitīvismu. 
Aktīvi iesaistās dažādos pa-
sākumos gan kā dalībniece, 
gan bieži kā vadītāja, nebaidās no skatuves. Apdāvināta ar daudz 
dažādiem talantiem, kurus neslēpj, bet gan rāda visiem, kas to 
spēj novērtēt.  

Elīna Kolna  
 Kultūras eksperte. Uz-
stāda sev augstus mērķus ne tikai 
neilgam laikam, bet arī visai dzī-
vei. Apņēmīgi un pašpārliecināti 
iet pretī visiem izaicinājumiem ar 
īpaši kreatīvām un interesantām 
idejām. Spēs dot kā vispārīgus 
padomus, tā arī katram īpaši ne-
pieciešamo sirsnību un atbalstu 
sarežģītā brīdī. Vienmēr būs kla-
ses interesantāko notikumu epi-
centrā un steigsies uzņemt kādu 
video, lai atmiņas paliek ilgākam 
laikam.  

 

Dārta Pelse 

 Cilvēks ar citādāku 
domāšanu un skatījumu uz 
dzīvi, nekā lielajam vairāku-
mam. Bieži ikdienā izmanto 
sarkasmu, kas liecina par vese-
līgu smadzeņu darbību. Izteikta 
līdere, ideju ģenerators, tautas 
deju guru un vijoles pavēlnie-
ce. Daudzpusīga un radoša 
personība, kas dažreiz novērtē 
sevi daudz par zemu, tomēr vienmēr ar savu viedokli, ar kuru bez 
bailēm iepazīstinās arī citus.  

 

Renāte Pelša 

 Smaidīga māksliniece, 
kas mīl izpausties un izteikt savu 
viedokli. Nebaidās riskēt un pie-
ņemt straujus lēmumus. Lieliska 
sarunu partnere, kas ar savu pozi-
tīvo enerģiju un smaidu spēj uzlā-
dēt arī citus. Patīk atrasties kustībā 
un meklēt arvien jaunus piedzīvo-
jumus. Ieraugot kādu kaķīti, Renā-
tei priekā iemirdzas acis, jo tā ir 

viņas lielā vājība, neviens kaķis neizspruks no viņas mīļuma.  

Signe Sirsniņa 

 Rāmākā klases būtne. Lieki 
neiesaistās klases diskusijās, bet, ja 
kaut ko saka, tad mierīgi un pārdomā-
ti. Savā draugu lokā atveras jauniem 
piedzīvojumiem un izaicinājumiem. 
Ik pa laikam ieklausoties var dzirdēt 
kādu Signes joku, kas, atradusi parei-
zo klausītāju, kļūst par sensacionālu 
pērli. Kopumā izpalīdzīga, sirds silta 
jauniete, kas plūst pa straumi mierīgi 
un nemanāmi, tomēr atstāj par sevi 
atmiņas.  

          Egija Ance Stafecka 

 Daudzšķautnaina 
personība. Burvīgi zīmē, spēlē 
daudz dažādus mūzikas instru-
mentus. Talantīga un atvērta 
aktrise ar piemērotu skatuves 
balsi pasākumu vadīšanai, kā 
arī dzejniece, kas dzejā ieliek 
savas konkrētā brīža sajūtas, 
piedzīvojumus un pārdzīvoju-
mus. Atvērta un draudzīga 
meitene, tomēr tajā pašā laikā 

paliek kā neatklātu noslēpumu krātuve.  

Vairis Valdbergs 

 Uzcītīgākais no mūsu klases 
stiprā dzimuma pārstāvjiem. IT un 
angļu valodas speciālists, kurš neatteiks 
palīdzību, ja kādā mācību stundā tehno-
loģijas sāk neklausīt skolotāju. Piemīt 
īpatnēja humora izjūta, vienmēr atradī-
sies kāds smalks joks, kas būs tieši 
vietā. Labs šoferis, kurš neatsaka aizvi-
zināt līdz sporta stundām. Īpaši apvel-
tīts ar publiskās uzstāšanās spējām, 
nebaidās no publikas.  

 
Zanda Kočāne 
 Teātra un impro meitene, nešau-
bīgi laba aktrise. Nemēdz skaļi un asi uz-
bāzties ar savu viedokli, tomēr stingri pa-
liek pie sava. Sava mierīgā un salīdzinoši 
klusā rakstura dēļ ir noslēpumu pilna, kas 
citiem ļauj atklāt aizvien jaunas Zandas 
rakstura šķautnes. Ja kaut kas neizdosies ar 
plānu A, tad Zandai būs arī plāns B, C… 

12.a 
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Mēs par sevi 
 Mēs esam jaunieši, kuriem nav vienalga. Desmitajā klasē par sevi teicām – mums ir “kaut kā pie sirds”. Tagad 
mēs visi kopā mīcīti, apstrādāti, griezti un rīvēti, gan no ārpuses, gan savā starpā, skubināti, norāti, uzteikti, mācīti, skoloti 
un loloti, esam nu jau gandrīz pavisam izloloti lielajai dzīvei un beidzot viens otram patiešām pie sirds. 
 Par sevi sakām – personību meka, kontrastu etalons, gudras galviņas, 27 prožektoriņi, topošie līderi un  uzvarētāji 
visās jomās. Mēs spējam apvienoties lielām, skaistām lietām, žilbinot skolu. Pat, ja mēdzam karot savā starpā, pret citiem 
vienmēr būsim kopā un cits citu atbalstīsim bez domāšanas. Kā arī nepieļaujam, lai sīkumi sašķeļ klasi pavisam. Ar mums 
pavisam noteikti nav garlaicīgi nevienam. Daži asumiņi gan vēl jāpaspēj nolīdzināt, bet nekad jau nebūsim pilnīgi gatavi. 
Tikai jāiet un jādara! 

 

Klases audzinātāja par mums 
Mani mīļie Divpadsmitie – spilgti, aizrautīgi, kritiski, gudri, aktīvi, radoši, asprātīgi, talantīgi, iejūtīgi, bet reizēm 

gan dažas no šīm īpašībām kaut kur pazūd. Šajos gados mēs esam strīdējušies – līdz asarām, esam smējušies – līdz asarām, 
mūs ir skārusi patiešām liela nelaime, ko vēl tagad ir grūti aptvert.  

Lēnām, pakāpeniski esam mācījušies ieklausīties viens otrā, saprast, ka līdzās esošajiem  cilvēkiem varbūt nelieka-
mies pašas lielākās zvaigznes. Tas nav viegli. Divarpus gados ir klājies visādi, tomēr vienu gan es varu pateikt – ar jums 
nekad nav bijis garlaicīgi. Mūs vieno uzticēšanās, jaukās ārpusstundu sarunas un sajūta, ka esam viens otram svarīgi. 
Brīžiem jūs esat tik jauki bērnišķīgi – jūs vajag samīļot, uzmundrināt un paslavēt, jums vajag kūciņas un končiņas, reizēm 
spalvas sabožas un viss aiziet pa gaisu. Bet tieši tas, nevis remdenība un vienaldzība, padara mūsu dzīvi krāsainu un intere-
santu. Es ticu, ka neatkarīgi no tā, kur dzīvosiet un strādāsiet, jūs būsiet laimīgi, un tādi būs arī cilvēki, kas būs jums bla-
kus. 

 

Mēs par savu audzinātāju Maritu Kazakeviču 
 Māte Marita – sirdsdraudzene un mamma vienā personā. Pie tam vēl saprotošākā sie-
viete visā skolā. Cilvēks, kuram nav vienalga. Viņa ir labākā skolotāja, kādu mēs varējām vē-
lēties, tāpēc dažbrīd liekas, ka neesam viņu nemaz pelnījuši, jo, lai mūs audzinātu, vajadzīgi 
stipri nervi. Apbrīnojama ir viņas spēja  nepadoties un ar mums tā īpaši apieties. Mēs viņas 
pirmie bēči un viņa, mūsu varone, izturēja godam! Mūsu audzītei ir izcilas erudītspējas, sirdī 
viņa ir jauna un nedaudz emocionāla, taču pie šādiem dzīves apstākļiem viss ir piedodams. Lai 
arī kas notiktu, mūsu mamma vienmēr atrod gaišumu. Viņa mīl mūs visus bez izņēmuma, 
dažreiz sāk par to šaubīties, taču pēc katras mūsu mirdzēšanas uz skatuves un mācībās, viss jau 
atkal ir parastajās sliedēs. Viņa uzvarēja mūs ar savu mīļumu, cīnījās, izcīnīja un cīnīsies par 
mums arī turpmāk. Paldies par visu.  
MĒS JŪS MĪLAM! 
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Agnija Pērkone 

 Klases krustmāte un pelnrušķīte 
ar zelta rokām. Dzīves moto— “Vairāk par 
citiem, mazāk par sevi”. Agnija ir absolūta 
klases vecākā abās nozīmēs, taču tas neno-
zīmē, ka ir pārāk nopietna. Viņai patīk 
pajokot par citiem un nebūt vienmēr parei-
zai, tomēr nekad neatstās kaut ko neizdarī-
tu. Agnija ir atbildīga meitene ar ciešu 
saikni ar realitāti, ļoti labi saprot, cik ne-
pieciešama ir palīdzība grūtos brīžos, tāpēc 
pati to nevienam neatsaka. Viņas drēbju 
skapis ir neizmērojams, un pati ir šoferīte, 
viesmīlīga namamāte, laba saimniece virtu-
vē, īpaši kūku cepšanā un labā roka klases 
skolotājai. Tur klasi spēcīgos grožos. 

 

Henrijs Klaids Skujiņš 

  Reāls, staigājošs bizness. Žēl, ka 
katru dienu nestaigā uzvalkos. Mūsu nākot-
nes cerība, kuram piemīt apskaužama ticība 
arī pašam sev un savai karjerai, kas nākotnē 
neapšaubāmi būs spoža. Gudrs prāts, apzi-
nība, lieli mērķi un harizma. Tomēr, lai 
neizskatītos tik perfekti, dažreiz runā pilnī-
gas muļķības— tīšām vai netīšām. Neapstā-
jas pie neveiksmēm, kuras viņam nemēdz 
būt un domā par nākotni vairāk, nekā mēs 
visi pārējie kopā. Savu dzīvi ir izplānojis no 
A līdz Ž. Māk atpūsties un pavada brīvo 
laiku aktīvi.  

Dāvids Siliņš 
 Praulienas Anatolijs Kreipāns – 
sporta fanāts, īpaši futbolā. Omulīgs un 
amizants cilvēks, bet kopumā – vienmēr 
atradīs sevī saulīti. Pamanāma personība – 
vienmēr atsaucīgs un pozitīvs. Izkulsies 
no jebkuras situācijas ar veiksmi, kas 
viņam neapšaubāmi vienmēr ir līdzi. 
Pastāv par sevi un sev tuviem cilvēkiem, 
bet dažreiz ir gatavs darīt kaut ko nelab-
prāt, lai sasniegtu savu mērķi. Ikdienā 
Dāvids spēj labsirdīgi pasmieties par sevi 
un citiem. 
 

Ričards Skeranskis 
 Dzīvo brīvi, neko nelaiž 
vējā... Cilvēks, kurš neizrāda interesi 
par notiekošo apkārt pārāk aktīvi, tāpēc 
par to neviens nezina. Piemīt burvju 
spējas būt neredzamam un nedzirda-
mam, bet parunāt angliski problēmu 
nav. Padodas slēpt savu iekšējo būtību 
ārkārtīgi labi. Parādās un tikpat ātri 
nozūd miglā, bet, ja paspēj noķert, var 
tīri jauki parunāties. Klasesbiedru 
atmiņās būs atvēlēta katram sava īpaša 
vieta arī par Ričardu. 

 
Kristiāna Elīza Stočka 

 Sievišķīga, delikāta, gracioza 
un korekta dāma ar  pareizām manierēm, 
taču tas nenozīmē, ka dzīvē ir nopietna 
visu laiku. Kristiānai patīk smaidīt un 
baudīt dzīvi. Nerunā lieku, taču ar viņu 
var arī tā vienkārši parunāties. Neuzbāžas 
ar savām problēmām, tomēr, ja vēlies ko 
uzzināt, tas jāvelk laukā ar spīlēm. Ārpus 
skolas ir pavisam cits cilvēks, kuram 
patīk atpūsties, ir ar mieru piestrādāt par 
šoferīti un uzmeistarot kādu video, skais-
tu foto. Tomēr, lai ko arī darītu, Kristiāna 
neaizmirsīs bioloģiju un ķīmiju, lai vēlāk 
strādātu par uzticamu ārsti. 

 
Valts Štrombergs 

 Valts varētu iegūt balvu nominā-
cijā “Komunikablākais klasesbiedrs”.  Par 
sevi ārkārtīgi pārliecināts jaunietis visās 
situācijās.  Regulāri pasaka kaut ko tādu, 
par ko nevar beigt brīnīties. Dzīvē cenšas 
būt nopietns, taču bieži sanāk teju nejauši 
staigājošā komēdija. Valts ir pārsteidzoši 
aktīvs cilvēks, kuram vienmēr ir viedoklis,  
un to ir grūti nepamanīt. Ar savu pretrunību 
rūpējas par to, lai klasē vienmēr valdītu 
pozitīvā un negatīvā līdzsvars. Taču Valts ir 
gudrs cilvēks, kura centībai vienmēr ir arī pozitīvi augļi.  

 
Dairis Virkstenis 

 Dairis ir mākslinieks ar pār-
liecību un izcilām runas dāvanām, kuras 
māk parādīt visur, kur nepieciešams. 
Tāpat apveltīts arī ar skaistu balsi, kuru 
dzirdot rodas vēlme būt labākam. Dairis 
noteikti nav malā stāvētājs. Un, ja vaja-
dzēs, izdarīs ar uzviju kaut pēdējā brīža 
pēdējā brīdī. Kopīgu valodu atradīs ar 
ikvienu, tāpēc nākotnē varētu būt politi-
ķis. Viņš neslēpj savas domas nevienā 
jautājumā, taču arī neatklās visu kā uz 
delnas bez vajadzības. Runātājs un 
darītājs— divi vienā. Spēcīgs sportists, 

kurš pat neveiksmes māk padarīt par joku. Iekšā mīt labsirdība, taisnī-
gums, sapratne un gudrība. 

 
Lauma Zariņa 

 Zelta matu un zelta domugraudu 
īpašniece, viņā mīt gaišums. Būdama liris-
kas dabas, spēj radīt koši radošu, pati savu 
pasauli. Dzejo ne tikai uz papīra, bet arī 
mūzikā. Iespējami topošā žurnāliste, kultū-
ras pasaulē viņa ir zinoša un vienmēr ar 
unikālu viedokli par notiekošo. Neuztrauk-
sies par nevajadzīgo, vienmēr atrod kādu 
drusciņu laika vajadzīgajam. Latviskā Feja, 
kas iedvesīs gaišu noskaņu it visā un visos, 
it visur pieliekot palīdzīgu roku, kur vien 
tas būs vajadzīgs. 
 

 
Ramona Zariņa 

 Labsirdīgais gariņš, kurš 
nespēj izlikties un vienmēr ir gatavs 
darīt muļķības ar draugiem. Pesimistis-
kā optimiste, tomēr vairāk viņā mīt 
cerība labajam. Atvērta un smaidīga, 
mīl labi pasmieties, tik pat labi paēst 
un uzkrāto enerģiju iztērēt sportojot un 
muzicējot. Ārkārtīgi  humanitārs cil-
vēks, komunikabla, nebaidās runāt 
publikas priekšā, dzimusi autoritāte, 
organizatore un vadītāja. Pilna ar rado-
šu apņēmību un skaidru skatījumu uz 
dzīvi.  

 
Edgars Kalniņš 

 Brīvprātīgi sabiedriskais vissa-
biedriskākajās iestādēs un citu brīvprātīgo 
vadītājs. Īsts darbarūķis, nespēj pateikt “nē” 
cilvēkiem. Visnotaļ pozitīvais klases tēls - 
eņģelītis ar humoriņu. Edžons sabīdīs visu, 
arī gaišu nākotni sev. Cilvēks ar izpalīdzī-
gām un uzticamām rokām, godīgu sirdi un 
gaišu galvu. Džentlmenis, draudzīgs un 
atvērts idejām, kārtīgs mācībās un māk 
atpūsties. 
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Linards Anusāns 

 Stilīgais un smaidīgais 
dancotājs, kam vairāk domu galvā 
nekā izteiktie vārdi. Ikdienā ne-
cenšas izcelties un ir nosvērts, 
taču tam visam apakšā slēpjas īsts 
humora un smieklu karalis, ko 
lemts iepazīt tikai cilvēkiem šaurā 
lokā. Linardam patīk matus atlaist 
pāri sejai, lai neredzētu negācijas, 
tomēr zem tiem slēpjas visu redzo-
šas acis un visu dzirdošas ausis, kā 
arī mākslinieka un rasētāja dvēsele 
ar ģeniālām idejām, ko nu gan 
nevajadzētu slēpt. 

Jēkabs Apfelbergs 
 Cilvēks ar apslēptiem 
talantiem. Zem parasta, izstīdzējuša 
jaunieša ārienes nevar nepamanīt 
spilgto imidžu, precīzāk – nesadzir-
dēt. Stāstnieku ķēniņš, no kura mu-
tes plūst īsti filozofiski domugraudi, 
viņš pat „plikākos” faktus apģērbs 
grezni. Jēkabs ir mūžīgā opozīcija, 
lai arī ko teiktu citi, viņam būs savs 
unikāls viedoklis. Tomēr Jēkabs ir 
arī labs sarunu biedrs, kurš aizrautī-
gi izbauda pasaules literatūras klasi-
ku. Labāk gudram tēlot muļķi, nekā 
muļķim gudru. Dzīvē ir savdabīgs 

mākslinieks ar filozofisku un dziļu būtību, kā arī īsts ģimenes cilvēks - 
tā ir viņa prioritāte. 
 

Rebeka Birziņa 
 Universāla, uzņēmīga, taisnī-
ga. Gudra un vēl gudrāka, zina visu par 
visu. Sākumā pie Rebekas ir jāpierod, 
taču pēc tam atklājas saprotoša personī-
ba, ar atspirdzinošu humoriņu. Nekad 
neaizmirst draugus. Daudz un skaļi 
runā, atrodas notikumu centrā, bet to 
attaisno arī ar lieliem darbiem un vēl 
lielākiem panākumiem. Ātrdomātāja, 
ātrrakstītāja, ātrlasītāja, dažreiz nevar 
paspēt izsekot viņas domu gājienam. 
Iespējams, izlasījusi visu latviešu un 
pasaules klasiku, pārstāvējusi skolas 
godu neskaitāmās olimpiādēs, kā arī televīzijā. Noteikti nav vienaldzī-
ga ne par savu, ne Latvijas nākotni un par to arī cīnās.  

 
Krišjānis Beļaunieks 

 Klases krusttēvs, džentlme-
nis. Dzimis uzvarētājs, čempionu čem-
pions, otrais sportists Latvijā, pirmais 
klasē un skolā, bet neapstājas, kad saka 
“stop”. Cilvēks ar skaļu un tiešu viedok-
li. Dzīves moto: “Atrast sevī un citos 
saulīti”. Viens no retajiem-īstajiem-
dabaszinību-cilvēkiem mūsu klasē. Prot 
gandrīz visu. Ja tomēr nemāk, izliekas, 
ka māk. Apķērīgs, enerģisks un neatlai-
dīgs bez gala. Tomēr kopumā sirsnīgs 
klasesbiedrs un atvērts visam. 

 
    Sintija Zepa 

 Slepenā bioloģe ar stāžu. Meitene ar savu 
„fišku” un pilna ar dažādiem neparedzamiem pārstei-
gumiem. Sirdī mīt arī tas, kas saistīts ar zirgiem un 
labprāt atpūšas sportojot. Mīl savu ķermeni uzturēt 
veselīgi, jo kā nekā – veselā miesā vesels gars. Neat-
teiks palīdzību klases biedriem mācībās un ir draudzī-
ga. Pacietība, stipri nervi un precizitāte ir viņas stiprās 
puses. Sintija ir cilvēks, kurš vienmēr cenšas paveikt 
vairāk un labāk. Neļauj sev pagurt un apstāties pie 
mazākās problēmas. 

 

Oskars Broks 
 Ārkārtīgi nopietns, cenšas 
tur, kur uzskata par vajadzīgu, parasti 
tā ir bioloģija. Ar savu burvju fotoapa-
rātu neatteiks fotosesiju nevienam, jo 
ar datortehniku nav uz “jūs”. Oskars ir 
viens no tiem, kurš spēj iejusties sievie-
šu valstībā, virtuvē un pa reizei uzcept 
kādu gardumu, ar ko arī padalās. Var-
būt tas ir iemesls, kāpēc viņš tik labi 
spēj izprast sievietes dvēseli. Tomēr no 
skarbās realitātes viņu nespēs atraut 
neviens un nekas. Oskars ar konkrē-
tiem soļiem dosies iecerētajā virzienā, 
neskatoties ne pa labi, ne kreisi, kā arī 
neapšaubāmi pastāv par saviem uzskatiem, kurus nebaidās paust. Zina, 
ko var, un ja var, tad arī dara. 

 
Rihards Caune 

 Ārēji miermīlīgs, uzti-
cams un labi audzināts, taču labprāt 
dzīvo tādu dzīvi, kas sniedz prieku 
pašam. Rihards ir dzīves gudrs, 
labsirdīgs, draudzīgs ar visiem, un 
viņam nekā nav žēl, jo pats dzīvē 
daudz ir pieredzējis. Uz ārpusi pa-
rasti neizrāda lielu interesi par ap-
kārt notiekošo, tomēr mēdz iesaistī-
ties dziļākās un personīgākās saru-
nās. Labāk mazāk, bet tuvāku drau-
gu. Cilvēks - praktiķis. Izkopj arī 
savus hobijus – dejošanu, fotografē-
šanu, nodarbojas ar biškopību. 

 
Viktorija Ladiga 

 Tipiska sieviete ar spēcīgu rakstu-
ru. Draudzīgās attiecībās ar volejbolu un 
kaķiem. Drosmīga, bet reizē uztraucas par 
visu un reizē ne par ko. No ārpuses šķiet ļoti 
pareiza, bet iekšā mīt īsts mežonis, kuru 
satiekot labāk pazust miglā. Tomēr mūsu 
Vika ir draudzīga, mīļa, čakla, reizēm patīk 
sarkastiski joki un piemīt neprognozējams 
garastāvoklis, kā arī laba gaume. Savs vie-
doklis būs vienmēr, un, skrien vai sienā, 
neatkāpsies. Patīk iesaistīties piedzīvojumos 
un dod priekšroku ekstravagantām lietām. 
Viktorija ir garāko kāju īpašniece, kā arī labi 
runā vāciski. 

 
Kristiāna Tomiņa 

 Latviete no matu galiņiem 
līdz papēžiem. Prezidente ir viņas 
misija. Elegance, gatavība uz visu, 
sirsnīgums ir viņas stiprās puses. Pat-
riote un laba draudzene. Viņas klātbūt-
nē nav iespējams būt sliktā garastāvok-
lī. Kristiāna ir stalta dejotāja un lepna 
dziedātāja. Tas viss nāk no sirds dziļu-
miem, neapšaubāmi. Viņa prot uzklau-
sīt un atbalstīt kā neviens, vienmēr ir 
gatavībā un pa rokai katram, kuram 
vajadzīga palīdzība. Tas nebūtu iespē-
jams arī bez stipra gara un radošuma, 
mīlestības pilnas dvēseles. 
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Laura Drunka 
 Dzīves baudītāja. Cil-
vēks ar izcilu atmiņu un apskau-
žamām prāta spējām. Izcilus 
rezultātus iegūst ar niecīgu piepū-
li. Ja arī tā neizskatās, tomēr 
Laura vienmēr ir lietas kursā par 
visu, kas notiek apkārt. Spēj 
dzīvot vairākās dimensijās vien-
laicīgi. Radošums un humors 
izpaužas viņas domu pērlēs dom-

rakstos, dzejoļos. Nekautrējas būt patiesa. Trakām idejām pilna galva 
un bez domāšanas teiks “jā” visam, ko piedāvā, kā arī bez vilcināšanās 
palīdzēs jebkuram. Ārpus skolas sporto un nekad neaizmist arī mūzi-
kas pasauli. Patīk ceļot. Dzīvo šim brīdim, nesteidzas, bet izbauda 
jautrību vienmēr un visur. Rūpējas par to, lai patiesība nāktu gaismā.  

 
Līva Frīdvalde 

 Dejas, dejas, dejas... visās tās 
izpausmēs. Mūždien kustās, dzied, nekad 
neapstājas un dzīvo aizrautīgā lidojumā. Ir 
centīga mācībās un neatstāj darbus uz 
pēdējo brīdi. Draudzīga, miermīlīga, no 
intrigām turas pa gabalu. Līva ir dzimusi 
skolotāja, māk saprotami paskaidrot sarež-
ģītas lietas. Horeogrāfe aerobikā. Mīl labi 
paēst, safrizēt draudzenes pat bezcerīgāka-
jās situācijās, un atradīs kādu ideju un 
risinājumu jebkuram priekšnesumam. 
Saprot un aktīvi  iesaistās arī kultūras 
dzīvē. Mīl skaļi smieties. 

 
Aija Kalniņa  

 Caur un cauri kosmoss. Miegu 
mīl tik ļoti, jo tad var sapņot un dzīvot savā 
paradīzē vienmēr, bet lai to baudītu, ne-
drīkst būt skaļš un nepieklājīgs, to viņa arī 
ievēro. Meitene ar saviem principiem, to-
mēr nejūt vajadzību tos uzspiest citiem. 
Netērē laiku ar to, kas nepatīk. Fiziķe ar 
dzejnieces dvēseli un skatu uz debesīm. Lai 
vai kā, nevar teikt, ka Aija ir noslēgta. Ska-
tuve nav sveša nemaz, un ar saviem daiļdar-
biem un tikpat daiļu  sniegumu viņa izkau-
sēs dvēseles. 

 
 

Māra Karlsone 
 Māra ir neordinārs cilvēks, kurš 
ikdienu padara savādāku. Kaut ko parastu 
teikt nav viņas dabā, tas arī atbalsojas 
viņas oriģinālajos un spārnotajos domrak-
stos, jo doma viņai lido zelta spārniem 
vienmēr. Latviešu valodas guru, kā nekā 
Filoloģes dvēsele ar vēsturisku piesitienu, 
kas vedina domāt par rakstnieces karjeru. 
Bet citādāk... nav zināms, pa kuru laiku 
Māra guļ. Tas ir mistisks jautājums. Un 
viņas burvju mēteļa kabatās ir atrodams 
viss... arī kāds sarkastisks komentārs par 
visu. Dzīvo dabiski, nesteidzīgi, filozofis-
ki, sapņaini, radoši, visam pieliekot klāt 
nelielu devu humora. 
 

 
 

Ieva Karpova 
 Latviete - universālā. 
Dāma ar jau noslīpētu, interesan-
tu, dziļu personību un starojošu 
smaidu. Šķiet, ka uz visu skatās 
no malas, vēro ar gudru skatienu 
un mācās no visiem un visa, bet 
arī aktīvi iesaistās klases, skolas 
un pilsētas dzīvē, kā arī Latvijas 
nākotnes tēla veidošanā. Teicam-
niece dzīvē un sirdī māksliniece 
– dejo, dzied, glezno. Atrod, ko 
pasacīt par visu tieši mērķī – 

precīzi un kodolīgi. Prot atrast laiku visam, gan mācībām, gan atpūtai, 
tāpēc ir līdzsvarā pati ar sevi un pasauli. Patriote bez ilgas domāšanas. 
Ieva ir arī ļoti interesanta un inteliģenta sarunu biedrene, delikāta un 
sievišķīga. Harmonija, laba gaume un skaista dvēsele padara viņu par 
patiešām lielu personību 
 

Zane Kļaviņa 
 Klases hobits un spridzeklītis. 
Enerģija un labsirdība pa visiem pakšiem 
nāk laukā. Nav vienaldzīga pret kādu un 
gatava sniegt atbalstu jebkuram, kaut vai 
siltu apskāvienu vai smaidu. Zane ir kā maza 
zvaigznīte - padara debesis gaišākas pat 
vistumšākajā naktī. Fiksā, mazā, smaidīgā 
fiziķe un matemātiķe, kura ne tikai ātri do-
mā, bet arī ātri skrien un slinka nav nemaz. 
Patīk dzīvi uztvert viegli, pat mazliet naivi, 
bet tas netraucē būt apzinīgai un sasniegt 
lielus rezultātus. 

 
Ilze Kreicberga 

 Cilvēks, kuram noteikti nav vienal-
ga. Rūpējas un uztraucas par mazāko sīkumu, 
lai viss būtu perfekti, kā īsta saimniece. Savu 
saimnieces lomu arī godam izpildīja, uzņe-
mot visu klasi pie sevis. Risinājums atradīsies 
jebkurai neparedzētai situācijai gan dzīvē, 
gan mācībās, tāpēc uz viņu var vienmēr pa-
ļauties. Māk savākt pat trokšņaināko kompā-
niju, un, ja viņa saka, ka klasē vajadzīgs 
klusums, tad tas tiešām jādara, jo viņa reti 
paceļ balsi. Ar stingru raksturu, bet tajā pašā 
laikā trausla. Scenāriju rakstītāja, krievu 
valodas pavēlniece un talantīgs soprāns. 

 
Valters Tomsons 

 Pašā pirmajā acu uzmetienā var 
šķist nerunīgs, bet vienkārši gaida pareizo 
mirkli, kad izteikt savas idejas, jo tādu ir 
daudz. Kreatīvs, pozitīvs, mīļš, jauks hake-
ris. Ar plašu iekšējo pasauli, kurā glabājas 
gan dažādi fakti, gan humora izjūta, gan 
laba mūzikas gaume. Jauneklis ar perspektī-
vu, omulīga personība. Draugs visiem, kura 
klātbūtnē ir interesanti uzturēties. Visus trīs 
gadus nesavtīgi palīdz skolotājām salabot 
jebkuru neejošo projektoru, prezentāciju un 
programmu.  
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