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L I V I NG  TH E  WI LD  L I F E
Journeys to remote destinations

Delivering newsletters through email is one of the best ways to build a strong relationship with your members and
customers. Give them exclusive access to your latest collections, services, and limited offers while simultaneously
improving  the visibility of your brand. No need to limit yourself to brochures or billboards. With a simple click, clients can
be up-to-date on your newest and biggest releases at home, work, and even while traveling. 
 
Email newsletters can also help you grow your company. After all, it only takes a few seconds for relevant information to
reach your clients. That's why it's important to have engaging content that will keep them subscribed for years to come.
Add your logos, photos, and other brand materials to make sure everything is clean and consistent.



"Ir teiciens: “Tikai tumsā
spējam novērtēt gaismas

vērtību!” Attiecinu to tieši
uz Jums, …jo teikšu godīgi,
man ir bail, jo es nezinu,

kas būs tālāk…"

SKO LO TĀ JA  I V E TA  ZĀ LP Ē T ER E  PAR  SAVU  9 . A  KLAS I

9.A klases jaunieši!

Paldies Jums teikšu par:

Interesanto pieredzi;

Iespēju iepazīt dažādas rakstura īpašības;

Uzticības un cieņas treniņu;

Paļaušanos;

Interesantām ekskursijām (Ūdensputni – mmmm);

Tradīciju veidošanu – kopīgi filmu seansi; 

Saliedēšanās pasākumiem;

Pārdomātiem klases vakariem;

Interesantām projektu dienām;

Jauniem kontaktiem, aicinot pie Jums un dodoties pie dažādiem lektoriem,

un par to, ka bijāt kopā ar mani no sākuma līdz beigām.



"Bet ir brīži, kad gribam
viens otru noslaktēt.."

9 . A  KLAS E  PAR  SKO LO TĀ J U  I V E TU

Skolotāja sākotnēji bija mierīga un stabila, tad viņa iepazina mūs, sākām manīt

dažādas fūrijas tendences. Tomēr bija skaidrs, ka tas ir mūsu darbības rezultātā.

Mēs esam ļoti pateicīgi par skolotājas stiprajiem nerviem.

 

Mūsu klasei un mūsu audzinātājai nereti patīk mainīt tradīcijas. Mēs bieži

nevēlamies ielīst kāda rāmjos. Mums patīk izkāpt no komforta zonas. Bet par šo

mums,visiem 9.a klases skolēniem, ir jāpasakās. Gājis ir dažādi. Kad Tu vēlies, lai

pamatskola nekad nebeigtos, lai mums paliek šis kolektīvs mūžīgi. Bet ir brīži, kad

gribam viens otru noslaktēt. 

Kopā esam iemācījušies tik daudz gan mācībās, gan no dažādiem pārpratumiem.

Esam izgājuši cauri visai pamatskolai, un man jāsaka, ka katrs šajā klasē var atrast

sev draugus un izbaudīt skolas dzīvi. Arī es piektajā klasē biju jauniņā, un visi

pārējie, kas bijuši tādi, tagad ir svarīga klases daļa.

Artūrs Latkovskis

Elīna Bērziņa



"Tādēļ novēlu:
Varbūt vienkārši dzīvot –

šai mirklī, šai dienā, ļaujot
gaismai un priekam katrā

ikdienā ienākt.
Varbūt vienkārši mīlēt - šai

mirklī, šai dienā, dziļi
izjūtot dzīvi tās
pieskārienā…."SKO LO TĀ JA  I NA  DOM INA  PAR  SAVU  9 .B  KLAS I

Par 9.b…..
Pirmais iespaids, kad ieraudzīju savu klasi

bija tāds, ka sapratu – tā būs jauna pieredze,

tās būs citas emocijas un, ka būs jāstrādā

savādāk. 

Tagad, atskatoties uz šiem pavadītajiem

gandrīz 3 gadiem, varu teikt, ka esmu

kļuvusi bagātāka – ar pieredzi, emocijām,

atmiņām. 

Tas apgalvojums, ka bērni mācās no saviem

skolotajiem, tāpat kā skolotāji mācās no

saviem skolēniem, ir taisnība. Process visu

laiku ir mijiedarbībā. Tāpat kā visi jautrie,

priecīgie un ne tik priecīgie brīži. 

Visvairāk man atmiņā paliks tie mirkļi, kad

bija laiks nerunāt par atzīmēm, uzvedību,

skolas lietām, bet ļāvāmies cilvēcīgām

sarunām, varējām dalīties iespaidos un

pieredzē.

Atmiņā paliks 7.klases brauciens uz Smilšu

gleznu izrādi “Mazais Princis” un divu

dienu ekskursija uz Inčukalnu – gan kopīgi

gatavotās vakariņas un brokastis, gan

piedzīvojumi vecajās dzirnavās; 8.klasē

apmeklētās filmas “Brīnums” un “Zeme:

viena brīnišķīga diena” kā arī ekskursija uz

Ķekavu uz atpūtas centru Zanzibāra, kur

mācīja saliedēties un bija iespēja

pastaigāties ar dzīvnieku patversmes

“Mežvairogi” suņiem. Atmiņā paliks arī

Ceļojums Saules sistēmā LU

Miniplanetārijā, un 9.klases ekskursija uz

Valmieru ar Mucu taisīšanas noslēpumu

atklāšanu un izrādi “Pavasaris” Valmieras

teātrī.

Paldies par kopā pavadītiem gadiem, esmu

priecīga, un zinu, ka par katru no jums

drīz varēšu dzirdēt ko labu.



"Šis skolas smaidīgākā
namamāte ir skolotāja Ina.

Viņa zina, kā risināt
situācijas un problēmas."

9 .B  KLAS E  PAR  SKO LO TĀ J U  I N U

Skola, tās mājas mūsu otrās.

Mēs tiekam ielikti skolotājai rokās,

Kas mūs prom nelaiž, pie sevis tur,

Un dažreiz silda kā ugunskurs.

Skola- mūsu otrās mājas, katrai mājai ir sava namamāte, kas

mīl savus tuvos. Šis skolas smaidīgākā namamāte ir skolotāja

Ina. Viņa zina, kā risināt situācijas un problēmas. Viņa spēj arī

palīdzēt dažādos priekšmetos, ne tikai fizikā. Lai gan dažreiz

darām jums pāri ar savu uzvedību, mēs jūs ļoti mīlam un

cienām.

Daniels Veinbergs

Patrīcija Degle



MINI SPĒLE- Atrodi
skolotāju!

SKO LO TĀ J S  J ĀN I S  TKAČUKS  PAR  SAVU  9 .C  KLAS I

9. c klasē mācās – 12 stilīgi čaļi un 8

graciozas meitenes. Arī man dažreiz bija

jāpārvar vājuma brīži, lai paliktu kopā un

neaizbēgtu... esmu gandarīts, ka izturējām,

radījām kopības sajūtu ikdienā un svētkos.

Mācījāmies viens no otra kļūdām, pieaugām,

sapratām, kļuvām, kā viens vesels.

Skaistu mirkļu bija daudz. Ekskursijas,

pasākumi, pārgājieni uz „Kļivakiem” un

saldējuma ēšana pēdējā skolas dienā. Viss,

kas saistīts ar ārpus mācību stundām,

saistās ar prieku; iepazinu jūs kā cilvēkus –

naivus(laba nozīmē), draudzīgus, radošus,

atbildīgus, drosmīgus un atsaucīgus. Jutos

vienmēr drošs un bezbailīgs dodoties ar jums

ceļā un tas ir supper! Man atmiņā paliks tie

mirkļi, kad bija laiks nerunāt par atzīmēm,

uzvedību, skolas lietām, bet vienkārši

ļāvāmies cilvēcīgām sarunām.

Domstarpības radās (paši jau zinām)
mācībās. Tkačuks varēja dusmoties, tēlot

policistu, lasīt morāli, un uz mirkli tas
varbūt līdzēja... Kā jau saprotat, sliktos

brīžus svētkos nemēdz pieminēt, laba
dzīves skola par šo kopā pavadīto laiku ir
mums visiem, un tikai vēlāk mēs varēsim

domāt, kā būtu, ja būtu...
 

Veiksmi eksāmenos 
J.



"Nebijām gaidījuši, ka viņš
mūs atbalstīs grūtākajos

skolas gados."

9 .C  KLAS E  PAR  SKO LO TĀ J U  J ĀN I

Kā tik mums nav gājis pa šiem gadiem! 

5. klasē mēs nobijušies un satraukti ienācām 326. A kabinetā. 

Tur mūs sagaidīja vīrietis ar 42. kājas izmēru.

Nebijām gaidījuši, ka viņš mūs atbalstīs grūtākajos skolas gados.

Vēlamies savam skolotājam novēlēt veiksmi un daudz prieka arī bez mums!

 
Paldies, skolotāj Jāni!

Deizija Ieviņa



"Es novēlu jums katram rast savā dzīvē
sevis piepildījumu, lai arī ko jūs izvēlētos

tā realizācijai! 
Es novēlu jums mīlēt un būt mīlētiem!
Es novēlu jums DZĪVOT, ne eksistēt!"

 

Mīļie 12-tie!
Jūs esat mana pieredze, jaunas zināšanas

un vērtības, sevis izzināšana un
iepazīšana. Esmu bagātinājusies, un

paldies jums par to!
 

MAMMA  I N GA  LA I P N I E C E  PAR  SAVU  1 2 .  KLAS I

Jā, tā nu tas laiks ir pagājis, aizskrējis,
aizjoņojis, aiztraucis, aizlēkšojis, aiztrakojis
un, ja vēlaties, vēl visos iespējamos
sinonīmos nosaucami realizējies.
Nebūšu pirmā, kas par savu audzināmo klasi
saka, ka bija visādi, dažādi - gan emocionāli,
gan fiziski - iespējami un neiespējami
līkloči, bet viennozīmīgi - ne garlaicīgi.
40 dažādi skolēni – 
sirsnīgi, atsaucīgi, mīļi, ļoti varoši un
daroši, gudri un erudīti, aktīvi, bet arī slinki
-, kā es viņus mēdzu saukt – stahanovieši.
Un par šo paldies saku, pirmkārt,
skolotājiem, otrkārt, vecākiem, treškārt –
pašiem skolēniem. Un tieši šādā secībā,
kaut arī 12-tajiem pašiem šķiet, ka viņiem
būtu jābūt pie “pirmkārt”.☺

Manas sajūtas – labs darbs padarīts, jo
izaudzināti daudzsološi jauni cilvēki, kas

Latvijas labā veiks daudz labu darbu. Jūtos arī
nedaudz skumji, bet tam vēl neļaujos, vēlāk –

pēc izlaiduma, tad…
Man nav sajūtas, ka mums jāšķiras, jo zinu, ka

saikne nepārtrūks. Zinu, ka daudz laba par
viņiem dzirdēšu arī turpmāk. Zinu, ka tikšos

salidojumos. Zinu, ka 14.februārī viņi par mani
iedomās…☺

Es ļoti priecājos par šo pieredzes bagāto laiku,
par emocionālo piepildījumu, par “daudzbērnu

mammas” statusu, par iespēju būt kopā.

12. klase… a un b grupa…



"Nokļūstot finiša taisnē, top
skaidri redzams, cik nozīmīga

loma bijusi tam atbalstam, kas
ikdienas skrējienā dažkārt tiek

aizmirsts vai nepamanīts."

1 2 .  KLAS E  PAR  MAMMU  I N GU

Vidusskola sakrīt ar to brīdi, kad mēs kļūstam pilngadīgi; jau tā esošajam
iespēju klāstam pievienojas klāt vēl neskaitāmi daudz. Var gadīties, ka skola
prioritāšu sarakstā sāk slīdēt uz leju, vai gluži vienkārši kļūst grūti tiekties uz
izcilību gan mācībās, gan ārpusstundu aktivitātēs. Tieši tāpēc ir neizsakāmi
vērtīgi, ka skolā vienmēr kāds būs aiz mums un pratīs novirzīt atpakaļ uz īstā
ceļa- vienalga, ar žagaru, stingru vārdu vai mīļu sitienu pa plecu. Kāds, kas
iedziļināsies, būs gatavs uzklausīt un saprast. Kāds, kas neskoposies ar
labiem vārdiem, patiesi interesēsies un ticēs tev pat tad, kad neticēsi tu pats.
Mūsu "kāds", skolotāja Inga Laipniece, sevī iemieso visas šīs īpašības.
Nokļūstot finiša taisnē, top skaidri redzams, cik nozīmīga loma bijusi tam
atbalstam, kas ikdienas skrējienā dažkārt tiek aizmirsts vai nepamanīts. 40
pusaudžu pārvēršanai par 40 piegušajiem nepieciešama milzīga pacietība, un,
manuprāt, skolotāja ir izdarījusi visu iespējamo, lai šo mērķi īstenotu. Milzīgs
paldies par visām rūpēm, mēs Jūs mīlam!

Kārlis Eiduks

Skolotāja Inga jeb mamma Inga,  visus šos trīs
gadus ir bijusi kā daļa no mums.

Viņa vienmēr ir centusies mūs aizsargāt,
atbalstīt, dot dažāda veida padomus un

vienkārši iepriecināt. Mamma Inga mūs visus
40 uzskata par saviem "bērniem'' un nemaz

nebaidās to pateikt un pateikt, cik ļoti mīl
mūs, jo dažreiz mums tas ir vajadzīgs, tāpēc
ka mēs dažreiz uzskatām, ka viņa par daudz
uztraucas, par daudz aizrāda. Bet tas ir tikai
tādēļ, ka vēlas palīdzēt un virzīt mūs uz labo.

"Man ir milzīgs prieks, ka manā dzīvē ir tik feini cilvēki kā
mamma Inga, un man viņa noteikti pietrūks, jo šis cilvēks ir
jau daļa no manas ģimenes .Paldies par visu! Labais atnāks
atpakaļ, apsolu!"

Ērika Čepule



VIETA ABSOLVENTU PIEZĪMĒM UN
NOVĒLĒJUMIEM
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LAI LABS CEĻŠ!

SKOLOTĀJS



Vidusskolā mēs
beidzot saprotam,
kāpēc skola tiek
saukta par mūsu
otrajām mājām...
 

Mīļie devītie un  divpadsmitie-
mēs pēc jums ilgosimies


