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SARUNAS AR  

ABSOLVENTIEM  

Par augstskolu sapņoju 

jau ilgi. 

Ikdiena augstskolā. 

Kā izdzīvot vidusskolā. 

IESVĒTĪBAS 

Vai tiešām ir tik traki? 

Kāpēc visi saka, ka nepatīk? 

Skolas  

avīzei jauns 

izskats 

Lai vienmēr pastāv Latvija un 

latviešu valoda! (Jūlija) 

KO VĒLAM MŪSU 

VALSTIJ SIMTGADĒ 

 

„Pasaule ir atvērta un 

sniedz mums simtiem ie-

spēju, kuru no tām pie-

ņemt, kuru noraidīt, ir ti-

kai katra paša ziņā.” 

STĀSTS PAR  

PIEAUGŠANU. 

„Neatkāpsimies no ideāliem, bet 

darīsim visu, lai Latvijas nāka-

mā simtgade būtu vēl labāka par 

pirmo.” 

MANA  KĀ  VALSTS  

PREZIDENTA UZRUNA 



„ 

 

 

 

ŠĪ GADA OKTOBRĪ KĀ KATRU GADU NOTIKA DESMITO UN SEPTĪTO 

KLAŠU IESVĒTĪBAS, BET TE  ĪSUMĀ PASTĀSTĪŠU, KĀ GĀJA DESMITAJIEM 

PĀRBAUDĪJUMOS UN KĀDA BIJA SKOLĒNU PIEREDZE.  

 

Iesvētību 

nedēļa iesākās 

mierīgi ar katras 

dienas tērpu tēmas 

maiņu, bet tieši man 

visvairāk palika 

atmiņā klases dvīņu 

diena, kur bija 

nepieciešams 

uzvilkt visai klasei vienotu elementu! 10.i. bija 

visa melnā. 

Šī gada desmito iesvētības nebija tik skarbas kā 

pērn, un arī laikapstākļi mūs loloja. Ceļā uz 

pasākuma vietu, kas tieši tāpat kā pagājušajā gadā 

bija “Lediņos”, jau bija piedzīvojumi, jo abas 

desmitās klases un daži iesvētību rīkotāji brauca ar 

vienu sabiedrisko autobusu, tas bija ļaužu pilns, 

un tur nebija vietas. Bija neliels lietus un 

apmācies, kad devāmies turp. „Lediņos” mūs 

jauki sagaidīja skolotāja Ināra Radčenko, Baiba 

Balode- Lukjanska un Ineta Blumberga ar karstu 

katlu uz uguns un jau sagatavotām siltām 

pusdienām nosalušajiem iesvētību dalībniekiem.  

DESMITO SAJŪTAS IESVĒTĪBĀS 

 

 

IEGUVĀM PIEREDZI, 

KAS NODERĒS TURP-

MĀK UN IEMĀCĪJĀ-

MIES ATBALSTĪT CITS 

CITU LIELAS SPRIE-

DZES SITUĀCIJĀS, 

PAT JA JAUNOS KLA-

SESBIEDRUS NEMAZ 

TIK LABI NEPAZĪS-

TI . „ 
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Jau gatavi visām mocībām un uzdevu-

miem, ko mums liks darīt, pārģērbušies devā-

mies pie ”Lediņu ”skatuves, kur mūs sagaidīja 

iesvētību vadītāji, kas šajā gadījumā bija skolēni 

no 11.i. klases. Proti, kad aizgājām pie skatuves, 

visas šausmas no iesvētībām, ko bija stastījuši 

citi skolēni, bija zudušas, jo mūs skaļas mūzikas 

pavadībā sagaidīji jautri un dziedoši mūsu iesvē-

tību vadītāji. Mēs apmēram divdesmit minūtes 

skatījāmies un klausījāmies 11.i. klases skolēnu 

tādu kā iesvētību atklāšanas priekšnesumu, kurš 

noteikti tā nebija plānots, bet tad mēs visi varē-

jām uzelpot un saprast, kad varbūt nebūs tik 

slikti. 

Katra desmitā klase tika sadalīta divās grupās, un šīs grupas vadīja vismaz trīs 11.i. 

klases pārstāvji, kuri deva norādījumus, ko darīt. Sākumā mēs iesildījāmies ar apmēram 

sešdesmit pietupieniem un četriem zosu gājiena apļiem, tad grupas devās “Lediņu” koka 

trasēs, kurās kā vēl viens pārbaudījums bija trašu kustināšana un pārvietošanās traucēša-

na. Tika uzņemts laiks, kamēr izgājām visas trases un vēl papildu tikām aplieti ar ūdeni. 

Beigās visai komandai bija jāveic kopīgi vingrinājumi, kā pietupieni un palēcieni, un, ja 

to komanda nedarīja kopīgi, bija viss jāsāk no jauna. Gandrīz beigās bija nedaudz jautrā-

ka veida pasākums, 

kad mēs sastājā-

mies aplī un dejo-

jām, dziedājām. 

Pirmo reizi baletu 

dejojām pie smagā 

metāla mūzikas un 

tautas dejas klasis-

kās mūzikas pava-

dījumā, kas bija ļoti 

jautrs un interesants 

piedzīvojums, 

un to būtu arī jautri atkārtot nākamgad.  

„ 
UN PATI SVARĪGĀ-

KĀ DAĻA PASĀKU-

MĀ BIJA ZVĒRES-

TA DOŠANA, KAD, 

KĀ JAU PIENĀ-

KAS, KRITĀM CE-

ĻOS. TAM PAR GO-

DU SĀKA ARĪ LĪT 

LIETUS.” 

VIEDOKLIS 
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Pašās beigās bija pasākuma kulminācija, kur lietū mazā lapenītē ēdām skolotāju 

izvārīto zupu, kas bija debešķīga, un našķojāmies ar kliņģeri. Tā nu  jautri pavadītā iesvētību 

nedēļa bija beigusies.  

Bija iegūta ļoti jauka pieredze, kā var jautri pavadīt laiku kopā ar klasesbiedriem un 

atbalstīt cits citu lielas spriedzes situācijās, pat ja jaunos klasesbiedrus nemaz tik labi 

nepazīsti. Uzskatu, ka pats galvenais bija tas, ka pavadījām jautri laiku visi kopā un 

smēlāmies dažas idejas nākamā gada desmito klašu iesvētībām. 

(Baiba Ločmele 10.i) 
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VIEDOKLIS 



„ 
Otrdien, 16. oktobrī, mūsu skolā viesojās Baltkrievu biedrības pārstāve Jeļena Grīs-

le, kas vienas mācību stundas laikā sniedza mums vispārīgu informāciju par Baltkrieviju. 

Tikām iepazīstināti ar valsts iedzīvotāju ikdienu, Baltkrievijas teritoriju, valodu, kā 

arī uzzinājām dažādus kultūras faktus, piemēram, to, ka Baltkrievijas karogs ir vienīgais 

pasaulē, kas ietver valsts nacionālo rakstu. Tā-

pat ieguvām informāciju par interesantām un 

ievērojamām vietām valstī, tai skaitā Belovežas 

gāršu, kuru iespējams apmeklēt bez vīzas, 

valsts nacionālo bibliotēku un pazemes ēkām 

Minskā, kas veidotas, lai saglabātu galvaspilsē-

tas arhitektūru. Tikām informēti arī par Jelga-

vas sadraudzības pilsētu – Baranoviči. 

Šī stunda, manuprāt, deva gana plašu priekšsta-

tu par Baltkrieviju, tās ekonomiku, attīstīto 

rūpniecību un īpašo attieksmi pret kultūras vēr-

tību saglabāšanu. Ļoti patīkami, ka mūsu skola 

rīko šādus pasākumis, kas paplašina skolēnu 

redzesloku un sniedz informāciju par dažādām 

kultūrām. 

(R.Laure 9.m) 
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IEPAZĪSTAM  KAIMIŅUS 

 

 

ŠĪ STUNDA, MANUPRĀT, 

DEVA GANA PLAŠU 

PRIEKŠSTATU PAR BALT-

KRIEVIJU, TĀS EKONO-

MIKU, ATTĪSTĪTO RŪP-

NIECĪBU UN ĪPAŠO AT-

TIEKSMI PRET KULTŪ-

RAS VĒRTĪBU SAGLABĀ-

ŠANU. ĻOTI PATĪKAMI, 

KA MŪSU SKOLA RĪKO 

ŠĀDUS PASĀKUMIS, KAS 

PAPLAŠINA SKOLĒNU RE-

DZESLOKU UN SNIEDZ 

INFORMĀCIJU PAR DA-

ŽĀDĀM KULTŪRĀM. „ 

PIEREDZE 



KATRU GADU MŪSU SKOLA IESAISTĀS KĀDĀ STARPTAUTISKĀ SKOLĒNU 

PROJEKTĀ. TĀ ARĪ ŠOGAD PAMATSKOLAS KLAŠU AUDZĒKŅI PIEDALĪJĀS PROJEKTĀ 

NORDPLUS – LATVIA AND DENMARK.  

Projekta ietvaros ceļojām uz Dāniju 2018.gada aprīļa beigās. Mūsu uzdevums bija izprast dāņu 

kultūru, iepazīties un komunucēt, piedalīties dāņu ikdienā un atrast atšķirības starp valstīm. 

Ārzemēs aizvadījām brīnišķīgu nedēļu.  Esam pateicīgi atsaucīgajiem dāņiem par visām rūpēm un 

ieguldījumu mūsu labā.   

No 1.līdz 7. oktobrim bija mūsu kārta uzņemt jaunos draugus. Sagaidījām viņus vakarā ar gardām 

vakariņām un guļas vietu skolā. Tomēr daudz nesarunājāmies, jo ciemiņi bija saguruši no garā ceļojuma, 

taču mūsu skolēni bija patīkami satraukti, gaidot jaunos viesus. Es pati arī piedalījos šajā projektā un uzskata, 

ka latvieši bija izdarījušī labu darbu, parūpējoties par dāņu jauniešiem. 

Nākamajā rītā, kad visi bija kārtīgi izgulējušies, latviešu skolēni izrādīja mūsu rudenīgi skaisto 

Jelgavu. Apmeklējām nozīmīgas vietas, piemēram, Laika ratu- 100, Trīsvienības baznīcas torni, Ģederta 

Eliasa muzeju, baznīcas, centru un apskatījām dažādas skulptūras. Pēc tam dāņu skolēni devās pie savām 

viesģimenēm, lai iekārtotos tur.  

3. oktobrī devāmies visi uz jauniešu centru, kur pārrunājām pasaulē aktuālas problēmas un vērtības, 

kā arī svarīgus jauniešu dzīves jautājumus. Darbojāmies jauktās grupās ( dāņi-latvieši ). Visvairāk runājām 

par kultūru, par tās atšķirībām 

un tradīcijām. Es  uzskata, ka 

darba gaitā bija viegli 

vienoties un interesanti 

pastrādāt, taču noteikti bija arī 

grūtības, piemēram, cilvēku 

iesaistīšana grupas darbā. Bija 

tādi, kuri labprātāk tikai 

vēroja, nevis darbojās paši. 

Bet kā nu bez tiem? Galvenais 

bija rezultāts - bija jāizgatavo 

plakāts, paskaidrojot doto 

jēdzienu, piemēram, «pasaule 

bez tradīcijām», tad pusaudži 

rakstīja, kā būtu, ja būtu, izteica savu viedokli un pamatoja. Vēl bija jāsagatavo neliels uzvedums, kurā 
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PIEREDZE 

„ 
4. oktobrī aizceļojām uz Tērveti, tur apmeklējām dabas 

parku «Mammadaba». Atkal bija darbs grupās. Bija dotas 

lapas, kurās tika norādīti  dažādi objekti mežā, tie bija jā-

sameklē. Dabas māte 

bija mūs palutinājusi ar 

lieliskiem laikapstāk-

ļiem. Man gan šķita, ka 

dāņu skolēni īsti neno-

vērtēja meža skaistu-

mu, lai gan var saprast, 

ka jauniešus mūsdienās neinteresē pasaku tēli un koka skulptūras, 

taču latviešiem tas ir nozīmīgi. Daži no mūsu skolēniem atcerējās 

agrās bērnības dienas, kad ar vecākiem šeit tika pavadīti jauki brīži. 

Cik tas bija nesen! Mans secinājums- latviešiem ( vismaz Zemgales 

novadā ) šī vieta ir nozīmīga, un skaidrs ir arī tas, ka mēdz būt grūti 

iedziļināties, izprast citu kultūru. Dāņiem šī vide šķita sveša.  

5. oktobrī darbojāmies Latvijas galvaspilsētā Rīgā, pastaigā-

jāmies pa vecpilsētu. Redzējām Doma baznīcu, Rīgas pili, Rātslau-

kumu un Melngalvja namu. Pēc kartīgas pastaigas tika dots brīvais 

laiks. Kopīgi  gājām iepirkties, kārtīgi papusdienot, uz kino u.c. Ār-

zemniekiem ļoti patika mūsu lielā pilsēta. 

6. oktobrī cepām klinģerus «Lāču maiznīcā». Kamēr tie gatavojās, lēnā garā izstaigājām purva 

takas Ķemeru nacionālajā parkā. Katrs gāja savā tempā, daži izvēlējās īsāko ceļo, citi - garāko. Jāatzīst, 

ka daudzi bija saguruši, jo pēdējās dienās bija krietni nostaigājušies, taču bija arī tie, kuri nekad nezau-

dēja savu enerģiju. Pēc lielā pārgājiena atgriezāmies Lā-

čos, lai pusdienotu. Paēduši devāmies mājās vai uz sko-

lu. 

7. oktobris bija atvadu diena. Mēs pateicām  ar-

dievas dāņu skolēniem, ieguvām daudz atmiņu. Mēs pa-

vadījām daudz jauku brīžu kopā. 

Apmaiņas programmas kļūst aizvien aktuālākas. 

Kādēļ gan neizmantot iespēju doties ceļojumā jeb pie-

dzīvojumā, kā arī iepazīties ar cilvēkiem? Katram ir ne-

pieciešama iespēja doties uz kādu vietu, tādēļ ir šādi pro-

jekti. Izmantojiet to dotās iespējas! 

 

(Laura Voliņeca 9.m ) 
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APMAIŅAS PROG-

RAMMAS KĻŪST 

AIZVIEN AKTU-

ĀLĀKAS. KĀDĒĻ 

GAN NEIZMAN-

TOT IESPĒJU DO-

TIES CEĻOJUMĀ 

JEB PIEDZĪVOJU-

MĀ, KĀ ARĪ IEPA-

ZĪTIES AR CILVĒ-

KIEM?” 



„ 
VIDUSSKOLAS PĒDĒJAIS GADS, PILNGADĪBA, SEVIS MEKLĒJUMI UN 

PIEAUGŠANA – TĀ ES ŠOBRĪD VARĒTU RAKSTUROT SAVU ŠĪ BRĪŽA DZĪVES POSMU.  

Pieaugt un saprast, kāda patiesībā ir pasaule, nav 

viegli. Brīdī, kad dzīvē kaut kas kļuva svarīgāks par skolu un 

teicamām sekmēm, es sapratu, ka esmu sākusi pieaugt, ka 

mana pasaule iegūst savādāku garšu nekā līdz šim. Es, 

protams, nesaku, ka skola, sekmes, zināšanas un mācības nav 

svarīgas, vienkārši vēlos teikt, ka tas dzīvē nav būtiskākais un 

nevajag ļaut sev izdegt tikai tāpēc, lai dabūtu pietiekami 

augstu vērtējumu pilnīgi visos mācību priekšmetos, jo, godīgi 

sakot, neviens mākslinieks nekad nekļūs par Pitagora 

teorēmas atklājēju un neviens Einšteins nenodziedās SOL 

mažoru.  

Šobrīd, kad deguna priekšā man ir pirmais vidusskolas 

eksāmens, es pievēršu pastiprinātu uzmanību tikai 

priekšmetiem, kas man nākotnē pavērs durvis uz man 

interesējošām karjeras iespējām, mazāk svarīgo atstājot citu 

jomu pārstāvjiem. 

Sēdēt skolas solā, kad ar vienu kāju jau esi pieaugušo 

pasaulē, kad pelni naudu, meklē savu dzīvesvietu, pat vari iet vēlēt, ir ļoti grūti, jo gribas skriet, iepazīt 

jaunus plašumus, nedaudz apdedzināties, bet turpināt darīt. Vai pieaugt divpadsmitajā klasē nav iespējams? 

Tas ir vairāk  nekā iespējams, jo brīdī, kad sasniedzam astoņpadsmit gadu vecumu un uzrakstām darba 

devējam CV, piesakoties darbā, mēs paveram sev durvis uz nodokļu maksātāja dzīvi un sākam pieaugt. Jā, 

arī neņemot vērā to, ka valsts joprojām vecāku kontā skaita „bērnu naudu”, es varu kļūt neatkarīga – strādāt, 

vadīt auto un, jā, pat precēties. Pavisam cits jautājums, vai esam tam morāli nobrieduši, jo katrs pieaug savā 

vecumā un nevajag kaunēties, ja vēl astoņpadsmit gadu vecumā gribas pasēdēt mammai klēpī vai uzspēlēt 

cirku ar draugiem, ir normāli, ka katrs nobriest atšķirīgi. 

Godīgi sakot, es uzskatu, ka vislabākā skola ir realitāte, brīdis, kad tiec iesviests pasaulē, kurā valda 

darbs, milzu konkurence un nauda, tāpēc skola vēl ir pavisam patīkams posms mūsu dzīvē, kurā pēc gadiem 

noteikti vēlēsimies atgriezties atkal un atkal.  

Es katru dienu cenšos sevi sagatavot tam, kas gaida aiz skolas durvīm, jo, manuprāt, tas ir pavisam 

cits Visums, kur valda nežēlīgi noteikumi, cilvēkam, kas nav gatavs tādam skarbam pārbaudījumam, 

izdzīvot ir grūti.  
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ŠOBRĪD, KAD DEGUNA 

PRIEKŠĀ MAN IR PIR-

MAIS VIDUSSKOLAS EK-

SĀMENS, ES PIEVĒRŠU 

PASTIPRINĀTU UZMANĪ-

BU TIKAI PRIEKŠME-

TIEM, KAS MAN NĀKOT-

NĒ PAVĒRS DURVIS UZ 

MAN INTERESĒJOŠĀM 

KARJERAS IESPĒJĀM, 

MAZĀK SVARĪGO AT-

STĀJOT CITU JOMU 

PĀRSTĀVJIEM.” 



„ 

NO DZĪVES  

Šobrīd es visu, tā teikt, mālēju mel-

nās krāsās un varbūt tev, lasītāj, šķiet, ka 

pieaugšanu uztveru kā milzu bubuli, bet tā 

nav, es vienkārši sagatavojos ļaunākajam, 

lai brīdī, kad sastapšos ar ko vieglāku, nekā 

gaidīju, varu atviegloti nopūsties. 

Rezumējot visu, vēlos teikt, ka pie-

augšana ir brīnišķīgs process un būt jaun-

am ir ļoti, ļoti skaisti, patiesībā tas, pēc ma-

nām domām, ir labākais laiks dzīvē, tiesa 

gan, cik tas būs labs, atkarīgs no mums 

pašiem, jo pasaule ir atvērta un sniedz 

mums simtiem iespēju, kuru no tām pie-

ņemt, kuru noraidīt, ir tikai katra paša ziņā.  

Mīļais lasītāj, izbaudi katru dienu, 

ko dzīve tev sniedz, jo tādas otras vairs nebūs, un kaut gan šķiet  ka mums laika ir atliku likām, tas pa-

skrien vēja spārniem, un pienāk gadi, kad katra diena nes sev līdzi rūpju nastu. 

(Ilona Amanda Pētersone 12.i)  
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ES KATRU DIENU CEN-

ŠOS SEVI SAGATAVOT 

TAM, KAS GAIDA AIZ 

SKOLAS DURVĪM, JO, 

MANUPRĀT, TAS IR PA-

VISAM CITS VISUMS, 

KUR VALDA NEŽĒLĪGI 

NOTEIKUMI, CILVĒ-

KAM, KAS NAV GA-

TAVS TĀDAM SKAR-

BAM PĀRBAUDĪJU-

MAM, IZDZĪVOT IR 

GRŪTI.” 



„ 
TURPINĀM IESKATU SKOLAS VĒSTURĒ, KURU AIZSĀKĀM IEPRIEKŠĒJĀ AVĪZES 

NUMURĀ. 

1945.gadā Jānis Bērtulis, direktors, matemātikas 

skolotājs vadīja fizikas un matemātikas apvienību. Viņš bija 

taisnīgs, cienīja citu darbu, prasīja no citiem metodiski 

pareizu darbu mācību stundās. 1945. gada 11.klases 

absolventi: Arnolds Ambults, Jānis Blīvis, Laimonis Gross, 

Orests Urbāns, Edgars Šenhofs, Ziedonis Neiberts, Harijs 

Lapainis, Alfreds Novogreckis. 

Pēc Otrā pasaules kara skolas direktors bija Pēteris 

Bušs-  latviešu valodas un literatūras skolotājs, aizrāva ar 

daiļrunāšanu; dabas, mīlestības aprakstiem. Viņam piemita 

godīgums, mācīšanas talants, pedagoga spējas, latviska 

nostāja, spēja atrast valodu ar jebkuru. 

Pēc kara 1.vidusskola darbu turpināja toreizējā 

L.Paegles ielā bijušajā kurlmēmo skolā kopā ar 2. vidusskolu. 

Pēc stundām skolnieki strādāja drupu novākšanā. Skolas direktors Pēteris Bušs iekļuva politiski neuzticamo 

sarakstā, jo skolā tika atrasts apzīmēts Staļina portrets. Tā kā īstos ‘’vaininiekus’’ neizdevās atrast, šajā 

grēkā vainoja direktoru. Vēlāk viņš savu dzīvi beidza pašnāvībā. Savukārt ķīmijas skolotāju Pēteri Gustavu 

1949.gada 25.martā arestēja klasē, stundas laikā, un kopā ar ģimeni izsūtīja uz Sibīriju. Tur viņš esot guldīts 

zārkā ar paša uzrakstīto ķīmijas mācību grāmatu uz krūtīm.  

Nākamā skolas direktore bija Lilija Granta – vēstures skolotāja. Zēnu skolu pārveidoja par jauktu 

skolēnu skolu. Disciplīna bija jānodrošina padomju tradīciju augstākajā līmenī. 1951.gadā direktore Granta 

no otrās skolas paņēma vienu klasi līdz, atkal zēnu – meiteņu skola. Skolēni negāja pie skolotājiem, bet 

skolotāji pie skolēniem. Nebija elektriskā zvana. 

Skolā aktivizējās mākslinieciskā pašdarbība, fiziskā kultūra un sports, īpaša vērība tika veltīta 

darbam izmēģinājuma lauciņos rajona kopsaimniecībās, kur skolnēni audzēja cāļus, cūkas, jaunlopus. 

1954.g. Slimnīcas ielā tapa ‘’mazā skoliņa’’, bet 1960.gadā Skolotāju ielā 6 tika izveidots fizikas kabinets. 
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MŪSU SKOLA SKARBAJOS UN VIENVEIDĪGAJOS PADOMJU GADOS  

 

 

SAVUKĀRT ĶĪMIJAS 

SKOLOTĀJU PĒTERI 

GUSTAVU 1949.GADA 

25.MARTĀ ARESTĒJA 

KLASĒ, STUNDAS LAIKĀ, 

UN KOPĀ AR ĢIMENI IZ-

SŪTĪJA UZ SIBĪRIJU. TUR 

VIŅŠ ESOT GULDĪTS 

ZĀRKĀ AR PAŠA UZRAK-

STĪTO ĶĪMIJAS MĀCĪBU 

Oktobrēnu nozīmīte Pionieru nozīmīte Komjuniešu nozīmīte 



SKOLAS VĒSTURES LAPPUSES 

Padomju laikā skolā 

notika politinformācija, bija 

jāvalkā skolēnu formas. Pa-

stāvēja dažādas akcijas, kurās 

jāpiedalās obligāti, piemēram, 

vienu vasaru klasei un audzi-

nātājai uzdeva audzēt trušus, 

citu vasaru jāizravē 2ha cu-

kurbiešu vai jāpiedalās lauk-

akmeņu vākšanā no laukiem. 

Bija stingri aizliegts svinēt 

Ziemassvētkus, Lieldienas. 

60. gados no 9.klases notika 

ražošanas apmācība (traktoristi, daiļdārznieki). 1960. gadā skolai tapa dārzs jeb izmēģinājuma lauciņš ar 

siltumnīcu. 

1967. gadā 1. vidusskolai ir Jurģi – jāpārceļas uz jauno ēku Sarmas ielā. Īpaša prieka nav, objekts 

gan nodots lietošanā, tomēr vēl daudz jāstrādā gan skolēniem, gan vecākiem, gan skolotājiem, lai varētu 

sākties mācības. 

(Tekstu pēc skolas muzeja materiāliem sagatavoja 9.m 

klases skolniece Laura Voliņeca) 

 

OKTOBRIS/NOVEMBRIS/KVADRĀTSAKNE 11 



„ 

DROŠI VIEN DAUDZI VISMAZ REIZI VIDUSSKOLAS GADOS AIZDOMĀJĀS, AR 

KO ATŠĶIRAS MĀCĪBAS SKOLĀ UN UNIVERSITĀTĒ. PROTAMS, KĀDAM IENĀCA 

PRĀTĀ DOMA, KA AUGSTSKOLĀ IR VIEGLĀK NEKĀ SKOLĀ. BET KĀ TAD IR 

PATIESĪBĀ? 

Šķiet, par studijām sapņoju kopš 

desmitās klases, kad jutu, ka esmu 

jau gatava mācīties nevis kā 

vidusskolniece, bet jau kā studente. 

Domājams, tādēļ ka bija laiks, kad 

jutu – kaut kā ir par daudz, vai arī, 

tieši otrādi, likās, ka varu ar visu 

tikt galā un vēlos kaut ko jaunu. 

Lūk, pagāja tie trīs gadi, un jau 

veselu mēnesi studēju Latvijas 

Lauksaimniecības universitātes 

Ekonomikas un sabiedrības 

attīstības fakultātē. 

Pirmais jautājums, ko visbiežāk 

uzdod: “Nu kā, grūti?” Īstenībā ir pagājis tikai viens mēnesis un nevar dot viennozīmīgu atbildi. Kaut 

kur vieglāk, kaut kur grūtāk, bet tas, ka informācijas ir daudz, ļoti daudz – tas tiesa, jo mēs jau apmēram 

zinām, kas mūs gaida skolā nākamgad, bet augstskolā viss ir jauns. Manā gadījumā liels pluss, ka 

mācībspēki ir ļoti atsaucīgi, pretimnākoši, izpalīdzīgi. Vienmēr visu var sarunāt. Vēl ir labi, ka 

universitātē piektdienas ir brīvas, tās domātas mājas darbiem, vai arī, ja students visu ir paveicis četrās 

darbadienās, tad var pagulēt ilgāk vai arī doties kaut kur atpūsties. 

Ļoti priecē tas fakts, ka Ekonomikas un sabiedrības 

attīstības fakultātē (ESAF) ir visvairāk pirmkursnieku. Tādēļ var 

iepazīt ļoti daudz interesantu cilvēku. Prieks, ka ir daudz 

sadraudzības pasākumu, dažādas tikšanās un pimkursnieku 

grandiozākais pasākums “Azemitologs”. Šogad lielo balvu jeb 

pirmo vietu ieguva mūsu ESAF. Protams, pēc oficiālās daļas ir 

neoficiālā, kur visi kopīgi izklaidējas un vēl vairāk iepazīstas. 

Pirmīt minēju daudz pozitīvu aspektu augstskolas dzīvē, 

bet universitātē ir arī izaicinājumi. Piemēram, viens no tiem ir 

spēja neietekmēties un nepakļauties pūlim. Mēs paši arī zinām, ka 

viens no veidiem, kā cilvēks var izcelties, ir prasme izteikt savu 

viedokli un spēja to argumentēt. Ne vienmēr šādu  studentu uzreiz 

mīlēs un pieņems, jo viņu nav tik viegli ietekmēt, bet ar laiku citi 

sāks viņu cienīt, un tas ir apliecinājums, cik viņš ir stipra 

personība. Arī  pašam ir liels gandarījums nepiekāpties savos 

principos un dzīves uzskatos.  
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 IZMANTOJIET VISAS SKOLAS DOTĀS IESPĒJAS! 

 

VIENS NO IZAICINĀJU-

MIEM  IR SPĒJA NEIE-

TEKMĒTIES UN NEPA-

KĻAUTIES PŪLIM. NE 

VIENMĒR ŠĀDU  STU-

DENTU UZREIZ MĪLĒS 

UN PIEŅEMS, JO VIŅU 

NAV TIK VIEGLI IETEK-

MĒT, BET AR LAIKU CITI 

SĀKS VIŅU CIENĪT, UN 

TAS IR APLIECINĀJUMS, 

CIK VIŅŠ IR STIPRA PER-

SONĪBA.„ 



RUNĀ ABSOLVENTI 

„ 

Cits izaicinājums ir plānot savu laiku. Kaut gan tas ir nepieciešams jau vidusskolā, bet to vēl vai-

rāk var izjust studiju gados. Šīs prasmes ir nepieciešamas visur. Protams, universitātē ir jābūt drosmīgam 

komunicēt, nebaidīties teikt lekcijās kaut ko nepareizi, jo, tāpat kā skolā, no kļūdām mācās un labāk atce-

ras, ja pasniedzējs uzreiz izlabo, kā arī ir jāmāk pareizi sevi pozicionēt.  

Protams, mani uzskati var mainīties, jo priekšā vēl četri gadi un dzīve nestāv uz vietas. Zinu, ka 

aiz kalniem citi kalni būs, un tas ir pats labākais, kas var būt. 

Mans novēlējums ikvienam skolēnam ir mīlēt sevi, priecāties par savu dzīvi pat tad, ja ir daudz 

uzdots, komunicēt ar skolotājiem, runājot ne tikai par mācībām, klasē palīdzēt 

citiem, mācēt pasmieties ne tikai par citiem, bet arī par sevi, piedalīties skolas 

pašpārvaldē, būt atsaucīgiem, ja aicina kaut ko organizēt, ja sauc uz ballēm un 

kino vakariem, jo tie ir vienkārši fantastiski, izmēģināt sevi skolas teātrī, jo tā 

ir iespēja sevi iepazīt no cita skatupunkta, nebaidīties rakstīt dzeju vai rakstus 

un ar tiem piedalīties skolas avīzē. Ja vismaz reizi esi aizdomājies par roboti-

ku vai kaut ko saistībā ar inženierzinātnēm, aiziet pie skolotāja Kaspara Anto-

neviča, Ivara Bahmaņa un Edgara Kupča un parunāties, uzzināt, piedalīties 

konkursos, kā 

arī izmēģināt 

sevi olimpi-

ādēs! Nekad 

nepadoties! 

Darīt, jo tikai 

tad var uzzināt, vai tas ir tas, ko vēlas. Ne-

baidīties no grūtībam, jo, kā teica C. Me-

lameds: “Bez pūlēm uz augšu tiek tikai 

ziepju burbuļi”.  

Bet, ja visu šo garo novēlējumu 

saīsināt, tad novēlu dzīvot! Dzīvot tā, lai 

nav žēl! 

 

 

(Ksenija Furmanova-  Jelgavas 

Tehnoloģiju vidusskolas 2018.gada 12.i 

klases absolvente) 
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BEZ PŪLĒM UZ 

AUGŠU TIEK TI-

KAI ZIEPJU BUR-

BUĻI.” 

 

C. MELAMEDS  



2.NOVEMBRĪ MŪSU SKOLĀ PĒC SKOLOTĀJAS T.ŠEMBELES UZAICINĀJUMA 

VIESOJĀS KSENIJA FURMANOVA, ŠĪ GADA 12.I KLASES ABSOLVENTE UN LLU 

EKONOMIKAS FAKULTĀTES 1.KURSA STUDENTE, LAI 10.I KLASEI KRIEVU VALODAS 

STUNDĀ PASTĀSTĪTU PAR INŽENIERZINĀTŅU PROGRAMMU  UN PAMUDINĀTU 

DOMĀT PAR SAVU NĀKOTNI.  

Manuprāt, tikai Ksenija ar tādu sirsnību, pārliecību, entuziasmu un neatlaidību spēj mudināt 

nepadoties, būt sev pašam un pārliecināt, ka ir vērts mēģināt sasniegt rezultātus, jo tas ir aizraujoši un 

interesanti. Protams, viņa pieminēja arī to, ka ir jāiegulda liels darbs, bet tas ir šo rezultātu vērts.  

Daudz Ksenija stāstīja par savu un brāļa inženierklases pieredzi, lai mums parādītu, ka arī viņai 

negāja viegli, ka arī viņai viss neritēja kā pa diedziņu. Ar labu vārdu tika pieminēti arī skolotāji, un 

Ksenija mudināja mūs ar viņiem sazināties un sadarboties, jo pedagogi ir liels  atbalsta punkts un plecs, 

kas mums palīdz  nepadoties. 

Viņa stāstīja par savu klasesbiedru un savu dzīves turpinājumu augstskolā, par to, ka daudzi savu 

profesiju saistījuši ar inženierzinātni un ir laimīgi un apmierināti ar izvēli, jo tieši vidusskolas gados 

apgūtais palīdzēja nākotnes ceļa izvēlē. 

Arī es pati ar lielu prieku un patiku klausījos viņas stāstījumā, kā arī smēlos idejas un iedvesmu 

saviem turpmākajiem skolas gadiem. 

Arī mani klasesbiedri sacīja, ka ir guvuši priekšstatu par mācībām inženierzinātņu klasē un 

motivāciju censties un nepadoties. Saku paldies Ksenijai par viņas apciemojumu un skaisto prezentāciju, 

jo ne katrs būtu gatavs darīt tik daudz, cik viņa izdarīja visos savos skolas gados. 10.i klases krievu 

valodas grupa saka lielu paldies viņai un novēl veiksmi. (Laura Marija Elksne 10.i) 
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VISĀ IR JĀIEGULDA LIELS DARBS 



RUNĀ ABSOLVENTI 

„ 

KRIEVU VALODAS SKOLOTĀJA S.ANŠEVICA BIJA UZAICINĀJUSI UZ TIKŠANO-

SAR VIDUSSKOLĒNIEM MŪSU SKOLAS ABSOLVENTU JĀNI DREMANI, KAS SKOLU 

BEIDZA PIRMS PIECIEM GADIEM.  

“Mācījos es, kā pagadījās,bet krievu valodā gan cītīgi visu piefiksēju,” jau sarunas pašā 

sākumā atklāti  saka Jānis. 

Pēc vidusskolas biegšanas ir atvērtas durvis  dažādiem iespēju ce-

ļiem. Jānis izvēlējās krievu filoloģiju, jo jau kopš bērnības viņu ir interesēju-

si krievu valodu un literatūra. Tomēr ne jau viss notiek kā plānots,  un 3. 

kursā Jānis sāka rasties citas intereses. Viņš uzzināja, kas ir  valūtas trei-

dings, ar ko arī šobrīd nodarbojas. Valūtas treidings ir modeļu atpazīšanas 

skaitļu spēle. “Es nebūtu sasniedzis šādu veiksmi dzīvē, ja neaizietu mācī-

ties krievu filoloģiju,”ar humoru izsakās Jānis. Treidings ir pasaules nākotne 

– tā viņš uzskata.  

Ir bijuši gan sāpīgi kritieni, gan spožas veiksmes. Savukārt tagad Jā-

nis droši var atzīt, ka treidingā viņš jau ir profesionālajā līmenī un turpina 

augt un attīstīties šajā sfērā.  

Skolotāja Svetlana Anševica saka:”Jānis ir skolēns, kurš vienmēr 

ieradās uz manām stundām ar smaidu un ļoti labām zināšanām krievu valodā. Protams, aktīvs, un viņam 

ļoti patika uzdot grūtus jautājum , uz kuriem mēs kopīgi atradām atbildes.” 

“Nav nevajadzīgu mācību priekšmetu, zināšanu dzīvē,vienkārši ir jāprot tās pareizi pielietot,” 

piebilst Jānis Dreimanis, iedrošinot dzīvē izmēģināt dažādas iespēas. 

 

(J.Jureviča 11.i ) 
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NAV NEVAJADZĪGU MĀCĪBU PRIEKŠMETU UN ZINĀŠANU  DZĪVĒ. 

PĒC VIDUS-

SKOLAS BIEG-

ŠANAS IR AT-

VĒRTAS DUR-

VIS  DAŽĀ-

DIEM IESPĒJU 

CEĻIEM.” 



SAVU REDZĒJUMU PAR MŪSU VALSTS TURPMĀKO ATTĪSTĪBU UN SVEICIENU 

MUMS DZIMTENES SVĒTKOS SŪTA EDVARTS KRUSTS. 

Cienījamie Latvijas iedzīvotāji! 

Šodien Latvijai aprit 100 gadi! Šķietami neilgs laika posms pasaules nepielūdzamajos laika 

griežos, tomēr šis gadusimtenis ir bijis pārpārēm dažādu pārdzīvojumu, notikumu un emociju 

piesātināts. Latvijas vēsture ir kā varoņu eposs, kas sākas ar varonīgiem Tēvzemes dēliem, ar 

jaunekļiem, kuri mīlestībā un cieņā pret savu zemi, un idejā par Latvijas valsti vienoti spēja atdod 

dārgāko, vissvētāko, kas tiem bija –savu dzīvību. Ne velti daina vēsta : ‘’Uz ežiņas galvu liku, sargāj’ 

savu tēvu zemi’’. Tas bija laiks, kad tauta rīkojās savu ideālu vārdā. Tie bija – brīva Latvija, spēja lemt 

pašiem savu likteni. Tikai tā izskaidrojams, ka strēlnieki spēja pārciest jebkādas grūtības. 

1.Daugavgrīvas latviešu strēlnieku bataljona komandieris Fridrihs Briedis, būdams smagi ievainots, 

atstāja kaujas lauku, kad bija darījis visu iespējamo savas rotas glābšanai. Latviešu strēlnieki tika 

apbrīnoti arī citur Eiropā. Pēc Ziemassvētku kaujām Ložmetējkalnā itāļu laikraksts rakstīja: ‘’Cik vērtīgs 

ir viens latviešu strēlnieks? Tik, cik sver zeltā!’’ Uz šādiem zelta cilvēkiem balstās Latvija, tie ir tās 

stūrakmens. Strēlnieki, patiesas ticības un ideālu vadīti, izcīnīja savu mērķi – brīvu Latviju. Viņi deva 

iespēju mūsu senčiem būvēt namu – Latvijas valsti. Tas bija smaga darba laiks, jo tika veidots šī nama 

pamatakmens, bet tas vainagojās panākumiem, jo, kā zināms, 20.gs. 30.gados Latvija bija viena no 

visstraujāk augošajām Eiropas valstīm. Dzīves līmenis Latvijā tuvojās jau attīstītāko Eiropas valstu 

līmenim. Latvijas atpazīstamības zīme bija tās kvalitatīvās eksporta preces. Cilvēki vienojās darba 

tikumā augstāka mērķa labā. Tautas vienotība īpaši spilgti izpaužas tēlnieka K.Zāles Brīvības pieminekļa 

tēlā, kas tika radīts par tautas saziedotiem līdzekļiem. Milda ar trīs zvaigznēm rokās, simbolizējot 

Latvijas vienotību, ir ideāls, kas darba smaguma spiestiem pleciem neļauj nogurt, bet liek izslieties pret 

debesīm ar spožu degsmi sirdī. 

 Graudi, kas kā mazi asni tika sēti Latvijas auglīgajā zemē, auga arī cilvēku dvēselēs, kur tie 

kļuva par vārpām. Tādēļ mīlestība pret Latviju, kultūra, stipra gara ideāls, darba tikums, bet pāri visam 

cerība cilvēkos auga. Cerība bija nepieciešama, kad tautai tika laupīta valsts neatkarība, ko tā asinīm 

pirka, kad tika malta starp diviem dzirnakmeņiem - Padomju un Nacistiskās Vācijas varu. Cerība pēc 

taisnības ļāva pārdzīvot 1940.g. 17.jūnija un 1949.g. marta deportācijas, kad tauta zaudēja 15400 un 

44191 dvēseļu. Melānija Vanaga savā grāmatā ‘’Veļupes krastā’’ raksta, ka izsūtījumu palīdzēja pārciest 

cerība atkal ieraudzīt Latviju. Pirmā vieta, ko M.Vanaga apmeklēja, atgriežoties Latvijā, bija opera. 

Tauta ir garīga būtne. Tikai tā izskaidrojams, ka Latvijas pastāvēšanas tumšākajā stundā, kad latviskais 

tika noliegts, tauta neiegrima bezgalīgā miega bezdibenī. Tā atmodās ar jaunu sparu, tautas ierocis bija 

dziesma. Ar dziesmas spēku nokratīja apspiestības važas, ar gara spēku atguva brīvību.  Tā bija atmoda, 

tauta pierādīja savu vienotību. Aptuveni 250000 cilvēku vienojās Tautas frontē centienos pēc 

neatkarības. Tās priekšgalā bija tautas garīgie līderi. Ar gara spēku cīnījās pret karaspēku. Uzvarēja gars. 

 Tādēļ es jūs aicinu noliekt galvas mūsu senču priekšā, lai viņiem izrādītu godu, bet pacelt tās 

nepārprotamā lepnumā, jo mūsos ir viņu varenības gēns. Neatkāpsimies no ideāliem, bet darīsim visu, lai 

Latvijas nākamā simtgade būtu vēl labāka par pirmo. Dievs, svētī Latviju! 

(Edvarts Krusts 12.i klase) 
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MANA KĀ VALSTS PREZIDENTA UZRUNA LATVIJAI 100. DZIMŠANAS DIENĀ 



MŪSU DZIMTENEI SVĒTKOS 

LAI IZTEIKTU SAVUS VĒLĒJUMUS LATVIJAI SIMTGADĒ, SKOLĒNI UZRAKSTĪJU-

ŠI SAVUS APSVEIKUMUS. 

Veikalos es bieži redzu jaunās konfektes ar nosaukumu „Latvija”. Vienu dienu tomēr nolēmu tās nopirkt 

un pagaršot. Secināju, ka tās ir īpaši saldas un gardas, tāpēc novēlu Latvijai būt tikpat jaukai un krāsainai 

kā šīs konfektes. (Alise) 

 

Lai Latvijas dzīslās plūst priekšteču dotā gudrība un spēks! Lai Latvijas sirdī pukst Daugavas nemierīgie 

viļņi! (Karīna) 

 

Mūsdienu tumšajā pasaulē ir viena gaiša liesma – Latvija. Mūsu dzimtene – lūdzu, nenodziesti nekad! 

(Laura) 

 

Šī daba, sajūtas, gaiss un ļaudis nebūs nekur citur. Tā ir tikai Latvijā. Mūsu nav daudz, taču mēs kopā esam 

spēcīgi. (Agate) 

 

Kaut top Tava villaine ar katru gadu vien biezāka, 

Ikkatrs tās smalkais  pavediens lai savu vārdu izsaka,  

Lai neizirst nemūžam šī gadiem senā vēsture,  

Kas vieno mūsu paaudzes cauri gadu gredzeniem. (Renāte) 

 

Es novēlu Latvijai tīru un skaistu dabu. Es mīlu zemi, kur dzīvoju, un novēlu,lai mēs ar ticību un cerību 

koptu un mīlētu savu zemi. (Kristīne) 

 

Lai Latvijai saules mūžs! (Rūdolfs) 

 

Es novēlu Latvijai būt tikpat skaistai kā tagad un saglabāt savu neatkarību. (Sanija) 

 

Lai Latvija būtu slavena, atšķirīga no citām valstīm un interesanta! (Evija) 

 

Lai vienmēr pastāv Latvija un latviešu valoda! (Jūlija) 

 

Lai mēs nekad neaizmirstam, ka Latvija ir mūsu Dzimtene un mūsu valsts! (Santa) 

 

Novēlu, lai Latvijas cilvēki būtu pārtikuši, draudzīgi, labsirdīgi, izpalīdzīgi un jauki. (Jana) 

 

Kaut Latvijā vienmēr valdītu miers un saticība! (Elīna) 

 

Lai katru dienu ikviena varavīksnes krāsa apciemo Tevi, Latvija! Lai visi sapņi piepildītos un aizvestu mūs 

košā, brīvā nākotnē! (Jana) 

 

Simt gadu dzimšanas diena katrai valstij ir tikai viena. Savai Latvijai es novēlu spoži attīstīt valsts tēlu. 

(Arvis) 
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Novēlu, lai katrs cilvēks Latvijā lepotos, ka ir šīs valsts pilsonis vai vismaz kādreiz ir viesojies mūsu 

brīnišķīgajā zemē. (Anete) 

 

Nav jāskatās uz slikto. Ir jāņem vērā labais. Savējie ir jāatbalsta, savējie ir jāaizstāv. Novēlu visiem 

atcerēties, ka valsti darām labāku mēs paši. (Laura Marija) 

 

Es Tev, Latvija, novēlu arvien veiksmīgāk attīstīt savu ekonomiku un informācijas ceļus pasaulē, 

saglabāt sevi un savas tradīcijas vēl simt un simttūkstoš gadu garumā. (Baiba) 

 

Novēlu valstij labākai kļūt un mūsu ikdienai vieglākai būt. (Mārtiņš) 

 

Latvija, es Tev novēlu, lai Tu būtu tikpat skaista kā līdz šim, lai šeit valdītu miers un saticība! (Elvijs) 

 

Latvija, Tu vienmēr tiksi mīlēta un cienīta! (Deniss) 

 

Lai valsts iedzīvotāji arvien vairāk saliedētos un padarītu mūsu valsti pazīstamu visā pasaulē! (Nikola) 

 

Novēlu Latvijai vēl ilgi būt, jo, kamēr ir Latvijas tauta, tikmēr ir Latvija. (Aleksis) 

 

Lai Latvija kļūtu tāda valsts, ka visi ārzemēs dzīvojošie tautieši vēlētos atgriezties! (Lāsma) 

 

Es novēlu Latvijai kļūt stiprākai, lai dzīvotu vēl daudzus gadus. (Pēteris) 

 

Novēlu Latvijai palikt tikpat īpašai kā šobrīd- draudzīgai, saprotošai un mīlošai.( Nikola) 

 

Kaut Latvija kļūtu visskaistākā valsts pasaulē! (Marks) 
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Kaut Latvija kļūtu visdarbīgākā, visražīgākā valsts. (Aleksis) 

 

Lai Latvijai paliek tā māju sajūta, kur mēs vienmēr varam justies droši. (Artūrs) 

 

Novēlu Latvijai saglabāt brīnišķīgos un neaizmirstamos dabas skatus. (Aivis) 

 

Latvija,vienmēr paliec tik zaļa un laimīga! Lai Tev priecīgi un mīloši nākamie 100 gadi!(Alise) 

 

Paliec tikpat skaista, mīļa un mājīga! Es esmu bijusi daudzās pasaules valstīs, bet vienmēr gribas atpa-

kaļ savā dzimtenē pie radiniekiem. (Vanesa) 

 

Latvija, dzīvo skaisti un priecīgi, atrodoties īpašā Eiropas vietā un glabājot Rīgu kā skaistu pērli! 

(Toms) 

 

Esi tāda, lai cilvēki šeit justos laimīgi! (Jurģis) 

 

Latvija, Tu esi mana Dzimtene, tāpēc paliec tāda,  lai mana dvēsele paliek te kā pieāķēta. (Heili) 

 

Es novēlu, lai Latvija saglabā vienoto tautu, kas ir tās lielākā vērtība.(Mareks) 

 

Novēlu Tev līksmus pavasarus, jaukas vasaras, bagātus rudeņus un baltas sniega segas ziemā! (Arturs) 

 

Lai Latvijas 100.jubilejā visapkārt būtu priecīgi, smaidīgi cilvēki! (Māris) 

 

Novēlu, lai visi, kas šeit dzīvo, ciena un mīl Latviju. (Rihards) 

 

Lai katrs ar godu un mīlestību stāsta par savu valsti Latviju! (Viktorija) 

 

Latvija, Tu esi maza, bet stipra un skaista. (Mārtiņš Augusts) 

 

Lai mums vienmēr būtu viena valsts, viens karogs un latviešu valoda! (Amanda) 

 

Man prieks un lepnums dzīvot Latvijā, kura dod mums mājas un spēku. (Roberts) 

 

Latvija, nekad nezaudē savu būtību, paliec tā, kas patiesībā esi, jo es vēlos katru rītu mosties Tavos ap-

skāvienos un vienmēr būt kopā ar Tevi! (Beāte) 

 

Novēlu Tev savai valstij uzticīgu tautu. (Annija) 

 

Lai cilvēki nebrauc prom, lai Latvijai miers un gaiša nākotne! (Henrijs) 

 

Apsolu, ka es vienmēr mīlēšu Tevi, Latvija, lai kur pasaulē es arī būtu. (Ilze) 

 

Novēlu visiem vienmēr atbalstīt un mīlēt savu valsti Latviju. (Melanta) 



Lai visi latvieši atgriežas Dzimtenē! Lai Latvijas iedzīvotāji būtu laimīgi ,ka dzīvo šajā zemē! (Agnese) 

 

Jau 100 gadu manai zemei Latvijai! Paldies Tev, Latvija, ka šeit nav karu! (Emīlija) 

 

Novēlu, lai seno latviešu gars  turpinātu sirot Latvijā! (Henrijs) 

 

Lai Latvijā ir vairāk iedzīvotāju un jauno tehnoloģiju! Attīsties, Latvija! (Robins) 

 

Mana mīļā Latvija! Tu vienmēr esi bijusi man blakus, kad esmu bēdīgs un prieka pilns. Ceru, ka būsi 

gudra un tikpat mīļa kā vienmēr. Sveicu Tevi simtgadē! (Oskars) 

 

Simtgade ir tā, kas mūs saved kopā, un mēs kļūstam tuvi kā brāļi un māsas. (Evelīna Zvejniece) 

 

Latvija, es Tev novēlu daudz jaunu, gudru cilvēku, kas būtu gatavi mūsu valsti virzīt tikai uz priekšu.

(Evelīna Liepa) 

 

Lai izplatās sarkanbaltsarkanā karoga mūzika pār visu pasauli, tuvinot cilvēkus! (Daniels) 

 

Es novēlu, lai arvien vairāk jauniešu sapnis ir strādāt, dzīvot un veidot ģimeni Latvijā, nevis aizlidot 

svešumā . (Ilona Amanda) 

 

Iesāktais ceļš bijis grūts, nākamais būs vēl grūtāks- jāstrādā! (Edvarts Krusts) 

 

Novēlu Latvijai nezaudēt savas vērtības, attapīgus, inteliģentus, pozitīvus un gaišus cilvēkus, izskaust 

visu, kas nav vajadzīgs un traucē attīstībai. (Nils) 
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