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Sekunde ir aptuveni
sirdspuksts
Kad mēs ierodamies skolā, mēs
esam kā bultas. Mēs esam asi, trāpīgi,
mēs esam rūpīgi pulēts koks, mēs
esam nežēlīga metāla šautra. Mūs
rotā košas spalvas, katram savas, kas
mūs atšķir no citiem. Šīs spalvas mūs
vada cauri vējiem, nosaka to, cik ātri
un taisni lidosim. Kad mēs, jaunās
un krāsainās bultas, ierodamies
skolā, mūs sagaida stiegra, mērķis
un strēlnieks. Mūsu mērķis ir mums
neredzams. Tas ir nosprausts, to mēs
zinām, un mums ir dots virziens.
Tas, vai mēs sasniegsim mērķi, ir
atkarīgs no strēlnieka. Strēlnieks,
mūsu skolotājs, iesāk un vada
mūsu lidojumu uz mērķi. Strēlnieks
sargā savas bultas no skarbā vēja,
viņš neļauj vējam tās nopūst no
to ceļa. Strēlnieks novelk stiegru,
iedvesmu, tik stingri, lai tā spētu
bultu aizšaut līdz mērķim. Skolotājs
pirms šaušanas izceļ spalvas mūsu
bultas galā, lai mēs šāviena laikā
nezaudētu savu īpašo krāšņumu.
Bet strēlnieks var arī pārlauzt
bultu. Strēlnieks var iemērkt bultas
galu darvā un nomākt tās īpašo
košumu.
Viena sekunde strēlnieka rokās
var nogriezt bultas ceļu. Sekunde ir
aptuveni sirdspuksts.
Mīļie skolotāji, mūsu dzīves
strēlnieki, mēs, Jūsu bultas, esam
lidojumā. Ar mūsu loka stiegru,
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iedvesmu, esat aizsākuši mūsu
lidojumu pretī nezināmajam. Šodien,
šajā svētku dienā, vēlamies Jums
pateikties par to, ka sargājat mūs no
vēja un dodat mums iedvesmu un
spēku turpināt lidojumu. Paldies,
ka izceļat mūs, piekārtojat mūsu
spalvas, mūsu personību, kad sākam
šaubīties, un cienāt to, kādi esam.
Taču vislielākais paldies par tiem
86400 sirdspukstiem, kurus katru
dienu vienojat ar mūsējiem. Paldies
par 86400 sekundēm, kurās katru
dienu dalāties ar mums, pat tad, kad
neesam kopā. Kā arī, piedodiet, jo
mūsu pateicība nav vārdos izsakāma,
mēs nekad nevarēsim to aprakstīt vai
izskaidrot.
Taču zinu, ka tad, kad mūsu bultu
šautras sasniegs mērķi, mūsu sirdīs
atbalsosies ikkatrs mūsu strēlnieka
sirdspuksts. Sirdspuksts no sirds, ar
kuru mūsējās sit vienā ritmā.
redaktore Lelde Voino

SKOLOTĀJU DIENA 2014

3

Absolventu novēlējumi
»» Absolvents esot persona, kura ir beigusi skolu. Taču, ja tā tiešām ir, mūsu
skolēni nemaz nevar kļūt par absolventiem. Mūsu skola ir ne tikai telpas,
mūsu skola ir mūsu mazā pasaulīte, kurā vienmēr varam patverties, kad pārējā
pasaule kļūst par smagu. Tādēļ mūsu skolu nevar pamest un to nekad nevar
pabeigt. Var tikai doties ceļojumā. Var sakravāt somas, iziet pa mūsu pasaulītes
durvīm, iekāpt autobusā un doties. Doties iepazīt citu pasauli, pārkāpt citas
skolas durvis, taču nekad neaiziet patiesi prom. Mīļie skolotāji, Jūsu svētkos
mūsu ceļotāji no sava dzīves ceļojuma sūta Jums sveicienus uz mūsu mazo,
atvērto pasaulīti, no kuras viņi nekad neizies. Pasaulīti, kura vienmēr mūs visus
gaidīs, plaši atvērtām durvīm.

Atceros, kā pirmajā nedēļā nedaudz nedroši, taču ļoti
pacilāti soļojot no kabineta uz kabineta, nezināju, kas
mani sagaida. Biju dzirdējis teikas un nostāstus par
nu jau maniem jaunajiem skolotājiem. Katrā kabinetā
mani sagaidīja draudzīgs, plats smaids un rūpes. Lai
nu kā ir gājis visus šos gadus, es droši varu teiktu, ka
Jūs esat kļuvuši par MANIEM skolotājiem! Bija patiess
prieks no Jums mācīties! Priecīgu Skolotāju dienu!
Dominiks Jarmakovičs

Sešus gadus skolas sienas bija kā māju sienas un trepes – īstā
vieta, kur skriet un slidināties vilnas zeķēs. Par spīti skolas
ciparotajam tēlam un lustru greznumam pie griestiem, skola
bija apbrīnojami radoša un silta telpa, kurā augt. Mīļie skolotāji,
Jūs bijāt tie, kuri to auru radīja, mums pacietīgi ticot un radot
gaisu, kurā saprast, kurus ceļus iet, kā tos iet un gūt to spēju –
nekad neapstāties domāt. Paldies Jums par dzīves vadlīnijām,
kuras sazīmējāt mūsu prātos, un lai Jums nekad neaptrūkstas
krāsu zīmuļu jaunām lapaspusēm, kuras ver skolas durvis!
Līva Vilnīte
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Esmu neizsakāmi priecīga, ka savā pirmajā Skolotāju dienā, kurā
es neesmu skolā un nemaz nesatieku Jūs, man ir iespēja apsveikt
Jūs visus arī citādi. Studijām sākoties, Tu pat neaizdomājies par
to, kā ir bijis vēl pavisam nesen, un šādas dienas kā Skolotāju
svētki liek atcerēties un novērtēt to milzīgo darbu, ko katrs no
Jums ir ieguldījis skolēnos. Kopā ar milzīgu pateicību visiem
saviem skolotājiem gribu izteikt vēlējumu arī esošajiem
skolēniem – novērtējiet skolotāju darbu un nekautrējieties
viņiem pateikties par visu tāpat, bez īpaša iemesla! Es aizņemtu vairākas
avīzes lapaspuses, ja izteiktu visus paldies skolotājai M. Balodei par 12.sb izaudzināšanu
par piedienīgiem pilsoņiem, skolotājai I. Evardsonei par ekskluzīvu skolēnu audienci pašas
mājās, skolotājai I. Plaudei par nenovērtējamām laika menedžēšanas spējām (atvainojiet,
ja šajā apsveikumā pamanāt kādas stila kļūdas, skolotāj!), skolotājam J. Zeimanim par
spēju atrast īpašu un dziļāku nozīmi JEBKURAM fiziskam objektam jebkurā lugā vai literārā
darbā. Un vēl un vēl, un vēl miljoniem paldies visiem maniem skolotājiem, kas padarījuši
skolas gadus neaizmirstamus un īpaši tuvus sirsniņai, it īpaši esot tālu prom no mājām!
Līva Orleāne

Skolotājiem „paldies” vairāk saku ne tik ļoti mācību ziņā,
bet par iedoto pieredzi iz dzīves, lai gan skolotāji pirmajā
ģimnāzijā ir vieni no labākajiem visā Latvijā, ko tagad saprotu,
aizejot uz kādu matemātikas lekciju universitātē. Ar priekšmetu
skolotājiem bieži vien skolēns nejūtas tik brīvi kā, piemēram,
ar klases audzinātāju, bet es centos allaž skolotājiem ekstra
kaut ko pavaicāt gan par tēmu, ko māca stundās, gan arī par
priekšmeta saistītu lietu ārpus stundām. Man ļoti patika, ka bija
pāris skolotāju, kuri teica labus vārdus par to, ka skolas koris labi nodziedājis koncertā,
jo pats dziedāju korī. Līdz ar to arī jutos atvērtāks to skolotāju stundās. Īpašs prieks man
bija komunicēt ar skolotāju I. Siliņšmiti, jo, lai arī latviešu valoda nebija mana stiprā puse,
skolotāja novērtēja un slavēja manu artavu skolas sadzīvē: korī, kā arī tajā, ka ar Raivi
Mucenieku darījām visu, kas bija mūsu spēkos, lai pasākumi skolā būtu skaisti izgaismoti.
Noslēgumā varu teikt tā, ka neesmu skolotāju mīlulis, bet ar atsevišķiem skolotājiem
labprāt saskrienoties laipni sasveicinos un pārmiju kādu jauku vārdu. Veiksmīgu un
priekpilnu Jums Skolotāju dienu!
Elvijs Ernests Viļķels
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No klasesbiedriem līdz kolēģiem
»» Visi skolotāji kādreiz ir bijuši skolēni. Daži no viņiem ir mācījušies tepat,
1. ģimnāzijā – sēdējuši tajos pašos solos, mācījušies matemātiku līdz
vieniem naktī un darījuši nedarbus, tāpat kā mēs. Šīs Skolotāju dienas
intervijas varoņi ir fizikas skolotāja Ata Krūmiņa un ekonomikas skolotājs
Ansis Straupmanis – ne tikai lieliski skolotāji un kolēģi, bet arī klasesbiedri
un mūsu skolas absolventi.

Intervija ar Ansi Straupmani
- Kādas bija Jūsu un skolotājas Krūmiņas attiecības
skolas laikā?
- Mēs bijām draudzīgi, mums vispār bija ļoti
draudzīga klase.
- Vai Jūsu tikšanās ar
skolotāju Krūmiņu kā skolotājiem RV1Ģ bija tīša vai
netīša?
- Netīša, bet mēs arī
agrāk pirms tam satikāmies.
Mūsu klasei ir tāds paradums nemitīgi tikties. Es
gan tā retāk, bet viena daļa
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tiekas gandrīz trīs reizes
gadā.
- Kāds skolēns Jūs bijāt,
vai bijāt zinātkārs mācību
ziņā?
- Mana zinātkāre nesa
uz visādām blēņām.
- Kāda bija Skolotāju
diena, kad vēl mācījāties?
- Man atmiņā palicis
tas, ka bija iespēja mācīt
jaunākās klases. Atceros,
ka mācīju toreiz 4. klasi un
man likās, ka tās ir pilnīgas
šausmas. Viņus nevarēja
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savaldīt, viņi visi vienkārši
kliedza, meta visādus
priekšmetus gaisā. Sapratu,
ka gluži iekaustīt viņus
nevar, bet tas toreiz man
likās briesmīgi.
- Tad kad tieši Jūs izlēmāt, ka būsiet skolotājs?
- Oi, tas jau bija stipri
vēlāk. Lai man kāds skolas
laikā teiktu, ka es būšu skolotājs! Tikai 11 gadus pēc
skolas beigšanas parādījās
domas par skolotāja profesiju.
- Kā Jūs kļuvāt par skolotāju tieši RV1Ģ?
- Es cītīgi uz turieni gāju,
kur gan vēl strādāt, ja ne

savā skolā? Vienu gadu es
strādāju 2. vidusskolā, bet
tajā pašā laikā es nemitīgi jautāju savam bijušajam direktoram Damlica
kungam, vai neatbrīvosies
kāda vieta. Man paveicās,
un sāku šeit jau nākamajā
gadā strādāt par vēstures skolotāju – tas iznāk
1993./1994. mācību gads.
- Vai, Jūsuprāt, ir labāk
sēdēt klasē un klausīties
vai tomēr pašam būt klases
priekšā un stāstīt?
- Es pat teiktu, ka 50
pret 50. Klausīties arī ir
interesanti, ja ir labs stāstītājs.

- Ko Jūs kā skolotājs
vienmēr esat vēlējies izdarīt, bet vēl neesat paspējis?
- Laikam jau gribētos vēl
kādu klasi paaudzināt!
- Kāda ir spilgtākā atmiņa no Skolotāju dienas
tagad, kad pats mācat?
- Man patīk Skolotāju
dienas fotografēšanās, jo
tas ir tas, kas pēc tam patiešām paliek.
- Kāda būtu ideāla dāvana Jums Skolotāju dienā?
- Zināt, kāda ir ideālā
skola apkopēju un tehniskā
personāla skatījumā? Tad,
kad ir brīvlaiks. Tomēr es

tam īsti nepiekrītu, tad skola
šķiet pārmēru tukša. Ideālā
dāvana mums, skolotājiem,
būtu kopīga ekskursija, jo
īstenībā jau reti mēs kaut
kur visi kopā aizbraucam, to
gribētos ļoti.
- Ko Jūs vēlētos novēlēt
citiem skolotājiem Skolotāju dienā?
- Novēlu saglabāt spēju uz ikdienišķajām lietām
paskatīties ar labsirdīgu humoru!
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Intervija ar Atu Krūmiņu
- Kādas bija Jūsu un skolotāja Straupmaņa attiecības skolas laikā?
- To nebija īstenībā –
klasē bija vairākas mazas
kompānijas, kuras draudzējās, un iznāca tā, ka mēs
ar Ansi bijām dažādās
kompānijās. Faktiski es
biju no tām pareizajām meitenēm, kas gāja
uz visādiem pulciņiem,
šausmīgi daudz mācījos.
Patiešām iznāca tā, ka skolas laikā nedraudzējāmies,
viņam bija sava forša
kompānija. Tagad tas, protams, ar laiku ir saplūdis,
un klase ir kļuvusi par sava
veida ģimeni.
- Vai jau mācoties zinājāt,
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ka kļūsiet par skolotāju?
- Noteikti ne, īstenībā tas
bija apmēram otrādi – tikai
ne par skolotāju. Vispār
grasījos būt milzīga zinātniece, bet dzīvē iznāca tā,
ka zinātnei ļoti daudz laika
neatlika, bet skola gan –
ievilka tā pamatīgi.
- Vai skolas laikā bija
kas tāds, ko Jūs apbrīnojāt
skolotājos?
- Apbrīnoju gan, tas ir
tas, kādēļ atnācu mācīties tieši uz 1. vidusskolu
(tagad RV1Ģ) – skolotājs
Grava, matemātikas pasniedzējs, kuru iepriekš
jau biju satikusi “Mazajā
matemātikas universitātē”.
Nesaprotamos jautājumus,
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kurus es nekādi nespēju aptvert, viņš izstāstīja tā, ka viss bija skaidrs
un vēl pateica, no kurām
grāmatām nevajag mācīties, jo tajās esot kļūdas, un
tas bija tas, ar ko es nespēju tikt galā. Es sapratu, ka
vēlos mācīties pie šī skolotāja, un tad jau atnāca
paziņojums par konkursu,
lai iestātos 1. vidusskolā, un
iznāca tieši tā, ka no visiem
matemātikas skolotājiem
viņš man arī mācīja. Super!
- Kādi bija pirmie iespaidi,
atnākot uz 1. vidusskolu?
- Laikam jau tādi, ka
es savu mūžu tā nebiju
mācījusies kā pirmo pusgadu šajā skolā. Varu godīgi
teikt – diez vai kādreiz tik
daudz vēl mācīšos. Pirmais
pusgads – it kā gudra mei-

tene, bet tomēr atnāc uz
šejieni un saproti, ka tev ir
jāiespringst un jāapgūst tas,
ko citi jau zina. Fizikā mazāk,
bet matemātikā pilnīgi noteikti. Es patiešām gāju
mājās, līdz vieniem naktī
rēķināju uzdevumus, atkal
un atkal. Pirmajā pusgadā
bija ļoti jāpacenšas, bet
vienreiz dzīvē šāda piepūle
ir jāpieliek.
- Kur jūs mācījāties pēc
skolas?
- Pēc skolas Fizikas un matemātikas fakultāti beidzu ar
izcilību. Toreiz grupā mēs
bijām 4 cilvēki no vienas
klases. Viens no viņiem
pašreiz ir izcils ārsts, cits
izcils biznesmenis. Tāpēc
varētu teikt, ka fizikas
izglītība ļoti noder. Tomēr
pedagoģijā es nokļuvu pavisam nejauši jau vairākus
gadus vēlāk.
- Kurš RV1Ģ nonāca pirmais kā skolotājs – Jūs vai
Straupmanis?
- Pilnīgi noteikti viņš.
- Kas skolotāja darbā ir
pats grūtākais?
- Faktiski iekustināt, lai
jaunie cilvēki ir gatavi sadarboties, man reizēm tas patiešām grūti nākas. Pateikt
to, kas nav skaidrs, kaut kad
nenoraustīties, galvenais
panākt kontaktu.
- Vai dažreiz pārbaudes
darbus nav slinkums labot?
- Kontroldarbus gan galīgi
nav grūti labot. To noteikti

pārmāc zinātkāre un interese, ko jaunie censoņi
būs uzrakstījuši.
- Vai Jūs bijāt zinātkāra
arī tad, kad pati vēl mācījāties?
- Jā, es biju, tur tas joks, es
nevaru saprast – bet kā var
nebūt, kā var neinteresēt, kā
kas notiek?
Man abi vecāki bija zinātnieki, varbūt tas kaut ko
ir ietekmējis. Esmu augusi, lai
saprastu, kas lācītim vēderā.
- Vai, Jūsuprāt, labāk ir
sēdēt klasē un klausīties
vai tomēr pašam būt klases
priekšā un stāstīt?
- Katram plusam savi
mīnusi, bet laikam jau kā
pie kura skolotāja. Man
patīk būt klases priekšā,
kad pretī ir dzīva klase un
ir ļoti patīkami, ja kaut kas
izdodas un kādu tas viss interesē. Tomēr, ja tev priekšā
ir feins pasniedzējs, tad arī
ir dikti patīkami. Abos gadījumos ir patīkami!
- Ko Jūs kā skolotāja
vienmēr esat vēlējusies izdarīt, bet vēl neesat paspējusi?
- Sasniegt – lai tiem,
kuriem negribas mācīties,
atnāktu apjēga, ka mācīties
ir forši un labi, ka tas, ko
tu esi apguvis – tas tomēr
ir tavs. Kā teica skolotājs
Grava: “Izglītība ir tas, kas
paliek pāri tad, kad visu
ko mācījies, esi aizmirsis.”
Lai tas, kas paliek pāri –

sauksim to par inteliģenci,
erudīciju – lai tas būtu.
- Kāda bija Skolotāju
diena Jūsu skolas laikā?
- Tā pat īsti neatceros to
laiku, drīzāk atmiņā palicis
tas, kā tad, kad bijām skolu jau beiguši, skrējām pie
skolotājiem gan uz skolu,
gan mājām apsveikt. Skolā
tas tā īsti neiezīmējās, droši
vien bija, bet nav palicis
prātā.
- Kāda ir spilgtākā atmiņa no Skolotāju dienas
tagad, kad pati mācat?
- Man principā ļoti patīk
tās puķītes, bērnu smaidi
un mazie, sīkie apsveikumi biezā slānī. Patiešām
prieks!
- Kāda būtu ideālā dāvana Jums Skolotāju dienā?
- Ja bērni, kuriem jāraksta
kontroldarbs, to uzrakstīs,
tas jau būs izcili. Dāvana
man būtu tas, ka visiem tas
izdotos vienlīdz labi!
- Ko Jūs vēlētos novēlēt
citiem skolotājiem Skolotāju dienā?
- Droši vien to pašu,
ko skolēniem – lai ik rītu,
verot vaļā mūsu skolas
smagās durvis, sirdī rodas
prieks par lielisko dienu, kas
sagaida šajās sienās!
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Puspievērto plakstu patiesība
»» Kad kāds ir tik tuvu, tuvu un vienmēr, kā Jūs, mīļie skolotāji, rodas vēlme
pateikties. Rodas vēlme nostāties Jūsu priekšā, ieskatīties acīs, saņemt Jūsu
silto un gādīgo roku un runāt. Ļaut vārdiem plūst, izsmieties, ja vajag –
izraudāties, jo tikai tā, tikai pilni un emocijām bagāti var izpaust kaut nelielu
daļiņu mīlestības, ko jūtam. Kādu dienu mēs tā arī darīsim. Taču tagad
vēlamies jums atstāt pāris vārdus puspievērto plakstu patiesības. Vēlamies
Jums pasacīt to vismīļāko, ko esam, kautrīgi pievērtiem plakstiem, vēlējuši Jums
visagrākajos rītos un vēlajos vakaros, rudens salnās un pavasara atkusnī. Tādēļ
pieveriet acis arī Jūs un, ziniet, ka citu tādu kā Jūs mums nav un nekad nebūs.
Par to Jums kluss un mīļš paldies!

Dace Andžāne – Lai dzīve nekad nebūtu tik neinteresanta kā kvadrātsakne no
36 un katra diena būtu neparedzama un aizraujoša kā pī!
Juris Arājs – Lai Jūsu dzīvē nekad nav „slow”, tikai „quick”!
Liesma Āboliņa – Lai ir vērts atcerēties ne tikai to skolēnu vārdus, kas,
laboratorijas darbu veicot, ar preparātu iebrauc mikroskopa lēcā!
Maija Balode – Lai turpmāko mācību gadu Jūs un Jūsu skolēni spētu aprakstīt
tikai kā vektoru ar pozitīvām x un y ass projekcijām!
Maira Baumane – „Za-Da-Tas” likuma pavēlniece. Jūs spējat sastādīt
kontroldarbu tikai ar fakultatīvajiem gadījumiem vien. Ar Jums vienmēr var
parunāt par kultūru un jaunumiem tajā. Sirsnības un iejūtības paraugs. Jūs
vienmēr apgalvosiet, ka domrakstu var uzrakstīt arī pārdomātāk un labāk, līdz
ar to motivējat neapstāties pie sasniegtā un turpināt pilnveidot sevi. Paldies!
Vita Brakovska – Ziediet un plaukstiet sev un mums visiem par prieku!
Priecīgu Skolotāju dienu!
Artis Brasovs – Lai izdodas kopīgiem spēkiem pievarēt ib!
Pēteris Brics – Lai kā aktīvs zaķītis „ci brics” būtu aktīvs skolotājs Brics!
Novēlam atstāt savu portretu ne tikai uz kaklasaites, bet arī fizikas vēstures
grāmatās, blakus Ņūtonam un Einšteinam!
Ieva Bukava - Plūme – Par katrām angļu valodas atvērtajām durvīm mums.
Vēlam, lai jaunu iespēju durvis atveras arī Jums!

10

RĪGAS ĢIMNĀZIJAS LAIKI

Ieva Dumberga – J’aime bien la classe
C’est toujours trop court
La samaine passe
Onditrait d’un jour!
Ina Evardsone – Jūs esat skolotāja ar ļoti alternatīvu skatu uz notikumiem,
to cēloņiem un sekām (jo kāpēc gan lai Krusta kari nebūtu sākušies tādēļ,
ka bijusi vēlme iepazīt citu tautu kultūru, kā arī krustnešiem bijusi vēlme
izrauties no rutīnas, kas mājās uzmākusies?). Jums nekad nav pēc vārda
kabatā jāmeklē, kā arī asprātīgi joki nav retums. Novēlam, lai Jūsu dzirkstošais
dzīvesprieks nekad nebeidzas!
Lāsma Ēķe – May you have many intelligent and knowledgeable students and
may the "Evil Sticks™" always be the very same "Kind Sticks™" in reality.
Inta Geile – Lai katra franču valodas stunda ir tikpat maģiska kā ceļojums uz
Franciju! Bonne chance!
Simona Gerķe – Nous sommes tres contents que vous etes notre professeure!
Nezaudējiet savu entuziasmu, velkot franču valodas burtus uz mūsu baltajām
lapām!
Inita Gerševica – Lai Jūsu dzīves mažora gamma iet tikai uz augšu!
Santa Grigus – Lai Jūsu dzīve skolā ir raiba kā mūsu trīsdaļīgie plāni!
Līvija Grosberga – Lai siltā kafijas smarža un vēl siltākais smaids aukstās
dienās silda mūs vēl siltāk nekā adītie dūraiņi!
Karinē Heinrihsone – Novēlam iestāstīt francūžiem, ka angļu valoda nav
nemaz tik nelietderīga!
Anna Jansone – Lai gaisma vienmēr lūst Jūsu virzienā un lai gravitācija nekad
nenospiež Jūsu dzīvesprieku un mācītprieku!
Ieva Jeromāne – Lai profesionalitāte un smaids nekad no dzīves nepazūd,
bet, kad mazie ķipari pēdējos spēkus atņēmuši, paskatieties pulkstenī
un pasakiet: „This is the tea time” un dodieties atpūsties uz pirti!
Veronika Kjapsņa – Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Одну лишь радость приносил.
Andris Kliests – Novēlam veselību, izturību, skaļu balsi, spēku un vēl vairāk
spēka!
Rudīte Kriķe – Lai Jūsu skolēni kopā ar Jums ikkatru stundu veidotu kā laimīgu
polinomu!
SKOLOTĀJU DIENA 2014
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Dainis Kriķis – Skolotāj, uzmanieties! Kamčatkas žuļiki pārāk ātri atspārda
piemērus. Novēlam Jums kārtīgi nomušīt šos viltīgos žuļikus!
Karīna Krūma – Novēlam ar vācu punktualitāti iegūt panākumus it visā, ko Jūs
darāt!
Ata Krūmiņa – Lai Jums ikdienišķas dienas pārvēršas par svētkiem, kā arī
novēlam atrast vēl kādu tikpat aizraujošu seriālu kā „Breaking bad”! Jauku
Skolotāju dienu!
Maruta Kusiņa – Lai skolēniem par Jums ir tik daudz jauku domu, cik papardei
mēdz būt sporu!
Inese Lagzda – Novērtējam Jūsu spēju atrast līdzsvaru starp stingrību un
mīļumu, pielietojot to pareizās devās, lai sasniegtu vēlamo rezultātu! Lai
izdodas tas arī turpmāk!
Santa Lagzdiņa – Skolotāja, kas spēj gan pajokot, gan pateikt kādu stiprāku
vārdu. Attiecībās ar jauniešiem esiet kā okazionālisms – lai tās ir interesantas
un jaunumu pilnas!
Thomas Lewandowski – Wir wollen aufrecht geh'n durch dieses Leben
Und auch in schweren Stunden niemals schwanken,
Und unser'm Lehrer wollen wir es danken,
Der solch ein Wissen hat uns mal gegeben.
Inta Liepa – Lai Jums izdodas iedēstīt kultūras un mākslas sēkliņu ikkatrā no
mums!
Karmena Liepiņa – Lai kādu dienu Zinātniski pētniecisko darbu autori spētu
atrast Jūsu – ideālas skolotājas – formulu!
Andrejs Liepiņš – Lai visas problēmas varētu atrisināt ar CTRL+Z, lai balsī nav
jāizmanto CAPS LOCK un lai izdodas aizsniegt ikviena ALT+3!
Baiba Lizuma – Lai visi Jūsu skolēni varētu teikt „Lizuma – die Lehrerin”!
Irēna Līkopa – Novēlam, lai Jūs ar savu klātbūtni turpinātu mūs iedvesmot
visu sasniegt vairāk, labāk un radošāk!
Inese Luka - Indāne – Lai skolēni, kurus mācāt, ir Jūsu present perfect!
Aija Lūse – Novēlam, lai Jums pārgājienos nekad nepiesmeļas zābaki un bērni
vienmēr prot iekurt ugunskuru!
Normunds Lūsis – Vēlam sagatavot volejbola komandu, kuras serves būtu tik
precīzas, lai arī mūsu sporta zālē bumba netraumētu nabaga sijas!
Daina Mazmača – Novēlam Jums apceļot un izpētīt tropus un mūžamežus, un
iegūt orhideju!
Imants Mednis – Vēlam Jums kāpt augstu kalnos, lai ūdens vārītos
temperatūrā <373K, un vienmēr veidot veiklas replikas!
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Ingūna Melne – Skolotāj, Jūs esat visbrīnišķīgākā! Ir patiess prieks iet uz Jūsu
stundām, jo katra no tām ir īpaša. Jūs esat visbrīnišķīgākā!
Signe Mežinska – Nekad nepārstājiet domāt, jo, ja Jūs domājat, Jūs esat!
Inese Mežsarga – Ja ārā laiks ir drūms un apmācies, tad 212. kabinetā noteikti
spīd saule. Smaids uz sejas, možums acīs un dzīvespriecīgums balsī – lai tas
nepazūd un lai kādreiz arī par Jums raksta vēstures grāmatās!
Sanita Mileiko – Ir allaž prieks iet uz Jūsu stundām un reizēm pat žēl, ja
piektdienā palaiž ātrāk, jo citu plānu nav. Patīkami, ka Jūs neaprobežojaties
tikai ar angļu valodu – veidojam arī origami mākslas izstādi un, ja
nepieciešams, varam droši izteikt savas domas pat tad, ja tēmai tās īsti
neatbilst. No kā gan jums šī harmonija un sapratne? Ikreiz tiekoties, tā
mazliet pārņem arī mūs!
Inese Nagle – Lai Jūsu audzēkņi izcīna olimpiskās medaļas un skrien ātrāk par
Useinu Boltu!
Rita Niedre – Lai Jums izdodas topošajiem ķīmiķiem, fiziķiem un
matemātiķiem iemācīt izprast ne tikai formulas, bet arī cilvēkus!
Anita Ose – Lai Jūsu sirds spētu sniegt tik daudz siltuma, ka nebūtu
nepieciešams eļļas radiators!
Skaidrīte Pakule – Novēlam pārvērst svinu zeltā un ūdeni vīnā! Sveicam
skolotāju dienā!
Marija Pekarska – Novēlam, lai šī gada beigās visi skolēni jau brīvi citētu
Puškinu!
Pāvels Pestovs – Jūs esat pierādījis, ka ķīmija ir tik plaša, ka zināt visu gandrīz
vai nav iespējams (protams, tas neattiecas uz Jums, kurš neminstinoties
zināt visas atbildes ar ķīmiju saistītiem jautājumiem, pat muļķīgajiem un
nepārdomātajiem). Vienmēr var atrast kādu speciālgadījumu, kas iepriekš nav
apskatīts, vai alternatīvu uzdevumu risināšanas variantu. Jūs esat skolotājs,
kurš mīlat savu priekšmetu un esat gatavs savās zināšanās dalīties ar citiem.
Paldies!
Inese Plaude – Lai kādā jaukā dienā skolēni uz stundu ierastos ar
Filoloģijas fakultātes II kursa zināšanām!
Inese Pliene – Krievu valoda reti kuram ir draugs, bet Jūs, skolotāj, pavisam
noteikti esat draugs vairumam no mums. Šķiet, ka visas stundas jau reiz ir
izdzīvotas, jo neviens no mūsu muļķīgajiem jautājumiem Jūs nesamulsina.
Liekas, ka Jūs esat speciāliste ne tikai krievu valodā, bet arī visnoderīgākajā
priekšmetā – dzīves mācībā–, jo saprātīgs padoms, kā rīkoties, nekad netiks
liegts. Ir labi apzināties, ka arī pa skolas gaiteņiem klīst kāds, kurš zina, kā
rīkoties teju jebkurā situācijā.
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Armands Plūme – Sūtam Jums labas veselības vēlējumus, lai nevajadzētu no
mums šķirties uz tik ilgu laiku!
Ieva Poriete – Ja skola ir mūsu otrās mājas, tad Jūs esat daudzu skolēnu otrā
mamma.
Nievājošais viedoklis „Ai, atkal jāiet pie Porietes uz angļu valodu” audzēkņu
vidū nekad nav parādījies, tāpēc novēlam Jums vienkārši darīt visu tā, kā Jūs
to darījāt līdz šim. Mēs to novērtējam!
Jevgenijs Proskurins – Lai vienmēr skolēni Jūs priecē
Un viss ir stabili kā centrtiecē
Un veselība vienmēr laba
Kā nazis no jaunsudraba
Novēlam Jums gaišu prātu
Un noderīgu doktora grādu
Stundas jaukas, efektīvas
Un milzīgas Jums perspektīvas!
Irisa Puķe – Ja nepieciešams kāds vieds viedoklis vai padoms, Jūsu durvis
vienmēr ir atvērtas, tāpēc novēlam, lai ziedi Jūsu vaigos un sirdī uzzied jo
dienas krāšņāki!
Ilze Putniņa – Lai kultūra turpina būt ikdienas izprieca, ne tikai sastāvdaļa! Lai
Jums izdodas šo dzīves prieku dāvāt arī citiem!
Andra Reinholde – Novēlam Jums atstāt ikkatrā skolēnā daļiņu no organiskās,
neorganiskās un jūtu ķīmijas!
Līga Reitere – Paldies par to, ka dzenājat mūs apkārt, lai izdarītu darbus
laicīgi. Ceram, ka Jūsu ieguldīto darbu attaisnosim! Sirsnīgs paldies!
Sanita Rieksta – "There is no such thing as wrong opinion" – teiciens, par
kuru jau vien varētu izsniegt godalgas un atzinības rakstus Jums. Jūsu
pasniegtās angļu valodas ir stundas, kurās var ne vien iemācīties valodu,
bet arī uzzināt daudz jauna dažādās nozarēs. Mājas lasīšanas stundas
mēdz izvērsties par pārrunām ar diezgan spēcīgu filozofijas garšu. Jūs esat
skolotāja, kuras entuziasmu un kreativitāti varētu mācīt atsevišķos kursos
citiem pasniedzējiem! Jūs noteikti būsiet viens no tiem cilvēkiem, par kuriem
stāstīsim mazbērniem ar smaidu sejā un pārliecību, ka labākas angļu valodas
nebūtu varējušas būt!
Ilmārs Rikmanis – Lai spēli „moliņš” iekļautu Olimpisko spēļu sporta veidu
sarakstā un Jūs būtu čempions!
Elma Rudzīte – Lai datori vienmēr klausa, skolēni vienmēr smaida un kaķis mājās
uzticīgi gaida!
Ilona Savicka – Mīļā Savicka, lai frāze 'tas nav Dievs, tā ir Savicka' iegūst
pavisam jaunu nozīmi un Jums rodas 12 jauni, iemīļoti mākslas apustuļi!
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Nancy Schnore – Dear teacher, even though we just recently got to know you,
we already know that you are a great teacher! We wish you to never lose your
optimism!
Ieva Sentivani – Don’t let that smile disappear from your face!
Ingrīda Siliņšmite – Lai neskaitāmi daudzos mazos bilžu rāmīšos var ierāmēt
Jūsu skaistos mirkļus!
Regīna Simanovska – Lai visas dzīves problēmas risinās tikpat viegli kā
matemātiskās analīzes uzdevumi!
Dace Smeltere – Lai ik dienu izdodas kaut nedaudz ieekonomēt sev
visizsīkstošāko resursu – laiku!
Vita Sondore – Lai Jūsu vārdu plūdi spētu mūs uznest Stikla kalnā tikpat viegli
kā Zelta zirgs Antiņu!
Ansis Straupmanis – Katrā mājā, dzīvoklī un skolā ir savs mazais gariņš. Mūsu
skolā tas viennozīmīgi esat Jūs. Novēlam Jums nekad nepazaudēt Jums
piemītošo jauneklīgo spriganumu un, spekulējot ar valūtu, vienmēr atrast
izdevīgākos naudas kursus!
Kristīne Ševčenko – Lai nekad nav jāapšauba „zināšana”, kad slavējam Jūsu
mācīšanas spējas, jo, skolotāj, Jūs tiešām mūs iedvesmojat, iepriecināt un
galvenokārt respektējat mūs tikpat ļoti, cik mēs Jūs!
Ilze Špūle – Lai vienmēr garāžā ir vieta, kur ar draugiem pasēdēt. Lai vienmēr
ir blakus labākie draugi! Kaut vai ar putniem! Čiv čiv čiv! Lai vienmēr rakete,
ar kuru paspēlēt! Ir labi skolotāji, ir ļoti labi skolotāji, un tad esat Jūs! Mīļi,
sirsnīgi un kanēļaini sveicieni svētkos!
Zaiga Tenisone – Apceļot pasauli nav viegli, bet ar Jums mums pat nav jāiziet
no klases telpas, lai to izdarītu. Ar Jums mēs izdzīvojam desmit dažādas
dzīves un vēl kopā pasmejamies par kultūru nesaprašanos. Lai Jums izdodas
apskatīt visus pasaules stūrus, tikai neaizmirstiet paņemt mūs līdzi!
Ruta Tumova – Lai gada beigās visiem skolēniem vārdu krājums būtu lielāks
nekā „Ну, погоди!”
Aija Vasiļevska – Novēlam, lai matemātikā tiktu ieviests Aijiņas alfabēts, jo kā
nekā arī Dullais Blēdis vēlas iepazīt pasauli!
Viktorija Vārpiņa – Kaut vidusskola ir liegusi iespēju vēstures stundas
pavadīt vissmaržīgākajā un mājīgākajā (un uz Ziemassvētku laiku vislabāk
izdekorētajā) 214. kabinetā, atmiņas joprojām silda sirdi. Runā, ka Jūs ar katru
gadu paliekot arvien enerģiskāka (vai tas maz ir iespējams?), tomēr viens
ir skaidrs – Jums pieder viens no saulainākajiem smaidiem visā skolā, kurš,
atšķirībā no īstās saules, nekad nenozūd!
Agrita Veide – Novēlam Jums daudz Au un Ag, tomēr lai lielākais un arī vērtīgākais
Au ir Jūsu ģimene un mīļie cilvēki apkārt! Kā arī vēlam daudz bohēmas dzīvē!
SKOLOTĀJU DIENA 2014
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Emīls Veide – Vēlam daudz zvaigžņu virs galvas! Kā arī aizbraukt uz Austrāliju
un apskatīt zvaigznes arī Dienvidu pusē!
Kaspars Veldre – Kad viņš redz kādu, kurš nezin neko,
Iedod tam darbu visgrūtāko,
Lai iemācītu, ka sūdzēties nav jēgas,
Jo slinkums un tā pazīmes ir vissliktākās sērgas.
Kaspars Vēvers – Ir skolotāji, kuru stundas ir pilnas nopietnības un kuri cieņu
iemanto, balstoties uz akadēmiskajām prasmēm. Jūs esat viens no retajiem,
kurš tiešām ir skolēnu draugs, tāpēc novēlam, lai visi Jūsu draugi regulāri
apmeklētu Jūsu stundas – mēģinājumus!
Sergejs Vinogradovs – Dzīve ir dzīve, tāpēc novēlam Jums, lai Jums ir tik daudz
enerģijas, cik rodas anihilācijas rezultātā!
Māra Vītola – Tas, ka mēs (reizēm) neapmeklējam sportu, nenozīmē, ka mēs
Jūs nemīlam! Īstai mīlestībai attālums nav šķērslis!
Jānis Zeimanis – Vēlam Jums pilnveidot sevi visās CAS kategorijās!
Inga Zeltiņa – Lai vācu valodu zinoši un nezinoši audzēkņi nestu gandarījumu
par padarīto darbu!
Dzintars Zicāns – Lai makā nekad nav tukša kopa, lai garastāvoklis vienmēr ir
pozitīvs un veselība tikai augoša!
Daiga Zirnīte – Novēlam noskaidrot Šekspīra patieso identitāti!
Anda Zīda – Lai Jūsu 44 skolēnu mīlošās sirsniņas nes Jums labu veselību
un lieliskas atmiņas par darbu Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā! Novērtējam katru
sirsnīgo stundu, kuru varam pavadīt Jūsu klasē!

Piekariņu
pamācība

»» Laime slēpjas sīkumos. Garāmgājēja smaids,
saule, kas rīta sākumā iespīd pa loga rūti, vai paša
aizmirsta un pēkšņi atrasta naudiņa kabatā - cik
nedaudz gan vajag īstam priekam. Pat vismazākā
lieta sevī slēpj neiedomājami daudz. Tādēļ
piedāvājam jums 10 veidus, kā skolas atslēgu
piekariņš var noderēt ikdienā.

1. Visstilīgākais un mīļākais atslēgu piekariņš.
2. Iemesls, lai sāktu kolekcionēt piekariņus.
3. Ja gadījies nopirkt lielāku kurpju izmēru, izmantot kā vietas
aizpildītāju.
4. Ja ļodzās galds, palikt zem tā kājas.
5. Piekariņš var kalpot kā garuma etalons (4.8 cm).
6. Ļoti priviliģēts un neordinārs putekļu vācējs.
7. Iemesls, kāpēc nedrīkst nozaudēt atslēgas.
8. Izmanot kā piekariņu mašīnā pie spoguļa.
9. Fizikas skolotājiem ļoti labi kalpos kā atsvars.
10. Izmantot, lai atcerētos, ka skolēni jūs ļoti ciena un mīl!
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redaktore
korektore
maketēšana
intervija
novēlējumi skolotājiem
absolventu novēlējumi
vāka dizains
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