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«Cik forši ir būt ģimnāzistam!»
Elīna Lāce
Daiņa Kārkluvalka foto
Vakar Vidzemes koncertzālē
«Cēsis» notika svinīgs pasākums
«Valsts ģimnāzijām 20», piedaloties arī pārstāvjiem no Talsu
Valsts ģimnāzijas. Šai izglītības
iestādei ģimnāzijas statuss tika
piešķirts 2005. gada 26. februārī.
Tiekoties ar Talsu Valsts ģimnāzijas 12. klašu skolēniem, ne reizi
vien izskanēja viņu lepnums par
iespēju būt tieši ģimnāzistiem.
Mums savukārt ir prieks par tik
pašapzinīgiem, daudzpusīgiem un
izteikti sportiskiem jauniešiem!

Iepazīšanos sāksim ar 12.a klasi,
kurā mācās 19 skolēnu.
Ance Kirilova vērtē: «Tagad
mēs visi izsveram, ko skola
mums ir devusi,
bet laikam jau
nav tādu lietu no
skolā iegūtajām,
kas būtu sliktas.»
Viņa saka: «Man
ļoti patīk darīt… visu! Es dejoju
tautas deju kolektīvā «Delveri», tā
ir mana aizraušanās jau kopš 1. klases. Man ļoti patīk arī dziedāt. Esmu
aktīva, iesaistos visā jaunajā, nekam
labam un atraktīvam neprotu pateikt
nē,» Ance atzīst. Tas gan nenozīmē,
ka viņai neatliek laika gūt panākumus! Par to liecina, piemēram, pagājušajā gadā ļoti labi uzrakstītais zinātniski pētnieciskais darbs un kopā
ar deju kolektīvu gūtie sasniegumi.
Savu nākotni Ance vēlas saistīt ar
producentes darbu televīzijā.
Krista Andersone, būdama no
Saldus, ir mācījusies dažādās izglītības iestādēs,
bet apliecina: «Šī
ir mana mīļākā
skola!» Te viņa
esot iemācījusies
būt patstāvīga.
«Mūs
mudina
daudz ko darīt, bet paši cenšamies
tikt līdz galam. Klasesbiedri arī cits
citam palīdzam,» novērtē Krista.
Šāda gaisotne ļāvusi uzrakstīt labu
zinātniski pētniecisko darbu, bet par
vērtīgu Krista atzīst arī programmā
«Eiroskola» gūto pieredzi Francijā.
Viņai patīk būt cilvēkos, tāpēc meitene darbojas skolas parlamentā, ir
dziedājusi korī, bet turpmākajos gados vēlas izmācīties par žurnālisti.
Elīza Jaunzeme saka: «Skola
ir kā otrās mājas, kur var justies brīvi, ir ļoti
labas attiecības
ar skolotājiem,
viņi ir pretimnākoši. Kopš uz šo
skolu 5. klasē atnācu kā maza meitene, domāju — cik
forši ir būt ģimnāzistam! No tā laika
man ir tāda kā patriotisma izjūta pret
skolu. Ja kāds par to kaut ko sliktu
saka, man šķiet, ka mans uzdevums
ir aizstāvēt un izstāstīt, ka tā nav!»
Vērtīgākais, kas aizvadītajos gados
apgūts: pastāvēt par savu viedokli,
sadarboties ar klasesbiedriem un
skolotājiem, kā arī saprast, kas dzīvē
būs noderīgs un vajadzīgs. Kopš 1.
klases Elīza dejo, labprāt arī sporto
un agrāk ir dziedājusi korī. Meitene
lepojas ar sava zinātniski pētnieciskā
darba panākumiem, kopā ar deju kolektīvu «Delveri» gūtajiem sasniegumiem un mazākām uzvarām ikdienā,
piemēram, labi uzrakstītiem kontrol6. LAPPUSE

darbiem. «Domājot par nākotni, vēl
svārstos starp žurnālistiku un diplomātiju,» Elīza atklāj.
Elīna Valberga no vidusskolas laika saglabās
lieliskas atmiņas
par
ekskursijām, braucienu
uz Franciju ar
«Eiroskolas» komandu un citiem
jaukiem
mirkļiem. «Vērtīgas ir gūtās zināšanas.
Domāju, ka viss apgūtais ir noderīgs
dzīvē. Arī tas, ka esmu iemācījusies
sastrādāties komandā, sevi parādīt.
Pati esmu šajos gados pilnveidojusies.» Elīnu aizrauj aktīvs dzīvesveids, brīvajā laikā viņa sporto un
dejo deju kolektīvā «Delveri». Atzinīgi novērtēts ticis viņas rakstītais zinātniski pētnieciskais darbs. «Nākotni domāju saistīt ar ekonomiku, lai
gan pieļauju, ka vēl varētu pārdomāt.
Ņemšu vērā arī to, vai tikšu budžeta
vietā augstskolā,» meitene skaidro.
Katei Karolīnai Tomašūnai
labākās atmiņas
paliks par klases
audzinātāju Aiju
Balodi, viņas rūpēm un mīļumu.
«Vērtīgākais, ko
esmu iemācījusies? Kā es parasti smejos — mest kūleni uz priekšu un atpakaļ! Iespējams, visvērtīgāk
bijis apgūt, kā pielāgoties citiem, sastrādāties,» vērtē Kate Karolīna. Viņai patīk spēlēt teātri, tāpēc lepnums
ir par panākumiem, kas gūti ar teātra
pulciņu. Agrāk meitene dejojusi arī
«Delveros» un spilgtākās emocijas
saistās ar uzstāšanos koncertā «No
zobena saule lēca» Ķīpsalā. «Man
patīk arī ķīmija un bioloģija. Savu nākotni domāju saistīt ar ārsta profesiju
— vēlos kļūt par reanimatologu un
anesteziologu,» atklāj Kate Karolīna.
«Vērtīgas ir
zināšanas
par
daudzām lietām;
ir arī tādas, bez
kurām varētu iztikt,» vērtē Mārtiņš
Jansons.
«Ārpus stundām
nedaudz nodarbojos ar elektroniku. Man patīk arī sportot. Es
nespēju vienkārši būt bezdarbībā,
man vajag kaut ko darīt! Interesējos
par ļoti daudzām lietām. No skolas
sasniegumiem varētu minēt dalību
«Eiroskolas» projektā, kas ļāva pagājušā gada oktobrī doties uz Strazbūru, esmu piedalījies olimpiādēs,
šogad veiksmīgi uzrakstīju zinātniski
pētniecisko darbu par autoriepu nodiluma ietekmi uz drošu braukšanu.
Rezultāti pārsteidza mūs pašus. Salīdzinājām jaunas un minimālajām
tehniskajām prasībām atbilstošas ziemas riepas. Mērot bremzēšanu, atšķirība bija ievērojama,» puisis atzīst.
Pirms atbildēt par nākotnes plāniem,
Mārtiņš brīdi klusē. «Es nezinu. Tiešām! Man padodas un interesē ļoti
daudz kas, tāpēc izvēle ir diezgan
sarežģīta. Ir virziens, visticamāk —
inženierzinātnes.»
Aleksandrs
Strikaitis stāsta:
«Vērtīgākais, neskaitot gūtās zināšanas, varētu
būt saskaršanās
ar jaunām emocijām,
piemēram, aizstāvot
zinātniski pētniecisko darbu,

gatavošanās tālākajai dzīvei. Man
patīk katru dienu redzēt savus draugus, atnākot uz skolu, sarunāties ar
viņiem, kopā smieties! Mācīšanās
— ne tik ļoti… Ārpus skolas nodarbojos ar dažādiem sporta veidiem —
vieglatlētiku, volejbolu. Sportā esmu
guvis dažādus sasniegumus. 16 gadu
vecumā pirmo reizi ieguvu medaļu
Latvijas līmenī ar volejbola komandu. Ir iegūtas vairākas godalgotas
vietas vieglatlētikā un šķēpmešanā.»
Viņš vēl nav izlēmis — mācīties par
inženieri vai par sporta treneri.
Rēzija Bumbiere apliecina:
«Vērtīgākais ir
tas, ka vidusskolā esmu iemācījusies būt
patstāvīgāka un
atbildīgāka pret
saviem pienākumiem. Šajos gados esmu veidojusies pašizaugsmē.
Brīvajā laikā apmeklēju vieglatlētikas treniņus, kas arī mani disciplinē.
Šobrīd pie sasniegumiem pieskaitu
zinātniski pētniecisko darbu — uzskatu, ka tāda darba uzrakstīšana
vien jau ir sasniegums! Rakstīju par
koriģējošās vingrošanas nepieciešamību pirmsskolas izglītības iestādē
«Zīlīte» Vandzenē. Tēmu izvēlējos,
jo mani saista mazi bērni un sports.
Biju izlēmusi mācīties par pirmsskolas izglītības skolotāju, apvienojot to
ar sporta skolotāja profesiju, bet tagad mazliet šaubos.»
Kristaps
Smilgainis
spriež: «Vērtīgākais, ko esmu
iemācījies: cīnīties, pastāvēt par
savu
taisnību,
tiekties uz mērķiem, loģiski domāt!» Kristapu
aizraujot sports, aviācija, lidošana un
viss ar ūdeni un jūrniecību saistītais.
«Sasniegumu ir daudz (airēšanā,
sportā, skatuves runā, mācību priekšmetu olimpiādēs…) un par tiem šad
un tad var izlasīt arī «Talsu Vēstīs»,»
daudzpusīgais puisis neslēpj. Nākotni viņš plāno saistīt ar kuģniecību, kā
hobiju paturot arī aviāciju.
«Vērtīgākais,
ko esmu iemācījies, ir pastāvēt
par saviem uzskatiem!
Skolotāji var tiem
nepiekrist, bet,
kad tā kārtīgāk
izstāsti, tad viņi
saprot,»
pamanījis Rihards Emīls Stūrmanis.
Viņš ir iegādājies automašīnu, tāpēc
visi vakari paejot garāžā. Pie saviem
sasniegumiem Emīls pieskaita mūzikas skolas pabeigšanu un došanos
uz Franciju ar «Eiroskolu». Nākotnē
puisis vēlas kļūt par sacīkšu inženieri
vai profesionālu mehāniķi un par to
runā mierīgi un pārliecināti, šūpojoties krēslā. «Nav jau ko asi uztvert šīs
lietas! Jāuztver mierīgi. Viss būs kārtībā!» Emīls pauž.
Valērijs Dziemidovs uzskata:
«Vērtīga ir gūtā
izglītība. Skola
iemāca pareizi
domāt — nevis
tikai iedod zināšanas, bet attīsta domāšanu,
kā nonākt pie
mērķa dažādos
veidos. Visvairāk mani skolā aizrauj
sporta stundas. Arī fizika, kur es gan
neesmu īpaši zinošs, bet man šis mā-

cību priekšmets šķiet interesants.
Arī ārpus skolas pamatā mani aizrauj sports. Pats šobrīd darbojos kā
TRX treneris, gatavojos pusmaratonam, tāpēc katru dienu skrienu.»
Viņa zinātniski pētnieciskais darbs ir
viens no vairākiem šī klases kolektīva darbiem, kas tika izvirzīts uz reģiona konferenci. Lūkojoties nākotnē, Valērijs atzīst: «Šobrīd ir vairāki
virzieni — sports, varbūt kaut kas
saistīts ar transportu vai aviāciju, vai
arī jūrskola. Iesniegšu dokumentus
vairākās vietās un pēdējā brīdī izdomāšu. Ja izvēlētos sportu, tas vairāk
būtu kā hobijs — darītu to, kas man
tiešām patīk. Ja ietu citur, tas vairāk
būtu darbs naudas pelnīšanai.»
H e l v i j s
Adams uzskata,
ka vērtīgi esot
bijis apgūt komunikāciju
ar
cilvēkiem
un
uzkrāt
jaunas
zināšanas. «Man
vislabāk
patīk
fotografēt, darboties elektronikas jomā, darīt kaut ko praktiski,
spēlēt futbolu,» uzskaita Helvijs.
Viņš lepojos, ka Rīgas Tehniskās koledžas konkursā kopā ar diviem klasesbiedriem ieguvis 2. vietu, arī ar to,
ka viņa zinātniski pētnieciskais darbs
par bezpilota lidaparātiem tika izvirzīts uz valsts konferenci. «Esmu pieteicies mācībām augstskolā Dānijā.
Vēlos kļūt par elektroinženieri. Skola bija tā, kas mani pamudināja uz šo
jomu. Sākumā biju domājis mācīties
Ventspilī, pēc tam Rīgā, bet nu jau
Dānijā. Mēģinu sevi mudināt tiekties
pēc kaut kā vairāk,» saka Helvijs.
Dāvis Ūdris
uzskata: «Vērtīgākais, ko esmu
iemācījies skolas
gados, ir uzticēšanās pašam
sev. Nevajag paļauties tik daudz
uz citiem! Tai
pašā laikā ir reizes, kad jāļauj citiem sevi atbalstīt.»
Viņu aizrauj sports, īpaši vieglatlētika. Latvijas čempionātā savā vecuma
grupā puisis bijis pirmajā astoņniekā.
Viņš piedalās arī mācību olimpiādēs.
«Cenšos sevi parādīt no labākās puses. Ceru, ka izdodas! Savu nākotni
domāju saistīt ar transportbūvēm —
ceļu, tiltu būvniecību,» atklāj Dāvis.
«Vērtīgākās
ir gūtās zināšanas, kuras man
noderēs vēlāk,
mācoties augstskolā un dzīvē,»
vērtē Valts Jansons. Viņš atzīst,
ka pagaidām sa
sniegumu neesot
bijis pārāk daudz, bet saka: «Jūtu,
ka īstie sasniegumi vēl nav bijuši,
bet būs!» Brīvajā laikā Valts labprāt
spēlē datorspēles un braukā ar velosipēdu, bet nākotnē vēlas kļūt par loģistikas speciālistu. «Pasažieru pārvadāšana man nepatiktu, bet kravu
pārvadājumi gan. Mani saista kravas
automašīnas un vispār braukšana ar
automašīnām,» atklāj Valts.
Endijs Strazdiņš uzskata, ka
skolas laikā vērtīgi bijis iemācīties komunicēt
ar pieaugušiem
cilvēkiem. «Man
patīk
sportot,
pavadīt laiku pie
datora, kad ārā
ir slikts laiks, būt

pie dabas, pavadīt laiku ar ģimeni un,
ja būtu iespēja, kaut kur tālāk aizceļot. Lepojos ar sasniegumiem sportā
un to, ka mans zinātniski pētnieciskais
darbs par betona stiprību tika izvirzīts
līdz valsts līmenim. Man ir doma mācīties par būvniecības inženieri. Vienmēr būs, ko darīt, jo ēkas jau vienmēr
cels. Gribēju mācīties par arhitektu,
bet, kad dzirdēju, ka ir iestājeksāmens
vizuālajā mākslā, sapratu, ka tas nav
domāts man,» saka Endijs.
«Atmiņas paliks par klasesbiedriem, jokiem,
ko esam izstrādājuši cits ar citu un
skolotājiem. Arī
sliktajiem jokiem
— ir kādu reizi
pat piesieta soma
pie griestiem, un
tad klasesbiedrs ienāk klasē, meklē
somu, bet uz augšu jau nepaskatās!»
atceras Samanta Mertena. Viņa atzīst:
«Vērtīgākais, ko esmu iemācījusies: pati
sevi kontrolēt, novērtēt, cik daudz laika
katrai lietai varu atvēlēt. Man patīk ķīmija, pabeidzu Jauno ķīmiķu skolu, ieguvu sertifikātu. Skolotāja Ilze Ventiņa
mani vairāk iesaistīja ķīmijā.» Samanta
var lepoties ne vien ar iepriekšējos gados gūtajām pirmajām vietām ķīmijas
olimpiādēs un panākumiem Rīgas Tehniskās universitātes konkursā, bet arī ar
izciliem panākumiem zinātniski pētnieciskā darba izstrādē, valsts konferencē
pagājušajā nedēļas nogalē iegūstot 1.
pakāpes diplomu. «Domāju kļūt par
ķīmiķi, strādāt laboratorijā, analizēt zāles, sintezēt kaut ko. Labprāt ar to palīdzētu cilvēkiem,» Samanta apliecina.
Anete Alkšbirze uz interviju
ierodas priecīgi satraukta, jo
pirms brīža ir
ieguvusi autovadītājas apliecību!
Viņas atmiņas
par skolu būšot
pozitīvas: «Veiksmīgi uzrakstīju
zinātniski pētniecisko darbu, esmu
piedalījusies dažādos sporta pasākumos, aizstāvējusi skolas godu Lāses
kausā šogad pirmo reizi, esmu iemācījusies aizstāvēt savu viedokli, apguvusi prezentēšanas prasmes. Biju
kautrīga un klusa, bet nu jau ir kļuvis
mazliet labāk. (Smejas.) Man patīk
sports, īpaši volejbols, patīk atpūsties
brīvā dabā, pavadīt laiku aktīvi. Vēl
mani interesē aviācija. Divus gadus
Ēnu dienā esmu ēnojusi stjuartes un
lidojusi arī. Bet domāju, ka pagaidām nākotni varētu saistīt ar tieslietām. Zinu, ka par stjuarti visu mūžu
strādāt nevar, tāpēc gribu iegūt labu
augstāko izglītību, jo tā būs noderīga
vienmēr,» spriež Anete.
«Vērtīgākais,
ko esmu iemācījusies? Droši vien
ķīmija un fizika!
Un bioloģija, jo
man šķiet, ka ikvienam vajadzētu
zināt, kā attīstās
daba, kā cilvēki
rodas,» uzskata
Linda Dišlere. Viņai patīk skriet, nodarboties ar sportu, lasīt grāmatas, uzzināt kaut ko jaunu, arī zīmēt. Valsts
zinātniskajā konferencē Linda aizstāvēja zinātniski pētniecisko darbu par
sporta apģērbā izmantotajām tekstilšķiedrām. Arī nākotnē viņa vēlas mācīties kaut ko saistībā ar materiāliem
un dizainu vai arī kļūt par uztura speciālisti, tāpēc Linda pieteikusies mācībām divās dažādās augstskolās Dānijā.
Izdarīt izvēli starp abām jomām palīdzēšot bioloģijas eksāmena rezultāti.

«Cik forši ir būt ģimnāzistam!»
Ernests Priede atzīst, ka atmiņā
palikšot
tas, cik jautri ir
bijis kopā ar klasi
un cik ļoti forša
ir Talsu Valsts
ģimnāzija. Vērtīgākais, ko viņš
skolas gados apguvis, ir atziņa, ka skolēns mācās sev,
nevis skolotājiem. Ernestu aizrauj slēpošana, riteņbraukšana un visvairāk
auto audio, tāpēc pie sasniegumiem
viņš min: «Tas, cik strauji ir attīstījusies mana auto audio dzīve, kaut arī
vēl nestrādāju, bet tikai mācos.» Nākotni viņš cer saistīt ar automašīnām
un ekstrēmo riteņbraukšanu.
12.b klasē mācās 17 skolēni.
Undīne Paipala saka: «Šo
gadu laikā esmu
iemācījusies būt
patstāvīga. Šajā
skolā ļoti labi iemāca izvērtēt to,
kas ir svarīgāks,
un darīt to, kas
ir vissvarīgākais,
atliekot malā pārējo. Vērtīga ir arī
pieredze zinātniski pētnieciskā darba
rakstīšanā, kas noteikti noderēs augstskolā. Brīvajā laikā trenējos vieglatlētikā, man patīk strādāt ar dzīvniekiem,
tāpēc vecākiem palīdzu saimniecībā,
patīk būt pie dabas.» Pagājušajā gadā
Undīne ieguvusi 1. vietu filozofijas
olimpiādē novadā un piedalījusies arī
valsts olimpiādē. Šogad viņas zinātniski pētnieciskais darbs ieguva 2. pakāpes diplomu valsts zinātniskajā konferencē. Runājot par vēlamo nākotnes
scenāriju, Undīne atklāj: «Vienkārši
gribu ceļot apkārt pasaulei! Nu, labi…
Varbūt varētu studēt kaut ko saistībā
ar agronomiju, dabu. Galvenais atrast
to, kas man ir vispiemērotākais.»
Reinis Buneris novērtē to,
cik daudz viņā
12 gadu laikā ieguldīts. «Ir tuvi
cilvēki, skolotāji,
kurus
noteikti neaizmirsīšu
nekad, piedzīvojumi, vide, kas veidojusi mani par
to cilvēku, kas esmu tagad,» puisis
uzskata. «Tas var izklausīties muļķīgi,
bet mani aizrauj mācības! Man patīk
uzzināt daudz ko jaunu, labprāt lasu
grāmatas, patīk arī atrasties pie dabas, ceļot. Cenšos ar ģimeni vai draugiem aizbraukt uz tuvākām vai tālākām vietām, iejusties, kā būtu, ja es
dzīvotu tur. Man ļoti patīk šī kultūras
apmaiņa, patīk lietas, kuras mazliet
izrauj no komforta zonas. Domāju,
ka arī mani sasniegumi ir diezgan pieklājīgi,» spriež Reinis, uzskaitot olimpiādes, kurās viņš piedalījies un guvis
panākumus, dalību televīzijas spēlē
«Gudrs, vēl gudrāks», veiksmīgi uzrakstīto zinātniski pētniecisko darbu.
«Man vienmēr vajag pamudinājumu,
lai kaut ko uzsāktu, un domāju, ka šī
skola to ir devusi,» vērtē Reinis. Viņš
domā, ka pēc vidusskolas beigšanas
varētu studēt ekonomiku. «Bet es
nebūšu pārsteigts, ja pēkšņi sadomāšu paņemt pāris gadus brīvus, lai
aizbrauktu brīvprātīgajā darbā uz Āfriku!» iespēju plašumu atklāj Reinis.
Jānim Mierkalnam nozīmīga šķitusi zinātniski pētnieciskā
darba izstrāde
par drošību uz
autoceļiem Talsu novadā, sava
viedokļa aizstāvēšana, bet par
vērtīgāko
viņš

uzskata gūto saskarsmi ar cilvēkiem
un mācības, īpaši apgūstot psiholoģiju un angļu valodu. Jāni aizrauj
sports — svaru cilāšana, skriešana.
Tā kā nākotni viņš vēlas saistīt ar uzņēmējdarbību vai jurisprudenci, ne
mazāk aizraujoša viņam šķiet kontaktu dibināšana ar cilvēkiem. «Man
patīk runāt ar cilvēkiem, risināt dažādas situācijas. Mācīšanās mani nebaida,» viņš apliecina.
«Ir bijis interesanti, ir bijis arī
garlaicīgi… Foršums vairāk saistās ar draugiem,
bet jāmācās ir
bijis daudz — pat
slimam jānāk uz
skolu!» atceras
Uģis Grīnbergs.
Par vērtīgāko mācību ziņā viņš atzīst vidusskolā no pašiem pamatiem apgūto angļu valodu.
«Ir gadījies arī, ka ir slinkums mācīties,
ka īsti nezini, kāpēc jāmācās, kur vajadzēs bioloģiju un ķīmiju dzīvē… Man
vairāk patīk uzņēmējdarbība, ekonomika,» Uģis stāsta. Pie sasniegumiem
viņš min sportā gūtos panākumus,
skolā tapušo mācību uzņēmumu un to,
ka, vasarā strādājot, varējis iegādāties
automašīnu. «Domāju kļūt par mārketinga speciālistu, bet noteikti gribētu
izveidot savu uzņēmumu. Vispirms
gan vajadzīga pieredze un nauda. Idejas ir! Ko tālāk dzīvē darīt, tas jau tā
kā jāzina šajā vecumā. Par vēlu svārstīties. Kas svārstās, paši būs vainīgi
— izmācīsies to, kas nepatiks, un visu
dzīvi mocīsies,» strikti saka Uģis.
Annai Renes
lācei spilgtākās
atmiņas saistās
ar laiku, kad
viņa
dziedāja
meiteņu korī un
piedalījās Dziesmu svētkos. Vērtīgi skolas laikā
bijis iemācīties
sadarboties ar cilvēkiem, strādāt grupās, veidot prezentācijas. Viņai tuva
ir māksla, patīkot zīmēt. Anna lepojas, ka ir pabeigusi mūzikas skolu,
kur mācījās spēlēt klavieres un vijoli.
«Vēl droši nezinu, par ko kļūšu. Gribētu kļūt par aktrisi vai dziedātāju,»
aizrautīgi saka Anna, atzīstot, ka ceļā
uz sapņu piepildīšanu gan stājoties
kautrīgums. Viņa cer, ka to pārvarēt
nākotnē varētu palīdzēt darbošanās
kultūras vai mākslas jomā.
«Skolas laikā
esmu iemācījusies daudz gudru
lietu,» vērtē Sabīne Mežecka.
Viņai ļoti patīkot
datorā veidot dizainu, tāpēc savu
nākotni viņa nodomājusi saistīt
ar šo jomu, kļūstot par web dizaina
speciālisti. Sabīne uzskata, ka vidusskolā nozīmīgs sasniegums ir zinātniski pētnieciskā darba uzrakstīšana.
«Mācoties 11. klasē, klausījāmies 12.
klašu prezentācijas, un man šķita, ka
es nu gan nespēšu tādu darbu uztaisīt
un aizstāvēt nopietnas žūrijas priekšā!
Bet mēs ar klasesbiedreni darbu uztaisījām un guvām labus panākumus,
tikām arī uz reģionu,» viņa priecājas.
«Noteikti atcerēšos skolotāju
Imanta Fokerota
un Jāņa Gedrovica jokus, jo viņi
vienmēr stundās
saka smieklīgus
izteicienus,»
saka Dana Gulbe. Vērtīga viņai

šķitusi iespēja skolā publiski uzstāties un aizstāvēt savu viedokli. «Man
vislabāk patīk sports, spēlēju futbolu
un florbolu. Visur, kur var spēlēt, es
spēlēju! Pie sasniegumiem varu minēt iekļūšanu Latvijas futbola U—17
izlasē, arī florbolā tiku līdz izlases
kandidātiem. Ļoti vēlos kļūt par fizioterapeiti, tāpēc mācīšos Rīgas
Stradiņa universitātē. Fizioterapeits,
sports un traumas — tas viss ir ļoti
saistīts! Labus fizioterapeitus Latvijā
vajag!» Dana uzskata.
Žaklīna Freipiča skolas gados iemācījusies
sastrādāties ar
dažādiem
cilvēkiem, bet lepojas ar labām
atzīmēm, to, ka
pagājušajā gadā,
palīdzot draudzenei prezentēt zinātniski pētniecisko darbu, RTU konkursā izdevies
izcīnīt 1. vietu, un arī pašas zinātniski pētnieciskais darbs šogad tika izvirzīts uz valsts konferenci. Žaklīna
acīmredzami atplaukst, runājot par
nākotnes iecerēm: «Man ļoti patīk
mazi bērniņi. Es vienkārši dievinu
bērnus! Ļoti, ļoti, ļoti! Tāpēc vēlos
kļūt par dūlu vai vecmāti. Vairāk laikam par dūlu.»
«Vē r t ī g ā kais — esmu
sapratusi,
ka
patiesos draugus var iepazīt
grūtajos brīžos.
Kad viss izdodas, tad draugu
ir daudz… Domāju, ka draudzību, ko esmu ieguvusi skolas laikā, novērtēšu visu atlikušo mūžu,
lai arī katrs aiziesim pa savu ceļu,»
spriež Ieva Uerte. Viņa lepojas, ka
pērn rakstītais zinātniski pētnieciskais darbs par priežu audžu atjaunošanos RTU konkursā tika atzīts
par labāko. Ievai ļoti patīk spēlēt
basketbolu, tāpēc viņa cer, ka, vismaz studējot, varēs spēlēt meiteņu
basketbola komandā. Studiju izvēlē
lomu spēlēšot iespēja tikt budžeta
vietā. «Prioritāte ir stāties Latvijas
Lauksaimniecības universitātē apgūt meža zinātnes vai kļūt par meža
inženieri. Ja tur nesanāks, otrs variants ir biznesa vadība Ventspils
augstskolā,» atklāj Ieva.
«Vērtīgākais
ir komunikācijas
prasmes, ko attīstīju, jo man bija
diezgan grūti sarunāties ar cilvēkiem, bet skolas
laikā iemācījos
atraisīties,» vērtē
Sintija Kristapsone. Viņas sirdslieta esot sports. Par
lielāko sasniegumu Sintija uzskata
to, ka viņas zinātniski pētnieciskais
darbs «Valsts policijas sadarbība ar
neatliekamo medicīnisko palīdzību
un ugunsdzēsējiem» tika izvirzīts uz
reģiona konferenci. Sintija nolēmusi
tālāk mācīties Valsts policijas koledžā.
Laura Gerke
uzskata, ka lielākais ieguvums
skolā būs no tiem
mācību priekšmetiem,
kuri
viņu
interesē,
piemēram, psiholoģijas. Laurai
patīk ceļot, lasīt
grāmatas, kuras šķiet saistošas, patīk
arī dzīvnieki. Viņa lepojas ar savām
valodu zināšanām un to, ka zinātniski pētnieciskais darbs tika izvirzīts uz

valsts konferenci. «Pieļauju domu,
ka es varētu kļūt par psihologu, bet
līdz galam neesmu izlēmusi. Varbūt
varētu paņemt gadu brīvu, pastrādāt,
saprast, ko vēlos, nopelnīt naudu studijām. Ja nekāds darbs neatradīsies,
labāk mācīšos. Katrā ziņā nebūs tā,
ka es neko nedarīšu,» skaidro Laura.
Amandai
Evelīnai
Akmenei
interesē ekonomika,
grāmatvedība,
tirgzinības, ļoti
labus panākumus guvis viņas
veidotais skolēnu mācību uzņēmums, divus
gadus pēc kārtas viņa izstrādājusi zinātniski pētniecisko darbu, šogad tiekot līdz pat valsts konferencei. «Lai
trīs gadus apgūtā ekonomika netiktu
palaista vējā, domāju augstskolu izvēlēties saistībā ar biznesu, bet mana
sirdslieta ir cita — labprāt kļūtu par
skolotāju vai strādātu ar bērniem ar
speciālajām vajadzībām. Bet pagaidām domāju mācīties biznesa vadību.
Ja patiks, mācīšos tālāk. Ja sapratīšu,
ka nespēju nosēdēt birojā vai vadīt
komandu, tad iešu uz psiholoģijas fakultāti Rīgā. Mani saista vairākas lietas, un es gribētu tās visas arī apgūt,»
stāsta Amanda Evelīna.
«Nākot
uz
ģimnāziju,
likās, ka šī skolas ir kaut kas
«WOW!», bet
īstenībā te viss
ir tik vienkārši!
Ir ļoti jauki, atraktīvi skolotāji,
forši klasesbiedri,» vērtē Beāte Cīrule. Meitenei
izdodas pārsteigt katru, kurš pajautā, kas viņu aizrauj: «Man patīk
braukt ar moci! Tētis man nopirka
krosa motociklu, un brīvajā laikā es
ar to braucu jau kādus četrus gadus!
Esmu muzikāls cilvēks, dziedu korī,
spēlēju vijoli, ģitāru. Pabeidzu vijoles klasi mūzikas skolā, lai gan gāja
grūti. Paldies vecākiem, kuri iedrošināja nepadoties! Tagad es to nenožēloju. Mani velk mūzikas virzienā — varētu mācīties par mūzikas
skolotāju. Izlēmusi vēl neesmu, bet
ir variants.»
Anna Braunfelde skolas gados
sapratusi:
«Vienīgais, uz ko
vari paļauties, esi
tu pats! Nevajag
vienmēr ieklausīties tajā, ko citi
saka vai domā
par tevi.» Annai
patīk klausīties mūziku, lasīt grāmatas, skatīties filmas, jautri pavadīt
laiku ar draugiem un ģimeni, kā arī
rakstīt dzeju. «Lepojos, ka vairs neesmu tik kautrīga, cik biju, pirms sāku
mācīties ģimnāzijā. Esmu arī kļuvusi
atvērtāka, pārliecinātāka. Tā kā mana
mamma ir skolotāja un mana māsīca
mācās, ļoti iespējams, es arī kļūšu par
skolotāju,» Anna atklāj.
Zane AvotaAvotiņa uzskata,
ka skolas gados
vērtīgākā
pieredze saistīta ar
uzstāšanos lielākas publikas
priekšā.
Zane
lepojas ar gana
labu
zinātniski pētnieciskā darba novērtējumu.
Viņu aizrauj māksla un viss ar to
saistītais, tāpēc sevi nākotnē viņa
noteikti vēlētos redzēt mākslas jomā.

Līga Jesineviča saka: «Talsu
Valsts ģimnāzijā
iemācījos to, ka
visas zināšanas
ir vērtīgas. Pat ja
šķiet, ka nekur
dzīvē tās nenoderēs, tās tik un
tā attīsta prātu
un domāšanu!
Mani aizrauj komunikācija un radošas lietas. Pa dienu varu cītīgi mācīties, aktīvi iesaistīties skolas pulciņos, bet vakarā klusumā kaut ko
līmēšu vai griezīšu.» Viņa lepojas, ka
drīz būs pabeigusi vidusskolu un varēs doties lielajā dzīvē, bet nākotnē
Līga cer papildināt savu zināšanu bagāžu un darīt to, kas sagādā prieku.
Verners Priede atzīst, ka
vērtīgākais bijis
noticēt saviem
spēkiem un paļauties tikai uz
sevi. «Man vislabāk patīk atpūsties vai nodarbināt savu prātu,
lai nav vienkārša nekā nedarīšana.
Lepojos ar saviem sasniegumiem
visā, jo no visa esmu kaut ko ieguvis!
Saliekot kopā, tā ir laba pieredze.
Vēlos kļūt par labu darbinieku kādā
darbavietā, ar lielu atbildības izjūtu,
kā arī par veiksmīgu cilvēku,» atklāj
Verners.

Talsu Valsts ģimnāzijas direktors Gundars Sebris: «12. klašu
skolēni vienmēr ir tie, kuri skolā
veido gaisotni un vilkmi, jo mazāko klašu skolēniem divpadsmitie ir
kā paraugs. Katrā klasē ir pa skolēnam, kas konkrētā jomā ir spēcīgāks par pārējiem, bet kādu īpaši
izcelt negribētu. Manuprāt, tas ir
skolas uzdevums: atraisīt katrā skolēnā tieši to talantu, kas viņā paslēpts, ko viņš varbūt nav pamanījis
un kas viņam dzīvē varbūt būs svarīgā lieta, ar ko viņš nodarbosies.
Ģimnāzijā cenšamies veidot aktīvu, draudzīgu un zināšanām bagātu vidi. Klases audzinātāji ir tie,
kuri palīdz šo vidi veidot arī klases
kolektīvā. Man liekas, ka abām šo
klašu audzinātājām — Aijai Balodei un Mārītei Erķenai — tas ir
izdevies lieliski, jo bērni piedalās
visās aktivitātēs, ir savstarpēji draudzīgi un spēj īstenot pietiekami lielus projektus.
Valsts ģimnāziju uzsvars ir uz
kvalitatīvas izglītības sniegšanu.
Pēc Ministru kabineta noteikumiem, lai šo statusu varētu saglabāt, mums jāsasniedz labāki rezultāti centralizētajos eksāmenos nekā
pārējām skolām, un līdz šim mums
ir veiksmīgi izdevies to izpildīt.
Man liekas — ja katrs savu darbu izdarām pēc labākās sirdsapziņas un šajā skolā jūtamies labi, tad
sasniegumi bieži vien rodas paši
no sevis, pat nesakoncentrējoties
uz konkrētu rezultātu. Tas, ko mēs
gribam, ir — lai jaunieši saprot, ka
mācības ir darbs pašam ar sevi, pie
tam šis darbs nav tikai skolā, tas ir
nepārtraukts un nekad nebeidzas,
arī pabeidzot ģimnāziju un iegūstot
atestātu. Cenšamies veidot jauniešos izpratni, ka mācības ir domātas
viņiem. Domāju, ka tas izdodas
arvien labāk. Esam lepni, ka, pabeidzot ģimnāziju, gandrīz neviens
no jauniešiem nepārtrauc mācīties.
Katru gadu vairāk nekā 95 procenti
jauniešu turpina izglītoties augstskolās Latvijā vai ārzemēs.
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