
,,Tu, skolas durvis aizvēris, 

uz lielās dzīves sliekšņa apstājies,- 

Par ko tu sapņo brīdī šajā 

un ko šai mirklī atceries?” 

(J. Stulpāns ,,Mana pļava” Plauksmes drosme) 

Šai mirklī es atceros visus 9  kopā pavadītos gadus. Šajos gados, manuprāt, ir 

bijuši tikai kāpumi, katrs kritiens mums ir bijis kā iespēja pakāpties augstāk. Katrs 

gads ir neskaitāmu atmiņu piepildīts, tās atņemt nespēs neviens. Šajā mācību gadā 

biju klases vecākā. Kā klases vecākā es jutos  atbalstīta un motivēta gan no 

klasesbiedriem, gan klases audzinātājas, gan vecākiem,  gan skolotājiem, gan  no 

darbiniekiem, gan no skolas vadības. Man bija patiess prieks būt šajā amatā. Esmu 

daudz ko iemācījusies un sapratusi, daudz palīdzējis MOT nodarbībās gūtais. Šī 

iedvesmojošā motivācijas programma mums deva drosmi sapņot lielus sapņus, būt 

atbildīgiem par līdzcilvēkiem un pateikt „nē” lietām, kas  mums varētu kaitēt. Paldies 

gribu pateikt visu vārdā biedrības MOT Latvijā valdes loceklei Ilzei Paiderei - Staķei, 

kas veic ļoti nozīmīgu darbu, lai Latvijas jaunieši  prastu vieglāk veidot savu dzīvi, 

justos drošāki un pārliecinātāki un ieinteresēti rūpēties par apkārtējiem! Paldies, ka arī 

mums bija iespēja piedalīties šajā programmā! Paldies mūsu MOT trenerei Lāsmai, 

kura 3 gadus brauca pie mums, lai mēs, praktiski darbojoties, apzinātos savas izvēles 

un noticētu savām spējām! Mīļš paldies viņai par to! 

Izlaidums ir aizvadīts, es vēlos teikt visiem paldies. Paldies vēlos teikt 

klasesbiedriem par vienmēr atbalstošo plecu un motivāciju, par piedalīšanos 

pasākumos un saliedētību! Paldies klases audzinātājai Armandai par  ieguldīto darbu 

mūsu personību veidošanā, zinību sniegšanā, par mīļumu un siltumu, kas valdīja, 

ieejot klasē, par atbalstu un vērtību izcelšanu! Paldies vecākiem par sapratni un 

palīdzību, par „sapurināšanu” brīžos, kad domājām, ka kaut kas neizdosies, par 

motivāciju un drošību,  par mīļumu ikdienā un atbalstu ik mirkli! Paldies skolas 

skolotājiem par zināšanām, ko  viņi mums devuši!  Paldies par  dažkārt pateikto 

stingro vārdu, lai mēs nepadotos! Paldies skolas darbiniekiem par vienmēr tīrajām 

telpām, salabotajiem krēsliem, silto ēdienu un sagaidīšanu skolā ar labrīt vārdiem un 

smaidu! Paldies skolas vadībai par lielu atbalstu olimpiādēs, pasākumos, ikdienas 

darbā, kā arī par nodrošinātu labklājību skolā un iespēju doties mācību ekskursijās! 

Paldies 8.ab skolēniem un audzinātājām Inetai un Aigai par mīļo sveicienu izlaidumā 

un atbalstu, ja tas bija vajadzīgs! Paldies 9.b klases kolektīvam par  to, ka viņi gribēja 

būt kopā ar mums! Paldies mūsu deju skolotājam Aivaram Skābarniekam, kas ļāva 

noticēt, ka protam arī dejot, ceru, ka polonēzi kaut kad arī nodejosim! Paldies 

pašvaldībai par pretimnākšanu un drošības sajūtu, paldies par sapratni un sveicienu 

izlaidumā! 

Mans klases kolektīvs bija vislabākais, ko vien var iedomāties un vēlēties 

skolēns. Izlaiduma dienā, visus samīļojot, sapratu, lai sasniegtu iecerēto galamērķi, 

katram jāiet savs ceļš. To arī novēlu visiem! 

 

 Sanita Placēna, 9.a klases vecākā 


