
Tava veiksme – Tu pats! 
 

 Armanda Lasmane, 9.a klases audzinātāja 

 

Veiksme, pakavējies manā tuvumā, pārējo es paveikšu pati – šie vārdi kā vadmotīvs, 

dzinējspēks un atbalsts mani ir pavadījuši visus šos 5 interesantos, gandarījuma pilnos un 

dažādu pārdomu piepildītos gadus. 

Pirms pieciem gadiem uzņēmos 5.a klases audzināšanu, savu kolēģu Ilonas un Lanas 

mudināta un atbalstīta. 

Visus šos 5 gadus kopā ar vecāku atbalstu esmu varējusi pilnveidot, attīstīt un stiprināt 

savu klases kolektīvu. 

Kādi bijuši šie 5 gadi, cik daudz gandarījuma un rūgtuma gūts? Daudz... Bet nešaubīgi 

gandarījuma ir bijis nesalīdzināmi vairāk. 

Lai būtu kopā ar jauniešiem, ir nepieciešama sirdsgudrība Visu darīt no sirds. No sirds 

priecāties, no sirds uztraukties par līdzcilvēkiem, līdz sirds dziļumiem būt atbildīgiem par savu 

ģimeni. 

Pašlaik, jaunieši, jūs esat nonākuši izvēles priekšā. Jums jāizlemj, ko iesāksiet pēc 

pamatskolas beigšanas. Jums jāizplāno katrs solis, katra darbība, lai nodrošinātu sev labām 

emocijām piepildītu dzīvi. Pamazām jāveido sava PŪRA LĀDE, ko turpmākajā dzīvē ņemt 

līdzi. 

Paveikuši esam ļoti daudz: esam godam pārstāvējuši savu skolu, klasi, novadu, uzvarot 

erudīcijas konkursā “Gudrs, vēl gudrāks”, piedaloties un gūstot labus rezultātus mācību 

priekšmetu olimpiādēs, konkursos, sporta sacensībās, cītīgi mācījušies, lietderīgi izmantojuši 

laiku pirms un pēc stundām, kā arī atpūtušies kopā ar ģimenēm kādā klases pasākumā. Tāda 

bija mūsu klases tradīcija. Tāpēc gribu teikt PALDIES. 

Paldies ir viens no tiem vārdiem, kuru dzirdot Tu pats jūties kādā jomā labāks, jūties tā, it 

kā būtu izdarījis ko īpašu, varbūt kādam tas, ko Tu esi izdarījis, arī ir kas īpašs. Tas taču ir 

skaisti, ka mums ir cilvēki, kam pateikt paldies. Arī man ir tādi cilvēki. Tie ir mani audzēkņi, 

viņu vecāki, kolēģi, domubiedri, mana ģimene. 

Paldies audzēkņu ģimenēm, kurās izauguši brīnišķīgi, erudīti, godīgi un atbildīgi jaunieši! 

Paldies, Miku, ka ļāvi mums visiem justies kā lieliskiem sportistiem, prati vienmēr nodrošināt 

savlaicīgu ierašanos uz pasākumiem, par džentlmentisko atturību, ar kuru Tu izcēlies pārējo 

vidū. Paldies, Gvido, ka vienmēr atradi laiku parunāties, palīdzēt ikvienā darbā, kuru Tev 

lūdzu. Paldies, Una, ka nostiprināji manī pārliecību – ikvienā situācijā ir jāprot saglabāt miers, 

iepriecināji mūs ar iespēju piedalīties un uzvarēt erudīcijas konkursā „Gudrs, vēl gudrāks”, par 

zinātkāri un palīdzību visos jautājumos, kuros es ko nesapratu. Paldies, Samanta, ka apbūri 

mūs ar savu fantastisko saksofona spēli, pateicība par iedrošināšanu noticēt, ka varam 

nodziedāt skaisti, par sirsnīgām sarunām, kurās ļāvi mums saprasties bez vārdiem. Paldies, 

Amanda, par sirdsmieru, kas staroja no Tevis. Paldies, Eirik, par Tavu filozofisko garu, par 

bezgala interesantajām sarunām, par radošiem darbiem, ar kuriem iepriecināji ikvienu. Paldies, 

Mikus, par darbu, ko ieguldīji, gatavojot mūs ierindas skatei, par principialitāti it visā. Paldies, 

Sabīne, par Tavu radošumu un iniciatīvu daudzās situācijās, par sirdsmīlestību un iespēju visus 

iepriecināt, viesojoties Tavās mājās, un skaistajiem darbiem un dejotprieku. Paldies, Kārli, par 

atsaucību un spēju virzīties uz mērķi, par harmoniju, kuru Tu centies veidot ap sevi. Paldies, 

Kristīne, par neatlaidību un radošumu, veidojot klases vidi krāšņāku, par spēju būt citādākai. 

Paldies, Jāni, par Tavu līdzatbildību ikvienā klases aktivitātē, par ticību, pārliecību un patiesu 

patriotismu, un izpalīdzētspēju. Paldies, Sanita, par neizsīkstošu darbošanos klases interesēs, 

par palīdzību ikvienam, kam tā nepieciešama, par to, ka nekad nepadodies un spēj par likstām 

smaidīt. Paldies, Ruslan, par brīžiem, kuru dēļ liki man sarosīties un rast pozitīvus risinājumus 

ikdienā. Paldies, Staņislav, par dāsnumu, ar kuru Tu vienmēr mani palulitināji, par spēju 

saglabāt nosvērtību jebkurā dzīves situācijā. Paldies, Alise, par Tavu valdzinājumu, ar kuru Tu 

ļāvi ikvienam justies pieņemtam, saprastam, par pacietību, veicot ikvienu darbu. Paldies, 



Malvīne, par Tavu optimismu, ticot, ka viss izdosies, ka spēsi izveidot sevi tādu, kādu to vēlies. 

Paldies, Nikita, par Tavām sportiskajām aktivitātēm, iedvesmojot mūs uz panākumiem. 

Paldies, Igor, par atbildību pret sev uzticētajiem darbiem, par praktisku palīdzību ikvienā 

situācijā. Paldies, Anastasija, par Tavu empātiju, sirsnību, uztverot apkārtējo pasauli. Paldies, 

Santa, par spēju pastāvēt un izteikt savas domas jebkurā sarežģītā situācijā, par spēju lieliski 

uzstāties ikkatras auditorijas priekšā, par vēlmi veidot dzīvi krāsaināku, labāku. Paldies, Edīte, 

par vieglumu gan darbā, gan mākslā, par prasmi visus sadzirdēt, uzklausīt. Paldies, Nikolaj, par 

motivāciju neapstāties, par iecietību pret līdzcilvēkiem. 

PALDIES, kolēģi, ka virzījāt, palīdzējāt, mudinājāt mācīties, piedalīties aktivitātēs, 

atgādinājāt, ka kaut kas netika izdarīts. 

PALDIES, cienījamie vecāki, ka bijāt pretimnākoši, saprotoši un vienoti mūsu kopīgajā 

darbā, lolojot savus bērnus! 

Jaunieši, ko gribu vēl jums līdzi dot? Piepildot savu PŪRA LĀDI, radiet savu pasauli, 

ticiet, ka tikai ar savu darbu varat sasniegt to, ko vēlaties, nepieciešamības gadījumā lūdziet 

palīdzību! Uzdrīkstieties sapņot, piepildīt savas vēlmes, pārliecinieties par savām spējām, pēc 

kritiena – piecelieties! Optimismu, daudz prieka! Spēt katru rītu iedot ticību savai ideālajai 

dienai! Dzīvot ir skaisti! 

Saules, mīlestības un stipru domu piepildītu vasaru! 

 

 

Tik ātri lido laiks… 

 

Liekas, ka vēl nesen mūsu bērni ar gladiolām rokās bailīgi devās uz savu pirmo klasīti, 

kur viņus mīļi sagaidīja skolotāja Ilona Lazda. Pēc pavasara svētkiem, kas tiek svinēti 4.klasīti 

pabeidzot, par klases audzinātāju kļuva Armanda Lasmane. Atkal jauni izaicinājumi, nezināmie 

un iespējas. Kopīgi mācoties un apgūstot jaunas zināšanas, tagad  jau tiek svinēt 9. klases 

pabeigšana.   

Visu 9.a klases vecāku vārdā es gribētu pateikties Jums visiem, mīļie skolotāji, par to, 

ko esat darījuši mūsu bērnu labā, lai viņi izaugtu par gudriem un izglītotiem cilvēkiem. Paldies 

par rūpēm, pacietību un izturību, ka spējāt atrast kopīgu valodu pat tajos brīžos, kad tas noteikti 

bija diezgan grūti.  Jūs iemācījāt mūsu bērniem visu, kas viņiem varētu noderēt tālākajā dzīvē. 

Jūs noteikti esat ļāvuši mūsu bērniem noticēt kādam savam sapnim – kļūt par mūziķi, sportistu, 

skolotāju… Paldies Jums, mīļie  skolotāji! 

Protams, katrs skolotājs ir devis ieguldījumu mūsu bērnu izglītošanā, taču vislielākā 

pateicība noteikti ir mūsu mīļajai, atsaucīgajai un vislabākajai klases audzinātājai Armandai 

Lasmanei. Klases audzinātāja ir  ļoti nozīmīgs cilvēks katra no mums dzīvē. Skolotāja deva ne 

tikai zināšanas skolā, bet arī padomus, kas noderēs tālākajā dzīvē. Bērni Jūs mīl un ciena, un tas 

ir būtiski, jo Jūs esat vienmēr cīnījusies par viņiem. Pateicoties Jums, bērni ir izauguši par 

laipniem, godīgiem un pieklājīgiem cilvēkiem, mūsu skolēni vairs nav tikai klases biedri – viņi 

ir draugi! Paldies par visu! 

Mūsu, mīļie bērni! Vecāku vārdā novēlām Jums visiem daudz laimes! Mums šodien ir 

mazliet skumji, jo nu mūsu mazulīši ir izauguši un gatavi doties jaunos izaicinājumos.  Ļaujiet, 

lai Jūsu sapņi piepildītos un skolas draugi vienmēr paliktu draugi! Vienmēr dodieties uz priekšu 

uz neaizmirstiet, ka mēs, vecāki, ļoti mīlam Jūs un vienmēr gaidām mājās. Neaizmirstiet 

skolotājus un viņu rūpes! Lai Jums veiksme, panākumi un izdošanās! 

Santa Rimeiķe, 9.a klases vecāku pārstāvis 

 

 


