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12. klases un eksāmeni  
pēc ārkārtas situācijas

Pielikuma redaktore Linda TAURIŅA, tekstu autore Laila PAEGLE.

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par «Pārmaiņas tuvplānā» saturu atbild projekta īstenotājs SIA «Izdevniecība Auseklis».

Tirāža – 3550 eksemplāru.

  Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem, 12. klasēm tikai šodien noslēdzas 2020./21. 
mācību gads. Latvijas jaunāko laiku vēsturē tik dīvains mācību gads nekad vēl nav bijis. 
Pērn uzreiz pēc rudens brīvlaika skolās sākās attālinātās mācības, jo valstī atkal tika izslu-
dināta ārkārtas situācija. Vēlāk notikumi ik pa laikam mainījās gluži haotiski – tad kāda 
klašu grupa drīkstēja tomēr doties uz skolu, citi nedrīkstēja, ilgus strīdus radīja prasība par 
masku lietošanu izglītības iestādēs. Pēcāk valdība ieviesa drošo novadu principu, taču daž-
viet sanāca tā, ka, tiklīdz skolas bija sagatavojušās klātienes darbam, pašvaldība no saraksta 
jau bija izkritusi… Tomēr kaut kā līdz mācību gada noslēgumam visi tikuši, un divpadsmit-
klasnieki pošas izlaidumiem, taču arī tie šovasar atšķirsies no iepriekš ierastajiem svētkiem. 
Šajā atvērumā – sarunas par aizvadīto mācību cēlienu. 

Pielikums Nr. 3

Atņemts pēdējais 
skolas gads
  Rīt izlaidums notiks Limbažu vidusskolā, 
ko šogad beidz 16 divpadsmitklasnieku. Ar 
daļu no viņiem tikāmies pagājušonedēļ skolas 
pagalmā, kur norisināsies arī izlaiduma svēt-
ki. Sarunā piedalījās absolventi Elza Priede, 
Elīna Sintija Cīrule, Kitija Beāte Lošina, 
Annija Anna Krūze, Ralfs Karlāns, Niks 
Normunds Zauls un Kristaps Suhanovs. 
  Aizvadītais mācību gads visām izglītības 
iestādēm bija dīvains – kopš pērnā oktobra 
vidus mācīšanās notika attālināti. Vien pava-
sara izskaņā divpadsmitklasniekiem bija at-
ļautas klātienes stundas tajos mācību priekš-
metos, kuros vajadzēja kārtot valsts eksāme-
nus. Jautāju jauniešiem, kas šādā mācīšanās 
režīmā bija visgrūtākais, bet ko tomēr var 
atzīt par ieguvumu. Elīna atteica, ka faktis-
ki viņiem tika atņemts pēdējais skolas gads. 
Nebija klases kopā būšanas, draugu tikšanās, 
pasākumu, ekskursiju… – Mēs šo pēdējo ga-
du vispār neizjutām, – teica meitene. Viņai 
piebalsoja Elza, sakot, ka emocionāli šis gads 

jauniešiem ir zaudēts. – Mūsu vidusskolas 
laiks vispār ir tāds savāds, jo arī 11. klases 
pavasaris, sākot no marta vidus, pagāja, mā-
coties attālināti, netiekoties, – sprieda Elza. 
Turklāt visiem izpalika arī piedalīšanās paš-
darbības kolektīvos, mēģinājumi, sportošana. 
Pirmajā brīdī jaunieši pat priecājušies – būs 
vairāk brīva laika, nevajadzēs regulāri iet uz 
mēģinājumiem vai treniņiem. Taču drīz vien 
tā visa ārkārtīgi pietrūcis. – Tiešām bija tā-
da sajūta, ka mēs mēnešiem vienkārši sēžam 
mājās…

Grūtākais – koncentrēties 
un saņemties darbam
  Runājot par mācīšanos, visi atzina, ka sa-
režģīti bijis diendienā koncentrēties darbam. 
Ja augām dienām esi mājās, tad grūti sevi 
pārliecināt, ka noteiktas stundas no šī laika it 
kā pavadi skolā mācoties. Kāda mācīšanās, ja 
omulīgi snaud gultā? Vai arī uzmanību novērš 

suns, kurš skraida apkārt? Kitija sacīja, ka 
visgrūtāk bijis fokusēties darbam uz visiem 
100%. Klausoties klasesbiedros, Kristaps 
gan iebilda, ka viņam viss bijis labi. Pārējos 
atbilde izraisīja smieklus: – Tagad «Auseklī» 
būs rakstīts, ka tev nebija nekādu problēmu…  
Taču padomājuši, arī citi mēģināja saskatīt 
ieguvumus no neparastā mācību gada. Iemā-
cījušies strādāt patstāvīgi un disciplinēt sevi. 
Prasme saņemties, tomēr izdarīt to, kas jāpa-
veic, un koncentrēties noteikti varētu noderēt 
arī turpmāk dzīvē. Tāpat iemaņas, kā strādāt 
no mājām. 
  Tomēr gatavošanos eksāmeniem divpad-
smitklasnieki neuzskata par pilnvērtīgu. Paš-
kritiski atzīst, ka arī mācību viela attālinātajās 
stundās nav apgūta tik pamatīgi, kā tas būtu, 
strādājot ierastā režīmā klasē. Tāda īsta sajūta, 
ka beidzot sākas gatavošanās valsts pārbaudes 

darbiem, radusies vien, atsākoties stundām 
skolā, tiekoties klātienes konsultācijās. Jau-
nieši arī neslēpj, ka līdz pēdējam brīdim ticē-
juši, ka eksāmenus atcels, jo ilgu laiku valsts-
vīri par šādu iespēju itin nopietni runāja. Arī 
tas ietekmējis gatavošanos. Savukārt pašos 
eksāmenos papildu stresu radīja pirms tam 
veicamie Covid-19 testi un arī prasība visas 
trīs stundas, cik ilga pārbaudījums, pavadīt ar 
sejas masku. Tas, ka līdz sertifikātu saņemša-
nai, kas paredzēta vien 30. jūnijā, absolventi 
nezina eksāmenu rezultātus, tagad tomēr ra-
da iekšēju satraukumu, neziņa nedod mieru. 
Niks sprieda, ka sākotnēji licies – pārbaudīju-
mi ir gluži viegli, viss būs kārtībā. Vēlāk, kad 
kopā ar pedagogiem pārrunāti uzdevumi, ra-
dušās šaubas – varbūt ne viss izdarīts pareizi? 
Un tagad domas arvien vairāk sāk mainīties, 
kāds varētu būt gaidāmais rezultāts.

Izvēle laikā, kad nākotne 
tik neskaidra
  Valsts izglītības satura centrs (VISC), 
sākot no 11. jūnija, piedāvā iespēju rakstīt 
iesniegumu, lai dabūtu izziņu, vai centrali-
zētais eksāmens nokārtots (par iegūto rezul-
tātu gan tajā informācijas nav). Šāda iespēja 
turklāt ir maksas pakalpojums: ja persona 
pati ierodas pēc izziņas VISC, tad jāmaksā  
2,85 eiro, ja saņem pa pastu – 4,27 eiro. Lim-
bažu vidusskolas absolventi todien aizrautī-
gi sprieda, ka noteikti izmantos šo iespēju, 
lai izlaidumā sirds būtu mierīga – eksāme-
ni nokārtoti. Elīna atzinās, ka vēl nesen li-
cies – ja izpalika žetonu vakars un pēdējais 
zvans, nevajag arī izlaidumu, kurā piedalās 
tikai absolventi, klases audzinātāja un skolas 
direktors. Ja nav, tad nav!  – Bija viens brī-

Daļa no Limbažu 
vidusskolas šī 
gada absolventiem: 
Ralfs Karlāns (no 
kreisās), Niks 
Normunds Zauls, 
Annija Anna Krūze, 
Kristaps Suhanovs, 
Elīna Sintija Cīrule, 
Kitija Beāte Ļošina, 
Elza Priede kopā ar 
klases audzinātāju 
Ievu Leimani. 
Interesanti, ka šie 
jaunieši ir pirmie, 
kuri beidz Limbažu 
vidusskolu, kopš 
tai ir mainīts 
nosaukums un tajā 
vairs nav skaitļa 
trešā

Valsts pārbaudes darbi –  
viens no izglītības 
kvalitātes rādītājiem
  Šis bija otrais mācību gads, kad, beidzot 
12. klasi, absolventi kārtoja trīs obligātos 
centralizētos eksāmenus, iepriekš bija četri. 
Tagad ceturtais – izvēles pārbaudījums – tie-
šām atbilda šim vārdam, jo skolēns to izvēlē-
jās vien tad, ja attiecīgais mācību priekšmets 
vajadzīgs, iestājoties augstskolā. Arī nākam-
pavasar divpadsmitklasniekiem būs tikai trīs 
pārbaudījumi. Šī obligātā trijotne ir svešvalo-
da (lielākoties tā ir angļu), latviešu valoda un 
matemātika. 
  Limbažu novada domes Izglītības un kul-
tūras nodaļas izglītības speciāliste Vija Jir-
gensone, kura gadu desmitiem pārzinājusi 
eksāmenu norisi Limbažu rajonā, tagad no-
vadā, un analizējusi absolventu sasniegumus, 
uzsver, ka centralizēto eksāmenu rezultāti 
ir viens no kritērijiem, pēc kura vērtē katras 
skolas izglītības kvalitāti. Jāuzsver gan, ka 
viens no rādītājiem, nevis vienīgais vai gal-
venais. Tiesa, sabiedrības skatījumā parasti 
tieši tas šķiet būtisks. – Tas, ka eksāmeni ir 
centralizēti, tātad visiem skolēniem jāveic 
vienāda satura uzdevumi, arī to vērtēšana 
notiek pēc vienotiem kritērijiem, protams, 
ir pozitīvs moments, jo nodrošina objekti-
vitāti un ļauj rezultātus salīdzināt, – sacīja  
V. Jirgensone. Tā ir ierasta prakse, ka gan 
katrā skolā, gan novada mērogā – visu mā-
cību priekšmetu metodiskajās apvienībās vai 
mācību jomās – tiek analizēti rezultāti. Starp 
citu, sertifikātā, ko absolventi saņem par no-
kārtotu centralizēto eksāmenu, ir norādīti ne 
tikai kopējie uzdevumu izpildes procenti, bet 
arī konkrētāks sadalījums pa tēmām. Piemē-
ram, par svešvalodu eksāmenu norādīts, kā 
veicies runāšanā, lasīšanā utt. Tādējādi skolo-
tājs var secināt, kas skolēniem padodas labāk, 
bet kas sagādā grūtības un kam nākamajā mā-
cību gadā jāpievērš lielāka uzmanība. Parasti 
pirms eksāmeniem notiek skolotāju semināri, 
lai apspriestu galvenos akcentus. Šajā mācību 
gadā šādas pedagogu tikšanās gan notika attā-
lināti un retāk. Tas saprotams, jo arī skolotā-
jiem nebeidzamās Zoom stundas un vebināri 
bija nogurdinoši. V. Jirgensone ir gandarīta, 
ka gana daudzi mūspuses skolotāji piedalās 
centralizēto eksāmenu darbu labošanā. Tā ir 
vērtīga pieredze.
  Viena no pedagoģēm, kura jau padsmit ga-
dus iesaistījusies šajā darbā, ir Limbažu Valsts 
ģimnāzijas latviešu valodas skolotāja Velga 
Kalēja. Pati viņa ģimnāzijā šajā mācību gadā 
strādāja ar vienu no divām abitūrijas klasēm. 
Par saviem audzēkņiem skolotāja teic tikai la-
bu – tie ir jaunieši, kuri varētu startēt arī mācī-
bu olimpiādēs. Tomēr par eksāmenu rezultā-
tiem ir bažīgs prāts. Vajadzētu būt pietiekami 
augstam vērtējumam, taču līdz brīdim, kad tas 
būs zināms, vēl nedaudz jāpaciešas. 
  Labojot eksāmenu darbus, protams, ne-
viens skolotājs nezina, kuras skolas beidzēju 
veikums pie viņa nonācis.  Viss ir šifrēts, tur-
klāt jau vairākus gadus tas notiek attālināti. 
Var sagadīties, ka vienam labotājam nejauši 
tiek izcilnieku darbi, bet otram –  to skolē-
nu, kuriem latviešu valoda nav tuva. Šoreiz  
V. Kalējai bijusi sajūta, ka nācies ielikt vai- 
rāk 0 nekā citās reizēs. Dažreiz gan nullīte nav 
īsti precīzs rādītājs. Skolotāja min vienu nelie-
lu piemēru. Ir teikums: Es zinu – viss būs labi. 
Nulli saņem gan tas skolēns, kurš pēc vārda 
zinu vispār nav licis pieturzīmi, gan tas, kurš 
ielicis komatu. Pieturzīme nav izvēlēta parei-
zi, tomēr jaunietis ir izpratis teikuma kons-

trukciju. Tā viena kļūmīte, otra, un punkti 
tiek pazaudēti. Skolotāja īsti nepiekrīt reizēm 
dzirdētajam skaidrojumam, ka eksāmens bijis 
atvieglots, rēķinoties ar attālinātās mācīša-
nās ietekmi. Varbūt vizuāli likās, ka uzdevu-
mi īsāki, bet saturs bija pietiekami sarežģīts.  
V. Kalēja lēš, ka pēdējo desmit, divdesmit ga-
du laikā jau vairākas reizes mainījusies eksā-
mena forma. Divpadsmitklasniekiem nācies 
rakstīt domrakstu, analizēt literāru tekstu, pil-
dīt testu… Turklāt skaidrs, ka izmaiņas gaidā-
mas arī turpmāk. Citādāks būs eksāmens tiem 
skolēniem, kuri tagad mācās pēc kompetenču 
pieejas. 
  Taču, kamēr nākamie jauninājumi vēl ti-
kai priekšā, varam paskatīties, kā mūspuses  
12. klašu beidzējiem pēdējos trijos gados vei-
cies obligātajos centralizētajos eksāmenos. 
Šos datus var atrast Valsts izglītības satura 
centra mājaslapā. V. Jirgensone, kura perfekti 
pārzina situāciju Limbažu novada izglītības 
iestādēs, apmierināti uzsver, ka novada vidus-
skolās parasti rezultāti ir augstāki nekā valstī 
vidējie. Atšķiras Rīgas Valsts tehnikuma Lim-
bažu teritoriālās struktūrvienības absolventu 
atzīmes, taču tam ir objektīvi iemesli. Arod-
skolas tomēr izvēlas jaunieši, kuri vēlas apgūt 
profesiju un nesapņo par akadēmisku karjeru, 
taču eksāmenu uzdevumi viņiem ir tādi pa-
ši kā ģimnāzistiem. Un vēl – pētot skaitļus, 
vienmēr jāatceras, ka secinājumus nevajag 
absolutizēt. Ir atšķirība, vai eksāmenu kārto 
pāris skolēnu vai pussimts, tāpat audzēkņu 
sastāvs nepārtraukti mainās…

Centralizēto eksāmenu 
rezultāti (procentos)

Izglītības iestāde
2019./20. 
mācību 

gads

2018./19. 
mācību 

gads

2017./18. 
mācību 

gads

Angļu valoda
Alojas Ausekļa 
vidusskola

78,1 61,7 75,49

Limbažu vidusskola 69,1 64,5 59,97
Limbažu Valsts 
ģimnāzija

77,73 71,1 68,49

Salacgrīvas 
vidusskola

70 68,6 72,08

Rīgas Valsts 
tehnikuma (RVT) 
Limbažu teritoriālā 
struktūrvienība

53,54 38,67 36,40 

Valstī vidēji 69,99 62,56 61,9

Latviešu valoda
Alojas Ausekļa 
vidusskola

65,6 60,3 63,64

Limbažu vidusskola 55,08 53,0 54,63
Limbažu Valsts 
ģimnāzija

69,33 67,1 67,1

Salacgrīvas 
vidusskola

57,5 52,7 64,17

RVT Limbažu 
teritoriālā 
struktūrvienība

40,36 35,94 29,64

Valstī vidēji 52,79 49,86 52,60

Matemātika
Alojas Ausekļa 
vidusskola

36,5 29 44,22

Limbažu vidusskola 26,2 29,3 22,92
Limbažu Valsts 
ģimnāzija

40,28 39,8 49,41

Salacgrīvas 
vidusskola

39,6 30,7 44,6

RVT Limbažu 
teritoriālā 
struktūrvienība

21,15 14,03 8,33

Valstī vidēji 35,30 32,68 34,60

dis, kad rokas nolaidās un pārņēma sajūta –  
neko vairs negribu, galvenais, lai tas viss 
ātrāk beidzas, – sacīja meitene. Arī pārējie 
sprieda, ka īstas svētku noskaņas tomēr nav. 
Drusku priecīgāks prāts kļuvis, uzzinot, ka 
varēs piedalīties vecāki. Kaut nostāk no ab-
solventiem, viņi tomēr būs kopā ar bērniem. 
Savā ziņā izlaidums sanāks gluži kā trīs vie-
nā – absolventi saņems arī žetonu gredze-
nus, svinīgi nodos skolas karogu vienpad-
smitklasniekiem, kas parasti notika pēdējā 
zvana svētkos. Mierinājumam teikto, ka viņi 
ar šādu izlaiduma formu ir īpaši un varbūt 
nākotnē skolas salidojumos dīvaino laiku 
atcerēsies teju ar lepnumu, jaunieši uztvēra 
skeptiski. Varbūt nākamajām klasēm vēl ne-
sen ierasto izlaiduma svinību vispār nebūs. 
Lietišķi izsniegs dokumentus, un viss. Tur-
klāt nedaudz savāda bijusi līdzšinējā kārtī- 
ba – vispirms izlaiduma balle un tikai pēc 
pāris nedēļām visi saņem eksāmenu sertifi-
kātus, kuros varbūt ir slikts vērtējums. 
  Pajautāju jauniešiem par viņu nākotnes 
plāniem. Niks atjokoja, ka cer – pēc izlai-
duma atnāks apgaismība, kur studēt. Ralfam 
tas jau skaidrs, viņš grib kļūt par mežu inže-
nieri, bet Annija pošas uz Latvijas Univer-
sitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas 
fakultāti, jo vēlas studēt dizainu un tehnolo-
ģijas. Kristapam padomā vairāki varianti, bet 
kurš būs īstais – vēl jāizlemj. Kitija sliecas 
izvēlēties medicīnu. Elīna arī pārdomājusi 
dažādus variantus, iespējams, ka dosies uz 
Ekonomikas un kultūras augstskolu apgūt 
mārketingu un uzņēmējdarbību. Viņa teic, 
ka dzīvošanai mājās šajā ziņā tomēr bijis  
pluss – pietika laika izpētīt dažādu augstsko-
lu piedāvātās programmas. Ja būtu ierastā 
skolas dzīve ar pasākumiem, deju mēģinā-
jumiem, nebūtu vaļas visu tik cītīgi izska-
tīt. Elza pēc mammas ieteikuma noskatījusi 
Alberta koledžas piedāvāto tiesību zinātņu 
programmu. Tomēr neslēpj, ka īstas skaidrī-
bas viņai nav. – Iespējams, arī tālab ir grūti 
izvēlēties, ka daudzas profesijas, ko šobrīd 
augstskolas piedāvā apgūt, jau pēc gadiem 
desmit vairs nebūs vajadzīgas.  Pasaule šo-
brīd mainās tik strauji...

  Ja pārējiem skolēniem jau sācies gaidītais 
vasaras brīvlaiks, tad divpadsmitklasniekiem 
vēl priekšā savādā mācību gada noslēdzošais 
brīdis – izlaidums. Citus gadus svinēšana 
ar kārtīgu balli notika jūnijā, tagad ne viena 
vien skola šo pasākumu rīkos jūlijā. Gan Sa-
lacgrīvas un Alojas Ausekļa vidusskolā, gan 
Limbažu Valsts ģimnāzijā svinības paredzētas  
3. jūlijā. Skaidrojums, kāpēc tāda izvēle, vi-
siem līdzīgs. Lai izlaidums tiešām būtu piln-
vērtīga mācību posma izskaņa, kad jaunieši 
saņem izglītības dokumentus un sertifikātus. 
Turklāt jūlijā arī pulcēšanās ierobežojumi būs 
mīkstināti. Varēs sanākt lielāks cilvēku skaits, 
tikties arī telpās. Salacgrīvas vidusskolas di-
rektores p.i. Iveta Kupča teic, ka piejūrā svēt-
ku rīkošana ārā allaž ir riskanta. Uznāks kār-
tīga brīze un aizpūtīs vēl atestātus pa gaisu. 
Savukārt Limbažu Valsts ģimnāzijas vienai 
abitūrijas klasei visus pavasara plānus sajauca 
Covid-19. Tieši pirms pirmā eksāmena klase 
nokļuva karantīnā. Tā nu vēl šonedēļ papild-
laikā daļai nācās kārtot pārbaudījumus. – Taču 
nu jau esam tikuši līdz galam un varam sākt 
gaidīt rezultātus, – sacīja ģimnāzijas direktore 
Gunta Lāce. – Paši viņi ir optimisti un visi ga-
tavi doties tālāk, pragmatiski jau apsver, kur 
studēs, varbūt strādās. 

Dienas, kas sākās ar 
modināšanu
  Liekas, nav tāda pedagoga vai skolēna, 
kurš, runājot par aizvadīto mācību gadu, neuz-
svērtu, ka viss bija citādāk nekā iepriekš. Pat 

gluži sadzīviski. 12. klašu audzinātājas atzīst, 
ka nereti nācās jau pilngadīgajiem skolēniem 
no rītiem zvanīt un viņus modināt, lai pieslē-
dzas tiešsaistes stundām. Limbažu vidussko-
las divpadsmitklasnieku audzinātāja Ieva Lei-
mane teic, ka katra diena sākās ar sazināšanos 
WhatsApp grupā, mundru labrīt un augšup 
paslietiem īkšķīšiem. Deviņi no 16 skolēniem 
allaž jau bija ierindā, pārējiem bieži vien va-
jadzēja modināšanu un paskubināšanu. Tāpat 
audzinātājai nepārtraukti vajadzēja atkārtot 
atgādinājumus, vai visas ieskaites nokārtotas, 
darbi priekšmetu skolotājiem aizsūtīti. Bija 
arī jūtams, ka skolēni no šīs situācijas arvien 
vairāk gurst. Ik pa laikam kādam iestājās tik 
liels apnikums, ka viss vienalga. Tad bija jāat-
rod īstie vārdi, kas tomēr skolēnu reanimētu. 
Tāpat jauniešus, arī pedagogus nomāca nezi-
ņa, nebeidzamā noteikumu maiņa, ko drīkst, 
ko nedrīkst, kas būs, kas nebūs… Pagura arī 
skolēnu vecāki. Taču tagad, kad grūtumi aiz 
muguras, audzinātāja par saviem lolojumiem 
teic daudz laba un mīļi dēvē par sudrabiņiem 
(iepriekšējā audzināmā klase savulaik bija ie-
mantojusi apzīmējumu – zelta vienīgie).
  Alojas Ausekļa vidusskolu šogad beidz 
vien četri skolēni (eksāmenus kārtoja trīs), 
taču arī viņu audzinātāja, direktores vietniece 
Ineta Lopenova neslēpj, ka četrotni vajadzēja 
pieskatīt, rītos savureiz modināt. – Emocio-
nāli tas nebija viegls laiks, bet tagad varam 
saukt – hip, hip, urā!, jo esam tikuši līdz no
slēgumam, – sacīja skolotāja. Vienbrīd pagu-
rums bijis tāds, ka četrotne skaidri pateiku– 
si – nekādu izlaidumu pat negrib, nevajag 

svētkus. – Taču šogad, kad tik daudz kas vi-
ņiem gājis secen, sapratu, ka noslēgumā to-
mēr nepieciešams kaut kas neparasts, – uz-
svēra audzinātāja un atklāja, ka sarīkojums 
iecerēts Ungurpils Salā un paredzēta arī vizi-
nāšanas laivās.  
  Valsts ģimnāzijas, ko absolvē divas  
12. klases – kopā 47 jaunieši, direktore atzīst, 
ka tieši šis gads parādīja, cik skolēni ir dažādi, 
cik atšķirīgi rīkojas neierastās situācijās, kā 
tiek galā ar ārējiem un iekšējiem traucēkļiem. 
Taču kopumā G. Lāce savus absolventus at-
zīst par mērķtiecīgiem un patstāvīgiem. Daļa 
tieši attālinātajā režīmā jutās labāk, jo varēja 
izvēlēties vairāk laika veltīt tām jomām, kas 
interesē un būs nepieciešamas studijās, inten-
sīvāk strādāja šajā virzienā. Angļu valodas 
skolotāja Aiga Torima priecājusies, ka pretim 
ir skolēni, kuri visu laiku pat prasa: – Dodiet 
vēl uzdevumus, vēl! Gribam darīt vairāk. Bet 
bija arī skolēni, kuri šajā laikā izlēma, ka pa-
gaidām nestudēs, un saprata, kā mācīšanos 
no mājām var savienot ar darbu. Ja vajadzētu 
katru dienu iet uz skolu, tas neizdotos. 

Ir iemesls lepoties
  G. Lāce atzīst, ka ģimnāzija ar saviem ab-
solventiem var lepoties. Tas, ka sešiem sko-
lēniem, vidējā atzīme ir 9 un vairāk balles, 
ir izcils sasniegums. Turklāt visi – tāpat kā 
citi divpadsmitklasnieki – līdztekus mācībām 
pagūst paveikt vēl daudz ko citu. 9,33 balles 
ir Pēterim Alksnim, kurš zināms kā talantīgs 
fotogrāfs, un mūziķim Jānim Reinim Griš-

koitim, 9,25 – Kārlim Martinsonam, 9,08 – 
Kristīnei Annai Garklāvai un Martai Ķirsei, 
bet apaļš devītnieks – Alisei Annai Daugulei, 
kura jau veido veiksmīgu modeles karjeru. 
– Šie rezultāti ir visu triju vidusskolas gadu 
ļoti mērķtiecīga darba rezultāts, un viņi prata 
saņemties arī attālināto mācību posmā, – teic 
G. Lāce. 
  Savus 16 absolventus slavē arī Salacgrīvas 
vidusskolā. Tik aktīvi, azartiski, arī apzinīgi 
jaunieši negadās bieži. Malači! Sešu divpad-
smitklasnieku sekmes un darbošanās atbilda 
kritērijiem, lai viņi saņemtu novada domes 
naudas balvu. Tik liels skaits nav katru ga-
du. Skolēnu apzinīgums lieti noderējis, arī 
gatavojoties eksāmeniem. I. Kupča joko, ka 
matemātikas skolotāja Rita Ziemele bijusi 
gluži vai uz izķeršanu, lai tikai varētu tikt uz 
individuālajām konsultācijām. Neparasta iz-
vērtās situācija ar latviešu valodu. Iepriekšējā 
skolotāja mācību gada vidū aizgāja no darba 
(viens no iemesliem bija attālināto mācību ra-
dītais stress), tad nu šo pienākumu uzņēmās 
pašu absolvente Ilze Vāciete, kura strādā Car-
nikavas skolā. Sadarbība izvērtās veiksmīga. 
Savukārt par svešvalodu I. Kupča teic, ka 
šajā eksāmenā salacgrīviešiem ierasti ir labi 
rezultāti. Raksturojot skolēnu psihoemocio-
nālo stāvokli, direktore neslēpj, ka lielākas 
bažas bijušas par 7. un 8. klašu pusaudžiem, 
vidusskolēni elastīgāk pielāgojās neparastajai 
situācijai. Tomēr attālinātā mācīšanās arī vi-
ņiem nepatika, un, tiklīdz atļāva atkal nākt uz 
skolu, visi priecājās par tikšanos klātienē. 
  To atzīst visas skolotājas, ka audzēkņiem 

Salacgrīvas vidusskolas divpadsmitklasnieki kopā ar savu audzinātāju Santu Čiževsku 
(priekšplānā no labās)

Pārbaudījumi, kas skaidrāk atklāja absolventu dažādību

ļoti pietrūka ierastās skolas dzīves ar dažā-
diem pasākumiem, aktivitātēm, ekskursi- 
jām – tā visa, kas ikdienu vērš interesantāku, 
māca dzīvot sabiedrībā, ieraudzīt arvien kaut 
ko jaunu. G. Lāce teic, ka viņai kā direkto-
rei ir bezgala žēl, ka jauniešiem tas viss iz-
palika. – Turklāt mūsu divpadsmitklasnieki 
iepriekš bija ļoti aktīvi visā iesaistoties, paši 
daudz ko organizēja. Tagad tas palika neiz-

dzīvots. I. Lopenova atceras, cik cerīgi tomēr 
pērn sākās mācību gads. Viņas četrinieks gan 
1. septembra, gan Skolotāju dienas aktivitā-
šu organizēšanā iesaistīja arī vecākus, tāpat  
11. klasi. Izdevās jauki pārsteigumi, bet tad 
tam visam nācās pielikt punktu. Dzīve mai-
nījās. – Ļoti ceru, ka šāds mācību gads mums 
vairāk neatkārtosies, – gluži kā vēlējumu sa-
cīja Ie. Leimane.


