
Sveiks, dārgais ģimnāzist! 

L 
iekas, ka mācību gads vēl tikai sākas, bet, 

paskatoties kalendārā, kļūst skaidrs acīm 

redzamais - jau oktobra vidus! Gribas ap-

sveikt ikvienu, jo gaidītais rudens brīvlaiks ir 

klāt! Tas ir īstais laiks, kad smelties spēkus, ievilkt elpu 

un, protams, palutināt sevi. Aicinu ikvienu izbaudīt 

rudens burvību, un tas nekas, ja laukā līst. Tas ir pats 

piemērotākais brīdis, lai uzvilktu gumijniekus, pa-

ņemtu mēteli ar kapuci un steigtos ārā, lai bradātu 

pa peļķēm, salasītu kādu kļavas lapu un kastani. No-

vēlu ikkatram izbaudīt šo brīvo nedēļu, un tiekamies 

skolā, kad tās radiatoros jau virmos siltais gaiss!  
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N 
āk aukstais laiks, kad gribas ietīties 

pledā, paķert karstu kakao, apsēsties 

uz palodzes un vienkārši raudzīties uz 

rosību aiz loga. 

Esmu paķērusi savu pledu, karsto kakao un rosinu 

sevi uz pārdomām par to, cik daudz ir piedzīvots un 

cik daudz vēl tikai būs. Uznāca neliela nostalģija, 

taču domas raisās par cilvēkiem, kas atrodas apkārt. 

Mums katram ir mamma un tētis, kas vienmēr mūs 

mīlēs un atbalstīs, lai vai kur mēs arī atrastos, bet 

lielu lomu mūsu dzīvē spēlē mūsu draugi un citi ap-

kārtējie. Jāatzīst, ka, atskatoties uz manu pagātni, 

dzīvei cauri esmu gājusi galvenokārt viena. Varbūt 

smieklīgi, ka savos gandrīz 18 saku tādus teikumus, 

tomēr tici vai ne, ir bijis visādi, kā jau katram no 

mums.  

Es gribētu tev, draugs, atgādināt šajā tehnoloģiju 

laikmetā par cilvēkiem, draugiem tev blakus! Lai vai 

kā mums arī dažreiz neietu, lai vai cik pelēka būtu 

mūsu diena, vajag novērtēt ikvienu, kas pasmaida, 

atbalsta tevi un uztraucas par tevi. Centīsimies arī 

mēs rūpēties un interesēties par citiem, kā citi par 

mums!  

Un tagad pasmaidi, dzīve ir super!  

Katrīna Puisīte 

Pārdomas par rudeni 
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D 
zejas dienas liek pamosties dzejnie-

kam ikvienā no mums. Izvēloties tēmu 

„rudens”, gan skolēni, gan skolotāji 

mūsu skolā tika aicināti būt radošiem 

un radīt savu četrrindīti.  

Rudens tik gaužām jauns, 

Putni jau tālajās zemēs sauc. 

Saules stari pār lapām spīd, 

Kā lietus lāses zemē krīt! 

Laura Tinte 9.b 

 

Rudentiņš bagāts vīrs, 

Oranžs un sarkanīgs. 

Asfalts vienmēr ļoti netīrs, 

Sīkām lapām aptraipīts. 

Laine Tīdena un Kristīne Šmiukše 11.b 

 

Rudenim ir raibas lapas, 

Tikai visas gaužām slapjas: 

Drīz, pavisam drīz tās žūs, 

Kad pie mums sals ciemos būs. 

Normunds Dzintars 

 

Rudens ir krāšņs kā vasaras saule, 

Tas silda un mierina 

Kā auksts dzēriens karstajā vasaras svelmē. 

Rudens atnāk un aiziet ātri. 

Marta Kārkliņa 10.a 

 

Kad rudens caur koku sariem svilpot sāk, 

Mārtiņdiena pretī nāk. 

Lapas dejo, krāso un dzied,  

Un rudens foto sesijām aiziet! 

Rebeka, Paula, Annija 9.b 

 

Ja tu sajutīsi vēju, 

Būs tev jādzer silta tēja. 

Ja tu dzersi kafiju, 

Uzsūtīšu mafiju! 

Māris Dejus 12.c 

 

Rudentiņ, rudentiņ, 

Cik tu skaists šodieniņ. 

Lapas birst kā sekmes mūsu, 

Līdz pat ziemas baltumam. 

Autors nezināms 

Renārs Spinga 

Redaktores  

sleja 

+ Konfūcija gudrības 



Skolotāju diena 

Š 
ā gada 3.oktobrī ģimnāzijā svinēja Skolotāju 

dienu. Pa skolas gaiteņiem stundas novadīt 

steidzās jaunie skolotāji – mūsu skolas vidus-

skolēni. Katrai klasei bija 3 stundas, kurās 

jaunie skolotāji bija sagatavojuši dažādus interesan-

tus darbus un pārbaudījumus. Iepriekš visiem peda-

gogiem tika pasniegti ielūgumi uz pasākumu, tās bija 

kā pasažieru biļetes uz klāja. Ienākot skolā, viņus sa-

gaidīja pamatskolas „Kodols”, dziedot dziesmas un 

apsveicot svētkos. Vēlāk visiem skolotājiem pārbau-

dīja biļetes un veda uz pratināšanu 7.kabinetā, tur 

viņus sagaidīja 2 bruņoti apsargi, un notika nopiet-

nas sarunas. Pārējiem neilgu laiku bija iespēja klausī-

ties ģitārspēlē un nopirkt krelles no čigānietēm. Tie 

skolotāji, kuri jau bija iznākuši no pratināšanas, varēja 

pakustināt smadzenes atjautības uzdevumos. Pēc 

tam visi devās uz lidmašīnas salonu. 

 Pasākums norisinājās gaitenī, 1.stāvā, kur mūsu 

skolas skolēni, parlaments, kā arī mūzikas skolas sita-

mo instrumentu ansamblis sniedza dažādus priekš-

nesumus. Tika spēlēta trompete, akordeons, trom-

bons, meitenes dziedāja un dejoja, notika āfrikāņu  

Š 
ogad septīto klašu iesvētību tēma bija „Cirks”. 

„Cirka sastāvā bija visi, sākot no klauniem līdz 

pat mūsu skolas Končitai!” sacīja skolas prezi-

dente Monna. Tērpi bija fantastiski! Klauni, 

zvērudārzs, čigāni, meitenes, tērpušās kleitās līdz ze-

mei, galaktiskais bruņinieks, zīlniece, trakie ķīmiķi, cir-

ka zobārsts, mīmi... Bija tāda sajūta, ka es būtu nonā-

kusi citā dimensijā.  

Manuprāt, šīs bija vienas no labākajām un kvalitatīvā-

kajām iesvētībām, ko esmu pieredzējusi. Parlamentā-

rieši uzskata, ka viņi varēja šo darbu padarīt daudz 

labāk (laika ilguma dēļ). Paškritiskums ir laba lieta, to-

mēr  septītie bija sajūsmā! Visi pēc iesvētībām bija 

uzlādēti, neviens nespēja nostāvēt uz vietas, nerunāt  

Kļūsti mūsējais! 

Novembris vairs  

nav aiz kalniem... 

I 
r atlikusi vēl tikai viena nedēļa oktobrī, kad klāt 

jau būs novembris. Tas ir patriotisma mēnesis, 

kad ikviens no mums tiek aicināts padomāt par 

tradīcijām, vērtībām un valsti, kurā dzīvojam. Kā 

ik reizi, arī šogad skolā tiks rīkoti pasākumi, lai at-

sauktu atmiņā notikumus, kas mūsu valstī ir svarīgi. 

Mārtiņdiena, Lāčplēša diena, Latvijas valsts 96. 

dzimšanas diena – tas viss mūs sagaida jau novem-

brī! 

Vai jau jūti savā sirdī patriotismu?! 

Līga Kone 

Dzejas dienas 

K 
ā jau katru gadu, tā arī šogad no 10. Līdz 

18.septembrim visā Latvijā un arī mūsu 

pilsētā notika Dzejas dienas. Tas ir pasā-

kumu kopums, kas veltīts dzejai, literatū-

rai un arī dzejniekam Rainim, kuram septembrī aprit 

kārtējā gadskārta. 

Tas ir laiks, kad iespējams apmeklēt un klausīties 

dzejas lasījumos pilnīgā klusumā, nelielā čukstu un 

apbrīnu šalkoņā un reizēm ģitāras pavadījumā. 

Gan Tev, lasītāj, gan arī man bija iespēja dzirdēt 

O.Vācieša, L.Brieža, V.Vecvagara un citu dzejnieku 

darbus. Dzeja ir jāizjūt, jāklausās vairāk kā tikai ar 

ausīm, tai ir jātiek saklausītai ar dvēseli. Es biju viens 

no tiem, kas apmeklēja daļu no piedāvātajiem pasā-

kumiem. Varu teikt, ka aura un enerģija, kas virmoja 

telpās, kur izskanēja dzejnieku gara lidojums prozas 

formā, neatstāja nevienu vienaldzīgu. Katrs no tiem, 

kas arī bija kaut uz vienu no darbu lasījumiem, ma-

nuprāt, piekritīs. 

Ja arī nebija laika, ko atlicināt, lai tiktu uz kādu no 

pasākumiem pēc skolas, bija iespēja klausīties, kā  

Liepājas teātra aktrise Sigita Jegļevska un mūziķis 

Māris Kupčs mūs iepazīstina ar J.Petera darbiem  

vienā no skolas kabinetiem. Šos vīrišķīgos darbus bija 

neierasti klausīties, stāstot tos sievietei, bet viņai iz-

devās aizraut visus klausītājus līdz pat zosādai. Ikkatrs 

vārds, kas šajā kabinetā izskanēja, ilgi atbalsojās sko-

lēnu prātos. Gan man, gan arī pārējiem klausītājiem 

bija diezgan grūti pēc tam pieslēgties mācību dar-

bam, jo tieši tik liels un pat vēl lielāks spēks piemīt 

rakstnieka gara darbiem.  

Laiku pa laikam ir vajadzīgs uzņemt šādu „barību” 

dvēselei. Tāpēc lasīsim un neaizmirsīsim, ka vārds ir 

visa sākums un beigas. Vārds ir tas, kas ir tavs. 

Renārs Ronis 

rituāls, kurā arī tika dejotas dažādas dejas. Bija arī vēl-

vairāki izklaidējoši priekšnesumi, kuri visus uzjautrinā-

ja. Skolotāji aizrautīgi vēroja priekšnesumus, baudot 

dažādus cienastus. 

 Pasākumu vadīja mūsu skolas prezidente Mon-

na Terēze Vītola. Viņa stāsta, ka pirms pasākuma li-

kās, ka iecerētais neizdosies un kaut kas noies greizi, 

bet, kad skolēni sāka sniegt savus priekšnesums, tad 

tomēr atgriezās pārliecība par to, ka viss būs kārtībā. 

Kad priekšnesumi bija beigušies, visi kopīgi nodziedā-

ja Skolotāju dienas himnu. Pēc himnas skolotājiem 

bija jāsaliek skolēnu iepriekš sagatavotā puzle, kur 

skolēni uz katra gabaliņa bija sarakstījuši 3 novēlēju-

mus skolotājiem un uz kura bija attēlota ģimnāzija.  

 Visiem skolotājiem un skolēniem pēc šī pasāku-

ma bija ļoti pozitīvas emocijas, daudzi bija pārsteigti 

par to, cik mūsu skolēni ir talantīgi. Kā pateicībā sko-

lotāji parlamentam pasniedza kūku, un pēc tam visi 

kopīgi pasēdēja un pārrunāja pasākuma plusus un 

mīnusus. Skolotāju diena 2014 daudziem vēl ilgi pa-

liks atmiņā. Pasākums tik tiešām bija izdevies! 

Aleta Betija Aniņa 

un nesmieties. Septītie tika saliedēti, disciplinēti un 

nobiedēti pēc cirka standartiem. 

Skumjas no vēstures un šermuļus uzdzina meitene, 

kas ar savu skaisto melodiju pildīja otrā stāva  

gaiteni. Ir nostāsti par to, ka viņa ir gars, kurš klejo 

pa mūsu skolas gaiteņiem kopš laika, kad tā vēl bija 

meiteņu ģimnāzija. Gaiteņa sargs baltā maskā lika 

šausmās skriet katram, kurš uzdrošinājās traucēt viņa 

mieru pirmā stāva gaitenī. 

 

Aptaujājot septītos, ir uzzināts iesvētību TOP 3! 

Soda istaba – Ir daudzi nostāsti par to, kas notika 

soda istabā. Ieslodzītajiem ir vien nojausma par to, 

kas un ar ko viņus spīdzināja. Klīst baumas, ka ir sep-

tītklasnieks, kurš nav atgriezies un iespējams neat-

griezīsies... 

Zobārsta kabinets – Visiem nepatīk iet pie zobārsta, 

bet mūsu zobārsti nobāl cirka zobārstes priekšā. Vi-

ņa bija nokaitināta, un viņa necieš bērnus. Stāvot ār-

pus kabineta varēja dzirdēt kaulu stindzinošus klie-

dzienus, tomēr nevēlos atklāt patiesību. Varu jums 

teikt tikai to, ka tika iesaistīta liesma, urbis, klie-

dziens... 

Zīlniece un trakie ķīmiķi – Zīlniece ar īpašām spējām 

sveču gaismā rādīja maģijas trikus, kurus nespēj iz-

skairdot neviens. Pat man šis noslēpums ir miglā tīts. 

Trakie ķīmiķi un viņu izpalīgi septītie izgatavoja zobu 

pastu, lai zobārste nebūtu tik nežēlīga. Zobu pasta 

bija kā mazs vulkāna izvirdums, brīnums, ka trakie 

ķīmiķi neuzlaida gaisā visu skolu! 

 

Šausmu cirks gaidīs jūs ar murgiem no jūsu dziļāka-

jiem prāta nostūriem… 

Maija Ziemele 

2 3 

Vienīgā patiesā kļūda -  

nelabot savas pielaistās kļūdas.  



Šī gada  

pamatskolas 

8 baušļi 

1. Tev būs uzdoto izpildīt un ar atbildību mā-

cīties. 

2. Tev būs skolā laikus ierasties. 

3. Tev būs skolu un skolotājus cienīt un go-

dāt. 

4. Tev būs četrus mūžīgos vārdus - lepnums, 

gods, atbildība, vienotība – cieņā un atmiņā 

paturēt. 

5. Tev nebūs pret citiem slikti izturēties. 

6. Tev būs svētkos svētku tērpā allaž ieras-

ties. 

7. Tev nebūs skapītī mājasdarbu atstāt. 

8. Tev būs visus augstākminētos baušļus mū-

žam ievērot! 

Jaunais  

skolas  

skolotājs 

Kas Jūs atvilināja uz Liepājas Valsts 1.ģimnāziju? 

Hmm,.. kā lai to smuki pasaka.. vienkārši, darba pie-

dāvājums. 

Ko Jūs darījāt pirms nokļūšanas šeit? 

Studēju LiepU bakalaura programmu datorzinātnē.  

Kas Jums vislabāk patīk mūsu skolā? 

Draudzīgā atmosfēra. 

Ir kas tāds, ko Jūs vēlētos mainīt? 

Pašreiz nē. 

Vai Jūs vēlētos sev audzināmo klasi? 

Tuvāko gadu laikā nē, jo nav pieredzes un nav laika. 

Kāds ir Jūsu dzīves moto? 

Izdari šodien, lai nav jādara rīt! 

Ko Jūs vēlētos pateikt visiem ģimnāzistiem? 

Visvairāk paļaujieties uz sevi, nevis citiem, pieejiet vi-

sām lietām apzinīgi, tajā pašā laikā domājot par nā-

kotni! 

Anete Baltiņa 

Kristaps Rāvalds 

Intervija  

ar skolas  

prezidenti 

Vai ilgi gatavojies tam, lai kļūtu par skolas preziden-

ti? 

Nekad nebiju domājusi kļūt par prezidenti. Man vēl 

joprojām tas ir liels pārsteigums. Nesaprotu, kāpēc 

šādu amatu uzņēmos, taču ir forši. Es vienmēr esmu 

priecīga par to, ka kāds iet kandidēt par skolas 

prezidentu. 

Vai pirms runas Tu biji satraukusies? Kad iznāci visu 

priekšā, likās, ka esi savā elementā. 

Šausmas,  jā, biju ļoti satraukusies! Pirms iznākšanas 

mēģināju sevi nomierināt, un, godīgi sakot, nemaz 

nedzirdēju, ko citi kandidāti teica. Domāju tikai par 

to, ko es varētu pateikt. 

Kādas bija Tavas sajūtas, kad uzzināji, ka esi ieguvusi 

visvairāk balsu? 

Tajā liktenīgajā piektdienā es staigāju apkārt diezgan 

skumja, mēģināju apjēgt, ko es vispār biju izdarījusi, 

taču tad klasē ienāca Tessa ar “Mežezeru” kliedzot: 

“Tu esi ievēlēta, Monna!” No sākuma nespēju tam  

noticēt. Mana mamma par kandidēšanu nemaz nezi-

nāja, tikai tad, kad mani ievēlēja, es viņai uzrakstīju 

īsziņu: “Es esmu prezidente.”. Viņa bija pārsteigta, 

nesaprata, kāpēc es viņai neko nebiju stāstījusi. 

Vai darbs kā skolas prezidentei ir tāds, kādu Tu to biji 

iedomājusies? 

Es zināju, ka būs jāstrādā, ka varbūt nebūs brīvu die-

nu, kad atpūsties. Taču es biju gatava uz visu, un ta-

gad zinu, ka jādara ir daudz. Saplānot var visu un nav 

tik traki kā  no sākuma likās. 

Kas ir Tavā darbu saraksta augšgalā? 

Vēlos attīstīt Liepājas skolu sadraudzību un uzlabot 

jau tradicionālos skolas pasākumus, padarīt katru no 

tiem unikālu un no citiem atšķirīgu. 

Vai esi apmierināta ar paša parlamenta darbību? 

 Ir grūti pierast pie tā, ka mēs esam tik daudz, taču 

visi ir varoši un daroši. Daži tiešām ir man lieli palīgi 

un dara ļoti daudz, lai uzlabotu parlamenta darbību. 

Visgrūtāk ir parlamenta sēdēs, jo tad ir jāuzrunā gru-

pa, kurā katram ir ko teikt. Ar katru individuāli izrunā-

ties un viņus uzklausīt ir lieliski, taču tas ne vienmēr ir 

iespējams. 

Ko Tu vēlies pavēstīt visiem lasītājiem? 

Nebaidieties, ja jums ir kāda ideja vai ieteikums, sa-

meklējiet mani un pastāstiet! Strādāsim,  lai kopā va-

ram tās realizēt! Esmu ļoti atvērta jaunām idejām! 

Dāvis Petrovics 

13. klase- 

Annija Barona 

Pastāsti par sevi! 

Šobrīd mācos Rīgas Stradiņu universitātē 1.kursā par 

ārstu. Mācības nav vieglas, bet nav arī tik grūtas. At-

liek arī brīdis brīvajam laikam. Vēl neesmu izlēmusi 

konkrēti par kādu ārstu, bet man ir laiks padomāt. 

 

Kā Tev visvairāk pietrūkst? 

Pietrūkst pati Liepāja kopumā. Vide bija tik pierasta, 

un cilvēki visapkārt - pazīstami. Arī šobrīd es satieku 

sev tuvos, bet tas notiek daudz retāk. 

Kāda ir Tava labākā atmiņa no skolas gadiem? 

Grūti izvēlēties… ir daudz labu atmiņu. Viena varētu 

būt, ka reiz Ziemassvētkos, kad klasē spēlējām sle-

peno draudziņu, saņēmu šokolādes kalendāru. Tas 

tiešām mani iepriecināja, vienmēr biju vēlējusies ko 

tādu reiz saņemt! Ā, un vēl reiz ar klasesbiedriem 

devāmies uz Rīgu. Diemžēl tā bija mūsu vienīgā ek-

skursija vidusskolā, bet vienalga bija ļoti jauki! 

Vai ir kāds notikums, ko nekad neaizmirsīsi? 

Noteikti tās ir sajūtas, kad pirmo reizi izstaigāju visus 

ģimnāzijas gaiteņus un stāvus. Atceros tikai dažas 

ainas, bet sajūtas bija jaukas. Kā arī tas, ka reiz ar 

klasesbiedrenēm 7. vai 8. klasē mājturībā cepām 

pīrādziņus. Tie bija tik ļoti gardi, ka vēl šodien iz-

mantoju šo recepti. 

Kas uzlabo Tavu omu tumšajos rudens vakaros? 

Garastāvokli uzlabo silta tēja, kāda filma. Visbiežāk 

romantiska komēdija vai vienkārša komēdija kopā ar 

ģimeni vai draugiem. 

Kā palutini sevi pēc mācībām? 

Vislabākā atpūta ir kāds sporta veids, jo palīdz man 

atbrīvoties. Skriešana, vingrošana, došanās uz uni-

versitātes sporta zāli vai trenažieriem. 

Ko tagad, dzīvojot Rīgā, novērtē visvairāk? 

Laikam tās būs izklaides un izglītības iespējas. Bet, ja 

man būtu izvēles iespējas, tad vienalga labāk būtu 

Liepājā. 

Kāds ir Tavs dzīves mērķis? 

Pagaidām tiecos būt par labu ārstu, lai varētu palī-

dzēt cilvēkiem. Domāju, ka mani mērķi vēl mainīsies, 

bet šobrīd tās būtu cītīgas mācības. 

Vai ir kāda lieta, kas vienmēr ir ar Tevi? 

Hmm,… nu laikam jau tomēr tas ir klasiskais variants 

– telefons. Tas noder, gan, kad vajag kādu sazvanīt, 

gan navigācijas izmantošanai. Ā, un, protams, tas ir  
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pulkstenis! Ja telefons ir kaut kur aizmirsts, tad pulk-

stenis gan man vienmēr ir pie rokas! 

Līga Kone 

KUR STUDĒT??? 
Šis „Kliedziena” atvērums ir pavisam kas jauns un šajā avīzē vēl nepieredzēts, taču tagad, mīļais lasītāj, Tev 

būs iespēja katru mēnesi lasīt manis veidotu rakstu par studiju iespējām gan Latvijā, gan ārzemēs. Ja esi div-

padsmitais, tad iespējams, Tu atradīsi šeit ko noderīgu tieši sev, ja esi vienpadsmitais vai desmitais, iespē-

jams, jau laicīgi sapratīsi, ko tieši Tu meklē, taču ja esi no pamatskolas, vēl jo labāk! Esi drošs, ka zināsi, kur 

meklēt atbildes tad, kad pienāks laiks uzdot attiecīgo jautājumu.:) 

Rīgas Stradiņa universitāte 

Daudzi, izdzirdot šo nosaukumu, uzreiz iedomājas, ka šī universitāte ir cieši saistīta ar medicīnu, kas īstenībā ir 

taisnība, jo šajā universitātē vairākums fakultāšu ir saistītas ar medicīnu, taču nebūt nav tā, ka Rīgas Stradiņa 

universitātē studijas rit ap to vien. Šajā universitātē ir iespēja studēt sekojošas profesijas: 

Eiropas studiju fakultāte: ir valsts pārvaldes, diplomā-

tijas, pasaulē konkurētspējīgas uzņēmējdarbības, biz-

nesa vadības, mārketinga un reklāmas speciālistu iz-

augsmes vieta.    

Farmācijas fakultāte: ir viens no RSU vecākajiem un 

prestižākajiem studiju virzieniem. Augstākās farmacei-

tiskās izglītības vēsture Latvijā aptver vairāk kā 90 ga-

du laika posmu, un jau sesto gadu desmitu to piedā-

vā RSU farmācijas fakultāte. 

Juridiskā fakultāte: RSU juridiskā fakultāte nodrošina 

pilnu tiesību zinātnes studiju ciklu – akadēmiskajām 

vai profesionālajām bakalaura un maģistra studijām 

līdz doktorantūrai. 

Komunikācijas fakultāte: izglīto sociālu zinātņu baka-

laurus un maģistrus komunikācijas zinātnē ar zināša-

nām un prasmēm žurnālistikā un sabiedriskajās attie-

cībās, kā arī Eiropas procesos ieinteresētus bakalaura 

un maģistra līmeņa speciālistus socioloģijā. 

Medicīnas fakultāte: RSU vecākā, tradīcijām bagātākā 

un uz modernām tehnoloģijām balstītā fakultāte pie-

dāvā apgūt kvalitatīvu un modernu medicīnas izglītī-

bu, kas ir augtu novērtēta gan Latvijā, gan arī citās 

pasaules valstīs. 

Rehabilitācijas fakultāte: piedāvā apgūt bakalaura un 

profesionālās studiju programmas ne vien fizioterapi-

jā, bet arī ergoterapijā, audiologopēdijā, ortozēšanā 

un protezēšanā, un uztura zinībās. 

Sabiedrības veselības un sociālās  labklājības fakultāte: 

Iespēja studēt tādas programmas kā māszinība, vec-

māte, sabiedrības veselība, sociālais darbs, veselības 

sports, veselības sporta speciālists. 

Stomatoloģijas fakultāte: Zobārstniecība, zobu higi-

ēnists. 

Tālākizglītības fakultāte: Ir iedalīta trīs virzienos – rezi-

dentūrā (ārstu kvalifikācijas iegūšanā), kursu daļa 

(piedāvā sagatavošanās kursu skolēniem, lai sekmīgi 

nokārtotu vidusskolas centralizētos pārbaudījumus un 

iestājpārbaudījumus RSU)  un atvērtajā universitātē 

(brīvi izvēlēto lekciju un praktisko nodarbību apmek-

lēšana).  

Ārvalstu studentu nodaļa: Šajā programmā piedalās 

studenti no ārvalstīm un apgūst tādas programmas kā 

māszinību, farmāciju un rehabilitāciju. Šīs program-

mas ir veidotas angļu valodā, taču nereti arī Latvijas 

studenti izvēlas studēt angliski. 

Liepājas filiāle: RSU filiāle Liepājā ir vienīgā koledžas 

līmeņa izglītības iestāde Latvijas rietumu reģionā, kas 

sniedz iespēju iegūt pirmā līmeņa profesionālo aug-

stāko izglītību medicīnā. (Māsa, vecmāte, ārsta palīgs, 

fitnesa treneris). 

Studijas Nīderlandē 

Universitātēs apgūstamas bakalaura studiju programmas (ilgums 3 gadi) un maģistra studiju programmas 

(ilgums 1-2 gadi). Bakalaura studiju programmas ir vairāk piemērotas tālākām studijām maģistrantūrā nekā 

darbam. Vēl pēc 4 gadu pilnā laika pētniecības studiju programmas universitātes profesoru vadībā un sekmī-

gas disertācijas aizstāvēšanas var iegūt doktora grādu. Nīderlandes Profesionālo universitāšu studentiem pēc 

četru gadu studijām piešķir bakalaura grādu, ko pielīdzina pirmajam profesionālajam grādam. Līdzīgi kā aka-

dēmisko universitāšu bakalaura grāda ieguvēji  arī profesionālo universitāšu bakalaura grāda ieguvēji var tur-

pināt studijas maģistrantūrā, taču šīs studijas valdība nefinansē. Vairāk informācijas Study in Hol-

land mājaslapā. 

Universitātes, atvērtās durvis, programmas un sīkāka informācija: 

08. novembris, 2014 

FONTYS University of Applied Sciences (Eindhoven). 

Šādas programmas: 

Electrical & Electronic Engineering 

Engineering Physics 

Industrial Engineering & Management 

Information & Communication Technology 

Mechanical Engineering 

Mechatronics Engineering 
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14 – 16. novembris, 2014  

NHTV University of Applied Sciences (Breda). Šādas 

programmas: 

*Bachelor of Science Tourism 

*International Hotel Management 

*International Leisure Management 

*International Logistics and Economics 

*International Logistics Engineering 

*International Real Estate and Facility Management 

*International Tourism Management 

*International Built Environment 

*International Spatial Development 

*International Traffic Management 

Pārvarēt sevi tādu, kāds esi, un veidot sevi tādu, 

kādam ir jābūt - lūk, cilvēcības būtība. Būt vai nebūt 

cilvēcīgam - ir atkarīgs tikai no katra paša. 

Neliela nepacietība spēj aizšķērsot  

ceļu lielām iecerēm. 



 13 – 15. novembris, 2014 

SAXION University of Applied Sciences (Enschede). 

Šādas programmas: 

Art & Technology 

Business Information Technology 

Electrical & Electronic Engineering 

Game Design & Production 

Game Engineering 

International Business & Management Studies 

International Finance & Accounting 

International Human Resource Management 

IT Service Management 

Physiotherapy 

Software Engineering 

Textile Engineering & Management 

Datums virs katras universitātes ir atvērto durvju 

laiks.:) 

Tev jāmaksā tikai par lidojumu jeb nokļūšanu Nīder-

landē, universitāte samaksās par pārējo (viesnīca, 

ēšana utt.) 

Kā tur nokļūt? 

Lidojumi jāskatās sekojošos maršrutos, jo tieši šajās 

lidostās notiks sagaidīšana: 

Riga - Brussels (RyanAir) www.ryanair.com 

Kaunas - Brussels (Ryanair) 

Riga – Dusseldorf (Ryanair) 

Riga – Amsterdam Schipho (Airbaltic) www.airbaltic.lv 

Riga - Eindhoven (WizzAir) www.wizzair.com 

Protams, pastāv vēl daudzi un dažādi veidi, kā tur 

nokļūt, bet augstākminētie varētu būt tie lētākie. 

Kā pieteikties? 

Lai pieteiktos, raksti un dari zināmu, kura universitāte 

un kura programma Tevi tieši interesē, un Tev dos 

tālākās norādes, kā rīkoties. 

Kad pirkt biļeti? 

Biļeti labāk pirkt, kad saņemts apstiprinājums par Ta-

vu dalību atvērtajās durvju dienās, bet, ja cena ir laba 

un apstiprinājums vēl nav saņemts, tad vari uzņem-

ties risku, jo vajadzētu akceptēt jebkurā gadījumā; 

Ja ir kādi jautājumi, droši dod ziņu vai raksti uz e-

pastu: liene@unify.lv 

Nevilcinies, vietu skaits ierobežots! Izmanto iespēju 

visu redzēt klātienē! 

Sīkāku informāciju vari iegūt sekojošajā mājas lapā: 

http://viaa.gov.lv/  

Diāna Vereščagina 

Par atvērto durvju dienu Nīderlandē 

TERĒZE RECENZĒ 
(Terēze iesaka, recenzē un pastāsta)  

Ziņojums no tāltālās karaļvalsts – Rīgas. Terēze iesa-

ka. Atceros, ka jau pagājušajā gadā likās, ka tiek re-

dzēts un darīts ārkārtīgi daudz, bet tagad, kādu die-

nu izlaižot kaut vienu “kulturālu” pasākumu, liekas, ka 

esmu palaidusi garām dzīvi. Šobrīd studēju Kultūras 

Akadēmijā teātra un kino producēšanu (ja kādam tas 

vispār interesē). Jāsaka godīgi, katru dienu nopriecā-

jos, ka esmu tur, kur esmu, un daru to, ko daru, un 

dzīvoju tur, kur dzīvoju. Arī šogad turpināšu dalīties 

iespaidos ar jums par redzēto un izjusto ar vairākiem 

papildinājumiem un atņēmumiem. Lūkojiet! 

Un tagad uz sērkociņiem izlozējam trīs laimīgos uz-

varētājus, par ko pastāstīt.  

“Endij Vorhol, tas tu?”. Kādas producentu apvienības 

un Jaunā Rīgas Teātra aktieru veidota izrāde par En-

diju Vorholu, viņa fabriku un mūzām sieviešu izskatā. 

Popārta karalis Endijs (Andis Strods) nieka pusotrā 

stundā ļoti uzskatāmi nodemonstrē savu personību 

un mākslas darbu radīšanu. Lieku četras acis (tas 

skaitās ļoti labi).  

“Situāciju telpas”. RIGA2014, tāpēc uz Rīgu tiek vests 

daudz kas ļoti labs, arī Vācijā mītošais Rimini Pro-

tokls, kas ir kā teātris un izrāžu veidotāju grupiņa un 

kaut kas tāds. Šoreiz tās ir “Situāciju telpas”, kas dar-

bojas kā simulāciju spēle, kur aktieris esi tu pats, un, 

ceļojot cauri dažādām telpām un virtuālām telpām 

arī ar planšetes palīdzību, izdzīvo dažādas situācijas, 

galvenokārt saistībā ar karu pasaulē, politiku, globali-

zāciju un citām aktuālām tēmām.  

“Indulis un Ārija”. Jā, tepat Liepājā. Tas bija ārkārtīgi 

skaisti, un es biju ļoti patīkami pārsteigta. Tik plastiskā 

un labi izstrādātā veidolā es atsevišķus Liepājas Teāt-

ra aktierus nebiju redzējusi. Runā gan, ka paša Raiņa 

vadmotīvs bija nedaudz nojaukts, taču tomēr pati 

izrāde bija jauka un skatāma. Tā kā nebija tekstu, ļoti 

daudz darbojās ar simboliem, kurus nav nemaz tik 

viegli “atkost”. Viena no “must see” izrādēm. 

Izrāde 
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Cienījams cilvēks nav domājams bez plašām zinā-

šanām un gara spēka. Smaga ir viņa nasta un ilgs 

ir viņa ceļš. Cilvēcība - viņa nasta, vai tā ir smaga? 

Tikai nāve ir viņa ceļa nobeigums, vai tas ir ilgs?  

Neraizējies par to, ka neieņem augstu amatu. Rū-

pējies par to, lai tu būtu cienīgs ieņemt augstu 

amatu. Neraizējies par to, ka tevi neatzīst. Rūpējies 

par to, lai tu būtu cienīgs, ka tevi atzīst. 
 



Mūzika 

Džezs un Chet Baker 

Kas pie tā ir vainīgs – rudens vai iekšējais stāvoklis? 

Kāpēc džezs? Tā taču skaitās skumjā mūzika, bet 

tomēr tā ir tik ļoti skaista (vismaz klasiskajā izpildīju-

mā). Šī brīža superfavorīts – Čets Beikers (jā, ar “B” 

Feikera fani). It kā jau ir tā, ka vistalantīgākie un ra-

doši aktīvākie, un visādi citādi atzīti cilvēki iekšēji ir 

ļoti nelaimīgi, kaut vai tas pats Čārlzs Bukovskī, kas 

raksta vienus no skaistākajiem dzejoļiem par mīlestī-

bu, kamēr pats piedzēries no vīna apakšbiksēs sēž 

uz sasmirduša dīvāna ar pamatīgi ataugušiem bār-

das rugājiem. Līdzīgi ir arī ar Beikeru. Ārkārtīgi skais-

tās un reizē skumjās mūzikas radītājs un izpildītājs 

bija neglābjams un nelaimīgs alkoholiķis, bet tas lai-

kam palīdz veidot to skaisto ap viņa mūziku. 

Ieteikumi 

Nu, nu, nu! (sarāju sevi) Pati gan vēl neesmu redzē-

jusi, bet iesaku gan jums, gan sev. Latvijas kino 

“industrija” nereti liek pie sevis paķiķināt par savu ap-

jomu jeb tās nelielumu. Filmas rašanās Latvijā jau 

vien ir notikums, līdz kuram ir ārkārtīgi grūti nonākt 

gan finansiālā, gan citāda atbalsta ziņā. Jaunais reži-

sors Andris Gauja dāvā mums savu “Izlaiduma gadu” 

par skolotājas un skolēnu attiecībām un to, kas no-

tiek, kad tās kļūst pārāk tuvas. Par filmu domas ir da-

lītas. Cilvēki to vērtē gan kā labu, gan sliktu, tāpēc 

vien filma ieintriģē un liek to noskatīties. 

Izlaiduma gads 

Es agrāk pat nebiju aizdomājusies par tādu mākslas 

paveidu kā konceptuālā rotaslieta. Pagājušomēnes 

nīderlandiešu rotu mākslinieks Teds Notens ar savu 

izstādi un instalāciju viesojās Rīgā, galerijā “Putti”. 

Mākslinieka darbiem raksturīgajā revolvera formā uz 

nagliņām bija izvietoti 500 spilgti rozā gredzeni ar 

nosaukumu “Miss Piggy”. Ideja ir sekojoša, tu ierodies 

ar savu gredzenu un samaini to pret kādu no Pigijām. 

Šī instalācija tiek veidota piecās pasaules pilsētās, un, 

pēc visu gredzenu savākšanas, tie tiks nodoti māksli-

nieka rokās, lai taptu jau lielāka instalācija. Stay tu-

ned! 

Izstāde 

Wanna swap your ring?  

Iedvesma 

Pašiedvesma, sevis izaugsme, vide un tās smarža – 

parādības, kas šomēnes mani iedvesmo. Par pašie-

dvesmu un sevis izaugsmi stāstīt īsti nav vērts, jo tas 

ir atkarīgs tikai un vienīgi no katra paša un attiecīgās 

personas interesēm. Un no tā varam pāriet uz nāka-

majām parādībām – vidi un tās smaržu, kas visbie-

žāk ir tas, kas iedvesmo mani. Kaut kādā ziņā varbūt 

pat apbrīnoju tos cilvēkus, kas var pārslēgties vaja-

dzīgajā režīmā jebkurā vietā un laikā. Manā gadīju-

mā daudz kas atkarīgs no vides, kas ne vienmēr iz-

dodas. Pedējā laika aromāts, kas palīdz, ir vīraki ar 

nosaukumu “Midnight”. Ko, zini, varbūt jums arī pa-

līdzēs. Priekā! 

Terēze Šulca 

STILA LAPPUSE 
Sveiks, lasītāj! Šogad mums- Laurai un Aleksai ir tas lielais prieks rakstīt skolas avīzes stila lappusi. Tā kā 

mums patīk mode, un cenšamies ģērbties interesanti, ieteiksim jums, ko ģērbt, kādi „printi*”, krāsas ir modē 

un ko mēs pašas labprāt ģērbjam, kā arī intervēsim dažādus cilvēkus, uzzinot to domas par modi.  

Urrā, tik modīgi krāsainu rudeni pasaule sen nav piedzīvojusi! Mums prieks, ka arī šajā sezonā viss „trakais” ir 

beidzot novērtēts, sākot ar spilgtām krāsām, beidzot ar visdažādākajām apģērbu detaļām... pat tie, kuri ar 

modi ir uz „jūs”. Noteikti iesakām rudens tendences, kas strauji iekarojušas vietu visā pasaulē. Varbūt Tu vari 

paspēt vēl kaut ko aizņemties priekš sevis!  Ja esi vēlējies „miksēt printus”, bet vēl neesi uzdrošinājies – šis 

rudens ir īstais laiks, aiziet! Droši kombinē visdažādākās apdrukas - ziedi, dzīvnieku raksti, ģeometrija utt. No-

teikti papēti jaunāko dizaineru versijas par šo aktualitāti “Christian Dior”, “Diane von Furstenberg”, “Tory 

Burc”, mūsu pašu dizaineru idejas “Paviljions” un “QooQoo”. Must have** šosezon noteikti ir adījumi, pelēks - 

jaunā klasika, zilās krāsas, visi kaislīgie toņi un dažādas apdrukas. 

Nestilīgajiem 

*printi- apdruka (apģērba apdruka) 

**must have- obligāti/noteikti ir (notekti Tavā skapī 

jābūt) 
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Kad valsts tiek pārvaldīta saprātīgi, ir negods būt 

trūcīgam un nabadzīgam, kad valsts tiek pārvaldīta 

nesaprātīgi - negods būt bagātam un cildinātam. 



Monna Terēze Vītola (12.b), Annija Eve-

līna Berga (11.a) un Sanija Kluce (11.a)  

atbild uz jautājumiem  

par aktuālo modes pasaulē 

Ko Tu šobrīd uzskati par lielāko modes tendenci?  

Monna: Manuprāt, es šausmīgi neeju līdzi modei. 

Nevaru tieši pateikt, jo man patīk gan 20.gadsimta 

stils, gan tas, kas lēnāk ienāk. Es uzskatu, ka dažādī-

ba ir lielākā modes tendence. Liepājā laikam lielākā 

modes tendence ir „I love Liepāja”- skolā novēroju. 

Annija: Vienkāršību. 

Sanija: Pēc manām domām šoruden lielākā modes 

tendence  vēl joprojām ir adījumi un modernas vari-

ācijas ar saldajiem sešdesmit - mini svārki, trapeces 

piegriezuma kleitas, ģeometriski precīzas frizūras un 

pasteļtoņi.  

Kādas krāsas dominē Tavos apģērbos?  

M: Man patīk melnā krāsa, bet es cenšos ielikt arī 

krāsainumu. Nav noteiktas krāsas, jo es mainos. Ir 

puķains, krāsains, melns, zaļš, zils, sarkans, rozā. 

A: Mierīgas, sākot ar baltu un beidzot ar melnu krā-

su. 

S: Manā apģērbā pārsvarā dominē tumšie, melnie 

toņi, bet pa retam cenšos piekombinēt arī ko gaišu, 

lai mazliet atsvaidzinātu ikdienu.  

Varbūt vari nosaukt, kādus dizainerus, no kā iedves-

mojies? 

M: Es iedvesmojos no sava skapja (iesmejas). Katram 

dizainerim ir kāda odziņa, kas man iekrīt acīs, bet es 

necenšos kopēt un ielīmēt. 

A: Velku to, kas pašai patīk, bet iedvesmoties var no 

labiem blogiem, “Tumblr”, “Instagram” profiliem u.c. 

S: Grūti nosaukt dažus konkrētus dizainerus, jo katrs 

izceļas ar ko pavisam citu, un tā kā mans apģērbs 

iespaidojas no garastāvokļa, tad grūti izvēlēties tikai 

no viena vai diviem, parasti iedvesmojos no vairā-

kiem, paņemot no katra to konkrēto lietu vai akcen-

tu, kas vislabāk tobrīd šķiet piemērots. 

Kam, Tavuprāt, šosezon obligāti ir jābūt Tavā skapī? 

M: Manā skapī vienmēr būs vietas kleitām. Meitenēm 

ir jāvelk svārki un kleitas. Vajag daudz siltu drēbju, jo 

skolā ir pavēsi. 

A: Biezam un siltam džemperim, jo skolā ir auksts. 

S: Šosezon skapī parādījušies daži silti vienkrāsaini 

džemperīši, blūzes un jaciņas, bet par vislielāko must 

have manā skapī noteikti ir tumšas pieguļošas bikses, 

vienalga kāds gadalaiks vai laikapstākļi, tām var pie-

kombinēt visu.  

Kas no jaunajām modes tendencēm, Tev liekas pilnīgi 

absurds, un Tu to nekādā gadījumā neuzvilktu? 

M: Ja modē vēl ir uggi, tad tos es sev kājās nevēlos 

redzēt. 

A: Par gaumi jau nestrīdas, bet noteikti nevilktu mu-

gurā neko tādu, kas man neliktu justies ērti. 

S: Noteikti tie ir visāda veida krāsainie dzīvnieku, puķu 

un citu rakstu legingi, kā arī vēl “wedge sne-

akers” (kedas uz platformas), šīs tik tiešām ir lietas ko 

nekādā gadījumā neuzvilktu.  

Aleksa Kaļķe un Laura Tinte 

Sveiciens visiem ģimnāzistiem! Kā jau ikvienu īstu 

mūsu skolas skolēnu, jūs, desmitie, sagaida viens no 

šī mēneša aizraujošākajiem piedzīvojumiem - fukši 

jeb iesvētības! 

Lai gan nu jau pirms diviem gadiem, bet man jopro-

jām fukši ir palikuši atmiņā kā viens no jautrākajiem 

notikumiem skolas dzīvē. Dziedāšana, pumpēšanās, 

zobu pastas maizīšu ēšana un, protams, kārtīga sa-

liedēšanās ne tikai ar saviem klasesbiedriem, bet arī 

citu klašu skolēniem. Noslēgumā - pirmā balle nu jau 

kā īstai ģimnāzistei.  

Pirmdien, pastaigājot pa skolas gaiteņiem, aptaujāju 

dažus sastaptos par to, ko tad sagaida no fukšiem 

šogad. Protams, gandrīz visi desmitie ar nepacietību 

gaida fukšus, bet lielākā daļa atzinās, ka baidās sa-

smērēties, bet to, ka nesasmērēsieties īsti nevaru ap-

solīt, tāpēc labāk uzvelciet kaut ko vienkāršāku! Taču 

vakarā gan būs iemesls sapucēties- fukšu balle, kura 

pirmo reizi remonta dēļ notiks nevis mūsu skolā, bet 

gan LOC Tango zālē. 

Aptaujājot vecāko klašu skolēnus, domas par pagā-

jušajiem fukšiem dalās: ir cilvēki, kuriem nepatika 

kāds uzdevums vai laika apstākļi neapmierināja, bet 

visiem izdabāt nekad nebūs iespējams, taču ziniet, ka 

mēs, divpadsmitie, centīsimies no visas sirds, lai pa-

sākums jums patiktu un būtu interesants! 

Mans vēlējums jums, desmitie, - pieņemiet šo skolu 

par kaut ko vairāk nekā tikai mācību iestādi, un jūs 

redzēsiet, cik daudz jums tā var sniegt! Sāciet jau 

tagad, aizejot uz fukšiem! 

Sigita Sleže 

Mēneša jautājums Tessa un Monna  

mēģina gatavot 
 Vai Tu vēlies ietaupīt? 

Vai Tev ir apnicis ilgi gatavot un visu apēst 

minūtes laikā? 

Tad šis ēdiens ir tieši Tev! 

LĒTI, ĀTRI, GARŠĪGI! 

Nepieciešams :  

maize, Tip Top majonēze, lētākā desa, var arī sieru. 

Darba gaita :  

1. Iegādājieties vislētākās iepriekš minētās preces.  

2. Paņemiet maizi. 

3. Sviesta vietā uzklājiet uz maizes majonēzi. 

4. Nogrieziet 1,5cm biezu desas šķēli. 

5. Var arī pielikt sieru. 

6. Majonēzi bagātīgi pa virsu, lai ir sniega sajūta uz 

šķīvja. 

Kas var būt lētāks, garšīgāks, vienkāršāks par šo? 

Pie šī ēdiena vislabāk ir piedzert tikko spiestu ābolu 

sulu. Tāpēc nopērciet Tip Top kefīru, kas maisiņpakā. 

Tessa Vermahere un Monna Terēze Vītola 
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Draugiem dod tikai tādus padomus, ko viņi ir 

spējīgi īstenot, nekļūstot nepieklājīgs pamudini 

viņus uz labiem darbiem, bet nedari to, ja nav 

iespējams tos paveikt. 

Neceri uz ātriem un nesamierinies ar pieticīgiem 

panākumiem. Steigsies - nesasniegsi iecerēto, būsi 

pieticīgs - neko lielu nesasniegsi. 

Šajā vietā varētu būt Tavs raksts! 


