
Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas avīze

Šķiet tik neparasti, kā iededzot 
Ziemassvētku lampiņas, sajūtot 

mandarīnu smaržu, mūs pārņem svētku 
sajūta. Manuprāt, šo sajūtu pamatā nav 
materiālas vērtības, bet gan cilvēki. 
Ziemassvētku sajūtas patiesībā rada nevis 
spožās eglīšu gaismiņas, bet gan cilvēku 
sirdis. Laipns vārds, silts smaids, izpalīdzīga 
roka. Lai darītu labu, nevajag daudz.
Gaismu kādā kundzē, kurai nepieciešami 
līdzekļi, lai mājās nebūtu jāsalst, un 
puisī, kurš par spīti dzīvei bērnu namā, 
izdzīvojot ar minimālu stipendiju, 
joprojām turpina smaidīt un attīsta 
sava basketbolista talantu, iedegs mūsu 
skolas skolēnu savāktie ziedojumi. Dzīvot 
pilnvērtīgu dzīvi daudziem no mums ir 
pašsaprotami, kamēr šie cilvēki par to tikai 
sapņo. Kopīgiem spēkiem mēs viņu sapņus 
piepildām, un ticiet man, gaisma iedegas 
arī mūsos pašos. 
Citiem dodot, mēs iegūstam. Vai arī tu to 
pamanīji skolas labdarības koncertā  “Atver 
savu sirdi”? Cik spoži mirdzēja skolēnu, 
skolotāju un vecāku acis, vienojoties 
noslēguma dziesmā, un cik siltas sajūtas 
ieplūda sirdī, dodoties mājup no labdarības 
koncerta. 
Ziemassvētkus mēs dēvējam par labestības 
laiku, kad viens otram dāvājam šo sajūtu. 
Cilvēki piedod sen nepiedoto, ziedo un 
ieklausās cits citā nedaudz vairāk.  Taču 
ziedojuma kastītes pie veikalu kasēm 
neizzūd līdz ar svētku izskaņu. Tāpat arī 
būt par brīvprātīgo un palīdzēt nelaimē 
nonākušajiem ir iespējams ik dienu. 
Gribu aicināt jūs vairot labu ne tikai 
šodien un ne tikai svētku laikā. Saglabāsim 
labestību un saskaņu visa gada garumā. Jo 
pats svarīgākais, kas dzīvē var būt, ir mīlēt 
un mīlētam būt! 
Mīlestības un saticības pilnus svētkus 
ikkatrā ģimenē!
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VALSTS SVĒTKI SKOLĀ
Ādolfija Ieva Litavniece 11.a

Novembris ir gaismas 
laiks, kas veltīts 
Latvijai!
Mēs mīlam šo zemi, 
kuras dzimšanas 
diena apliecina, ka 
arī vistumšākajā laikā 
var dzimt gaisma  – 
gan no svecītēm, ko 
dedzam, gan no mūsu 

siržu siltuma. Arī šobrīd katra laba doma 
un darbs kļūst par daļiņu apliecinājumam, 
ka spēsim palīdzēt savai Latvijai uzziedēt 
spēkā un lepnumā.
Bet ko mums patiesībā nozīmē būt 
piederīgiem valstij,  tautai? Kā mēs 
paši sevi varam identificēt starp citām 
pasaules tautām? Un vai mēs paši maz 
jūtamies cienīgi nest savu tautību, vai 
arī uzskatām to par nicinājumu sev, 
vēlēdamies būt citādi, kā mēs esam? 
Uz šiem un citiem jautājumiem atbildes 
sniedza latviešu valodas un literatūras 
skolotāja Kristīne Roze.
Kas ir Latvija?
Latvija ir mana dzimtā zeme un manas 
mājas. 
Kā tiek atzīmēti valsts svētki Jūsu 
ģimenē?
Valsts dzimšanas diena noteikti ir svētki, 
bet, tā kā tie ir liela mēroga -valsts- 
svētki, tad priekšroka tiek dota   “lieliem” 
pasākumiem, piem., kāda svētku koncerta 
kopīgam apmeklējumam. Skaisti ir  redzēt, 
kā deg svecītes ģimnāzijas logos, bet sveces 
svētkos vienmēr deg arī mājās.
Kā Jūs izprotat vārdu „patriots“? Vai Jūs 
jūtaties piederīga šim terminam?
Par patriotu mēs tradicionāli dēvējam 
cilvēku, kas mīl savu dzimteni, tautu, 
ir uzticīgs savai dzimtenei, tautai, 
pašaizliedzīgi darbojas to labā.  Es piekrītu, 
ka būt patriotam nozīmē tieši to. Bet 
patriotismu, tāpat kā mīlestību, uzticību, 
pašaizliedzību, nav iespējams nosvērt vai 
izmērīt. Tā ir iekšēja izjūta, kas mudina tā 
rīkoties, dzīvot. Es noteikti nepiederu tiem 
cilvēkiem, kas skaļi un publiski izrāda savas 
jūtas, bet uzskatu, ka, pašaizliedzīgi darot 
savu ikdienas darbu, apzinoties lojalitāti 
savai valstij, varu sevi uzskatīt par patriotu.
Ko Jums nozīmē būt piederīgai Latvijas 
valstij un  tautai?
Arī piederības izjūta nav viennozīmīgi 
interpretējams jēdziens. Manuprāt, 
piederība valstij rodas, ja mūs kaut kas 
saista ar konkrēto vietu- mēs te dzīvojam, 
strādājam, te dzīvojuši mūsu senči, te ir 
cilvēki, ar kuriem runājam vienā valodā. 
Tas ir pamats. Latviešu literatūras klasiķis 
E. Virza  rakstīja: „Jo kas tad tauta ir? Tā 
ir noslēgtas debesis, kur zvaigžņu vietā 
mirdz un laistās ģimenes, kas visas griežas 

ap māju, no kuras tās cēlušās.“
Kā mēs kā tauta varētu identificēt sevi starp citām pasaules tautām?
Man liekas, ka vienas no spilgtākajām identifikācijas zīmēm jebkurai tautai, arī latviešu, 
rodamas tās kultūrā un tradīcijās. Piemēram, mums ir Latvijas kultūras kanons, kurā 
definētas 99 kultūras vērtības, kā latvju dainas, rudzu maize, Lielvārdes josta, arī 
sasniegumi kino, literatūrā, arhitektūrā utt.
Vai Jūs jūtaties cienīga nest savu piederību tautai godam vai arī uzskatāt to par 
nicinājumu sev, vēlēdamies kaut būtu citādāk?
Skolā mēs  esam kādas klases vai skolotāju kolektīva daļa. Mēs šeit mācāmies, strādājam, 
un vajadzētu būt, ka mums sava kolektīva dēļ vai kolektīvam mūsu dēļ nav jākaunas. 
Visaugstākā piederības pakāpe, manuprāt, ir lepnums par piederību, gods būt piederīgam. 
Lepnums un gods ir arī 2 no 4 mūsu skolas darbību raksturojošiem vārdiem, kurus, starp 
citu, definējuši paši skolēni. Tas ir svarīgi, lai esi piederīgs. Tāpat ir ar tautu. Es piedzimu 
ģimenē, kurai ir latviešu saknes, piederība savai tautai man liekas gluži dabiska. Taču būt 
piederīgam nozīmē arī būt atbildīgam.

Arī novembris skolā ir notikumiem bagāts laiks. 11.novembra rīts iesākās ar izglītības 
sektora rīkoto viktorīnu „18 soļi manā Latvijā”, 
kuras laikā 7. – 12. klašu skolēniem tika dota 
iespēja pierādīt savas zināšanas par Latvijas 
vēsturi un citām ar mūsu dzimteni saistītām 
tēmām. Uzdevumi bija dažādi – sākot ar 
Latvijas Republikas prezidentu atpazīšanu un 
beidzot ar valsts svētku datumu nosaukšanu.  
Bet paralēli tam skolas sporta zālē savu fizisko 
sagatavotību varēja pārbaudīt ikviens skolas 
audzēknis, piedaloties Sporta sektora rīkotajā 
roku laušanās čempionātā „Vai Tevī mīt spēks”.

Lāčplēša dienas vakarā Čakstes laukumā norisinājās svētku koncerts, kam sekoja 
tradicionālais lāpu gājiens uz Ziemeļu kapiem 
un piemiņas pasākums pie Brīvības cīnītāju 
pieminekļa. Tā kalpoja par iespēju ikvienam 
mūsu skolas pārstāvim iedegt liesmu lāpas 
galā un būt vienotiem savā ticībā latviešu 
tautai, jo lāpu ugunis simbolizē mūsu tautas 
garu un spēku neļauties pazemojumam vai 
pāridarījumam.

Pirmdien, 14.novembrī, un visas nedēļas 
garumā daudzi mūsu skolas skolēni devās uz 
kino „Balle” skatīt latviešu režisora Viestura 
Kairiša spēlfilmu “Melānijas hronika“. 
Jaunības sapņi, dzīves labākie gadi, veselība, 
mājas, vīrs, dēls, sava zeme – padomju vara 
to visu atņēma, taču viņa izdzīvoja. Izdzīvoja, 
lai piedzīvoto pierakstītu un lai arī nākamās 
paaudzes neaizmirstu stāstu, kurā ar varu 
tikām ierauti mēs visi. Filma veidota pēc rakstnieces Melānijas Vanagas atmiņu romāna 
“Veļupes krastā” motīviem.

Visa Latvija 11. novembrī svin Lāčplēša dienu, jo Rīgas aizstāvji atsit Bermonta armijas 
uzbrukumu Rīgai, tādējādi gūstot pārsvaru un iespēju ienaidnieku uzveikt pavisam. 
Liepājnieku Lāčplēša diena ir 14. novembrī, kad Bermonta armija cerēja ieņemt mūsu 
pilsētu, bet, pateicoties mūsu pašaizliedzīgajiem Liepājas aizstāvjiem, pilsēta tika 
nosargāta un Bermonta karaspēks padzīts,“ skaidro Latvijas un pasaules vēstures skolotāja 
Baiba Mackiala.
„Lai pieminētu un godinātu mūsu varoņus, 
14. novembra bulvārī „Redāna” fortos 
notika pasākums, kurš tika organizēts gan 
kā konkurss 7.-9. klašu skolēniem, gan 
kā sava veida mācību stunda, kuras laikā 
Liepājas Zemessardzes 44. kājnieku bataljona 
zemessargi mācīja skolēniem ierindas mācību 
un skaidroja vēsturisko situāciju par 1919. gada 
14.novembri”, stāsta skolotāja B. Mackiala.

Proģimnāzistiem vecāko klašu skolēni 
bija sagatavojuši uzdevumus ar militāru 
specializāciju, prasot no skolēniem maksimālu 
disciplinētību un toleranci vienam pret otru, 
tādā veidā skolēni ne tikai sacentās apķērībā 
un izveicībā, bet arī pilnveidoja sadarbības 
prasmes, darot ko jaunu, ikdienā neierastu. 
Ģimnāzisti bija izveidojuši ļoti radošus un 
izglītojošus uzdevumus, tādējādi veicinot arī 
savas organizatoriskās prasmes. Pasākuma 
noslēgumā kā ikkatru gadu visi dalībnieki 
sildījās pie ugunskura, dzerot sarūpēto tēju 
un mielojoties ar pašu izceptām desiņām. 
Pieminot mūsu pilsētas “Lāčplēšus”, skolēni 
aizdedza svecītes cietokšņa mūros.

Visas nedēļas garumā ģimnāzijas bibliotēkā 
tika izvietota izstāde par godu Latvijai 
- vēstures fakti, foto liecības un Latvijas 
izcilnieku veiksmes stāsti. Izstādē bija 
atrodama atbilde uz bibliotēkas nedēļas 
jautājumu - kurš Latvijā populārs cilvēks ir 
teicis šādus vārdus: “ Es esmu lepns par to, 
ka esmu latvietis un ka Latvija ir mana zeme” 
(E.Veidemane „ Dzelzs griezējs un dūja”, 2015, 
SIA Jumava).
 Sirds siltu sveicienu Latvijai un skolas 
audzēkņiem bija sagādājusi arī Liepājas 
Valsts 1.ģimnāzijas bibliotekāre Lāsma Spāģe: 
„Latvijai novēlu arvien vairāk tādu cilvēku, 
kuri parakstās zem iepriekš minētajiem 
Aivara Brīzes vārdiem, un arvien vairāk 
tādu jauniešu, kuri nebaidās no drukātā 
vārda un biežāk ienāk ģimnāzijas bibliotēkā, 
lai palūkotu, kas jauns un interesants tapis 
bibliotēkas pasaulē”. 

Otrdien, 15.novembrī, jau piekto gadu 
Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 12. klašu skolēni devās ekskursijā uz Rīgu, lai kā ierasts 
apmeklētu Okupācijas muzeju, pieminētu kritušos Brāļu kapos un noskatītos kādu teātra 
izrādi. Šogad brauciens bija īpašs, jo tas tika papildināts ar pieturas punktiem, kur reti 
kurš bija viesojies pirms tam. 
Ģimnāzisti ekskursiju atklāja ar Okupācijas muzeja apmeklēšanu. Gida vadībā jaunieši 
izzināja 1941. un 1949. gada izsūtīšanas iemeslus, nometņu vietas un cilvēku likteņus. 
Pirms došanās uz muzeju tika saņemts arī mājasdarbs – intervēt radinieku vai kādu citu 
paziņu, kurš pats ir bijis izsūtījumā vai pazinis kādu, kas ir bijis izsūtīts, tā ļaujot izprast 
izsūtījuma apstākļus ļoti personiskā veidā. 
Pēc muzeja apmeklējuma ģimnāzistiem bija ekskluzīva iespēja viesoties Brīvības 
pieminekļa goda istabā, dzirdēt pieminekļa vēsturisko tapšanas procesu, kā arī uzkāpt 
pašā brīvības simbola smailē, kuras augstums līdzvērtīgs 9 stāvu ēkai. Ar ierakstu -“Ar 
godu, lepnumu, atbildību un vienotību no Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas!” un jauniešu 
parakstiem- tika fiksēta mūsu skolas skolēnu un skolotāju viesošanās Brīvības piemineklī.
Ekskursijas turpinājumā tika apmeklēta Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēka “Gaismas 
pils” un Rīgas Brāļu kapi, lai atcerētos, pieminētu un noliktu svecītes 1. pasaules karā un 
Latvijas atbrīvošanas cīņās (1915 – 1920) kritušajiem karavīriem. 
Dienas izskaņā ģimnāzisti baudīja amerikāņu rakstnieka Kena Kīzija romāna un 
Aleksandra Morfova dramatizējumā tapušo traģikomēdiju „Kāds pārlaidās pār dzeguzes 
ligzdu». Pilna zāle skatītāju un nerimstoši aplausi izrādes beigās apliecināja izcilo 
Dailes teātra aktieru meistarību un to, cik ļoti izrāde skatītājus bija sajūsminājusi. Arī 
ģimnāzistus tai skaitā. 
Paldies ekskursijas vadītājai skolotājai Inetai Drēžei par interesantu, aizraujošu un 
izzinošu ekskursijas organizēšanu!
/Rakstu par 12.klašu ekskursiju sastādīja Līga Kone. Raksts pieejams Liepājas Valsts 1. 
Ģimnāzijas mājaslapā./

Ceturtdien, 17.novembrī,   ļoti gaiša, svinīga aura sagaidīja ikvienu Liepājas Valsts 
1.ģimnāzijas skolēnu jau no paša rīta. Neskatoties uz to, ka visapkārt viss bija pelēks, 
lietains un apmācies, skolā dega sveces, plīvoja karogs un „dega” arī skolēnu sirdis, veidojot 
kādu īpašu dāvanu mūsu Latvijai dzimšanas dienā. Pulcējoties skolas foajē, skolēni 

vienojās kopīgam izaicinājumam - veidot 
„mannequin challenge” jeb manekenu 
izaicinājumu. Kāpēc tieši šādu dāvanu? 
21.gs. audzēkņi vēlējās sveikt mūsu valsti 
mūsdienīgi un ar populāra trenda iezīmi.
Savukārt skolas parlaments bija 
sagatavojis lielu Latvijas kontūru, kuru 
aizpildīja ikviena mūsu skolas klase ar 
sarkanbaltsarkaniem elementiem.
Arī pēc tam svinīgā sajūta tika ienesta 
tālāk skolas lielajā zāle, kad sekoja dažādi 
skolēnu iestudēti uzvedumi 18.novembrim 
par godu. Katram skolēnam tērpa 
neiztrūkstoša sastāvdaļa bija mazais 
karodziņa simbols. Bija liels prieks par 
to, ar kādām pacilātām emocijām tika 
dziedāts par mūsu mīļo valsti, mūsu 
dzimteni, cik pēc tam saviļņojošu runu 
teica skolas direktors Helvijs Valcis 
un filosofijas, vēstures skolotājs Ārijs 
Orlovskis. Neticama vienotības sajūta 
pārņēma ikvienu, kad tika dziedāta valsts 
himna. Kaut šādu brīžu mūsu ikdienā būtu 
vairāk! 

Bet svētki ir noslēgušies, taču gribas cerēt, 
ka šī ir kārtējā atklāsme, cik ļoti mēs mīlam 
Latviju. Tāpēc novēlu katram latvietim 
atrast brīdi pārdomām, lai sajustu savas 
zemes spēku un tautas mīlestību, un cieņu 
vienam pret otru. 

Dievs, svētī Latviju!
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LITERĀRI MUZIKĀLAIS
Līga Kone 12.b

13. KLASE
Elizabete Jansone 10.b

EIROPAS NAKTIS
Dāvis Petrovics 12.b

Ceļošana ir tik aizraujoša! Man šķiet, ka to 
noliegt ir grūti. It īpaši tādam cilvēkam kā 
man, kurš valsti pamet ļoti retos gadījumos. 
Man piedzīvojums jau vien ir brauciens 
912. autobusā līdz Grobiņai.
Pirms dažām nedēļām man tika dota 
lieliska iespēja doties 8 dienu garā 
braucienā uz Strasbūru – Francijas pilsētu, 
kurā atrodas Eiropas Parlaments. Pats 
labākais – šis brauciens bija apmaksāts! 
Varbūt jūs domājat: “Oho, Dāvi! Kas tev 
bija jāizdara, lai iegūtu šādu balvu?” Īsā 
atbilde ir pavisam vienkārša – jāpiedalās 
diezgan viduvēji organizētā pasākumā 2. 
vidusskolā, kurā mūsu komanda ieguva 
2. vietu. Tieši šī iemesla dēļ es jums, mīļo 
lasītāj, iesaku piedalīties un iesaistīties 
visur, kur vien var.
Labi, pietiks par faktiskām lietām, kā tad 
mums tur patiesībā gāja? Ja saku atklāti, 
tad no pašas Strasbūras es atminos 
vismazāk, lai gan tur pavadījām 3 dienas. 
Visspilgtākie piedzīvojumi norisēja pa 
ceļam. Lai tiktu līdz Strasbūrai, ir jābrauc 
cauri vairākām valstīm – Lietuvai, Polijai, 
Čehijai, Vācijai un, visbeidzot, Francijai. 
Jāpiemin, ka nebiju bijis nevienā no 

šīm valstīm, ja neskaita mūsu tuvākos 
kaimiņus.
Pirmā nakšņošanas vieta bija Polijas 
pilsētā Vroclavā. Šī bija mūsu pirmā nakts, 
bijām nosēdējuši autobusā vairāk kā 
desmit stundas, un jāsaka, ka bijām gatavi 
doties ielās. Lielā barā par zaķi braucām 
uz pilsētas centru un gājām, kur vien acis 
rāda. Labi, ka mūsu acis rādīja ļoti jaukas 
sievietes virzienā, kura piedāvāja mūs 
aizvest līdz Vroclavas skaistākajām vietām. 
Gaisā visnotaļ jau virmoja Ziemassvētku 
noskaņa, un pilsētas skaistās dekorācijas un 
tirdziņi lika justies, it kā svētki jau rit pilnā 
sparā. Telefona atmiņa ar fotogrāfijām tika 
piepildīta jau pirmajā dienā.
Otrā nakts tika pavadīta Čehijas 
galvaspilsētā – Prāgā. Par šo pilsētu biju 
daudz dzirdējis, taču jāsaka, ka vārdi to 
nevar pietiekami aprakstīt. Pilsētā bija 
kaut kas maģisks, skaistās ēkas un vietas, 
kuras televīzijas ekrānos redzētas simtiem 
reižu, uzbūra lielisku atmosfēru. Taču par 
viesnīcu, kurā mēs palikām, tik jaukus 
vārdus gan nevarētu teikt. Pirmkārt – 
nekāda wifi. Otrkārt – NEKĀDA WIFI. 
Treškārt – es no centra atgriezos nedaudz 
vēlāk, un mans istabas biedrs bija nolēmis 
ātrāk atslēgties un krākt tik skaļi, ka viņš 
nesadzirdēja savu zvanošo telefonu. Pēc 
15 minūšu bungāšanās, zvanīšanas un 
apsvērumiem gulēt turpat gaitenī, es tomēr 
tiku savā istabiņā. Un nē, istabas biedrs 
nepiecēlās.
Trešā, ceturtā un piektā nakts tika pavadīta 
mūsu maršruta galapunktā. Apskatījām 
Strasbūru, Eiropas Parlamentu un tuvumā 
esošās Francijas pilsētas. Bija patiess prieks 
redzēt veselus 3 latviešus no mūsu pašu 

ģimnāzijas parlamenta plenāra zāles vidū, 
runājot par aktuālām problēmām Eiropas 
dalībvalstu skolēnu komandu priekšā. 
Lieliskas bija arī pilsētā pavadītās naktis, 
padarītie nedarbi viesnīcās un jaunu 
draudzību veidošana un nostiprināšana 
mūsu pašu starpā.
Sesto nakti pavadījām Nirnbergā, Vācijā. 
Ilgi staigājām pa skaisto, taču drūzmaino 
pilsētu, iztērējām pāri palikušo naudu 
melnās piektdienas atlaidēs un bijām 
gatavi doties mājupceļā. Šādā ceļojumā 
tomēr neiztikām bez panikas mirkļa, 
kad mums likās, ka klasesbiedrene nav 
sasniedzama un ir pazudusi. Galu galā 
viss bija kārtībā, taču šādi brīži lika man 
aizdomāties par drošību ceļošanas laikā, it 
īpaši ļoti apdzīvotās pilsētās. Nekad vairs 
neizklīdīsim un iesim baros!
Pēdējo nakti pavadījām Lodzā, pilsētā 
Polijā. Vakaru visi pavadījām vienā 
numuriņā un runājāmies viens ar otru. 
Lieliski bija apzināties, ka daži no mums 
pirms šī brauciena nemaz nezināja viens 
otram vārdu, taču tagad jau mums visiem 
bija kas kopīgs – pavadītais laiks un kopīgie 
piedzīvojumi Eiropas pilsētās, nepiespiestā 
gaisotnē, kurā varējām viens otru iepazīt. 
Atgriešanās Latvijā bija savāda. Šo 8 dienu 
laikā es pirmo reizi jutos tik brīvs, tik 
spontāns. Tev liekas, ka esi neapturams, 
vēlies atcerēties ik mirkli, ik brīdi 
pavadītu ar cilvēkiem, kurus pēc dažiem 
mēnešiem vairs nesatiksi ikdienā. Tieši 
tādēļ šis brauciens bija tik īpašs. Aizbēgt 
no realitātes skolas gaiteņos un apturēt 
neizbēgamo riteni. Tvert katru minūti ar 
šiem draugiem, jo daudz tādu vairs nav 
palicis.

Kad klases sāk cīnīties par mēģinājuma laikiem skolas zālē, skaidrs ir tas, ka līdz otrā semestra noslēgumam nav vairs tālu. Šī gada 
literāro kompozīciju vadmotīvs bija Zentas Mauriņas citāts: „Ja daiļums ir pirmais būtiskais elements latviešu pasaules uzskatā, tad 
otrais ir darbs.” Kāds ir trešais un ceturtais elements latviešu pasaules uzskatā, tas katrai klasei bija jāatrod pašai.
Priekšnesumi, kas lika smaidīt, rosināja domāt, skudriņām pārskriet cauri ķermenim – tik dažādas bija vidusskolēnu sagatavotās literāri 
muzikālās kompozīcijas. Jāatzīst, ka īpaši aktīvas šogad bija 10.klases, 
kuru priekšnesumus par labākajiem atzina arī lielās žūrijas pārstāvji 
- režisors Juris Ločmelis, latviešu valodas un literatūras skolotāja 
Vintra Braša, skolas bibliotekāre Lāsma Spāģe, klases sarindojot šādā 
secībā:

1.vieta – 10.c klase (“Gods piedalīties”)
2.vieta – 10.d klase (“Šeit ir mūsu mājas”)
3.vieta – 10.b klase (“Dzintaru meklējot”)

Par tradīciju ir kļuvusi arī 7. – 9.klašu skolēnu žūrijas jeb Mazā 
žūrijas iesaistīšanās vērtēšanā. Pamatskolnieku vērtējums nedaudz 
atšķīrās no lielās žūrijas:

1.vieta -10.c klase
2.vieta - 11.a klase
3.vieta - 10.a klase

Kāds bija labāko priekšnesumu autoru 10.c klases kompozīcijas 
tapšanas process, un kādas sajūtas klases skolēnus pārņēma tad, 

bija pirmā nopietnā uzstāšanās mums kā 
klasei, kuras laikā vēl vairāk iepazinām 
viens otru.
Ko ieguvāt no piedalīšanās literāri 
muzikālajā pasākumā?
Manuprāt, lielākais ieguvums bija visiem 
kopā uzstāties publikas priekšā un 

apzināties, ka, ja mēs gribam, tad varam  
kaut ko sasniegt. Arī kaut kur citur, ne tikai 
sportā.
Kopumā piedalījās septiņas klases: 10.a, 
10.b, 10.c, 10.d, 11.a, 11.b, 12.b. Paldies 
visām klasēm, kas piedalījās un piepildīja 
piektdienas pēcpusdienu ar tik dažādām 
emocijām!
Kādi bija priekšnesumi kopumā?  Savās 
pārdomās dalās Monta Lešče no 10.c.klases. 
Monta  pati kā piedalījās, tā arī vēroja visus 
citus klašu sagatavotos priekšnesumus. 
Kā vērtē skolēnu ieguldīto darbu literāri 
muzikālo priekšnesumu veidošanā?
Varēja redzēt, ka visas klases bija 
strādājušas rūpīgi. Dažus priekšnesumus 

kad viss jau bija aiz muguras, atbild 10.c 
klases skolniece un viena no priekšnesuma 
scenārija autorēm Aiva Tālberga.
Kāda bija jūsu klases izvirzītā vērtība? 
Gods
Kā vienojāties par vienu kopīgu klases 
vērtību?
Mēs izspēlējām tādu kā vērtību 
spēli. Katrs no mums izvirzīja 
vienu, viņaprāt, visbūtiskāko 
vērtību. Pēc tam šī vērtība bija 
jāpamato sev apkārt sēdošajiem 
klases biedriem, atbildot uz 
jautājumu, “kāpēc tieši tava 
vērtība ir visnozīmīgākā?”. 
Cilvēki, kas bija vienā grupā, 
vienojās par vienu no vērtībām. 
Tādā veidā vērtību skaits arvien 
saruka, līdz palika divas, par 
kurām balsojām. Gala rezultāts 
bija vērtība «gods».
Cik viegli vai grūti bija 
izveidot literāri muzikālu 
kompozīciju? 
Mūsu klasei bija diezgan grūti izveidot 
literāri muzikālu priekšnesumu. Klases 
priekšnesums tika mainīts ik pēc pāris 
stundām. Gala rezultāts pilnīgi atšķīrās no 
sākotnējās idejas.
Kādas bija jūsu sajūtas priekšnesuma 
laikā un pēc tā? 
Bijām diezgan satraukti, jo   līdz pat 
kāpšanai uz skatuves nebija pārliecības par 
priekšnesumu.  Pēc uzstāšanās nebijām 
apmierināti ar paveikto, jo daudz kas 
neizdevās tā, kā bija ieplānots.
Vai, Tavuprāt, priekšnesuma sagatavošana 
saliedēja klasi? 
Priekšnesuma sagatavošana noteikti 
saliedēja mūsu klasi. Iziešana uz skatuves 

varēja vēl pilnveidot, bet kopumā visas 
kompozīcijas atbilda tematikai. 
Kāpēc, Tavuprāt, šāds pasākums tiek 
rīkots ik gadu?
Lai izveidotu priekšnesumu, ir jādara tas, 
kas parasti literatūrā – jāpārdomā tēma, 
jāatrod tās jēga un jāizveido uzvedums.

„Ja daiļums ir pirmais būtiskais 
elements latviešu pasaules uzskatā, 
tad otrais ir darbs”. Kas, Tavuprāt, 
ir trešais un ceturtais elements 
latviešu pasaules uzskatā?
Uzticība un Patstāvība.
Kādas sajūtas Tevi pārņēma, 
pašai piedaloties un vērojot citu 
priekšnesumus?
Neilgi pirms uziešanas uz skatuves 
sākās uztraukums.  Uzkāpjot uz 
skatuves, bija jākoncentrējas vārdiem, 
tāpēc aizmirsu uztraukties. Pēc tam, 
vērojot citu priekšnesumus, bija 
gandarījums, ka mums kā otrajiem, 
kas uzstājās, viss ir aiz muguras, bet 

citiem viss vēl priekšā.
Ko ieguvi, piedaloties literāri muzikālajā 
pasākumā?
Sapratu citu klašu vērtības – katrai tā bija 
citādāka. Personīgi es pilnveidoju savas 
uzstāšanās spējas un attīstīju sadarbību ar 
klasesbiedriem.
Lai gan pasākuma formāts ik gadu ir 
nemainīgs, man jāatzīst, ka arī šī gada 
priekšnesumi, salīdzinot ar citiem gadiem 
krietni atšķīrās. Skolēnu radošums, 
spēja sadarboties un īstenot iecerēto 
skatītājiem ļāva baudīt patiesi saturiskus 
priekšnesumus. Liels paldies jāsaka 
literatūras skolotājiem, kuri iesaistījās 
un deva padomus skolēniem veiksmīgu 
kompozīciju veidošanas procesā! 

Sveiki visiem ziemas skaistākajā un gada pēdējā mēnesī- decembrī! 2016. gads aizskrējis vēja spārniem, un tūlīt, 
tūlīt jau jāsveic Jaunais 2017.gads. Ceru, ka šis gads nesis pārmaiņas, dažādus piedzīvojumus un notikumus, 
ceru, ka labo lietu bijis vairāk nekā slikto un veiksmes vairāk kā neveiksmes. Lai nu kā, iesaku ieritināties zem 
siltas sedziņas ar kādu tējas krūzi rokās, izbaudīt šo mierpilno Ziemassvētku laiku un iepazīties ar 2016. gada 
pēdējo „13. klases” varoni- Eldaru Trapučku. Eldars ir aktīvs jaunietis, kurš šogad absolvēja Liepājas Valsts 1. 
ģimnāziju. Intervijas laikā Eldars dalījās savā pieredzē un notikumos, kas notikuši pēc vidusskolas beigšanas.
Ir pagājis jau krietns laiks kopš absolvēšanas. Vai esi students, un ja tā, kādas sajūtas Tevī tagad ir, esot 
studentam?
Esmu, esmu students. Kādas sajūtas? Nevarētu teikt, ka ļoti kaut kas ir mainījies, sajūtas ir tādas pašas, jācenšas 
un jāmācās tāpat kā vidusskolā. P.S vairāk brīvdienu var atļauties.

Kad un kā saprati, par ko vēlies kļūt nākotnē?
Noteikti vienā dienā cilvēks nevar izdomāt, par ko vēlas kļūt nākotnē. Pie manis šī atbilde nāca ar gadiem, sapratu to tikai tad, kad bija 
jau par vēlu. Jāsaka, ka ar laiku nāk jaunas iespējas un idejas, kā to realizēt, tikai jābūt gribasspēkam.
Kā Tava ģimene pieņēma šo lēmumu?
Ģimene ir vienmēr bijusi mans atbalsts, visos lēmumos ir kopā ar mani.
Kā spēji izlemt, kurā augstskolā studēsi, un vai Tev ir kādi ieteikumi citiem?
Iesaku citiem noteikti aizbraukt uz Atvērtajām durvju dienām un ieskatīties studentu dzīvē, kā arī pakonsultēties ar jau esošajiem 
studentiem.  Es ilgi nevarēju izlemt, jo ir daudzas labas augstskolas, taču vispiemērotākā ir tikai viena.
Kāda ir Tava vīzija par nākotni pēc studijām?
Pēc studijām redzu izaugsmi, varu daudz sasniegt,  ja turpināšu kā līdz šim. Iesaku skolēniem izdomāt pēc iespējams ātrāk, kur vēlēsies 
studēt, un vidusskolā pievērst uzmanību vairāk tām stundām, kas būs pastiprināti  jāapgūst augstskolā.
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STUDIJAS LATVIJĀ
Rebeka Zariņa 10.a

STILA LAPA
Aleksa Kaļķe 11.a

Kādā augstskolā Tu 
mācies?
Es mācos Rīgas Stradiņa 
universitātē, Eiropas studiju 
fakultātes programmā 
Starptautiskās attiecības – 
Eiropas studijas (2.kurss).
Kāpēc Tu izlēmi iestāties 

tieši šajā augstskolā?
Stāsts ir ļoti garš, bet mēģināšu īsumā… 
Mācības Latvijā sākotnēji vispār nebija 
manā sarakstā, bet, lai nu kā būtu, 
viena apsvēruma dēļ piekāpos Latvijas 
augstskolām. Stradiņu universitāte nebija 
noskatīta ar nodomu, tā tika izvēlēta 
burtiski dažas dienas, pirms sākās 
dokumentu pieņemšana augstskolās. 
Manas sākotnējās vēlmes bija, lai 
programma būtu saistīta ar politoloģiju un 
jurisprudenci, zināju, ka noteikti nevēlos 
mācīties programmā, kurā ir augstākā 
matemātika, ķīmija, fizika, jo tas vienkārši 
nav mans aicinājums (nekas personisks 
skolotājiem Arnoldam Šablovskim, Artim 
Freimanim vai Elizabetei Sirotinai). 
Augstskolas, kuras piedāvāja man  vēlamās 
programmas, bija Latvijas Universitāte, 
Rīgas Stradiņa universitāte un   Riga 
Graduate School of Law. Tad man bija 
dilemma, cik es esmu gatava maksāt par 
izglītību, ko var iegūt Latvijā, kaut gan 
vecāki mani atbalstīja jebkurā lēmumā un 
bija gatavi atbalstīt mācības, kuras maksāja 
vairāk kā 4000 eur gadā, piedodiet, es 
pati tam nebiju gatava. Jo pārskatot 
programmas, tajās nekas nebija tik vērts, 
lai ieguldītu tādu naudu par vienu gadu. 
Kad šis vairāk nebija izšķirošais faktors, 
vēl vienu reizi pāršķirstīju programmas un 
Stradiņa universitātes programmā atradu 

sev visvairāk interesējošo pieturpunktu, 
kas manā gadījumā bija ASV ārpolitika, 
Krievijas iekšpolitikas, ārpolitikas atstātās 
,,pēdas” uz pasauli un Latvijas mijiedarbība 
ar pārējo pasauli. Tad nu izlēmu iestāties 
RSU. Iestāšanās manā programmā nebija 
viegla, bija jākārto grūts eksāmens, lai 
pieņemtu, nepietika tikai ar atzīmēm  
vidusskolas atestātā. Pieņēma 32 studentus, 
un atlase bija apmēram no 200 cilvēkiem. 
Starp citu, manā programmā nav nevienas 
valsts budžeta vietas, tikai divas budžeta 
vietas, ko apmaksā skola.
Ko Tu tur apgūsti?
Jāsaka, ka apgūstu ĻOTI daudz, brīžiem 
ir jāsūdzas par kvantitāti, nevis kvalitāti. 
Pirmajā gadā es apguvu politisko angļu 
valodu, komunikācijas un prezentācijas 
prasmes (pasniedz LNT ziņu diktors 
Mārtiņš Daugulis), Eiropas politisko 
vēsturi, Latvijas vēsturi un politiku 
(pasniedz bijusī Saeimas priekšsēdētāja 
Ilga Kreituse), starptautiskās attiecības 
(pasniedz TV3 ziņu diktors Edijs 
Bošs), ārpolitiku un diplomātiju, civilo 
aizsardzību, Eiropas integrāciju, ļoti daudz 
ir teorijas kursu, tiesību kursu. Ja pirmais 
gads šķita grūts, tad otrais ir daudzreiz 
grūtāks. Klāt vēl nāk viena svešvaloda, 
manā gadījumā – vācu, kur apgūstam 
politiskos terminus un sarunvalodu.
Vai esi apmierināta ar savu izvēli?
Teikšu pilnīgi godīgi, cilvēkiem ar 
vājiem nerviem neieteiktu iestāties šajā 
programmā. Izklausās smieklīgi, bet man  
ir sabojāts viss miega režīms un daudz laika 
kam citam nepietiek. Jārēķinās, ka pirmajā 
gadā katru nedēļu būs jāizlasa sākot no 50 
lpp. līdz 200 lpp., otrajā gadā tas pats, ja 
pat ne vairāk. Un, ja pirmajā gadā nedēļā 

ir jānodod 2-3 esejas, katra pa 2-5 lpp., tad 
otrajā gadā tās ir 2- 4 esejas pa 4-10 lpp., 
kas atšķiras no kursa. Plus katra mēneša 
beigās ir referāts. Aizmirsu pieminēt, ka 
daudzi kursi ir angļu valodā, tādējādi 
visi darbi ir jānodod angliski. Ja Jums 
ģimnāzijā skolotāja liek rakstīt esejas - tas ir 
svētīgi! Daudzi mani kursa biedri, atnākot 
uz angļu valodu, nemācēja rakstīt eseju 
noteiktajā formātā, ko man 100% iemācīja 
ģimnāzijā. Es īsti neesmu apmierināta ar 
savu izvēli tikai tā iemesla dēļ, ka es jūtu, 
ka nav kvalitātes, darba ir ļoti daudz un 
jāsaka, ka bieži viss tiek apgūts kā ,,gaļas 
kombinātā”, viss tiek sadots, un lasi! RSU 
ir mazliet pārvērtējis savas spējas, atverot 
sociālo zinātņu fakultāti, tā ir tikai lieliska 
augstskola mediķiem. Viss notiek pēc 
principa, ja mediķiem daudz jāapgūst, tad 
liksim arī sociālo zinātņu fakultātei šādu 
kvantumu, kas šķiet nevajadzīgs, bet, kā 
jau teicu,  tās ir tikai manas domas. Pozitīvs 
aspekts mācībām RSU ir moduļu sistēma. 
Respektīvi ir garie kursi un īsie kursi, tas 
nozīmē, ka katru mēnesi ir kāds eksāmens 
un mums nav sesiju, kad visi eksāmeni ir 
iespiesti vienā laika posmā. 
Vai Tevi apmierina augstskolas esošais 
izglītības līmenis?
Jā un nē, daļēji jau atbildēju uz šo jautājumu. 
Bet, ja turpināšu, tad avīze sastāvēs tikai no 
mana viedokļa par šo jautājumu :D Šim ir 
vajadzīgas debates.
Vai Tu piedalies kādā no augstskolas 
piedāvātajām ārpus mācību aktivitātēm? 
(ja jā, tad kādā)
Daudz aktivitātēm īsti nav laika, bet 
palīdzēju organizēt dažus pasākumus 
augstskolā un biju arī RSU pašpārvaldē, 
šogad gan vairs ne, bet tam arī ir savi 
iemesli, kuri arī aizņemtu vairāk kā lapu. 
Biju arī brīvprātīgais ļoti lielā ārpolitikas 

Ja ir viena nakts, kad vajag izcelt savu apģērbu un uzvilkt visu spožo, mirdzošo un 
interesanto, tas ir vecgada vakars. Ne velti ir teiciens, kā Jauno gadu sagaidīsi, tā to arī 
pavadīsi, tāpēc šī stila lapa būs par to, ko vilkt Jaunā gada priekšvakarā. 

Jaunā gada sagaidīšana ir tas vakars, kad vari uzvilkt to, ko parasti 
neizvēlies, jo Jaunais gads taču ir lieli svētki. 2017.gads būs ugunīgā 
gaiļa gads, tas jau vien izsaka, ka apģērbam jābūt drosmīgam. Mugurā 
jāvelk viss košais un interesantais, viss zeltā un spīdumos, tomēr nevajag 

pārspīlēt, lai apģērbs nepārspētu Jaunā gada salūtu. 2017.gadā modē būs sarkanā krāsa, tāpēc 
šī krāsa būtu lieliska izvēle apģērbā, tomēr nevajadzētu pievienot papildus aksesuārus, jo 
apģērbs būs jau košs pats par sevi. Gailis ir drosmīgs un kaislīgs, taču tas nenozīmē, ka 
jāizvēlas tikai drošas krāsas, der arī visi pelēkie, brūnie toņi savienojumā ar sarkano vai 
zeltu. Jaunā gada sagaidīšanai var izvēlēties spīdīgus, mirdzošus un brīvi krītošus, gaisīgus 
audumus, --piemēram, satīnu, zīdu, atlasu,  samtu u.c. 

Meitenēm un sievietēm jāpievērš uzmanība katram sīkumam apģērbā. Ieteicams būtu vilkt 
kleitu vai greznus, brīvi krītošus vai kuplus svārkus. Noteikti greznas kurpes, un nevajag 
baidīties no droša make-up, spīdumi uz acu plakstiņiem, zem uzacīm vai pat lūpas noklātas 
ar spīdumiem, tas viss atbilst šim vecgada vakaram. Arī matu sakārtojumam nevajag palikt 
novārtā, šis būs īstais vakars, kad eksperimentēt. Ļoti grezni un skaisti izskatās kažokādu 
apmetņi, kas padarīs apģērbu svinīgāku.

 Zēniem un vīriešiem noteikti ir jāapsver, kur viņi svinēs Jauno 
gadu, ja tas ir ļoti svinīgs pasākums, tad noteikti ir jāvelk uzvalks, 
kā aksesuāru pieliekot sarkanu, oranžu vai zelta tauriņu, kas 
atsvaidzinās izskatu. Apģērbam jābūt savāktam, taču drosmīgam. 
Ja Jaunais gads tiek svinēts mājās ar ģimeni vai draugu lokā,  tad, 
protams, žakete nav slikta izvēle, bet tas nav obligāti. Tomēr es 
ieteiktu uzvilkt vismaz baltu kreklu, tā ir klasiska, bet pieklājīga 
izvēle. Galu galā sievietes noteikti ieradīsies sapucējušās, un kā 
gan Tu varēsi  justies ērti, ja ieradīsies t-kreklā?
Galvenais ir saģērbties tā, lai pašam rodas prieks un svētku 
sajūta. Ceru, ka visiem bija piepildīts gads ar piedzīvojumiem. 
Laimīgu Jauno gadu arī no manis! 

pasākumā ,, Riga Conference 2016”, kur 
pieņem augstskolu studentus, kas mācās 
programmās saistībā ar ārpolitiku. 
Vai jūsu augstskola dod iespēju 
piedalīties apmaiņas programmās?(ja jā, 
tad kādās)
Jā, Erasmus ir ļoti populārs manā 
augstskolā, daudzi mani kursa biedri 
nākamgad dosies pusgadu ilgā apmaiņas 
programmā. Un ir iespējas doties arī 
īsāka termiņa apmaiņās. Starp citu 40-
45% no manas augstskolas studentiem ir 
ārvalstnieki, kas arī ir ieradušies apmaiņas 
programmās. 
Vai Tu iesaki citiem izvēlēties tieši šo 
augstskolu, kāpēc?
Augstskolu – jā! Manu programmu – varbūt, 
to Jums pašiem jāizspriež, galvenokārt, 
vai esat gatavi ļoti, ļoti daudz laika veltīt 
mācībām, esmu pārliecināta, ka daudzi šīs 

programmas studenti ir apmierināti ar visu, 
ko ieguva, mācoties tieši šajā programmā.  
Mans ieteikums jauniešiem, kas noteikti 
nezina, ko grib mācīties, varbūt paņemiet 
vienu gadu brīvu, paceļojiet. Mūsdienās 
ir ļoti daudz iespēju 
ceļot, naudiņu 
nopelnot, strādājot 
uz vietas. BET es 
nemudinu tagad 
nevienam nemācīties. 
Izglītība noteikti ir 
vajadzīga! Bet tiem, 
kas nav pārliecināti, 
ko vēlas – viens gads 
noteikti nenāks par 
ļaunu. Jo pastāv 
stereotips - mācies 
vidusskolā, dodies uz 
universitāti, strādā. 
Šo visu var mainīt 

Kas Tev ir vislabāk palicis atmiņā no vidusskolas?
No vidusskolas visvairāk palika atmiņā kolosālās ģimnāzijas balles, tādas balles nav nevienā citā skolā.
Jautrākais notikums skolā?
Nevaru īsti iedomāties jautrāko dienu skolā, jo katru dienu bija kāds īpaši smieklīgs notikums. Ir patīkami atcerēties visu, nu labi, varbūt 
izlaidumu vairāk, kad skolotāji ar skolēniem pārtapa par labākajiem draugiem.
Mīļākais skolotājs?
Viennozīmīgi fizikas skolotājs Arnolds Šablovsksis.
Mīļākais mācību priekšmets?
Sports, manuprāt,  ir katra skolēnā mīļākais “mācību priekšmets”, taču es varētu teikt, ka mans mīļākais priekšmets bija informātika.
Labākā lieta par un ap skolu?
Neattaisnotas stundas ir iespējams attaisnot, ja uz skolu atnāk pat pēc pus gada, to vienalga ir iespējams 
pabeigt... Ģimnāzija noteikti ir visskaistākā skola Liepājā!
Tūlīt jau ir 2016. gada beigas, un cerams, ka Tev šis gads bijis raibs un piedzīvojumu pilns. Kā 
svinēsi Ziemassvētkus un sagaidīsi Jauno gadu?
Ziemassvētki un Jaunais gads droši vien paies ģimenes un draugu lokā. Noteikti apmeklēšu ģimnāzijas 
Ziemassvētku balli.  Jā, gads bija diezgan raibs, taču tas manu 2016. gadu padarīja ļoti interesantu un 
piedzīvojumiem bagātu.
Tavs novēlējums ģimnāzistiem un skolotājiem, sagaidot Jauno 2017. gadu!
Novēlu skolotājiem saudzēt savus nervus un būt pacietīgiem. Ģimnāzisti, tas vēl nav nekas, ja jums 
grūtības sagādā kāds kontroldarbs. Izbaudiet laiku vidusskolā un atpūtieties, kamēr vēl varat!
Arī es katram no Jums novēlu gaišus šos svētkus un sagaidīt 2017. gadu lieliskā atmosfērā un 
noskaņojumā! Uz tikšanos nākamgad!

vietām, vadieties mazliet pēc sajūtām 
un mazliet pēc saprāta :D Par izglītību ir 
jācīnās, un vienu augstāko visiem noteikti 
vajadzētu. Tiem, kas zina, ko grib mācīties 
– uz priekšu! Katram ir savs ceļš ejams 
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DVĪŅI SKOLĀ
Torija Rače 10.a

SKOLĒNS CITĀ GAISMĀ
Aleksa Kaļķe 11.a un Elizabete Jansone 10.b

RECEPTE VEIKSMĪGAM ZPD 
AliseTīdena 11.c

DOT UN PALĪDZĒT
Maija Ziemele 11.b

Vai esi pamanījis, cik daudz dvīņu ir mūsu skolā? To, cik viņi ir līdzīgi? Ja neesi vai arī ja vienkārši gribi 
par viņiem uzzināt vairāk, tad to vari izdarīt, izlasot interviju ar māsām no 9.klases – Sanitu un Saniju 
Rozēm, kā arī ar brāļiem no 10.klases – Adrianu un Aleksandru Kāļiem. Uzzini, vai skolotāji viņus māk 
atšķirt, kā arī par kopā pastrādātiem nedarbiem.
Vai jums patīk būt dvīņiem? Kāpēc?
Rozes – Jā, mums ļoti patīk būt dvīnēm, jo esam kā labākās draudzenes. Viena par otru zinām visu 
– kas kurai patīk vai nepatīk, varētu pat teikt, ka bieži vien zinām, kā otra rīkosies dažādās situācijās. 
Galvenais, ka varam viena otrai uzticēties un varam vienmēr saņemt sapratni.

Kāļi – Patīk būt dvīņiem, jo viens otram varam palīdzēt mācībās, kā arī, ja nav būts skolā, tad otrs vienmēr var izstāstīt, kas noticis un 
kas ir iekavēts. Ir labi, ka vienmēr ir kāds, kurš aizstāv.
Vai ir tā, ka skolotāji jūs bieži jauc vai neatšķir?
Rozes – Tagad, jau ilgāku laiku mācoties ģimnāzijā, skolotāji mūs atšķir daudz labāk nekā pirmajā gadā.
Kāļi – Skolotājiem grūti gāja semestra sākumā, bet ar laiku viņi iemācās mūs atšķirt.
Kāds ir lielākais nedarbs, ko esat kopā pastrādājuši? Vai esat izlikušies viens par otru?
Rozes – Vienu dienu vasarā izdomājām saģērbties vienādi un pastaigāt pa Liepāju. Garāmgājēji atskatījās, mašīnas pīpināja. To pat 
varētu nosaukt par mūsu vasaras kulmināciju.
Kāļi – Par nedarbiem neatzīstas. Bet parasti izliekamies viens par otru, kad satiekam jaunus cilvēkus, vai arī tad, kad ir kāds, kas mūs 
nevar atšķirt. 
Un visbeidzot, vai jums kā dvīņiem ir tāda lieta, kas bieži tiek jautāta vai teikta, bet tas nepatīk un apnīk? 
Rozes – Jautājumi, iesākoties sarunai – „kā jūs var atšķirt?” vai „kura ir kura?”. Bieži vien cilvēki uztver mūs kā vienu veselu, un tas 
mums ļoti nepatīk, jo, jā, esam māsas, tomēr esam divi dažādi cilvēki.
Kāļi – „kurš ir kurš?” „kā ir būt dvīņiem?” „kā jūs var atšķirt?”

Intervējot mūsu skolas dvīņus, sapratu, ka mums vienmēr gribas zināt, to, kā ir būt dvīņiem, kā mēs viņus varam atšķirt utt., taču 
neiedomājamies to, ka šādi jautājumi viņiem var likties muļķīgi, jo, tāpat, kā mēs nevaram iedomāties, kā ir tad, kad tev blakus stāv 
identisks cilvēks, dvīņi nevar iedomāties, kā tas ir tad, kad tā nav. Tāpēc iesaku visiem iegaumēt to, ka, lai arī pēc izskata viņi ir vienādi, 
tas nebūt nenozīmē, ka tas ir viens un tas pats cilvēks.

Katra diena mums nes ko jaunu un nepieredzētu. Jaunus 
piedzīvojumus, notikumus, dažādus pārsteigumus un emocijas. 
Tas pats attiecas uz mūsu ģimnāzijas skolēniem. Tik bieži apkārt 
dzirdam, novērojam, ka skolasbiedriem ir dažādi hobiji, kas 
pat bieži vien ir neordināri, ievērojami sasniegumi šajā jomā 
un daudz cita. Tad nu izlēmām vest kopā cilvēkus, stāstus, 
notikumus. Izlēmām pastāstīt plašākai sabiedrībai par šiem 
skolēniem un viņu sasniegumiem, un nodarbēm. Tā nu dzima 
sleja ar nosaukumu „Skolēnu ārpusskolas sasniegumi”, ar kuras 

stāstiem iepazīstināsim Jūs,  lasītājus,  nākamajos avīzes „Kliedziens” numuros.
Pirmo interviju mums sniedza Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas skolniece Samanta Tīla. 
Viņa savu brīvo laiku pavada ļoti interesanti un produktīvi. Lai 
uzzinātu, ko dara Samanta un kas ir šis interesantais hobijs, lasi!
Ar ko īsti nodarbojies, kā pavadi savu brīvo laiku?
Mācos Liepājas valsts 1.ģimnāzijas 11a.klasē. Es nodarbojos ar 
hendlingu, tas ir mans hobijs un tai pat laikā arī darbs. Hendlings 
ir suņu izstādīšanas māksla izstādēs un to dara hendlers. Izstādēs 
suns iegūst vērtējumu attiecīgi tam, vai atbilst šķirnes standartam, 
savukārt pēc tam seko visi pārējie tituli un novērtējumi, bet 
hendlers tiek novērtēts attiecīgi tam, vai tiek galā ar suni un vai ir 
spējīgs izpildīt tiesneša prasītās figūras kopā ar suni, kā, piemēram, 
astoņnieku, dolāra zīmi, burtu T, burtu L, trijstūri.
Kad sāki nodarboties ar hendlingu?
Ar hendlingu sāku nodarboties, kad man bija 10 gadi. Kopumā 
nodarbojos ar to jau 7 gadus.
Kā uzzināji par tādu iespēju?
Par šo iespēju uzzināju tad, kad iegādājos pirmo suni, kuram bija 
visi dokumenti, tas ir, ciltsraksti un apliecinājums tam, ka šis suns 
ir tīršķirnes. Tad nu sāku vest viņu uz izstāžu treniņiem, kur viņu 
apmācīja kāda meitene, tā saucamais hendlers.
Kāpēc nolēmi nodarboties ar hendlingu?
Īsti pat sākumā nevēlējos nodarboties ar hendlingu, bet katrs treniņš, ko vēroju no 

malas, mani „aizrāva” aizvien vairāk un 
vairāk, un meitene, kas trenēja manu suni, 
to ievēroja un lika man pamēģināt. Tad 
nu es pamēģināju un sarunājam nākamo 
treniņu, kurā viņa apmācīja mani, un tā nu 
tas aizsākās.
Kādi sasniegumi Tev līdz šim ir bijuši?
Sasniegumu ir ļoti daudz un dažādās 
pasaules valstīs, bet tie svarīgākie laikam 
ir un paliek tituli, kurus ieguvu 4 gadus 
pēc kārtas Latvijā. Esmu Latvijas labākais 

hendlers 2012; 2013; 2014; 2015. 
Bet, tā kā hendleru konkursos 
vairs nepiedalos, šie sasniegumi 
visvairāk palikuši atmiņā.
Kāds ir Tavs mērķis nākotnē 
attiecībā pret hendlingu?
Domas ir daudz un dažādas, viena 
no tām ir izveidot hendlinga 
skolu, kurā varētu apmācīt visus 
interesentus, kas vēlētos apgūt 
hendlingu.
Labākais notikums saistībā ar 
Tavu hobiju? 
Nav bijis tāda viena labākā 
notikuma, jo uzskatu , ka katra 
uzvara man ir kā labākais 
notikums. Un, lai cik dīvaini 
nešķistu, katra trauma no suņu 

kodumiem nav mani nobiedējusi, un arī 
tos uzskatu par labākajiem notikumiem 
manā darbā.

Ja divpadsmitajiem mācību gada 
atbildīgākais uzdevums ir veiksmīgu 
eksāmenu nokārtošana, tad vien-
padsmitajiem tas ir veiksmīgi aizstāvēts 
zinātniski pētnieciskais darbs. Es intervēju 
divpadsmitās klases skolnieci Aneti Kāli, 
kurai ZPD aizstāvēšana jau aiz mugu-
ras un vienpadsmitās klases skolnieci 
Natāliju Pūci, kurai viss vēl tikai priekšā, 
lai uzzinātu par viņu pieredzi ar ZPD. 
Intervija ar Aneti Kāli 12.a
Kāda bija Tava ZPD tēma? 
Valda “Staburaga bērni” un impresionisms. 
Rakstīju darbu literatūrzinātnē.
Kā un kāpēc Tu izvēlējies tieši šo tēmu? 
Par godu rakstnieka Valda 150. gadu 
jubilejai PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju 
un tūrisma institūts” sadarbībā ar Valsts 
izglītības satura centru un vēl dažādiem 
konkursa sadarbības partneriem, kuri  
aicināja jauniešus un viņu skolotājus 
iesaistīties literāro un pētniecisko darbu 
konkursā. Šajā konkursā pētniecisko darbu 
kategorijā ieguvu  2.vietu-”Ezīša kausu”. 
Un sanāca apvienot konkursu ar savu ZPD 
diezgan veiksmīgi. 
Vai aizstāvēšana Tev sagādāja grūtības? 
Nē, lai gan satraukums bija pamatīgs. 
Biju sadomājusies visu ko, bet, kad izgāju 
priekšā, stresiņš pazuda un veiksmīgi 
aizstāvēju savu darbu. Manuprāt, ja pārzini 
savu darbu no a līdz z, tad par aizstāvēšanu 
nebūtu jāsatraucas, jo  skolēns vienkārši 
pastāsta, ko ir šos divus gadus darījis un 
kādus secinājumus guvis.
Kas bija Tava projekta vadītājs? Vai 
projekta vadītājs Tev daudz palīdzēja? 
Mana darba vadītāja bija Kristīne Roze, 
mūsu skolas latviešu valodas un literatūras 
skolotāja. Viņa man ļoti daudz līdzēja, 
deva noderīgus padomus, atbalstīja. Varu 
būt tiešām pateicīga, jo sadarbība mums 
izdevās ļoti veiksmīga. Labāku nevarētu 
vēlēties.

Kā izvēlēties vispiemērotāko darba 
vadītāju? 
Man tas notika diezgan spontāni. Biju 
tikko ieradusies jaunā skolā, viss svešs. 
Cik atceros, jau pirmajās skolas nedēļās 
bija jāpasaka, kas būs darba vadītājs un 
kurā virzienā rakstīšu savu zinātniski 
pētniecisko darbu. Protams, atliku to līdz 
pēdējai dienai. Jautāju padomu draudzenei, 
kura tajā laikā mācījās 12.klasē. Viņa 
mani aizveda pie skolotājas Rozes un 
sapazīstināja. Tā nu mēs sākām darbu 
kopā.
Ko Tu ieteiktu 10. un 11. klašu skolēniem?
Izvēlēties sev interesantu tēmu, jo, ja būs 
tā interese un aizrautība, tad darbiņi ritēs 
raitāk un patīkamāk. Nav tā, kā visi saka- 
briesmas vai šausmas. Galvenais ir laicīgi 
sākt un neatlikt uz pēdējo brīdi, kā to dara 
lielākā daļa.

Intervija ar Natāliju Pūci, 11.c
Kāda ir Tava zinātniski pētnieciskā darba 
tēma? 
Mana zinātniski pētnieciskā darba tēma ir 
“Elektromobiļu attīstības iespējas Latvijā”.
Kā un kāpēc Tu izvēlējies šo tēmu? 
Es mācos fizikas novirzienā un tāpēc 
sapratu, ka rakstīt tieši šajā jomā būtu 
vislabāk. Tad sāku domāt, kas tieši mani 
vairāk interesē un, izlasot rakstu par 
elektroautomobiļiem un aprunājoties 
ar ģimenes locekļiem, sapratu, ka šis 
būs virziens, kurā rakstīšu. Tā kā šobrīd 
elektromobiļi ir ļoti aktuāla tēma arī Latvijā, 
jo elektromobiļu skaits valstī ar katru gadu 
tikai pieaug, tad daudz informācijas ir 
pieejams  arī latviešu valodā, kas zināmā 
mērā atvieglo rakstīšanu.
Kas ir Tava darba vadītājs? Vai darba 
vadītājs Tev daudz palīdz? 
Mans ZPD vadītājs ir fizikas skolotājs 
Arnolds Šablovskis. Jā, viņš iesaka tematus, 
ko izpētīt, un vienmēr sniedz atbildes 

uz man interesējošiem jautājumiem, bet 
bieži vien, lai netraucētu skolotāju, izpētu 
e-klasē pievienotos materiālus.
Vai ZPD aizstāvēšana Tevi satrauc? 
Kāpēc? 
Patiesībā  ne, īpaši nesatrauc, jo zinu, 
ka daru visu, kas ir manos spēkos, lai 
darbs būtu pēc iespējas labāks, un, tā kā 
izvēlētā tēma pašai ļoti interesē, tad man 
nav pamata satraukumam, jo zinu, par ko 
runāju.
Ko Tu mainītu sava darba veidošanā/
plānošanā? 
Visur pieliktu zīmītes ar tekstu: “Laiks 
negaida! Sāc rakstīt!”, jo patiesībā visvairāk 
darba esmu izdarījusi tieši pēdējo divu 
mēnešu laikā, kad apjautu, ka tūlīt jau 
būs Jaunais gads un man nekā daudz nav. 
Tomēr šobrīd visu esmu paspējusi un jau 
saplānojusi uz priekšu, bet tā kā 2 nedēļas 
pirms prezentācijas mums ir Ziemassvētku 
brīvlaiks, tad šajā laikā nav iespējams 
sazināties ar cilvēkiem, kuri palīdz ar 
informāciju. Tādēļ esmu mazliet satraukta, 
ka pēkšņi man radīsies kāds jautājums, bet 
nebūs iespējams to uzdot.
Ja varētu mainīt tēmu, Tu to darītu? 
Kāpēc? 
Nemainītu, jo mani šī tēma tiešām interesē 
un tā ir arī aktuāla. Katrā ziņā varu teikt 
paldies ģimenei, kuri ieteica un pārliecināja 
izvēlēties šo tēmu.
Tavs padoms 10. klašu skolēniem, kuriem 
viss vēl ir priekšā 
Apdomā to, kas Tev patīk un interesē, jo tad 
būs vieglāk izteikt savas domas. Noteikti 
aprunājies ar ģimeni un draugiem, jo, 
iespējams, tieši viņi būs tie, kuri Tev vēlāk 
palīdzēs šo darbu rakstīt. Smelies idejas 
internetā, paskaties, kas pasaulē aktuāls un 
ķeries klāt pētīšanai!  

Katram no mums ir pienākums dot un palīdzēt, cik vien to spējam, neatkarīgi no dienas vai mēneša, tomēr decembris ir mēnesis, 
kurā katram no mums sirsniņa kļūst siltāka. Šī gada 14. decembrī mūsu skolā notika ikgadējais labdarības koncerts «Atver savu sirdi». 
Šogad koncerts vijās caur spasaku «Pelnrušķīte». Pelnrušķītes stāsts ir līdzīgs Liepājas bērnunama bērniem un jauniešiem. Tieši tāpēc 
koncertu un tā laikā saziedoto naudu veltījām Liepājas bērnunamam. Koncertā piedalījās mūsu skolas skolēni, kuri dejoja, dziedāja un 
spēlēja lomas, kā arī dejotāji no deju kluba «LESTO» un «Darky›s Dance School».
Koncerts bija ļoti sirsnīgs, interesants un gaišs. Mazie izbaudīja to ar degsmi un smaidu, kuru varēja redzēt viņu acīs un dzirdēt viņu 
smieklos un aplausos. Savukārt lielie sacīja, ka nevēlējās, lai koncerts beigtos.
Koncerts nebija vienīgais veids, kā veicām labdarību. Parlamentārieši devās uz klasēm, stāstot par cilvēkiem, kuriem saziedotā naudiņa 
vajadzīga, lai izdzīvotu vai pilnveidotos. Nauda tika vākta 92 gadus vecai un vientuļai sievietei, kura nespēj nodrošināt sev elektrību 
un 17 gadīgam puisim, kuram nepieciešamas brilles sportam  un kurš par spīti vecāku un līdzekļu neesamībai ir labākais savā kursā, 
iztiekot tikai ar stipendiju.
Labdarības nedēļas laikā, strādājot plecu pie pleca, mums izdevās savākt 663€. Mūsu darbs būtu velti darīts, ja nebūtu mūsu skolas 
dāsno skolēnu, skolotāju  un visu, kas atnāca uz «Atver savu sirdi». Mēs kārtējo reizi esam pierādījuši, ka tie, kas dara, izdara. Kopā mēs 
spējam paveikt lielus darbus!
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LAIKS ĢIMNĀZIJAS BIBLIOTĒKAI!
Bibliotekāre Lāsma Spāģe

Jau diezgan ilgi dzīvojam ziemā, kad tumsa un aukstums pārņem visu mums apkārt. Tas ir laiks, kad sāk uzmākties 
nomācošas domas un sajūtas. Taču sirdi silda prieks, domājot par drīz atnākošajiem svētkiem. Ziemassvētki pašā 
ziemas sākumā atgādina mums par cilvēcību, labestību un līdzjūtību. Ir laiks uzveikt tumsu, pašiem izstarot gaismu 
un sasildīt vienam otru. 
Neapšaubāmi, Ziemassvētki ir ģimenes svētki. Brīdis, kad visiem tiešām sanākt kopā. Šajos svētkos svarīgākais ir 
iepriecināt vienam otru ar kādu oriģinālu dāvanu, kas nāk no sirds.  Manuprāt, nav universālas dāvanu receptes, 
kas vienādi lielu prieku sagādātu visiem. Lai patiesi iepriecinātu sev tuvu cilvēku, ir jāvelta laiks un centieni, lai 
izdomātu īsto dāvanu. Tā var būt arī kāds paša pagatavots našķis. Es vislabprātāk šādam nolūkam gatavoju šokolādes 
konfektes, jo tās ir viegli uztaisīt, var skaisti iesaiņot un arī pielāgot dažādām gaumēm. Precīzas receptes nav, jo es 
virtuvē visu daru pēc garšas un izjūtas, taču dažas vadlīnijas, protams, ir:

Vienu paciņu sviesta uz lēnas uguns izkausē, pievieno kakao un pienu (ja garšo piena šokolāde, tad vairāk, ja tumšā, tad mazāk). Tad 
pievieno cukuru (atkarībā no tā, cik saldas konfektes vēlas). Maisa, līdz izveidojas viendabīga masa. Šai masai var pievienot dažādas 
garšvielas, piemēram, sasmalcinātus riekstus un žāvētus augļus.  Pēc tam noņem no uguns un lej formiņās vai veido nevienādas 
konfektes, veidojot bumbiņas uz cepampapīra. Gaida, kamēr atdziest. Pēc tam var saiņot un dažādi izdekorēt.Ar šādiem našķiem var 
pārsteigt ne vien savus tuviniekus, bet arī citus, kurus vēlamies iepriecināt. 
Mūsu skolā šomēnes valda īsta svētku noskaņa. Iespēja dalīties un sniegt atbalstu ir mums ikvienam. No 12.līdz 16.decembrim par 
svētku sajūtu rūpējās 7.-9.klašu līdzpārvalde  ”Kodols” - foajē cienāja mūs ar tēju un piparkūkām, iedvesmojot  labiem darbiem.  Visu 
mēnesi mums bija iespēja ziedot diviem brīnišķīgiem cilvēkiem, kuriem šajā svētku laikā varam dāvāt daudz prieka – visā skolā bija 
atrodamas ziedojumu burciņas un blakus tām šo cilvēku stāsti. Nepaskriet garām, bet gan izlasīt, sajust un līdzi just, palīdzēt tiem, kam 
grūti, iemetot pāris monētiņas, lai arī šiem cilvēkiem Ziemassvētki būtu tikpat laimīgi kā mums visiem. Ja mēs katrs kaut reizi sniegtu 
šādu atbalstu, mērķi sasniegt būtu daudz vieglāk. 14.decembrī, labu darīt bija iespējams brīnišķīgā svētku labdarības koncertā  „Atver 
savu sirdi”, kurā skolas parlaments atdzīvināja Penrušķītes stāstu, ļaujot ikvienam zālē esošajam noticēt, ka brīnumi pastāv. Ģimnāzisti 
bija sarūpējuši sirsnīgus priekšnesumus, kas aizkustināja ikvienu. 
Radoši un mīļi izpausties aicinātas tika visas klases akcijā „Dāvanu maiss”, līdz 19.decembrim sagādājot 7 sirsnīgas dāvanas, kas 
vientuļiem cilvēkiem, kuriem nav neviena cita, sagādātu kādu prieciņu Ziemassvētkos. Pansionāta „Iļģi” iemītniekiem mēs dāvājām 
ne tikai materiālu sveicienu svētkos, bet arī savu klātbūtni – 20.decembrī apciemojot viņus. Tāds nieks kā smaids un uzmanība tikai 
novērtēts.
20.decembrī visi skolas skolēni tika aicināti piedalīties Labdarības darbnīcās, ko rīkoja līdzpārvalde “Kodols” un skolēnu parlaments. 
Vēstuļu rakstīšanas istabā katra uzrakstītā vēstule Ziemassvētkos iepriecinās kādu cilvēku, kurš jūtas vientuļš, greznās piparkūkas No 
Piparkūku rotāšanas darbīcas nonāks pie Liepājas slimnīcā esošajiem bērniem. Tik vienkārši darīt prieku citam!  
Labestības un labdarības laiks mūsu skolā bija no 7. – 20.decembrim, taču labu darīt ir svarīgi ne tikai svētkos, kad cilvēku likstas 
tiek izceltas un palīdzīgas rokas tiek lūgtas pastiprināti, bet arī ikdienā. Varbūt Tev blakus dzīvoklī dzīvo kāds vientuļš cilvēks, kurš 
novērtētu apciemojumu un uzaicinājumu uz kādu tējas tasi? Varbūt ir vērts ziedot nedaudz sava laika, lai dāvātu daudz prieka otram. 
Ziemassvētku laiks ir brīdis, kad katrs pats aicināts padomāt, ko labu citiem var izdarīt, kā citam palīdzēt. Lai darītu labu citiem, 
nevajag būt bagātam. Viss, kas vajadzīgs – spēja mīlēt un nesavtīgi dot. Ne vienmēr, lai palīdzētu, nepieciešama nauda, brīžiem tas ir tik 
viegli, kā veltīt smaidu kādam, kas noskumis, pieturēt durvis kādam, kam rokas pilnas, vai palīdzēt piecelties kādam, kas ziemas ledū 
paslīdējis. Tikai jāapstājas un jāpalūkojas sev apkārt. Dienas laikā mums simtiem reižu ir dota iespēja parādīt savu plašo sirdi un kādu 
sasildīt. Lai  Ziemassvētki mūsu sirdis piepilda ar prieku un labestību, lai mēs šo prieku spētu tālāk dāvāt un lai šīs siltums pavada mūs 
ne tikai svētkos, bet arī turpmākajā dzīvē!

DARĪT LABU ZIEMASSVĒTKOS
Katrīna Madara Stadgale 12.c 2016./2017.M.G. 1.SEMESTRA LABĀKIE MĀCĪBĀS

Ģimnāzijas bibliotēkas izstādē ar devīzi 
“Grāmata ir dāvana. Tu to vari atvērt 
atkal & atkal” pieejamas grāmatas ar 
ziemas noskaņām pilnu saturu, ar krāsām, 
kas atbilst Ziemassvētku košajam laikam, 
ar padomiem, kā padarīt šos svētkus 
īpašus. Ja TU kādam dāvini grāmatu, tas 
nozīmē, ka tu otram sniedz veselu pasauli 
ar domām, sajutām, vērtībām, idejām, ar 
pārsteigumu. Ja kāds TEV dāvina grāmatu, 
novērtē to, jo tu saņem tādu vērtību, kas 
pastāv jau gadsimtiem.

& Iknedēļas konkurss.
Mums visapkārt ir ļoti daudz interesantu 
faktu, lietu, vietu un cilvēku, kas var 
ikvienu iedvesmot, atmodināt, sapurināt 
domāt un darīt, lai sasniegtu savus 
mērķus. Atklāj neatklāto vienā no cilvēces 
bagātākajām vietām – bibliotēkā - caur 
iknedēļas konkursu:

Nedēļas jautājums. Atbilde = Balva.
Četri soļi līdz balvai:
1.Atrodi iknedēļas jautājumu ģimnāzijas 
facebook profilā;
2. Meklē atbildi bibliotēkā;
3. Atbildi pavēsti bibliotekārei Lāsmai;
4. Saņem balvu.

p.s. Balvu fonds, kā parasti, ierobežots. 
Steidzies lēnām!
& Ieskats jaunākajās grāmatās.
Emīlijas Lokhārtas jaunākā grāmata 
(pirms tam „Mēs bijām meļi”) „PUIŠU 
SARAKSTS”.
Stāsts par piecpadsmitgadīgo 
Rūbiju, kuras galvā rosās 
emocionāls haoss, lai tiktu ar 
to galā, viņa sastāda 15 puišu 
sarakstu, kuriem ir bijusi kaut 
kāda nozīme meitenes dzīvē. 
Draudzība, nodevība, viss tas, 
kas reiz ir pirmais..... 
Mecenāts Vilis Vītols ir 
radījis provocējošu grāmatu 
„Pārdomas par Krieviju”. 
Provocējošu, jo apraksta 
ainas no Krievijas vēstures, 
par kurām varas pārstāvji 
vēlas aizmirst, bet kuras izcili 
parāda Krievijas īsto dabu. Autors uzsver, 
ka karš starp Krieviju un Rietumiem ir 
sācies, tikai daudzi to nevēlas redzēt. 
Grāmata tiem, kas vēlas zināt vairāk par 
lielām masām pasniegto, jau „sagremoto” 
informāciju. 

Holija Bleka un Kasandra 
Klēra turpina Koluma Hanta 
piedzīvojumus Maģistrijā ar 
jauno sērijas grāmatu „Vara 
bruņu cimds” (pirmā grāmata 
„Dzelzs pārbaudījums”). Vai 
tēvs iznīcinās savu mīļoto 
dēlu, kas var izrādīties ļauns burvis un 
viņa izticamo, bet Haosa apsēsto draugu – 
vilku? Šī grāmata uz bibliotēkas jaunumu 
galda, tāpat kā jaunākā Harija Potera 
grāmata (angļu val.),noturējās vien pāris 
stundu, jo īstie grāmatu fani ir pirmie, 
kas uzzina par jaunumiem bibliotēkā. Ja 
vēlies lasīt pieprasītākās grāmatas, nāc un 
pieraksties rindā.
& GRĀMATU KLUBĀ JAUNUMS - 
grāmatas, kuras lasa grāmatu klubā, izvēlas 
kluba dalībnieki. Seko līdzi grāmatu kluba 
tikšanās reizēm ģimnāzijas bibliotēkas 
profilam portālā facebook. 

Šī mācību gada 1.semestri ar teicamām sekmēm beidz  mūsu ģimnāzijas 15 skolēni. Sveicam:
Rebeku Zvirbuli (7.b), Lauru Bunku (8.a), Maiju Osi (8.a), Nikolu Annu Pelnēnu (8.a), Deiziju Eičinu (9.a), 
Lūkasu Teofilu Valci (9.b), Robertu Lanku (10.c), Ingu Birzgali (11.a), Laini Freimani (11.b), Olīviju Tiju 
Ķeruži (11.b), Maiju Ziemeli (11.b), Kārli Džeriņu (12.b), Līgu Koni (12.b), Patrīciju Deimantoviču (12.c), 
Marģeru Liepiņu (12.c)
Par labām un teicamām sekmēm 1.semestrī skolas direktors Helvijs Valcis Ziemassvētku svinīgajās līnijās 
atzinības rakstus izsniedz 157 skolēniem:
7.a klasē – Raimondam Bercim, Gustavam Griezītim, Danam Erlendam Grinhagenam, Airisai Grīslei, Eniai 
Jansonei, Silvai Laurei, Lindai Mirčenko, Agnetai Valterei,  Anijai Vītoliņai
7.b klasē – Mārtiņam Bardulim, Martai Galvanovskai, Ralfam Jurjānam, Kristeram Kaļķim, Baibai Rebekai 
Knapšei, Aigaram Kraulim,  Terēzei Kristīnei Locikai, Ričardam Nolmanim, Rūdolfam Preisam, Emīlam 
Sudmalim, Ralfam Šubam, Violai Alisei Šuišelei, Eliasam Pāvilam Valcim, Madarai Zabītei
7.c klasē - Evelīnai Ceļdomai, Valtam Dāmim, Tomam Jaunzemam, Rūdolfam Kolertam, Katei Kronbergai, 
Edvardam Miezītim, Daniēlam Oleksam, Anetei Pupilai, Markam Vaivaram, Kārlim Vēberim
8.a klasē – Beatrisei Blūmai, Lindai Bubierei, Esterei Gūžai, Keitai Ķīnastai, Martai Lūcijai Nazarovai, Emīlam 
Ozoliņam, Agnetai Plāciņai, Patrīcijai Špakai, Veronikai Zalcmanei
8.b klasē – Terēzei Dārtai Balodei, Elīzai Ancei Beņislavskai, Natālijai Budžānei, Aleksai Kriķei, Helēnai Siliņai, 
Dinijai Šličutei, Niklāvam Zaharam
8.c klasē – Lindai Astrauskai, Markusam Bumbu, Undīnei Unai Heidemanei, Lībai Klintai Jermoļenko, Martai 
Kristai Jirgensonei, Līnai Loceniecei
9.a klasē – Annai Auptmanei, Džuljetai Babajanai, Rolandam Freimanim, Alisei Helēnai Grundulei, Akselai 
Aivijai Ķepalei, Nikolai Rupertei, Ričardam Skujam, Elīnai Esterei Slišānei, Agatei Sproģei, Katrīnai Šeidlerei,  
Vanesai Ziemelei
9.b klasē – Madarai Āboliņai-Ābolai, Martai Bažejevai, Gustavam Grasim, Elīnai Libķenai
9.c klasē – Anastasijai Antonovai, Martai Maisiņai, Žanetei Markovai, Elizabetei Preisai, Sanijai Rozei, Sanitai 
Rozei, Katrīnai Viltrakei, Anetei Zaukai, Anetei Zulmanei
10.a klasē - Elzai Indrai Enkūzenai, Natchai Nilplub, Leldei Norenbergai, Torijai Račei, Martai Skrubei, Rebekai 
Elīzai Zariņai, Anetei Zelčai
10.b klasē - Elīzai Annai Bērziņai, Vikai Viktorijai Kreitālei, Dānielam Makoveckim,  Albertam Mihņenokam, 
Diānai Silniecei, Sandijai Sorokinai, Laurai Šulmei
10.c klasē – Patrikam Gēcim, Alisei Dženiferai Gudēnai, Montai Leščei, Montim Magazeinam, Diānai Matisonei, 
Aivai Tālbergai, Annai Valdmanei, Reinim Zaram
10.d klasē - Kristiānai Bredovskai, Enijai Kokorevičai, Dāvidam Lapiņam, Kristiānai Oliņai, Eduardam Spāģim, 
Megijai Laurai Tilibai, Martai Tirkovskai, Agnijai Līvai Ziņģei, Evertam Žvagiņam
11.a klasē - Elizabetei Babajanai, Ilvai Birzgalei, Ilzei Birzgalei, Sindijai Dēklavai, Kristīnei Emsiņai, Aleksai 
Kaļķei, Diānai Kraulei
11.b klasē - Evijai Bunkai, Karīnai Elizabetei Deakai, Paulai Janekai, Zanei Kalniņai, Amandai Kleinai, Noranam 
Ķepalam, Annijai Skārletai Ķergalvei, Guntai Lankovskai, Laurai Lapiņai, Samantai Lieģei, Paulai Naļivaiko, 
Gerdai Laimai Novadai, Viktorijai Osipenko, Valdim Pētrim Otaņķim, Laurai Rafalovičai, Kārlim Rozentālam, 
Edvīnam Vildem
11.c klasē - Paulam Ērikam Ozoliņam, Eināram Pomerancim, Natālijai Pūcei, Laurai Tintei, Valtam Urbanovičam
12.a klasē - Anetei Kālei, Dagmārai Lapiņai, Annai Elīzai Šēnai, Inetai Šķēlei, Katei Štokmanei, Laurai Luārai 
Tīdai
12.b klasē - Robertam Biteniekam, Artai Gribēnai, Robertam Kalnītim, Katrīnei Neimanei, Dāvim Petrovicam, 
Elīnai Zīvertei
12.c klasē - Aletai Betijai Aniņai, Marijai Dūdumai, Džordanam Ingem, Lāsmai Jankovskai, Katrīnai Madarai 
Stadgalei, Marionai Tamsonei

Sveicam! 
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ZILS UN MIRDZOŠS
Līga Kone 12.b

SKOLĒNU ZĪMĒJUMI

Kā zvaigžņu putekļu pilnas debesis ziemas naktī. Gluži kā zvaigznes iemirdzējās ģimnāzijas skolēnu un absolventu acis un sirdis skolas 
Ziemassvētku ballē.
Prieks atkal satikties un vienoties dejā piepildīja pozitīvām emocijām pilnu 2016.gada 16.decembra vakaru Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā. 
Par mūziku rūpējās grupa “Piemare”, bet balli atklāja parlamenta jaunieši, kas bija sagatavojuši iepazīšanās deju. Parlamentieši balles 
laikā visus pārsteidza ar priekšnesumu - fleshmobu, kas vienoja dejā arī malā stāvētājus.
Savu zvaigžņu stundu piedzīvoja arī skolas balles deju pulciņa dalībnieki Raivo Letapura vadībā. Tika uzburta pasaku balles noskaņa, 
kur katra meitene virpuļoja kā princese un katrs puisis kā tās viscēlākais pavadonis.
Runājot par pasakām... Skolēnu vidū notika balsošana par balles skaistāko pāri. Diāna Aiše (12.a) un Rūdolfs Kronlaks (11.c) tika 
nominēti par 2016.gada Ziemassvētku balles karalieni un karali.
Neaizmirstamām emocijām piepildīta un bagāta bija ne viena vien ģimnāzista nakts, kas turpinājās ilgi vēl pēc skolas slēgšanas.
Lai skaista kā zvaigžņu mirdzums ir ikkatra 2016.gada izskaņa!

Andrejs Kavlaks 10.d

Elīza Anna Bērziņa 10.b Monta Lešče 10.c

Eduards Spāģis 10.d Renalda Sproģe 10.d


