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Šis avīzes izdevums ir veltīts valsts svētkiem. 
Veltījums gan tev, gan man. Tie ir svētki 
ikvienam latvietim, kas mīl savu zemi, ir 
tās patriots ne tikai 11. un 18.novembrī, 
kad pie krūts piesprausts valsts karodziņš, 
bet arī ikdienā.
Pēc Viestura Kairiša filmas “Melānijas 
hronika”, kas balstīta uz Melānijas Vanagas 
grāmatas “Veļupes krastā” motīviem, 
noskatīšanās man atkal un atkal nācās 
domāt par to, cik ļoti pateicīgai man jābūt 
par iespēju uz pilntiesīgu dzīvi Latvijā.
Mūsu senči ir pārcietuši vairāk kā 
necilvēciskus apstākļus izsūtījumā, 
karojuši, nesaudzējot savas dzīvības, toties 
viņi visi ir mīlējuši savu zemi līdz pēdējam. 
Cerība būt mājās – to lielākā laime. 
21.gs. dzīvojoša latvieša pienākums ir 
atcerēties un godāt šos cilvēkus. Mums 
jākopj valsts valoda, jāciena daba un 
tradīcijas, jāpalīdz līdzcilvēkiem. Kā ir 
teicis Latvijas Valsts pirmais prezidents 
Jānis Čakste: “Sargiet savu valsti, izkopiet 
to, jo ziniet – ja nebūs Latvijas, nebūs arī 
jūs.”
Spēsim saglabāt vienotību, ko izjūtam lāpu 
gājienos, patriotismu, ko sajūtam, dziedot 
Latvijas himnu 18.novembrī, arī ikdienā!
Daudz laimes, Latvija, 98.dzimšanas dienā!
Līga Kone
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Septīto klašu skolēni ir pilntiesīgi mūsu skolas audzēkņi 
tikai tad, kad pārdzīvojuši iesvētības, un šis piedzīvojums 
mūsu skolā notiek jau gadu gadiem. ‘’Jauniņie’’ to vienmēr 
sagaida ar tīri veselīgu uztraukumu. Mazliet trakas, bet tomēr 
saudzīgas idejas moka arī parlamentāriešu galvas, jo viņiem 
jāizdomā viss pasākuma scenārijs no sākuma līdz galam. Par 
šī gada īpašo tematiku tika izvēlēta armijas tēma. 
Viens no grūtākajiem pārbaudījumiem bija izturības stafetes, 
kur bija jāpārvar riepas, barjeras un citādāki šķēršļi ar 
lēkšanas, tupšanās, locīšanās un līšanas palīdzību. Bet, kad 
daļa no klasesbiedriem bija teroristu sagūstīta un ieslodzīta 
„karcerī”, šis notikums kalpoja kā pierādījums, ka ir jācīnās 
par saviem mērķiem izglābt klasesbiedrus kopā kā komandai, 

izmantojot savu veiklību, prātu un citus talantus. Septītie izskatījās ļoti iepriecināti par 
iesvētībām un bija ļoti aizrauti ar aktivitātēm.
Es noskaidroju organizatoru un klašu audzinātāju viedokli, kā arī nelielus atmiņu stāstus 
par to, kā paši bija reiz gājuši cauri septīto klašu iesvētībām.
„Veidojot septītklasnieku iesvētības, mēs centāmies to izdarīt pēc iespējas kvalitatīvāk, jo šis ir 
viens no tiem pasākumiem, kas skolēniem paliks neaizmirstams. Uzskatu, ka arī mūsu izvēlētā 
tematika bija ļoti interesanta un daudzpusīga,” stāsta 11.c klases audzēkne Monika Varakušina.  
„Septītās klases iesvētības man likās pat ļoti šausminošas, bet tagad, kad to atminos, 
saprotu, cik lielisku un pārdomātu darbu bija veikuši organizatori. Ir pat patīkami, ka 
varu atcerēties, cik muļķīgi nobijusies biju, bet tomēr tas bija tik interesanti,” daloties 
atmiņās, skaidro Monika.
„Manuprāt, šī gada septīto klašu iesvētības bija grandiozas. Gatavojoties šim pasākumam, 
mēs, parlaments, sastapāmies ar daudz dažādām grūtībām un šķēršļiem, kas bija jāpārvara 
pasākuma rīkošanas laikā, bet kopīgiem spēkiem mēs lieliski ar visu tikām galā,” stāsta 
Felicita Skvorcova, 11.c klases audzēkne. Šī gada tematika bija šķitusi diezgan šaubīga gan 
Felicitai, gan citiem organizatoriem, bet vairāk vai mazāk viss ritēja bez aizķeršanās, un 
sarūpētā atribūtika lika septītklasniekiem vēl jo vairāk sajusties kā uz poligona. „Mans šī 
gada uzdevums iesvētībās bija būt par DJ jeb atskaņot mūziku, kas atbilda tematikai, un 
kontrolēt pāriešanu uz kontrolpunktiem, to visu paziņojot pa mikrofonu. Esmu patiešām 
priecīga, ka ar mani kopā radio stacijas kontrolpunktā bija Helēna, kura palīdzēja man 
rast risinājumu grūtos brīžos, arī tad, kad dators, kurā bija visa mūzika – izslēdzās,” atklāj 
Felicita. Felicitai „jauniņo” iesvētības ir vienmēr šķitis kā mīļākais skolas pasākums gan 
laikā, kad viņa pati tajā piedalījās, gan tagad, kad darbojas kā organizatore. 
„Vizuālais noformējums bija lielisks, katram cilvēkam bija vismaz viens apģērba gabals 
armijas stilā, un tas tiešām lika septītajiem saprast, ka šeit nenotiks nekāda jokošanās,” 
klāsta 12.b klases audzēknis Dāvis Petrovics. Vaicājot, kādi bija pasākuma plusi un 
mīnusi, pie plusiem Dāvis minēja pasākuma organizatorisko specifiku un skolas radio 
izmantošanu. Bet kā mīnusus - dažbrīd jauniešu gūtās traumas neuzmanības dēļ. „Pats 
gan ģimnāzijā mācos vien no desmitās klases, tāpēc šāda tipa iesvētības pieredzējis 
neesmu, lai gan es būtu bijis lielā sajūsma, ja septītajā klasē man būtu bijušas šādas 
iesvētības,” atklāj Dāvis.
„Kļūt mūsējam, nozīmē – būt tādam pašam kā mēs, un mēs esam izturīgi, drosmīgi, gudri 
un attapīgi, esam vienoti un lepni par savu skolu. Tās ir īpašības, ko skolas aktīvie jaunieši 

(skolēnu parlaments) cer redzēt arī 7. klašu 
skolēnos. To var darīt dažādos veidos, jo 
gan drosme, gan attapība, gan vienotība 
pašas par sevi ir pilnīgi neitrālas īpašības. 
Svarīgs ir konteksts, kādā tās parādās, 
uzdevumi, kurus veicot, jāizrāda izturība 
vai lepnums,” daloties savā viedoklī, stāsta 
7.a klases audzinātāja Aiga Jaunskalže. 
Skolotāja A. Jaunskalže atminas: „Kad 
es mācījos skolā, iesvētību pasākumi 
bija kapitālistiskā atrauga, ko dara tikai 
ļaunie amerikāņi.. Pasākumā „Kļūsti 
mūsējais!” dažbrīd jutos kā padomju 
laika propagandas filmās par amerikāņu 
studentu izklaidēm..”
Tā dienu pirms pelnītā rudens brīvlaika 
mūsu skolas pamatskolēnu saimei 
pievienojas vēl 3 klases, kas pārstāvēs 
savu skolu tikpat veiksmīgi un lepni, kā 
to dara un ir darījuši visi Liepājas Valsts 
1.ģimnāzijas audzēkņi.

SEPTĪTO KLAŠU IESVĒTĪBU VAKARS „KĻŪSTI MŪSĒJAIS!”
Ādolfija Ieva Litavniece 11.a

Kā jau zināms, 14. oktobrī notika 10. klašu 
iesvētības. Tematika “Harijs Poters”. Pēc 
šīm iesvētībām mēs, desmitie, beidzot sevi 
varējām saukt par īstiem ģimnāzistiem. 
Protams, vēlāk sekoja arī fukšu balle, kuras 
sākumā desmitie deva zvērestu.

•	 Kāds ir desmito klašu viedoklis par 
fukšiem?

•	 Kāds ir organizētāju viedoklis?
•	 Kāds ir desmito klašu 

audzinātāju viedoklis?

Apjautājot desmito klašu skolēnus 
- gan tos, kuri ģimnāzijā ir 
mācījušies pirms tam, gan tos, 
kuriem ģimnāzija ir kaut kas jauns, 
uzzinājām pašu dalībnieku viedokli 
par fukšiem.  Visiem skolēniem 
ļoti patika fukšu tematika, jo 
gandrīz visi ir lieli Harija Potera 
fani. Lielākajai daļai fukši likās 
ļoti interesanti un aizraujoši, 
taču daudzi jaunieši būtu vēlējušies 
vairāk skarbuma, bļaušanas un varbūt pat 
vairāk sodu, piemēram, pietupienus, jo 
tas izraisītu lielāku adrenalīnu un vairāk 
emociju. Protams, visi novērtēja to, ka 
šogad viss tika darīts ar mēru, nekas nebija 
pārspīlēts un neviens netika pazemots. 
Runājot pašas pēc savas pieredzes, varam 
teikt, ka bijām ļoti pateicīgas par to, ka 
netikām apmētātas ar olām un vēl kādā 
citā veidā sasmērētas, jo tomēr mēs, tāpat 
kā visas meitenes, uztraucāmies par to, lai 
uz balli varētu aiziet skaisti sapucējušās. 
Visiem ļoti patika, ka grupās bija arī 
jaunieši no citām klasēm, nevis tikai visi 
savējie, jo tas  deva iespēju tuvāk sapazīties 
arī ar paralēlklasesbiedriem. Tieši tas esot 
to visu padarījis daudz interesantāku. 
Gandrīz visiem fukši likās par īsu, desmitie 
esot vēlējušies vairāk uzdevumu, kuri būtu 
ar lielāku sarežģītības pakāpi gan fiziski, 
gan intelektuāli. Atzinīgi tika novērtēti 
arī organizētāju tērpi un atbilstošā fona 
mūzika. Visiem jauniešiem ļoti patikusi arī 
fukšu balle, it īpaši zvērests, kuru vajadzēja 
dot visiem desmitajiem. Meitenes bija 
saviļņotas par svecēm un atmosfēru 
zvēresta laikā. Daži pie mīnusiem 
pieminēja to, ka bija jāgaida diezgan ilgi uz 

citām grupām, lai tiktu pie nākamā uzdevuma, kā arī meitenes pie mīnusiem pieminēja 
mazo laika sprīdi, lai varētu sagatavoties ballei. Varam apgalvot, ka desmitie šo dienu 
atcerēsies ar smaidu uz lūpām, jo mūsu skolā vienmēr ir izdevies rīkot pasākumus tā, lai 
kaut kas paliek atmiņā. Šī bija kārtējā reize, kad varējām apstiprināt mūsu skolas slaveno 
teicienu – ja vidusskola ir VIDENE, tad ģimnāzija ir ĢIMENE!

Kamēr desmitajiem šī bija diena, kurā nopelnīt ģimnāzista statusu un labi pavadīt laiku, 
mūsu skolas divpadsmitajiem bija jārūpējas par to, lai padarītu šo pasākumu interesantu 
un izplānotu visu līdz pēdējam sīkumam. Aprunājāmies ar vienu no organizatoriem – 
Dāvi Petrovicu, lai uzzinātu, kā šo pasākumu redzēja viņš.
Kā nonācāt pie tēmas – Harijs Poters?
- Tēmu izdomājām jau pirmo sapulču laikā. Kāds pieminēja tēmu „Harijs Poters”, un 
uzreiz sapratām, ka paši gribam veidot šādu pasākumu. Nevarējām šo iespēju palaist 
garām.
Cik ilgu laiku aizņēma gatavošanās?
- Tas patiesībā neaizņēma pārāk ilgu laiku, jo mēs, kā īsti divpadsmitie, visu atlikām uz 
pēdējo brīdi. Pasākums līdz galam tika izplānots tikai 2 dienas pirms fukšiem. Vienu 
vakaru mazs bariņš aizgājām uz “Darbnīcu” ar datoru un viss tika salikts pa plauktiem. 
Pārējiem divpadsmitajiem tika doti mājasdarbi, kuri viņiem bija jāizdara, lai pasākums 
noritētu tā, kā to bijām iedomājušies. 

Kāda jums, divpadsmitajiem, likās desmito attieksme pret 
pašu pasākumu?
- Kopumā attieksme bija laba, visi centās pildīt prasīto un 
domāt kā komanda. Uzskatām, ka spējām šīs komandas kaut 
mazliet saliedēt. Šie fukši ģimnāzijā nebija tādi kā iepriekšējos 
gadus (neviens ar olām netika apmētāts) , taču mums pašiem 
labāk patika veidot interesantu pasākumu, un mēs ceram, ka 
arī desmitajiem patika tajā piedalīties.
Ja būtu dota iespēja, vai vēlētos kaut ko izmainīt/izdarīt 
labāk?
- Kā katru reizi, kad kaut ko atliekam uz pēdējo brīdi, mēs 
nespējam pilnībā visu sagatavot tā, kā iecerēts. Ja mēs varētu 
kaut ko mainīt, tad noteikti visu būtu izdarījuši vismaz dienu 
ātrāk, lai mums pietiktu laika visu kārtīgi izmēģināt.

Šis bija pasākums 10.klasēm, tomēr tas nenozīmē, ka skolotāju viedokļi nebūtu svarīgi. 
Intervējām 2 skolotājas, kurām šobrīd desmitie ir audzināmā klase – Indru Juriku un 
Mudīti Puisīti, lai noskaidrotu, kā viņām patika šā gada fukši.
1)Kā jums patika tēma – Harijs Poters?
- I. Jurika: Pati tēma likās ļoti interesanta 
un patika. Tomēr būtu gribējies, lai visi 
uzdevumi būtu vairāk saistīti ar Hariju 
Poteru.
- M.Puisīte: Man ļoti patika, tēma likās 
ļoti laba un atbilstoša, jo varēja izdomāt 
daudz un interesantus uzdevumus 
saistībā ar to. 
2) Kāda bija Jūsu audzināmās klases 
attieksme pret pašu pasākumu?
I.Jurika: Manai klasei pasākums likās 
mazliet par ilgu. Dažās vietās bija garlaicīgi, jo gribējās vairāk uzdevumus, ko pildīt, lai 
nebūtu tā, ka ir vietas, kur jāgaida uz citām klasēm.
M.Puisīte: Manai klasei bija pārsvarā pozitīva attieksme, ļoti patika pasākums, bet, 
protams, ar dažiem izņēmumiem. Pati no malas paskatījos dažus uzdevumus un ļoti 
patika tas, ka divpadsmitie visam bija piegājuši ar humoru, tas viss likās ļoti jautri un 
sirsnīgi.
3) Salīdzinot ar citiem gadiem, vai bija kas tāds, kas šā gada fukšos pietrūka vai ko 
vajadzētu mainīt?
I.Jurika : Domāju, ka pasākumu vajadzēja veidot īsāku, bet izdomāt vairāk uzdevumus, 
kas būtu tieši saistīti ar tēmu.
M.Puisīte: Ļoti patika tas, ka šogad fukši bija pamainīti, jo tomēr armija nav vienīgā tēma, 
pēc kā var izveidot fukšus. Domāju, ka šis gads bija visatšķirīgākais, un man ļoti patika.

DESMITO KLAŠU IESVĒTĪBAS (FUKŠI)
Torija Rače un Rebeka Zariņa 10.a
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Šis mēnesis ir un būs notikumu piepildīts, 
tomēr ne sliktāks bija oktobris. Oktobra 
beigās visi skolēni devās brīvlaikā un 
atpūtās no skolas. Kamēr viens gulēja mājās 
pie televizora, cits devās uz treniņiem, 
kāds gaidīja apmaiņas skolēnus no Itālijas, 
kāds piedalījās konkursos, kāds devās 
ceļojumā ar ģimeni un kāds Rīgā piedalījās 
konferencē. Katrs centās piepildīt šo 
brīvlaiku, kā varēdams, un domāju, ka visi 
ir atpūtušies un gatavi darbam. Tomēr šeit 
mazs ieskats par brīvlaiku gan no manas 
puses un iespaidiem no ceļojuma, gan 
Elīnas Zīvertes, kura vienu no dienām 
pavadīja konferencē Rīgā.
 “Vienu no brīvlaika dienām pavadīju 
Rīgā. Kopā ar dažiem saviem klasesbie-
driem un citu skolu skolēniem apmeklēju 
uzņēmējdarbības konferenci «Uzdrīksties 
uzvarēt». Konferenci vadīja šovmenis 
Renārs Zeltiņš, kurš pievērsa manu 
uzmanību un padarīja konferences gai-
sotni interesantu. Galvenie konferencē bija 
deviņi uzņēmēji, kuri dalījās ar saviem 
pieredzes stāstiem. Stāsti bija iedvesmojoši. 
Uzzināju informāciju par uzņēmumiem 
un to vadītājiem, ko iepriekš nezināju. 
Manuprāt, konference bija ļoti noderīga. 
Uzskatu, ka lietderīgi būtu bijis arī pastāstīt 
kādu stāstu, kurš nav bijis tik veiksmīgs, lai 
uzzinātu, kā rīkoties, lai izvairītos no šādām 

situācijām. Uzska-
tu, ka konferences 
apmeklējums bija 
lietderīgi pavadīts 
laiks, un aicinu 
arī citus jauniešus 
n ā k o š g a d 
piedalīties!” stāsta 

Elīna Zīverte no 12.b klases.
Ceļot var divējādi. Viens veids ir laicīgi 
censties par valsti uzzināt pēc iespējas 
vairāk, lai būtu jau kāds iespaids. Otrs veids 
ir vienkārši atpūsties un ļauties eksotiskai 
burvībai. Es ceļojumā izbaudīju abus 
veidus. Pirms braukšanas centos apzināties, 

Tēma par vidi skolā ir aktuāla plašai cilvēku auditorijai: skolēniem, skolotājiem, vecākiem un arī augstāk stāvošām 
instancēm, piemēram, pašvaldībām, ministrijai un valstij. Mums visiem ir svarīgi, lai skolēni mācību iestādē justos 
labi, tieši tāpēc notiek dažādi pasākumi, lai pēc iespējas labāk uzlabotu esošo situāciju, rastu jaunus risinājumus un 
nāktu klajā ar jaunām inovācijām. Piemēram, 29. novembrī Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā notiks plenārsēde par skolas 
vidi, taču, lai tai spētu pienācīgāk sagatavoties, 19. oktobrī skolā norisinājās atklātās stundas un vidusskolēnu vadītas 
stundas atsevišķām klasēm.
Klases stundās skolēni sprieda par skolas vides plusiem un mīnusiem, centās rast risinājumus un nonāca pie 
dažādiem secinājumiem. Vairums klašu atzīmēja, ka skolas pozitīvo īpašību sarakstā ietilpst skolas skolotāji, telpu 
iekārtojums, skolas tradīcijas, iestādei var piekļūt cilvēki ar kustību traucējumiem, augsts izglītības līmenis. Par 
negatīvām īpašībām skolēni atzina skolēnu nedisciplinētību, sporta stundas ārpus skolas (Liepājas Olimpiskais 

centrs un „Daugavas” stadions), maz brīvu vietu brīvā laika pavadīšanai skolā. 
Šoreiz viens no būtiskākajiem jautājumiem, par ko tika diskutēts, bija par skolas vienojošajiem elementiem. Vairumam pirmais, kas 
nāk prātā, ir skolas formas, taču tas nebūt nav vienīgais jēdziens, kā var definēt vārdu - vienojošais elements. Tas var būt arī kas mazs, 
piemēram, t-krekls, džemperis, zeķes, kaklasaite, lakats, cepure. Arī skolēni uzskata, ka šis būtu labs iesākums kam lielākam, un šādi 
būtu iespēja saglabāt savu stilu. Nākotnes vīzija ir skaidra, kas tāds būs, un tas noteikti uzlabos skolas vidi!
Kopumā var secināt, ka, lai arī reizēm skola liekas noklususi un nekādu jaunumu nav, aiz šī visa stāv daudz cilvēku, kas cenšas, domā un 
dara. Dara, lai būtu labāk, lai būtu spēcīgāk. Un, ja Tev reizēm liekas, ka Tava ideja neko nedos un nav pat apspriešanas vērta, nedomā 
tā! Mēs visi esam šeit, lai darītu. Esam šeit, lai negatīvo pārvērstu pozitīvajā, nepaveikto- paveiktajā. 
Nu, ko! Par pārmaiņām un uzlabojumiem!

SKOLAS VIDE
Elizabete Jansone 10.b

APMAIŅAS PROJEKTS PAMATSKOLĀ
Vintra Braša

APMAIŅAS PROJEKTS „ERASMUS+”
Aleta Betija Aniņa 12.c

RUDENS BRĪVLAIKS
Aleksa Kaļķe 11.a

uz kurieni braucu, jo Apvienotie Arābu 
Emirāti atrodas pietiekami tālu no Latvijas, 
un tur ir pavisam cita kultūra. Savukārt 
aizbraucot jau galamērķī centos atpūsties 
no visas sirds. Palmas, jūra, smiltis, skaistas 
celtnes, tuksnesis, interesantā daba un 
eksotisks ēdiens man palīdzēja.
Pēc lasītā internetā un stāstītā man radās 
pavisam cits priekšstats, bet jau pirmajā 
dienā sapratu, ka šeit viss ir ļoti mūsdienīgs. 
Vīrieši un sievietes staigā paltrakos, tas 
radīja tādu savādu un interesantu sajūtu, 
jom aizbraucot uz Eiropas valstīm, apģērbs 
noteikti nebūs tas, pēc kā spriedīsi par 
cilvēku. Man šķiet, ka cilvēkiem vispār 
ir radies ļoti nepareizs priekšstats par 
musulmaņiem, es noteikti varu teikt, ka viņi 
ir ļoti jauki un izpalīdzīgi cilvēki. 
Savādi ir tas, ka vīrietim var būt 4 sievas, 
bet mūsdienās tas ir ļoti reti, jo tas prasa 
daudz laika un naudas. Pret sievietēm 
vispār attieksme ir pilnīgi citādāka, pati to 
piedzīvoju, metro pirmie 3 vagoni ir tikai 
sievietēm un bērniem (bērns skaitās līdz 12 
gadiem), ja vīrietis izdomā braukt kādā no 
šiem vagoniem, tad būs jāsamaksā papildus 
summa par biļeti jeb sods. Visur rindās 
vīrieši palaidīs sievietes pa priekšu, vienmēr 

piedāvās vietu, kur 
apsēsties utt. Tomēr 
visdīvaināk man likās 
tas, ka manam tētim 
un man ir pilnīgi cits 
kurss, bankā mainot 
naudu. Sākumā tas 
likās pat patīkami, 
bet man šīs izteiktās 
atšķirības liekas ļoti 
negodīgas. 
AAE ir vairākas pilsētas 
un novadi jeb štati, 

man bija šī iespēja būt vairākos. Atšķirības 
ir jūtamas starp mazāku pilsētu un lielāku. 
Dubaija, manuprāt, bija visiespaidīgākā, 
sākot ar augstceltnēm, milzīgiem veikaliem, 
viesnīcām, mājām, akvāriju, kurš atrodas 

lielveikala vidū, uzbērtām salām utt. Dubaija 
ir visātrāk attīstījusies no visām pilsētām, un 
tur arī bija sastopams visvairāk tautību, arī 
latvieši un lietuvieši. Katra pilsēta Emirātos 
cenšas ar ko izcelties, lai piesaistītu 
tūristus, kas arī ir lielākie ienākumu nesēji 
Emirātiem. Attiecībā par attieksmi pret citu 
tautību cilvēkiem, viņiem nav pieņemts 
īpaši pievērst izteiktu uzmanību, bet, ja uz 
mazu pilsētiņu aizbrauksi šortos, tad būs 
daudzi acu skatieni. Pati to piedzīvoju, un 
nav patīkami, tāpēc iesaku meitenēm – 
velciet bikses un garus 
svārkus. Man īpašas 
likās mošejas, ko varēja 
redzēt bieži, tās ir 
skaistas, ar kupoliem. 
Ārzemniekiem tajās 
iekļūt lūgšanās laikā ir 
aizliegts, bet Abu Dabi 
ir viena mošeja, kas ir 
atvērta tūristiem, tā ir 
liela, skaista un grezna. 
Arī es tur biju iekšā, viss 
sākās ar to, ka man nebija 
it kā piemērota kleita, lai 
tiktu iekšā, tad nu nācās 
pašai atrast paltraku. 
Ieejot iekšā, izteikti 
varēja just greznību, 
viss zeltā, marmorā 
un apgleznotās flīzēs, 
lūgšanas telpā bija 
pasaules lielākais zīda 
paklājs, kas arī bija 
neaprakstāmi skaists.
Visa šī valsts ir īpaša jau 
vien ar to, kur tā atrodas, 
un dabu. Es iesaku 
katram kādreiz rast  iespēju aizbraukt uz 
šo valsti, jo tur ir jūtama pilnīgi savādāka 
kultūra, bet ne sliktā ziņā. Cilvēki ir jauki 
un atsaucīgi. Viss apkārt ir kaut kādā ziņā 
īpašs, piemēram, pat policisti atšķiras - tiem 
ir sarkanas ādas kurpes. Visas šīs mazās 
nianses padara Arābu Apvienotos Emirātus 
īpašus. Šis ceļojums man noteikti paliks 
prātā mūžam. 

12 Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas 7.-9.
klašu skolēni un 2 skolotājas no 24.-
29. septembrim piedalījās starptautiska 
projekta “Nordplus Junior” rīkotajā 
nometnē Lietuvas pilsētā Klaipēdā.

Lūkass, Gunārs, Niklāvs, divas Terēzes, 
Dinija, Kristīne, Agnija, Eliass, Rolands, 
Mārtiņš un Martins kopā ar jauniešiem 
no Lietuvas, Igaunijas un Dānijas aktīvi 
strādāja gan radošajās dejas, mūzikas un 
komponēšanas darbnīcās, gan sprieda 
par globālu problēmu, kā apturēt klimata 
pārmaiņas, diskusijās un grupu darbos 
“Stop Climate Changes” .

Radošās darbnīcas vadīja pieredzējuši 
skolotāji no Anglijas un Dānijas. Darbs 
un savstarpējā komunikācija notika angļu 
valodā, ar ko mūsu skolēni lieliski tika galā.

Nedēļu ilgā darba rezultātus skolēni 
prezentēja 3 priekšnesumos Klaipēdas un 
Graždai pilsētu proģimnāzijās, kur saņēma 
ovācijas un apbrīnu par tik īsā laika posmā 
apgūto.

Šī projekta ietvaros notika arī otra nometne 
tepat  Liepājā, Sporta hotelī, kurā piedalījās 
8 mūsu skolas 8.klašu skolēni. Arī šie 
jaunieši mācījās dejas, bītboksa un cirka 
darbnīcās, bet apgūto prezentēja koncertā 

mūsu pašu ģimnāzijā.

 “10” ballu skalā nometne tika vērtēta ar 
“11” ballēm, bet ,pārrunājot  ieguvumus no 
dalības projektā, skolēni novērtēja jaunu 
izaicinājumu, jaunas prasmes, jaunus 
draugus un fantastiski radošo atmosfēru.

Ceram, ka atvadu asaras nozīmēja saziņas 
turpinājumu sociālajos tīklos, kā arī 
atkalredzēšanos nākamajā projektā.

Tiekamies “Nordplus Junior” projektos, jo 
tie patiešām iedvesmo!

Mūsu skolā pēc 3 gadu pārtraukuma 
atkal norisinās projekts „Erasmus+”, kurā 
aicināts piedalīties ikviens vidusskolēns. 
Par to, kas tad īsti ir šis projekts, sīkāk 
pastāstīt aicināju angļu valodas skolotāju 
Dagniju Deimanti. 
1.Kas ir projekts „Erasmus+”?
Tas ir apmaiņas projekts, kas domāts 
gan vidusskolēniem, gan koledžas 
un universitātes studentiem. Kādreiz 
vidusskolēni piedalījās „Comenius” 
projektos. Arī mūsu skolai ir vērā ņemama 
pieredze šajā jomā, jo piedalāmies skolu 
partnerības projektos no 2003. gada. 
2.Kādas valstis tajā iesaistās?
Projektā piedalās skolas no 3 valstīm – 
Spānija, Turcija un Latvija. Taču aicināsim 
piedalīties arī mūsu ilggadējos partnerus 
no Vācijas, Itālijas un Norvēģijas.
3.Kāda ir šī projekta tēma?
Mūsu projekta nosaukums ir „EUthApp”, 
kurā ietverti trīs galvenie atslēgas vārdi – 
Eiropas Savienība (EU), jaunatne (youth) 
un aplikācija (App). Šī projekta mērķis 
ir, darbojoties kopā, izzināt vairāk par 
savu un citām Eiropas valstīm. Iesaistītie 
dalībnieki veidos aprakstus, blogus un 
video par vietām un aktivitātēm, kuras būtu 
interesanti apmeklēt jauniešiem no citām 

valstīm. Rakstīsim latviešu, angļu, vācu, 
krievu un franču valodā. Projekta gala 
produkts būs mobilā telefona aplikācija. 
Tātad vajadzīgas būs arī IT prasmes.
4.Kā Jums veicās pirmajā tikšanās reizē 
Spānijā?
Pirmā tikšanās reize šādos projektos ir tā 
sauktais „kick-off meeting”, kas nozīmē, ka 
jāatrod tāds atspēriena punkts, lai projekta 
aktivitātes varētu sākties.  Spāņu skolotāji, 
divi skolotāji no Turcijas un mēs – sk. Dace 
Groduma-Vīriņa un Dagnija Deimante.  
Izplānojām mūsu darbošanos, nosakot 
termiņu katram uzdevumam, kā arī 
saplānojām viesošanos katrā partnervalstī. 
Tuvākais brauciens būs pavasarī uz 
Spāniju. Gribu pieminēt, ka pirmais darbs 
jau ir veikts – jaunieši piedalījās projekta 
logo konkursā un ievērojamā konkurencē 
(apmēram 46 logo) mūsu skolas skolnieces 
Elīnas Zīvertes veidotais logo ieguva 
1.vietu. Liels paldies arī pārējiem mūsu 
skolas dalībniekiem!
5.Ko gan dalībnieki, gan Jūs pati no šī 
projekta varat iegūt sev?
Projekta dalībnieki iegūst ļoti daudz – 
nostiprina valodu un IT prasmes, kā arī 
iemācās būt iecietīgiem un censties izprast 
citas kultūras. Šādās reizēs mēs arī spējam 
paskatīties uz sevi no malas – kādi mēs 
esam, kādus mūs redz citi cilvēki? 
Par sevi varu teikt, ka esmu gandarīta, 
jo apmēram 10 gadu laikā (2 gadus 
nepiedalījāmies projektos) ir bijusi 
izdevība daudzus mūsu skolēnus iesaistīt 
ES projektos, kas ir veicinājis tādu prasmju 
pilnveidi, ko, sēžot skolas skolā, nevar 
izdarīt.
6.Ko Jūs novēlētu skolēniem, kas iesaistās 
šajā projektā?
Vidusskolēni, izmantojiet izdevību satikt 
un baudīt citu kultūru, kā arī izzināt savu! 
Esiet atvērti un iecietīgi! Tā ir brīnišķīga 

sajūta – iegūt jaunus draugus citās valstīs.

Kā jau intervijā minēja skolotāja, par 
projekta oficiālo logo tika izvēlēts 12.b 
klases skolnieces Elīnas Zīvertes darbs. 
Lai uzzinātu vairāk, aicināju uz dažiem 
jautājumiem atbildēt pašu darba autori.
1.Kas bija attēlots Tavā projekta logo, kā 
Tev radās tā ideja?
Manā logo ir attēlota vienotība starp 
„Erasmus+” dalībvalstīm: Spāniju, Turciju 
un Latviju. Sauklis – „IN UNION THERE 
IS STRENGHT”. Ideja tieši par šādu logo 
dizainu ienāca prātā manam brālim, kurš 
man palīdzēja to izveidot. Ideja bija tāda, 
ka logo ir jāsastāv no cilvēku tēliem un 
dalībvalstu karogiem, kas simbolizētu 
draudzību un sadarbību starp šīm valstīm, 
un to šobrīd arī attēlo mans logo.
2.Kādas bija sajūtas, uzzinot, ka logo ir 
ieguvis 1.vietu?
Tajā brīdī, kad skolotāja piezvanīja un 
paziņoja to, jutos nedaudz šokēta, bet ļoti 
patīkami pārsteigta.
3.Ko Tu vari novēlēt arī pārējiem skolas 
biedriem, kas piedalās projektā?
Es gribu novēlēt pārējiem projekta 
dalībniekiem, lai izbauda katru brīdi, ko 
piedāvā šis projekts, un iegūst patīkamu un 
noderīgu pieredzi, kā arī spēj sadraudzēties 
ar citu valstu dalībniekiem.

Paldies skolotājai Dagnijai Deimantei 
un Elīnai Zīvertei! Cerams, ka pēc raksta 
izlasīšanas ir lielāka skaidrība, kas ir 
projekts „Erasmus+”. Gribu novēlēt visiem, 
lai patīkami Valsts svētki!
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NO NOVARAS LĪDZ LIEPĀJAI
Alise Tīdena 11.c

JAUNIEŠI UN VALSTS VĒSTURE
Maija Ziemele 11.c

KUR PALIKUSI MĀRTIŅDIENA?
Dāvis Petrovics 12.b

Varbūt pamanīji, ka pagājušajā nedēļā pa skolu klīda bariņš apmaldījušos jauniešu, kas nerunā 
latviski. Iespējams, esi dzirdējis, iespējams ne, bet mūsu skola piedalās starptautiskajā  AFS 
jauniešu apmaiņas programmā, kas devusi iespēju sadarboties  ar vienu no Itālijas skolām. No 
31. oktobra līdz 5. novembrim Liepājā  ciemojās 22 itāļu skolēni un divas skolotājas no Novaras 
pilsētas liceja , un viņus uzņēmām mēs – ģimnāzisti. Es intervēju vienu no ģimnāzistēm 
Elizabetu, kas savās mājās ļāva ienākt pavisam svešam cilvēka, kā arī itālieti, kas apmetās pie 
viņas – Martinu. 

pirtī, kā arī darījām daudz ko citu, bet, 
manuprāt, viņiem, kā arī man, vislabāk 
palika atmiņā ikvakara ballītes, kuras 

nemaz nebija programmā. Tieši tur mēs 
visi iepazināmies tuvāk.
Ko Tu ieguvi šīs nedēļas laikā? 
Ieguvu es tiešām ļoti daudz, ne tikai 
es, bet visi, kuri pavadīja laiku kopā ar 
itāļiem. Protams, uzzinājām daudz ko 
jaunu par viņu kultūru un ieradumiem, 
kā arī uzlabojās angļu valodas prasmes, 
taču, manuprāt, vislielākais ieguvums 
ir draudzība, kas radās starp mums un 
itāļiem. Nekad nebiju iedomājusies, ka 
šo piecu dienu laikā var tik ļoti pieķerties 
pilnīgi svešiem cilvēkiem.
Vai Tu pati vēlētos iejusties viņu lomā 
un braukt nedēļu pavadīt citā valstī? Kur 
tieši, kāpēc? 

Jā, gribētu. To mēs varēsim piedzīvot un 
iejusties viņu lomā, kad brauksim pie 
viņiem ciemos uz Itāliju. Bet, ja man ir 

jāizvēlas cita valsts, tad tā laikam būtu 
Spānija. Man ļoti patīk Spānija ,un 
vienmēr esmu gribējusi tur aizbraukt, 
vairāk iepazīties ar tās dabu, kultūru 
un cilvēkiem.

Intervija ar Martina Sala, Liceo 
Scientifico Carlo Alberto school 
Kā tika atlasīti cilvēki braukšanai uz 
Latviju? 
Skolotājas jautāja visām 10.klasēm, 
vai vēlamies doties kaut kur apmaiņas 
programmā uz citu skolu, un tā daži 
no mums arī pieteicās. 
Vai esi kādreiz devusies jau šāda 
veida braucienā? 
Nē, nekad nebiju bijusi šādā vai līdzīgā 
projektā. 
Kā šo braucienu uztvēra Tava 
ģimene? 
Viņi man teica, ka nedrīkstu palaist 
garām šādu iespēju, jo tādu nav bieži. 
Vai Tev patika Tavs host un viņas 
ģimene? 
Es ļoti izbaudīju laiku ar Elizabetu un 
viņas ģimeni. Viņi bija ļoti jauki un 
laipni pret mani! 
Vai Tev patika pavadītais laiks 
Latvijā? Kas patika visvairāk? 
Jā, ļoti! Mēs lieliski pavadījām laiku un 
iepazināmies ar superīgiem cilvēkiem.  
Visvairāk atmiņā palikušas spontānās 

ballītes. 
Vai Tev bija viegli komunicēt ar 
latviešiem? 
Manuprāt, jā. Dažreiz bija grūti paskaidrot 
kaut ko un pateikt to tā, kā domājam, bet 
galu galā tas tomēr izdevās, un visi cits citu 
sapratām. 
Ko Tu ieguvi no šī brauciena? 
No šī brauciena, manuprāt, vislielākais 
ieguvums ir šī lieliskā draudzība ar jums, 
latviešiem. Tā ir vissvarīgākā lieta no šī 
brauciena. 
Vai Tu plāno vēl kādreiz atgriezties 
Latvijā? 
Jā, mēs plānojam atgriezties Latvijā, tikai 
šoreiz vasarā! 

Mūsdienu dzīves ritmā gan jauni, gan veci 
aizmirst par savu dzimteni, tradīcijām 
un tautiskajām vērtībām. Es varu atzīt, 
ka esmu viens no šiem cilvēkiem. Savā 
ikdienas skrējienā aizmirstu par savu 
Dzimteni, tomēr katru reizi, kad satieku 
savus vecvecākus, viņi liek atcerēties un 
aizdomāties par savas valsts un tautas 
vēsturi. Šajos mirkļos es novērtēju, cik 
daudz latvieši ir ziedojuši, lai es un jūs 
atrastos šeit un tagad. Katra cīņa, katra 
atdotā dzīvība, katra patriotiskā rīcība liek 
man sajust sevī lepnumu par to, ka esmu 
latviete!

Cik patriotiski ir latviešu jaunieši, devos 
uzzināt pie vēstures skolotājas Baibas 
Mackialas. Skolotāja intervijā atklāj 
gan savu viedokli, gan skolā novēroto. 
Cienīsim, godāsim un būsim valsts patrioti 
ne tikai svētkos, bet arī ikdienā!

Vai Jūs sevi uzskatāt par Latvijas patrioti? 
Jā, noteikti es esmu Latvijas patriote. Mēs 
dzīvojam vienā no skaistākajām zemēm 
pasaulē, tā nemitīgi mainās, tā ir tik 
dažāda, un mēs, latvieši, esam ar to asinīm                   
saistīti. 
Tad ko Jūs darāt, lai parādītu savu 
patriotismu?
Aktīvi turpinu savu Dzimteni iepazīt, 
audzinu savus bērnus un arī skolēnus 
novērtēt un mīlēt savu zemi un valsti.
Vai Jūs atzīmējat valsts svētkus? Kāpēc?
Valsts svētki ir ļoti nozīmīgs notikums 
man kā latvietei. Var teikt, ka gan Latvijas 
dzimšanas diena, gan citi svētki ir kā 
apliecinājums, ka mums, latviešiem, ir 
savas mājas.
Kāds ir Jūsu viedoklis par Latvijas 
jauniešu patriotismu pret savu valsti?

Domāju, ka jaunieši aizvien vairāk novērtē 
piederību savai tautai un dzimtajai 
vietai, bieži tas atspoguļojas arī vizuāli. 
Izjust patriotismu pret valsti, protams, 
ir sarežģītāk, jo sabiedrības attieksme 
diemžēl to neveicina. 
Cik svarīgs, Jūsuprāt, ir patriotisms?
Patriotisms ir tikpat svarīgs, kā izjust cieņu 
un mīlestību pret saviem tuviniekiem, pret 
savu ģimeni. 
Vai, Jūsuprāt, Latvijas iedzīvotājiem ir 
svarīgi un nepieciešams zināt Latvijas 
vēsturi un atzīmēt valsts svētkus? Kāpēc?
Mēs neviens neesam radies tukšā vietā. 
Ikviens mēs nesam līdzi savu senču 
mantojumu (runa par mentālo). Nav 
iespējams novērtēt šo mantojumu, ja mēs 
to neizzinām un neiepazīstam. Katram 
latvietim jāprot atbildēt uz jautājumu, 
kāpēc šī zeme ir mūsu, jo tikai tad mēs 
spēsim sajust savas saknes un droši būvēt 
savu nākotni. Valsts svētku svinēšanai ir 
jābūt jēgpilnai, un, lai tā tāda būtu, mums 
ir jāizprot un jāzina savas tautas un valsts 
vēsture. 

Mārtiņdiena
 Katru 
gadu šie 
latviešu svētki 
tiek pieminēti 
kā skolā, tā 
arī ārpus 
tās, taču 
m ū s d i e n ā s 
tiem pievērstā 
uzmanība ir 

nesalīdzināmi mazāka. Mārtiņi atrodas 
starp Miķeļiem un Ziemassvētkiem, un 
to svinēšanas iemesls ir rudens un ziemas 
krustceles. Kādreiz lauksaimniecība  un 
lopkopība bija katras ģimenes iztikšanas 
avots, tās rūpējās, lai labības raža būtu laba, 
un katrs tās augšanas posms tika svinēts. 
Šodien šie svētki noteikti nav katras 
latviešu ģimenes neatņemama sastāvdaļa. 
Kāpēc tā?
 Varbūt šie svētki ir zaudējuši 
savu popularitāti, jo vairs nav iemesla, 
lai tos svinētu. Katrs bērns ir rokā turējis 
maizes gabalu, taču augošu labības lauku 
ar roku noglaudījis katrs noteikti nav. 
Tādus dzīvniekus kā cūkas un vistas bērni 
ir redzējuši tikai krāsainā ekrānā vai aiz 
žoga zooloģiskajā dārzā. Man varbūt šādas 
pārmaiņas neliekas traģiskas, taču tās 

parāda, kur mūsdienu sabiedrība lēnām 
dodas. Cilvēki, kuri ir tik apsēsti ar kāda 
mērķa sasniegšanu, ka pat nepalūkojas 
apkārt un nedomā par to, no kurienes 
lietas ir cēlušās.
 Nevar nepieminēt arī ķekatas, 
kurās senlatvieši devās, sākoties 
Mārtiņiem. Tagad tās vislabāk var 
salīdzināt ar došanos Helovīnos, kas ir 
populārāka bērnu izklaide. Ķekatu nozīme 
kādreiz bija auglības, svētības, veselības 
un laimes ienešana sētā. Helovīnu nozīme 
ir no cilvēkiem prasīt konfektes un pēc 
tam tos izjokot. Saprotams, ka šo svētku 
vienīgā līdzība ir pārģērbšanās. Pats 
ķekatās neesmu devies, taču esmu pie sevis 
ar draugiem svinējis Helovīnus, un man 
jāsaka, ka pārģērbties ar draugiem bija 
patiešām jautri. Tikai žēl, ka Helovīniem 
nav tik pozitīvas nozīmes kā ķekatām. 
 Kopumā jāsaka, ka Mārtiņi 
ir svētki, kuru izzušana no ikdienas ir 
saprotama. Tomēr tā ir latviešu tautas 
tradīciju daļa, kura ir jāciena un jāatceras. 
Pats esmu priecīgs par to, ka, veidojot šo 
rakstu, vairāk uzzināju par šiem svētkiem 
un to svinēšanu, un iesaku arī citiem par 
Mārtiņdienu painteresēties.

Intervija ar Elizabetu Babajanu no 
11.a – 
Kāpēc Tu pieteicies uzņemt itāli 
savās mājās? 
 No sākuma biju ļoti neizlēmīga un 
gandrīz jau atteicos no šādas iespējas, 
taču beigās sapratu, kāpēc gan ne? 
Šādu piedāvājumu es nesaņemu bieži 
un parasti cenšos visas dotās iespējas 
izmantot, lai vēlāk nav jānožēlo. Tā 
nu es arī izlēmu pieņemt apmaiņas 
studentu, dodot sev lielu pieredzi, kā 
arī izpalīdzot savai itālietei - Martinai. 
:)
Vai esi jau kādreiz uzņēmusi kādu 
apmaiņas programmas studentu? 
Vai darītu to vēlreiz? 
Nē, šī man bija pirmā reize. Jā, protams. 
Pēc šīs nedēļas ar itālieti esmu ieguvusi 
neizsakāmi daudz, un labprāt uzņemtu 
apmaiņas studentu vēlreiz.
Kā šo iespēju uztvēra Tava ģimene? 
Kad vēl nebiju par to runājusi ar 
vecākiem, zināju, ka mamma mani 
noteikti atbalstīs, un tā arī bija. Šajā 
jautājumā esam vienisprātis, jāizmanto 
iespēja, ja tāda tiek dota!
Kā Tu komunicēji ar savu jauno 
istabas biedru un pārējiem itāļiem? 
Vai Tev un Tavai ģimenei patika 
itāliete, kas dzīvoja pie jums? 
Komunicējām visi viens ar otru angļu 
valodā, un, manuprāt, izdevās labāk, 
nekā plānojām, jo itāļiem angļu valoda 
nepadodas tik labi, cik mums. Man 
un manai ģimenei ļoti patika mana 
itāļu meitene, it sevišķi mammai, jo 
ar viņu Martinai bija vislielākais kontakts, 
neskaitot mani. Man tiešām paveicās, ka 
man bija tik superīga meitene kā Martina. 
:)
Pastāsti mazliet par programmu un jūsu 
nedēļu ar itāļiem 
Programmas galvenais mērķis bija 
iepazīstināt itāļus ar Liepāju, Latviju caur 
piecām maņām - redzi, dzirdi, tausti, 
smaržu un garšu. Izvedām ekskursijā pa 
populārākajām vietām Liepājā, kā arī 
iepazīstinājām ar Kuldīgu un Ventspili. 
Dziedājām, iepazīstinājām ar latviešu 
mūziku. Iemācījām galvenās latviešu 
valodas frāzes. Iepazīstinājām itāļus arī 
ar latviešu ēdieniem. Gājām latviešu 



KLIEDZIENS Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas avīze8 9

STUDĒT LATVIJĀ!
Katrīna Madara Stadgale 12.c

Laiks ģimnāzijā paskries vēja spārniem, 
tāpēc lietderīgi ir laikus sākt domāt 
par tālāko izglītoša-nos. Katru mēnesi 
“Kliedzienā” varēsi uzzināt par studiju 
iespējām Latvijā. Tā kā novembris 
iekrāsojas sarkanbaltsarkanā krāsā, tad 
šoreiz stāsts būs par universitāti, kas 
nes Latvijas vārdu katru dienu - Latvijas 
Universitāte.

LU ir lielākā un tradīcijām bagātāka 
universitāte Latvijā. LU daudzās fakultātes 
Rīgā, piedāvā plašas un daudzpusīgas  
studiju iespējas. Latvijas Universitātē 
var iegūt akadēmisko bakalaura grādu 
humanitārajās zinātnēs (filoloģijā, 
filozofijā, vēsturē, teoloģijā u. c.), izglītības 
zinātnēs, sociālajās zinātnēs (ekonomikā, 
komunikācijas zinātnē, politikas zinātnē, 
psiholoģijā, socioloģijā, tiesību zinātnēs, 

vadībzinātnē u. c.), dabas zinātnēs 
(bioloģijā, fizikā, ģeogrāfijā, ģeoloģijā, 
ķīmijā, matemātikā, vides zinātnē u. c.) un 
veselības zinātnēs (farmācijā, māszinībās). 
LU piedāvā iegūt arī profesionālā bakalaura 
un profesionālo kvalifikāciju- ārsta, 
skolotāja, sociālā darbinieka, ekonomista, 
tulka un citas kvalifikācijas. 

Svarīgi pieminēt, ka, mācoties LU, 
studentiem tiek piedāvāta iespēja studēt 
arī ārzemēs, iesaistoties starptautiskajās 
studentu apmaiņas programmās. Ik 
gadu ap 400 LU studentu starptautisko 
studentu apmaiņas programmu ietvaros 
studē ārvalstu augstskolās, un LU savukārt 
uzņem ap 400 ārvalstu studentu.

Mācības LU Sociālo zinātņu fakultātē šogad 
uzsākusi Krista Melisa Altāne. Krista atzīst, 
ka nevienu brīdi nav nožēlojusi 
izvēli par labu LU. “Šajā 
universitātē ir ļoti draudzīga vide 
tieši pirmkursniekiem, jo tiem ir 
iespēja iesaistīties gan fakultāšu 
pašpārvaldēs, gan LUSP (LU 
studentu padome), gan ieņemt 
citus svarīgus valdes amatus. 
Pirmkursnieki piedalās dažādu 
pasākumu rīkošanā, protams, 
arī paši atpūšas, izbaudot šos 
pasākumus. Īsāk sakot, laiks 
ģimnāzijā bija ļoti skaists, taču 
studentu dzīve noteikti ir vēl 

labāka!” stāsta Krista.

“Lielākā atšķirība starp mācībām ģimnāzijā 
un universitātē - ja vidusskolā skolēni 
neuztraucas par kavētajām stundām un 
uzskata, ka viena kavēta stunda nav nekas 
īpašs, tad pirmkursniekiem universitātē 
ir paniskas bailes no kavējumiem. Visi 
vēlas saglabāt/iegūt budžeta vietu, tāpēc 
sekmes un lekciju apmeklējums visiem ir 
ļoti svarīgs. Studenti vēlas iegūt zināšanas, 
ne tikai ‘papīru’ - skolēniem būtu jāņem 
piemērs no tā.”

Kristas vēlējums topošajiem studentiem: 
”Neesiet tie studenti, kuri atnāk uz 
fakultāti, lai atsēdētu lekcijas un skrietu 
mājās! Iesaistieties visur, kur vēlaties, tikai 
atcerieties, ka studijas ir prioritāte nr. 1!”

INTERVIJA AR MARTU MAISIŅU
Līga Kone

Šķiet, ka 2016./2017.m.g. ir “salikts pa 
plauktiņiem”. Ar to es domāju, ka visi 
atbildīgie amati ir sadalīti. Vidusskolā 
parlaments steidz rīkot pasākumu 
pēc pasākuma, skolas radio dziesmu 
sarakstam pievienojas visas iecienītākās 
Ziemassvētku dziesmas,  taču arī 
proģimnāzisti aktīvi darbojas. Kas ir 
“Kodols” un ko tas dara, kā arī atbildes 
uz citiem jautājumiem sniedz šī mācību 
gada “Kodols” vadītāja, 9.c klases 

Tad nu, apzinoties mērķi, devos uz priekšu 
ar savu moto: „Visu, ko dari, dari uz visiem 
100%.” Tāpēc arī tas ir tik svarīgi man, jo 
pierādīju sev, ka es varu!

Ko Tu vēlies īstenot vai mainīt skolas 
vidē?

Manuprāt, mums skolas vide ir jauka, tāda, 
kurā jauki uzturēties un pavadīt dienas 
lielāko daļu, taču dažbrīd ne tikai man, bet 
arī pārējiem kodoliešiem gribētos vairāk 
cieņas un mīļuma vienam pret otru, ne tikai 
klases, bet arī skolas biedriem. Tas arī ir 
tas, ko caur uzdevumiem un pasākumiem 
vēlamies šogad panākt.

Novembri mēs saucam par patriotisma 
mēnesi. Ko Tev nozīmē valsts svētki?

Man valsts svētki ir vieni no mīļākajiem 
svētkiem visa gada garumā, jo Latvijas 
kultūra un pati zeme man ir ļoti tuva. Ļoti 
patīk gatavošanās valsts svētkiem, jo tajā 
brīdī, manuprāt, var sajust īstu latviešu 

vienotību un spēku, kurš rodas, visiem 
apvienojoties. Šie  man  ir ļoti stipri svētki, 
jo katru gadu, skatoties kādu patriotisku 
filmu vai klausoties tautasdziemas, nobirst 
prieka asara par to, ka varu būt latviete.

Kas, Tavuprāt, liek  jauniešiem sajust 
patriotismu?

Manuprāt,  visefektīvākais veids, kā sajust 
sevī esošo patriotismu, ir nodejot tautas 
deju Dziesmu un Deju svētkos, taču,  ja 
kustēšanās un deja ne visai padodas un 
nepatīk, efektīvi būs arī nodziedāt slaveno 
M.Brauna dziesmu „Saule, pērkons, 
Daugava” ar tūkstošiem koristu Mežaparka 
lielajā estrādē. Katrs var sajusties kā patriots 
arī Lāčplēša dienas lāpu gājienā un svecīšu 
vakaros. Protams, patriotisms sākas katra 
paša  ģimenē. 

Mēs, latvieši, bieži nesakām vārdu “mīli”, 
tomēr nebaidīšos no šī spēcīgā darbības 

STILA LAPA
Aleksa Kaļķe 11.a

Klāt jau novembris, tumšākais gada mēnesis, kad mēs, latvieši, svinam košākos svētkus – valsts 
svētkus. Tā kā šis ir patriotisma mēnesis, stila lapā aprakstīšu, kā saglabāt savu stilu, ievērojot svētku 
dreskodu.  Ceru, ka iegūsiet kādas idejas un iedvesmu!

Katram no mums ir savs stils, mēs tajā jūtamies ērti un kā mēs paši. Bieži stils ir tieši tas, kas parāda 
mūsu garastāvokli, personību, tāpēc mēs cenšamies to saglabāt. Dažreiz pasākumi ierobežo mūsu 
iespējas. Mums nākas pieskaņot savu stilu dreskodam, bet tas nav viegli. Svētku laikā ir jācenšas 
ģērbties svinīgi, bet ne visu stils atbilst svētku dreskodam, tam noteikti ir risinājums – uzvelkot 
svētku drēbes, vari pievienot aksesuārus, kas atbilst tavam stilam. 

OFICIĀLAIS / IETEICAMAIS DRESKODS 
VIŅAI - balts krekls / blūze, melnas vai tumši zilas bikses, svārki vai kleita, tumšas kurpes.

VIŅAM – balts krekls, tumšas bikses, žakete vai jaka, kaklasaite vai tauriņš, tumšas kurpes.

Valsts karoga (sarkanbaltsarkana) lentīte piesprausta kreisajā pusē pie apģērba. 

Šeit pāris alternatīvas, ieteikumi un idejas, kā pārvērst oficiālo svētku stilu jeb dreskodu:
Baltā krekla rokas vari uzlocīt dažādos interesantos veidos:

1.) Atpogā piedurknes, uzloki tās apmēram 2 cm zem elkoņa un uzloki piedurkni vēlreiz, lai tās gali 
paliek redzami. 

2.) Uzloki visu piedurknes atpogāto daļu un atkārto locīšanu, kamēr piedurknes garums būs Tev 
piemērots. 

Vari vilkt melnus vai citas krāsas tumšus džinsus, bet tie nedrīkstētu būt saplīsuši vai netīri.
Ja izvēlies vilkt botas, tad parūpējies, lai tās izskatās kā jaunas.

Radošākas būtnes var radīt interesantas brošas, ko lietot sarkanbaltsarkano lentīšu vietā. Lai 
to radītu, Tev nepieciešams tikai diegs, adata, lentītes karoga krāsā, kādas pērlītes vai pogas vai 
jebkurš cits materiāls, ko vari izmantot brošas radīšanai. Esi radošs! Šī var būt arī lieliska dāvana 
omai, mammai, draudzenei, skolotājai vai ikvienam, kurš svin Latvijas svētkus. 

skolniece Marta Maisiņa. 
Tiem, kuri nezina, vai vari atbildēt uz 
jautājumu: „Kas ir “Kodols”?”.

„Kodols” ir pamatskolas skolēnu 
līdzpārvalde, kurā piedalās aktīvākie, 
radošākie, drošākie un apzinīgākie 7.-
9. klašu skolēni. “Kodols” rīko lielāko 
daļu pamatskolas pasākumu, sākot ar 
Mārtiņdienu un beidzot ar lielajām 
Ziemassvētku un Valentīndienas ballēm. 

Ko Tev nozīmē vadīt “Kodolu”?

Man vadīt „Kodolu” nozīmē daudz, jo jau 
no 7.klases vēlējos šo statusu-  „Kodola” 
vadītāja- iegūt.  Man šis amats šķita 
tik īpašs un interesants,  ka tas arī bija 
tas, kāpēc izvirzīju sev mērķi kļūt par 
vadītāju. Protams, vēlāk sāku domā,t vai 
tiešām to vēlos, bet tad sapratu, ka nevaru 
iesākt frāzi „Šoreiz ne, gan jau kāds cits 
aizies un izdarīs”, jo citādāk pieradīšu un 
pārējie mērķi dzīvē kļūs nevērtīgi, jo katrs 
nākamais mērķis tiks aizvietots ar šo frāzi. 

vārda un jautāšu: „Vai Tu mīli Latviju?”

Es pavisam noteikti mīlu Latviju, jo šī, 
manuprāt, varētu būt viena no desmit 
pasaules sapņu valstīm.

Ko Tu novēli Latvijai 98. dzimšanas 
dienā?

Novēlu Latvijai augt spēkā, gudrībā un 
izturībā, saudzīgus un mīlošus iedzīvotājus, 
kā arī nepazaudēt savas īstenās vērtības. 
Lai top!
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ĪSTIE VĀRDI
Līga Tālberga 

ĪSTIE VĀRDI. Tie raisa pārdomas. Kas? Kam? Ko? Kāpēc? Tā ir diezgan plaša tēma, tādēļ mēs, latviešu valodas un literatūras skolotāji, 
septembrī, runājot par dzeju, devām visiem skolēniem vienu uzdevumu – uzrakstīt īsu radošu darbu par šo tēmu. Labākos darbus 
varēja aplūkot 2. stāva garajā gaitenī un nobalsot par to darbu, kurš uzrunāja vislabāk.
Un tā  20.oktobrī uz literāru pēcpusdienu kopā tika aicināti visi tie jaunieši, kura darbs saņēma vismaz divas balsis. Pasākumā dalījāmies 
pārdomās, sajūtās par dzeju…

Īstie vārdi…
Nav ne jausmas.

Matīss Katlaps, 10.d

Īstie vārdi
      Patiesība vienmēr būs rūgtāka par saldiem meliem. Tāpēc dažkārt ir 
jāatrod īstie vārdi, lai rūgto patiesību padarītu saldāku.

Megija Laura Tiliba, 10.d

Vārdi,
Tie spēj tik daudz
Tie spēj izpostīt, radīt, iedvesmot
Tie spēj uzburt brīnišķīgas gaisa pilis
Tie spēj atklāt tumšākās domas
Tie spēj atkailināt
 Tie spēj noslēpt
Bet katram cilvēkam ir savi vārdi
Savi īstie vārdi
Savas domas, savi sapņi
Savas gaisa pilis, ko celt
Bet dažreiz pietiek tikai ar dažiem vārdiem
Dažiem īstiem vārdiem, ko teikt
Tomēr dažreiz vārdi ir lieki
Tie īstie vārdi ir lieki
Tie īstie vārdi ir velti
Jo klusums, šis brīnišķais klusums
Ir patiesi svēts

Karīna Elizabete Deaka 11.b

Īstie vārdi
Laukā saltums manāms vējā
Koku lapas mezdams sejā
Rudens jaušams asterziedos
Palaid vaļā vārdus, sirdī spiestos
Lai tie kā putni augšup trauktos
Un galvā prieka domas jaustos
Skatiens, cerība un mulsums
Un valda starp mums mēmais klusums
Man apnicis ir nezināmās bezgalībās sviesties
Es jūtu – sirds vairs nevar ciesties
Kad īstais brīdis pienācis
Es zinu – nu atklātība iestāsies
Es beidzot īstos vārdus teikšu
Un pati sev es atkal piederēšu.

Laine Freimane, 11.b

Īstie vārdi

Vārdi īstie mani,
Vārdi īstie tavi.
Ir dienas, kad vārdi vairs nav mani.
Dienas, kad uz zemes pārāk daudz karu.
Dvēseļu sausums dedzina zemi zaļo.
Ēnu dejas karstās asinis skalo,
Bet zvaigznes debesīs joprojām staro.
Ceru, ka tavi vārdi paliks īsti,
Nevis pazudīs pēc lietus kā balti krīti.
Jūti mani, jūti sevi, jūti zemi.
Lai īstie vārdi notur uz kājām tevi!

Diāna Aiše, 12.a

Melos nav taisnības
Melot nav labi
Jūtās ir taisnība
Jūtas ir labi

Kad ieskatos spogulī
Es redzu sevi
Un uzaci paraustot
Saku: Melot nav labi

Citreiz es paskatos blakus
Es redzu tevi
Un plati pasmaidot
Saku: Jūtas ir labi

Melos nav jūtu
Jūtās nav melu
Bet kad blakus esam abi
Viss šķiet tik labi
                              
Līga Kone, 12.b

Lūdzu, beidziet man likt dzejot
Es nezinu, ko rakstīt
Ar katru rindiņu paliek grūtāk
Jo nespēju izdomāt es

Īstu vārdu nav
Visi vārdi ir izdomāti
Lūdzu, beidziet likt man domāt
Jo galu galā jāsāk melot man…

Audara, 11.a

Vārdi. To ir tik daudz. Tie bezmērķīgi līst no jūsu mutēm.
Man kļūst slikti klausoties jūsu entajos atkārtojumos kā tādas vecas plates. Man kļūst slikti klausoties jūsu melos, ko stāstāt paši sev. 
Un jums? Jums slikti nepaliek? Jūs nešķebina izteiktie “Es tevi mīlu”, kad nemīlat, “Piedodiet”, kad nenožēlojat?
Mēmais nespēj pateikt neko. Viņam vārdu nemaz nav. Bet es redzu – viņš smaida. Jūs par vārdiem izteiktajiem raudat, bet  viņš 
vienkārši smaida. Viņam šo dunču rokās nav. Viņam ir tikai viņa smaids.

Alise Anspaka, 8.b

Īsāk 
Sakot
Tevi
Interesē
Egles 
Varbūt
Ābols
Radīja
Dieva
Inerci?

Everts Žvagiņš, 10.d

Īsts 
Skaistums
Tiecas
Ierobežot
Egoismu

Viss
Ātri
Rod
Dabisku
Ilūziju

Diāna Matisone, 10.c

Viņa zilās acis
Atgādina manējās
Skatoties tajās es redzu zvaigznes
Tās ir dzidrākas par dzidrāko ūdeni un
Spožākas par spožākajām naktīm
Pārņem tāda dīvaina sajūta, jo
Nespēju vairs atšķirt,
Laukā diena vai nakts
Viņa zilās acis
Lūkojas tajās katru dienu
Un vēlos,
Lai arī tās lūkotos
Manās
Zilajās acīs.

Laura Tinte, 11.c

Īstie vārdi

Kad klusums piepilda telpu,
Un tu skaties man pretī, kādi ir īstie vārdi?

Ja es teikšu, ka tevi ienīstu,
Tikai lai šīs jūtas mani pamestu,
Vai šie būs tie īstie vārdi?

Ja es teikšu, ka man par tevi vienalga,
Kaut sirdī man citas domas valda,
Vai tie būs īstie vārdi?

Ko man teikt, lai tu redzētu,
Ka es blakus tev vienmēr stāvēšu.
Ko man tev teikt, lai t8u saprastu,
Ka es vienmēr tevi mīlēšu.

Vai šie ir tie īstie vārdi?

Aivita Šmiukše, 10, a

Īstie vārdi

Nevaru pateikt īstos vārdus,
Kā pateikt paldies,
Par to, ko esi man devis,
Par to, ko esmu es sajutusi
Tavā klātbūtnē.

Īstos vārdus ir grūti pateikt,
Ja jūti, ka kāds tevi ir sāpinājis,
Bet padarījis stiprāku,
Ar vārdiem tiem.

Ja nespēj pateikt īstos vārdus,
Tad nesaki neko, paturi pie sevis,
Un ieklausies manī,
Ko vēlos teikt tev es.

Žanete Markova, 9.c

Īstie vārdi vecmāmiņai

Aiz gubu mākoņiem
es dzirdu tavu balsi,
tā sargā, tā saudzē,
tā padomus dod.

Atmiņās parādās siluets tavs,
tik dzīvē vairs pieskarties nav lemts.

Redzot zvaigznes debesīs,
es redzu tevi blakus.
Tie divi gadi, kas pagājuši
man sirdī paliks it vien.

Es mīlu tevi, vecmāmiņ,
par spīti visām grūtībām.
Un zinu, ka kādu mīļudien, 
es no jauna spēšu tevi sasildīt!

Patrīcija Ance Ošeniece, 10.a

Ilgi meklēju īstos vārdus 
Ko pasacīt tev
Tējas krūzē
Neatradu

Elza Indra Enkūzena, 10.a

Daudz īstu vārdu
Pa vidu ir neīstie
Mēs paši īsti?

Aiva Tālberga, 10.c

Īstie vārdi

Pie atvērta loga sēžu es,
Ievelku dziļu elpu un
Es jūtu – 
Nāk atkal rudens,
Ābols krīt no koka
Kokiem lapas kā sarkanas ogas.
Un es redzu – mēness gaismā
Savus īstos vārdus…

Alise Tīdena, 11.c

Īstie vārdi

Nezinu, kā,
Nezinu, kā tos atrast.
Kad eju pie tevis,
Tie pēkšņi izgaist,
Tie izgaist no prāta
Kā mākoņi pēc vētras,
Varbūt bīstos,
Varbūt tā tam jābūt,
Varbūt liktenis neļauj
atrast manus – 
īstos vārdus.

Rihards Ričards Fomins, 10.d
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ALISES IETEIKUMI VIENKĀRŠĀKAI IKDIENAI
Alise Tīdena 11.c

13. KLASE
Elizabtete Jansone 10.b

Pirmais sniegs ir uzsnidzis, un tas nozīmē tikai to, ka svētki un balles nav aiz kalniem! 
Šajā numurā sniegšu vairākus padomus matu, sejas un ķermeņa veselībai, jo aukstā 
laikā visas šīs lietas ir uz riska robežas un tās prasa lielāku uzmanību nekā parasti. 
Tādēļ sāc to darīt jau laicīgi, lai uz svētkiem izskatītos satriecoši! Ceru, ka arī Tev kaut 
kas noderēs! 
MATI:  KĀ IZMANTOT AUKSTUMU MATU AUDZĒŠANAI 
Kurš gan aukstā un tumšā rītā negrib ilgāk pagulēt? Tomēr tad ir jāizvēlas – ilgāks miegs 
vai skaista frizūra. Kāpēc gan to neapvienot + izaudzēt tos garākus?  
Mazgāšana – mazgā matus vakarā, lai vari turpināt pārējos soļus, kā arī paildzināt 
gulēšanu no rītu. Matus nevajag mazgāt karstā ūdenī, tas ne tikai bojā matus, bet arī 
pastiprina galvas ādas tauku dziedzerus, ko izraisa  bieža matu mazgāšana. Ja nevari 
mazgāties remdenā ūdenī, izmanto pakāpenisko mazgāšanu – ķermeni mazgā ar vēlamās 
temperatūras ūdeni, bet pakāpeniski to samazini. Matus mazgā ar noliektu galvu. 
Mazgājot matus ar noliektu galvu uz leju, galvas ādā atveras poras, kas stimulē matu 
augšanu. 
Žāvēšana – ļauj matiem izžūt pašiem. Ja tavi mati ir kā manējie un žūst neiedomājami 
ilgi, ļauj tiem izžūt vismaz par 50%, bet, lietojot fēnu, lieto aukstāko vai vismaz vidējo 
temperatūru. 
 Ieveidošana – aizmirsti par ieveidošanu. Es aukstajos gadalaikos mēģinu matus pasargāt 
no ieveidošanas, jo tie jau pietiekami daudz bojājas aukstajā gaisā. Kad mati pa pusei ir 
izžuvuši, sapin tos bizē vai bizēs. No rīta tev būs ne tikai skaistas, dabīgas lokas, bet arī 
veselīgāki mati. 
Matu līdzekļi – tev ir vajadzīgs vismaz vēl viens matu līdzeklis bez šampūna un 
kondicioniera. Tā var būt matu eļļa, serums, maska vai pūšamie matu aizsarglīdzekļi. 
Taukainiem matiem – viss, ko tev vajag, ir milti. Lai izaudzētu matus, ir jāsamazina 
matu mazgāšanas reizes. Tomēr ne visi, tajā skaitā es, nevar pārdzīvot dienu bez svaigi 
mazgātiem matiem. Tam ir risinājums – milti. Milti ir lielisks sausais šampūns, es zvēru! 
Ja esi brunete/is, vari izmantot arī kakao. 
SEJAS ĀDA: Uzklāt skaistu grimu, tas, protams, ir jāmāk. Tomēr no šī grima nav nekādas 
jēgas, ja tev nav kopta sejas āda. Sejas ādas kopšana nav vienkārša, tomēr tas ir ļoti svarīgi. 
Aukstā laikā sejas āda paliek sausa, tādēļ tev ir jāmeklē mitrinoši līdzekļi. 
Sejas mazgāšanai izmanto speciālu želeju vai putas. Tie attīrīs seju pilnībā, toties tādi 
līdzekļi kā sejas pieniņi un toniki seju nenotīra pilnībā un atstāj taukvielas. Izmanto 

Mīļais lasītāj, vai atceries, kad iepriekš tikāmies šajā slejā?! Jā, aiz loga vēl varēja saredzēt sārto rudeni, laukā izjust vieglās vēja brāzmas 
un klausīties lapu čaukstoņā. Tagad pie mums negaidīti un ar vērienu ir ieradusies ziema, un tā ir steigusi apņemt visu baltu. Kamēr 
kāds steigs baudīt ziemas priekus, piedāvāju iepazīties ar 13. klases nākamo viešņu- Martu Līnu Ernstsoni. Liels bija prieks, ka Marta 
atvēlēja laiku un padalījās ar savām sajūtām, pieredzi un piedzīvojumiem.
Kā rit pirmie mēneši studentes lomā, vai esi apmierināta?
Pirmie mēneši studentes lomā ir pārsteigumu pilni, un ir grūti noticēt, ka vidusskola ir beigusies un ir sākusies pieaugušo dzīve, kur viss 
ir jādara pašai. Tomēr varu teikt, ka esmu apmierināta, jo esmu no tiem cilvēkiem, kuriem patīk izaicinājumi un pārvērtības. 
Kad un kā saprati, par ko vēlies kļūt nākotnē?
Savu ceļu izvēlēties nebija viegli, un pārliecināta nebiju pat līdz pēdējam brīdim. Aptuveni trīs nedēļas pirms ķīmijas eksāmena es 
izdomāju, ka iešu mācīties ķīmijas tehnologus, jo pirms tam domas bija daudz un dažādas.
Kā Tava ģimene pieņēma šo lēmumu?
Mana ģimene mani ļoti atbalstīja mana lēmuma pieņemšanā. Manā ģimenē tas ir kaut kas jauns, jo pārsvarā visi nodarbojas ar mūziku, 
mākslu vai pedagogiju. Arī manas aizraušanās ir māksla un mūzika, taču vēlos tos saistīt kā hobijus.
Kā spēji izlemt, kurā augstskolā studēsi, un vai Tev ir kādi ieteikumi citiem?
Tā kā ķīmijas tehnologu programma ir tikai RTU, tad man izvēles nebija. Protams, varēju izvēlēties mācīties tikai ķīmiju, tomēr tas 
nākotnē nepaver tik daudz iespēju.
Kāda ir Tava vīzija par nākotni pēc studijām?
Nākotni pēc studijām iztēloties nav viegli, jo viss ļoti strauji mainās un attīstās. Tomēr domāju, ka viss būs tik labi, cik es to gribēšu un 
cik būšu gatava pie tā strādāt. Taču skaidrs ir viens, vēlos palikt Latvijā.
Kas Tev ir vislabāk palicis atmiņā no vidusskolas?
No vidusskolas visvairāk laikam atceros tādu ikdienas dzīvi un atmosfēru. Interesantās diskusijas stundu laikā par to, cik ļoti ir vai nav 
vajadzīga fizika (starp citu,  man pat ļoti vajadzīga) , sirsnīgās sarunas krievu valodas stundās, starpbrīži sarunās ar skolasbiedriem un 
skolas darbiniekiem, protams, parlamenta dzīve un pasākumi. 
Jautrākais notikums skolā?
Jautrākais notikums skolā.. Nav viegli atcerēties, jo tādu tiešām bija ļoti daudz. Sākot no 
klasesbiedru jokiem un beidzot ar nolauztu radiatoru. 
Mīļākais skolotājs?
Visi skolotāji kopumā ir ļoti tuvi, kaut gan bijuši visādi niķi un stiķi, katrs skolotājs mums ir 
iemācījis daudz, un arī mēs kaut ko esam viņiem iemācījuši.
Mīļākais mācību priekšmets?
Varbūt vidusskolā man likās, ka īsti līdz galam nepatīk neviens priekšmets, taču šobrīd man 
liekas, ka es varētu iet uz visām stundām un ar prieku mācīties jebko, lai tikai atgrieztos 
atpakaļ bezrūpīgajos un piedzīvojumiem bagātajos vidusskolas gados. 
Labākā lieta par un ap skolu?
Esmu ļoti priecīga, ka šie gadi tika pavadīti tieši Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā.
Martas novēlējums ģimnāzistiem: ”Ģimnāzistiem novēlu kārtīgi izbaudīt skolas gadus, 
parlamenta dzīvi, brīvo laiku un pieņemt izaicinājumus!”

skrubi ikdienišķai lietošanai. 
Lai tonālais krēms uzklātos pilnībā, sejai 
jābūt gludai. Tomēr tas nav iespējams, ja 
uz sejas ir vēl vecā āda, kas šajā laikā bieži 
nāk nost, it īpaši uz deguna. Katru vakaru 
vai rītu noskrubē seju. 
Lai seja būtu pilnīgi mitrināta, izmanto 
mitrinošu sejas krēmu gan pirms grima 
uzlikšanas, gan pēc tā noņemšanas. Vismaz 
reizi mēnesī palutini seju ar sejas masku. 
Mazs padoms: labāk pērc lētāku 
kosmētiku, bet dārgākus sejas līdzekļus. 
Lielāka māksla ir izskatīties dabīgai un 
veselai, nekā uzlikt dārga grima kārtu uz 
neveselīgas sejas ādas! 
VESELĪBA: Ir laiks sākt domāt par to, ko 
vilkt mugurā. Aizmirti visus savus plānos 
apģērba gabalus un nemaz nepiemini 
teicienu – skaistums prasa upurus. 
Skaistumam nevajadzētu prasīt tavu 
veselību! Klausi vecmāmiņu un vienmēr 
padomā par savām pēdām. Ja pēdas nav 
siltumā, tad sekas var just tavi orgāni, tāpēc 
kārtīgi domā par apavu izvēli. Protams, 
neaizmirsti arī par citām ķermeņa daļām, 
tāpēc sāc tik vilkt ārā biezos džemperus 
,un pēdējais laiks iegādāties stilīgu termosa 
krūzi, lai sasildītos skolas solā, kad jūti vēl 
miega drebuļus! 
BRĪVDIENĀM: Izbaudi sniegu, kamēr tas 
ir. Uzaicini draugus vai ģimeni uz kariņu 
laukā, tādējādi gan kopīgi pavadīsiet laiku, 
gan kopīgi atcerēsieties bērnību, gan būsiet 
svaigā gaisā! 
Motivējošs tekstiņš : Visam ir iemesls, un 
viss notiek uz labu! 


