
Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas avīze
0,35  

Rudens kā rudens. Vai jau tavā galvā 
ieskanējās šī Prāta Vētras dziesma? 
Manuprāt, daudziem cilvēkiem šī gadalaika 
nosaukums vien iedzen drēgnumu un 
vēlmi ieritināties segā.  Bet man gribas 
aizstāvēt šo gadalaiku. Manuprāt, tas ir tīri 
jauks – tāds mīļš un silts savā ziņā. Es ar 
prieku uzvelku gumijniekus un brienu pa 
kastaņu un kļavu lapu sabirušo taku. 
Rudens ir ražas novākšanas laiks. Ar to es 
domāju ne tikai to, ka gandrīz ikvienam 
mājās ir pa kastei ābolu. Arī skolā ik dienu 
saņemam savu ražu – atzīmes. Un skarbā 
patiesība tā jau vien ir, ka šīs ražas kvalitāte 
ir atkarīga tikai vienīgi no sevis paša. 
Ģimnāzijā oktobrī starp ikdienas skolas 
mācībām iezogas pa kādam radošam 
pasākumam. Izmanto tos! Iesaisties visur, 
kur vien vari, un atceries veco patiesību – 
jo vairāk tu dari, jo vairāk laika tev atliek. 
Šī ir pirmā 2016./2017. mācību gada 
avīze, neskaitot speciālizdevumu par godu 
Skolotāju dienai. “Kliedziena” komanda 
sniedz jums iespēju ielūkoties skolas dzīvē, 
iepazīt cilvēkus, kuru sejas noteikti esat 
pamanījuši, lasīt iedvesmojošus rakstus 
un uzzināt atbildi uz jau sen sev uzdoto 
jautājumu “Kuram skolotājam es līdzinos?”.
Apsveicu ar pirmā mācība gada cēliena 
noslēgšanos. Lai jums skaists brīvlaiks! 
Līga Kone
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Kas? 2016./2017. m.g. Skolotāju diena.
Kā? Kleitām mirdzot un šlipsēm vizuļojot.
Kam? Skolotājiem.
Ko? Vis kaut ko.
Ar ko? Ar platu smaidu un labu humora izjūtu.
Kur? Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā.
! Sarkanais paklājs!
Kaut kas nebijis! Kaut kas nedzirdēts! Kaut kas neredzēts!
Šodien Ausekļu ielas 9 ēka iemirdzas spožāk, jo tiek svinēti visu lielāko zvaigžņu 
svētki! Sarkanais paklājs ir izritināts, paparaci kameras ir sagatavotas. Skolotāji – 
mūsu zvaigznes un slavenības. Absolventi atceras jūsu vārdus vēl pēc daudziem 
gadiem, jūsu sejas no tālākiem gaiteņu galiem. Tieši jūsu domas mūs apgaro, 
jūsu vārdi mūs ceļ. Grims, kurpes, gaismas un balvas – viss tikai jūsu dēļ! 
Arī šis avīzes “Kliedziens” speciālizdevums veltīts tieši jums. Baumas, horoskopi, 
statistika, tests, stila padomi un vēl. Tas viss apkopots vienā! Lai tas kalpo jums 
kā šis dienas ceļvedis vai arī kā papīrs autogrāfiem. Lai neaizmirstami šie svētki! 
Līga Kone 12.b

Aira Mazure – „Turku princese” –…ļoti 
iespējams, ka vienīgais, kas viņai padodas 
labāk par matemātiku, ir aforismu un 
dažādu teicienu izdomāšana. …un Turku 
princese ir skolotājas mīļākais teiciens.
Ilga Korsaka – „Stundu saraksta 
pavēlniece” – Tikai skolotāja Korsaka 
spēj veidot atbilstošās kombinācijas 
neskaitāmajām stundām, lai katrs no vairāk 
kā 500 ģimnāzistiem to laikos sēdētu katrs 
savos solos un pareizajos klases burtos.
Vineta Tomsone – „Datoru pavēlniece” – 
informātikas kabinets ir viņas karaļvalsts, 
kurā atļauts runāt vienīgi programmēšanas 
valodā. Tehnoloģijas ir viņas stihija.
Agita Bargā – „Sarkasma karaliene” – 
cilvēks, kurš bez latviešu valodas teicami 
pārvalda un brīvi komunicē vēl vienā 
valodā – sarkasmā. Dažkārt tik labi, ka 
grūti atšķirt melnu no balta.
Inga Bliska – „Erudīts” – Šādas nominācijas 
iegūšanai ir likta augsta latiņa – filoloģijas 
doktora grāds un jaunā zinātnieka tituls, 
ko skolotāja Bliska ir jau saņēmusi. Tik 
tiešām erudīts.
Indra Jurika – „Volejbola karaliene” – 
Jā, tas ir viņas jājamzirdziņš. Iespējams, 
neviens vairs nebrīnīsies, redzot viņu 
izejam uz volejbola laukuma un turnīra 
laikā apspēlējot ne tik meistarīgu skolēnu.
Aiga Jaunskalže – „Projektu pavēlniece” 
– Visticamāk nav nevienas dzīves jomas, 
par kuru vēl nevarētu uzrakstīt vēl kādu 
projektu. Viss ir iespējams, un nekas nav 
neiespējams – tāds varētu būt skolotājas 
dzīves moto. 
Daiga Skukina - Iņ un Jaņ- Tas nav par 
skolotājas garastāvokli, bet par izslavēto 
ģērbšanās stilu- pavasarī balts, ziemā un 
rudenī melns.

Baiba Bērztīse - miers un bērziņš- 
Apbrīnojama nervu sistēma, ko satracināt 
gandrīz neiespējami. Pieiet pie lietām ar 
vieglu garu.
Elizabete un Harijs Sirotini- ķīmija2- 
mīlestība nedalāma kā divatomu molekula- 
vienmēr kopā roku rokā.
Rasma Mantaja- plašā sirds- Ir sirdis, 
kurām nav robežu. Tās ir pildītas ar 
mīlestību un labestību. Sirsnīga un jauka. 
Īsts lāčukiņš.
Līga Albrekte - teci raiti valodiņa- valoda- 
tā ir bagātība. Angļu valodā kā zivs ūdenī. 
Pēc skolotājas stundām varam droši teikt- 
teci raiti valodiņa.
Kristīne Roze - klusie ūdeņi tie dziļākie- 
Stāsts par „Mazāk vārdu, vairāk darba”. Ja 
uz svaru kausiņa noliktu skolotājas vārdus 
un darbus, svaru kausiņš viennozīmīgi 
saslietos uz darbu pusi.
Līga Tālberga- mazs cinītis gāž lielu 
vezumu…īsts spridzeklītis. Stāsts par 
nebeidzamu optimismu un enerģiju. 
Skolotāja, kas ikdienas pasīvos bērnus 
uzlādē kā viedtālruņa lādētāji.
Evija Miķelsone – Jogas guru – runā, ka 
Evija sevi atradusi ne tikai matemātikas, 
bet arī garīgajā pasaulē, un gatava sniegt 
jums konsultāciju par iekšējās harmonijas 
saglabāšanu.
Ināra Vilgerte - parlamenta kaimiņš- 
skolotāja, kuru varam apbrīnot par 
pacietību, noteikti vislabākais kaimiņš.
Baiba Mackiala - otrā mamma- skolotāja, 
kura stundās ievieš gan disciplīnu, gan 
patīkamu atmosfēru.
Signe Berga - ģimnāzistu māmiņa- kas 
gan būtu skolas parlaments bez Signes? 
Cilvēks, pie kura vērsties pēc padoma.
Dace Grūbe - labākā draudzene- šī 

skolotāja ir pretimnākoša un saprotoša, 
ar viņu ir viegli komunicēt, gluži kā ar 
draudzeni.
Aivis Tālbergs – veiklās kājas – Pārliecinošs 
sportists, kurš spēj iemācīt jebkuru sporta 
veidu jebkuram skolas skolniekam.
Sandra Šulme – Mērija Popinsa – Šīs 
skolotājas stundās vienmēr valda dzelžaina 
disciplīna – gluži kā Mērija Popinsa viņa 
spēj savaldīt arī visskaļākos.
Ārijs Orlovskis – Laika mašīna – Cilvēks, 
kurš gluži nemanāmi spēj ceļot starp 
gadsimtiem. Nokļūšana no Senās Romas 
līdz mūsdienām ir tikai dažu minūšu 
jautājums.
Normunds Dzintars – Lakstīgala – 
Muzikālā dvēsele. Ar savu dziedāšanas 
mākslu spējis apburt ne vienu vien jubilāru, 
kam tajā dienā ir bijusi latviešu valoda vai 
literatūra.
Valda Dorša – Rentgenredze – Bioloģijas 
kabinetā ir piefiksēta ikviena kustība un 
vārds. Špikošana ir teju vai neiespējama 
– par to gadu gaitā ir pārliecinājušies 
simtiem skolēnu. 
Žaneta Flaksa –Spēcīgākā balss – Stundās 
izteiktie vārdi ir tik skaidri un spēcīgi, 
ka dzirdami pat blakus ēkās. Bet tieši tas 
ir visiedarbīgākais līdzeklis, lai it visiem 
klātesošajiem iedzītu respektu pret latviešu 
valodu. 
Arnolds Šablovskis – Ātrs un bez žēlastības 
– Tā nav nejaušība, ka skolotāja kabinets 
atrodas tālākajā skolas stūrī – tas tādēļ, lai 
arī dienā tiktu piedomāts pie fiziskajām 
aktivitātēm. Ātrums ir viņa otrais vārds.
Artis Freimanis – Šķiet, ka šis skolotājs ir 
atklājis jaunības eliksīra recepti – joko ar 
jauniešiem, seko viņu aktualitātēm, pamāci 
matemātiku un esi mūsdienīgs! 
Helvijs Valcis - Ikviens smaids izraisa citu 
smaidu. Smaidi un arī pasaule Tev apkārt 
smaidīs! Es domāju, ka Jūs, skolotāji, 
piekritīsiet, ka, satiekot direktoru gaitenī, ir 
vajadzīga tieši viena sekundes simtdaļa, lai 
pasmaidītu, un šis nav stāsts par pieklājību, 
šis ir stāsts par pozitīvismu, ieguldīto darbu 
un sajūtu, ka par MUMS tiek domāts. 
Renarts Purmalis - Māksla balstās uz 
talantiem. Bez spilgtām personībām nav 
iedomājams pilnvērtīgs mācību process. 
Talantīgiem ir jābūt gan audzēkņiem, 
gan pedagogiem. Mēs, skolēni, neturam 
līdzi šim skolotājam – izcila ģitārspēle, 
fantastiskas rotas, radošums un 
nebeidzamais optimisms. 
Ludmila Seredina – Ja rafaello izsaka 
vairāk nekā tūkstošiem vārdu, tad vārdu 
salikums Ludmila Seredina tikai vienu – 
BOMBA!
Tatjana Velika – Liepājas Valsts 
1.ģimnāzijā fizikas skolotāji ir bijuši, ir 
un būs vislabākie! Neticējām, ka skolotājs 
Šablovskis kādam uzticēs šo svarīgo 
amatu, bet, šeku reku, pēc garas atlases 
un smagiem pārbaudījumiem vislabākā 
skolotāja ir atrasta! Veiksmi un ātru 

iejušanos skolotājai ģimnāzijas ģimenē! 
Vintra Braša - Latviešu valoda ir 
nemirstīga, tā ir kā plaukstošs zieds, kas 
turpina attīstīties. Dzimtā valoda ir mūsu 
patvērums, mēs pat elpojam latviski. 
Latviešu valoda ir mūsu brīvība, iespēja 
tikt sadzirdētam, pārvērst savas domas 
vārdos. Skolotāja, kas iemāca novērtēt, 
cienīt un mīlēt valodas bagātību!
Mudīte Puisīte – liriskā atkāpe – skolotāja, 
kura neaprobežojas tikai ar savu mācību 
priekšmetu, bet iekļauj arī kādu lirisku 
atkāpi, lai informētu jauniešus par 
notikumiem pasaulē.
Dagnija Šimanska – ģimnāzijas zieds- šī 
skolotāja vienmēr savā apģērbā iekļaus 
kādu ziedu rakstu, kas piesaistīs uzmanību.
Jēkabs Ozoliņš - stāstu vācelīte- ar stāstu iz 
dzīves Ozoliņš spēj aizpildīt ikvienu pauzi 

starp dziesmām kora mēģinājumos.
Ineta Kauliņa – dziesminiece- ne jau kurš 
katrs ir zelta kora diriģents. Skolotāja, kura 
vienmēr atbalstīs ideju kaut ko uzdziedāt.
Dace Groduma – Vīriņa – saulstariņš 
– skolotāja, kas uzmundrina vienkārši 
garāmejot un gatava sirsnīgām sarunām 
gaiteņa vidū.
Dagnija Deimante – pasaules iedzīvotājs – 
skolotāja, kura spējīga dalīties ar pieredzi, 
kuru ieguvusi ceļojot. Ikvienam iemācīs 
valodu un sagatavos plašajai pasaulei.  
Liāna Suhanova - salātlapiņa – kā no 
multfilmas par princesi ar garajiem un 
skaistajiem matiem. Klīst baumas, ka arī 
viņas šarms slēpjas matos.
Ineta Drēže – fashion killer – 
jebkura meitene reiz ir uzdevusi sev 
jautājumu:”Diez kur var nopirkt kaut 

ko tik skaistu kā sk.Drēžes izsmalcināto 
apģērbu?”
Līga Tetere – DJ – papildus ģeogrāfijai 
uzzinām arī par leģendāriem mūziķiem, 
kuru pasaulslavenos darbus klausāmies pat 
vissaspringtākajos kontroldarbos.
Liene Eltermane – krāsu pasaule – sajūta, 
ka viņas pasaulē melnbaltais nepastāv un 
dzīve ir viens vienīgs košums.
Gaļina Šestakova – radošā dvēsele – 
sievišķīga, maiga un radoša būtne, kuras 
stundas nepaliek bez kāda radošā darbiņa.
Sandra Hermere – Eiropas gids. Jautrs 
ceļotājs un viszinošākais gids – ideāls 
ceļabiedrs.
Lilita Lepse – vēžu pavēlniece – baumo, ka 
skolotāja savā kambarī ik starpbrīdi uzņem 
“selfijus” ar akvāriju, kurā mājo vēžu klubs.

Vai atpazīsti šo frāzi? Jā, tā esmu es… klačiņa!

Esmu šeit, jo esmu saņēmusi vairākas baumas par Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas skolotājiem. Esmu gatava atstāt jūsu prātos to mokošo 
jautājumu ‘’Vai tā ir patiesība?’’ un to lielo jautājuma zīmi, kas seko pēc tam.  

Baumo, ka skolotājai Žanetai  Flaksai atvilknē nav vietas, jo tā ir pilna ar šokolādes tāfelītēm no skolēniem – kavētājiem - kuri tās pa-
slidina zem durvīm, pirms ienāk nokavētā stundā. 

Baumo, ka skolotājs Arnolds Šablovskis naktīs neguļ, jo viņš domā vairākus variantus kontroldarbiem un jaunas sistēmas, kas skolēniem 
nedotu iespēju špikot, bet no rīta dzer Redbull. Ja netici, ka Redbull spēj celt spārnos, tu neesi redzējis kā Arnolds lido pa trepēm! 

Baumo, ka skolotāja Līga Tetere tikai izliekas, ka viņa klausās ‘’skarbo’’ mūziku un viņai tīri pie sirds ejot animācijas filmas ‘’Frozen’’ 
jeb ‘’Ļedus sirds’’ ierakstītās dziesmas. 

Baumo, ka skolotājai Airai Mazurei pirmdienas vienmēr ir brīvas, jo viņai ar divām brīvdienām nepietiek, lai atpūstos no bērniem, 
kuriem nekādīgi nevar iekalt galvā matemātikas likumus. 

Baumo, ka Dace Grūbe kļuvusi par sporta skolotāju, lai no rītiem nebūtu jādomā, ko vilkt. Kurš gan negribētu ikdienu pavadīt sporta 
tērpā? Apskaužami! 

Baumo, ka skolotāja  Normunda Dzintara lielākais sapnis ir ieņemt Jēkaba Ozoliņa vietu un pārvaldīt kori, tomēr Jēkabs skaidri un gaiši 
pateicis, ka tik viegli un ātri tas nemaz nebūs!

Baumo, ka skolotāju Inetu Drēži par apģērbu stilisti aicinājis pats slavenais modes žurnāls Vogue, taču nezināmu iemeslu dēļ Ineta 
atteikusies. 

Baumo, ka pie skolotājas Agitas Bargās skarbā rakstura nav vainojams tikai uzvārds, bet arī pasaulē slavenā dziedātāju šova X-factor 
galvenais un stingrākais žūrijas loceklis Saimons Kauels, kas kļuvis par Agitas elku. Kurš gan negribētu būt Saimons?? 

Ja mācies ģimnāzijā, tad droši vien jau zini, ka skolas trešajā gaitenī vakara pusē sāk spokoties viens no mirušajiem skolas direktoriem, 
kurš mēdza klibot.  Direktora spokošanās iemesls nav noskaidrots, bet baumo, ka tas ir tādēļ, ka kādreiz skolotājas Valdas Doršas draudi 
par izmešanu pa logu nebijuši tikai draudi. Ko diez direktors nogrēkojās? 

Baumo, ka skolotāja Lilita Lepse starpbrīžus pavada savā ‘’kambarītī’’ , lai pavadītu laiku ar savu ūdens mājdzīvnieku – vēzi. Viņi 
mēdzot gan uzēst cepumus, gan uztaisīt kādu selfiju. Kāpēc gan ne? 

Baumo, ka skolotāji Elizabete Sirotina un Harijs Sirotins savā ‘’kambarītī’’ nepavadot laiku ar mājdzīvnieku, bet gan mēģina izgudrot 
tik ļoti pieprasītās zāles pret stulbumu, kas ne vienam vien ķīmijas stundās noderētu. Eksperimentā zināšanas pieliek arī skolotāja Aiga 
Jaunskalže Turēsim īkšķus! 

Mēs visi zinām, cik lieliska ir skolotāja Dace Groduma – Vīriņa, bet baumo, ka viņa ir kļuvusi arī par elku vienai no 10. klašu meitenēm, 
kas nolēmusi izskatīties tāpat kā Dace! 

Baumo, ka skolotāja Baiba Mackiala uzvārdu mainījusi pēc trakas nakts Vegasā, kuras rezultātā netīšām apprecējusies. Kam negadās? 

Baumo, ka pēc darba skolotāja Signe Berga nododas savam vaļaspriekam – konditorejai. Viņa mājās mēdzot pārģērbties par konditori 
un ar ģimeni spēlējas ‘’kafejnīcās’’, ieņemot galvenā konditora lomu. Labs veids, kā pavadīt laiku ar ģimeni un panašķēties!

Baumo, ka Helvijs Valcis tikai ģimnāzijas telpās ir nopietns vīrs uzvalkā. Katru trešdienas vakaru viņš mēdzot uzvilkt vecās džinsenes, 
rokgrupas Guns n Roses T-kreklu un izbraukt no pilsētas uz kādu bāriņu, kur uzstājoties kā komiķis. Stilīgi!

2016.GADA SKOLOTĀJU NOMINĀCIJAS
Marģers Liepiņš, Diāna Kraule, Renārs Spinga

ATSKATS UZ SKOLOTĀJU DIENU

XOXO, GOSSIP GIRL… 
Alise Tīdena 11.c
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Kurš gan nevēlētos būt slavenība? Slava vienmēr ir cilvēkus interesējusi. Bagātības, fani, privātās lidmašīnas, popularitāte… visas šīs 
lietas izklausās ļoti vilinošas, taču lielai daļai cilvēku tās rādās tikai sapņos. BET IR CERĪBA! Jāatceras, ka slavenības ir tikai cilvēki 
ar savu raksturu un paradumiem. Izpildi šo testu, atzīmējot atbildi, kura visvairāk līdzinās tev, un redzēsi, kura no mūsu iemīļotajām 
slavenībām ir tev vistuvākā!
1. Ak nē! Ir trešdienas rīts, un tu esi aizgulējies! Tev ātri jāatrod kaut kas, ko uzvilkt mugurā, lai dotos uz skolu. Tu apģērbies:

A. Vienkārši, taču klasiski. Bikses un pogājams krekls vai blūze. Apģērbā nav nekādu rakstu, kas izceltos, un neviens nepamanīs, 
ka tev uz skolu bija jānāk raitā solī!
B. Neesošs laiks tev nekad nav bijis šķērslis! Tu atrodi kaut ko elegantu, taču skolai piemērotu. Saskaņo visus aksesuārus, ieveido 
matus un dodies uz skolu izliekoties, ka nenostrādāja modinātājs.
C. Komfortam ir priekšroka! Tu uzvelc pieguļošas bikses, t-kreklu vai džemperi un ērtas kurpes. Nav laika pārlieku pucēties, ir 
jādodas uz stundām!
D. Varbūt tev nepietiks laika, lai sakārtotu matu kušķi uz galvas, taču tava izvēle ir uzvalks. Tu zini, ka esi klases galva, un tāda 
nevīžība kā aizgulēšanās, neizjauks tavu ierasto stilu.

2. Ieradies skolā, tu uzzini, ka latviešu valodā bija jāizveido prezentācija. SASODĪTS! Protams, par šo mājasdarbu tu esi aizmirsis, 
taču zini, ka informātikas kabinetā paspēsi kaut ko uzmeistarot. Tu izlem:

A. Rīkoties ātri, taču apdomāti. Tu neveido neko lieku un ķeries pie lietas. Izveidotā prezentācija nav gara, taču tajā ir viss 
vajadzīgais, viss ir saprotams, un tu zini, ka skolotājs tevi uzslavēs par izmantotajām animācijām.
B. Ātri atrast dotās tēmas konspektu “uzdevumi.lv” un izveidot ļoti informatīvu prezentāciju, paļaujoties uz savu runāšanu un 
šarmu. Tu izmanto daudz un dažādu svešvārdu, lai gan neesi īsti pārliecināts par to, ko tie nozīmē. Izklausies gudrs un pastāsti visu 
vajadzīgo.
C. Prezentācijā ievietot tikai atslēgas vārdus un attēlus. Tu centīsies nerunāt no lapiņas, lai gan, visticamāk, kādu vārdu pateiksi 
nepareizi. Iespējams, ka brīžiem novirzīsies no tēmas un runāsi mazliet par ilgu, taču, ar savu humora izjūtu, mierīgi tiksi visam 
cauri. 
D. Pieiet pie skolotājas un pajautāt, vai ir iespējams prezentēt rīt. Skolotāja piekritīs, jo zina, ka no tevis var sagaidīt tikai pašu 
labāko.

3. Tu pārnāc mājās un vecāki uz tevi met TO skatienu. Kādas blēņas tu esi izdarījis šoreiz?
A. Vecāki ir uzzinājuši, ka kaimiņu Jurim nočiepi dinamometru, kuru biji plānojis atlikt atpakaļ šovakar. Bez tā tavs eksperiments 
būs pilnīgi neizdevies!
B. Esi uzņēmies pārāk daudz ārpus klases aktivitāšu. Paliek arvien mazāk laika atpūtai un tu sāc kavēt mācību stundas! Vecāki ir 
nolēmuši beidzot ar tevi parunāt par prioritātēm…
C. Vakar piedalījies diezgan sīvā basketbola mačā, kuras rezultātā kādam oponentam netīšām iesiti pa plecu. Tas mīkstais laikam 
ir pasūdzējies, un tagad tev vecākiem šis pārpratums būs jāizskaidro.
D. Tu zini, ka neko nepareizu neesi izdarījis, viņi noteikti vēlas parunāt par turpmākajām augstskolas iespējām vai kaut ko 
tamlīdzīgu.

4. Draugi tevi uzaicinājuši pie sevis un nevar izlemt, ko skatīties pa televizoru. Viņi prasa tavu padomu! Ko tu iesaki?
A. Tu atceries, ka pa televizoru iet “Gudrs vēl gudrāks” un iedomājies, ka būtu diezgan jautri draugu lokā pārbaudīt zināšanas uz 
atjautīgiem jautājumiem!
B. Kurš gan nemīl kādu biogrāfisku drāmu? Ieraugi, ka pa “TV 1000” rāda “Karaļa runu” un tavas acis automātiski tiek piekaltas 
ekrānam.
C. Tu pamani, ka drauga televizorā pieejams “RTR PLANETA” un tur rāda tavu mīļāko seriālu! Nekas, ka draugi nav redzējuši 
nevienu iepriekšējo sēriju, tu zini ka viņiem seriāls patiks.
D. Pa “National Geographic”, kā vienmēr, rāda lielisku dokumentālo filmu. Vizuālie skati ir brīnišķīgi un stāstījums – nomierinošs. 
Pie šādas filmas ar draugiem vedīsies dziļdomīgas un interesantas sarunas.

5. Draugi tev prasa: “Kā tu vislabāk sevi izskaidrotu vienā  vārdā?”. Tu atbildi:
A. “Apņēmīgs.”
B. “Daudzpusējs.”
C. “Draudzīgs.”
D. “Saprātīgs.”

Saskaiti atbildes!
Visvairāk A atbilžu
Tu visvairāk līdzinies Arnoldam Šablovskim! Tu esi veikls un apņēmīgs. Tavs laiks ir izplānots līdz katrai minūtei, taču tu vienmēr atliec 
brītiņu arī sev tīkamām nodarbēm. Tevi neinteresē pareizās atbildes uz sarežģītiem jautājumiem, bet gan -  kā pie tām nonāci. Galvenais 
ir ceļš uz iznākumu! Tevi iepazīt nav viegli, taču, ja kādam tas izdodas, tad viņš to ļoti novērtēs.
Visvairāk B atbilžu
Tu esi kā Ineta Drēže! Mode ir tavs sauciens, taču tā neaizēno tavu skatu uz pasauli. Tu vienmēr esi atvērts jauniem piedzīvojumiem 
un vēlies izpētīt savu apkārtni. Dažkārt tev paliek pārāk maz laika atpūtai, jo tu nebaidies no darba, zinot, ka tas nesīs augļus. Kādi būs 
šie augļi? To izlemt lai paliek tavā ziņā! 
Visvairāk C atbilžu
Tavs līdzinieks ir Ludmila Seredina! Tu esi kā odziņa, jo bez tavas klātbūtnes apkārtējie jūtas it kā kaut kas pietrūktu. Tavs smaids liek 
citiem smaidīt un tavu dzīvesprieku ir neiespējami aizvietot! Laiku pa laikam tavs karstasinīgums citiem var likties pārāk agresīvs, taču 
tas tiek aizmirsts ik reizi, kad pasaki kādu asprātīgu joku! 
Visvairāk D atbilžu
Helvijs Valcis ir tev vislīdzīgākais! Tu esi apveltīts ar spožu prātu un saprātību! Visi zina, ka uz tevi grūtos brīžos vienmēr varēs paļauties, 
jo tu dod vislabākos padomus. Esi jautrs un atraktīvs, bet kad jāķeras pie darba, tu jokus met pie malas! Tu proti būt vadītājs un, kad tavi 
draugi ķildojas, tu vienmēr visu proti loģiski savest kārtībā!

Karjeras nedēļas ietvaros 10. – 14.oktobrī 
kopā ar skolas biedriem Robertu Kalnīti, 
Kārli Džeriņu, Marģeru Liepiņu un Paulu 
Ēriku Ozoliņu apmeklējām Kurzemes 

Biznesa inkubatora 
rīkoto Biznesa rītu 
un Liepājas pilsētas 
Domes rīkoto diskusiju 
„Liepāja šodien, rīt un 
parīt”.
Biznesa rīta tēma bija 
„Izcils produkts, bet 
neiet pārdošana. Ko 
darīt?” Pasākumā mūs 
iepazīstināja ar „VIA-S 
modular houses” 
vadītāja Jāņa Akerfelda 
pieredzes stāstu, un 
„Academia’’ Baltijas 
reģiona vadītājs 
Jānis Skrūzkalns 
pastāstīja, ko darīt, ja 
uzņēmumam neveicas 

pārdošanā.
Diskusijā Liepājas pilsētas Domē piedalījās 
vidusskolēni no dažādām Liepājas skolām. 

Liepājas pilsētas Domi diskusijā pārstāvēja 
priekšsēdētājs Uldis Sesks, vietnieks Vilnis 
Vitkovskis, deputāts un Liepājas Speciālās 
ekonomiskās zonas pārvaldnieka vietnieks 
Uldis Hmieļevskis un pašvaldības attīstības 
pārvaldes darbinieki. 
Diskusijā mēs uzzinājām par Liepājas 
pilsētas attīstības plāniem un to, kādas 
būs nepieciešamās profesijas Liepājā 
nākotnē. Mūs sadalīja vairākās darba 
grupās, katrā bija iespēja diskutēt un uzdot 
sev interesējošos jautājumus kādam no 
iepriekš minētajiem pašvaldības un SEZ 
pārstāvjiem. 
Abus šos pasākumus uzskatu par ļoti 
vērtīgiem, jo ieguvām daudz noderīgas 
informācijas. Speciālisti sniedza atbildes 
uz mums interesējošiem jautājumiem. Kā 
nelielu mīnusu, izvērtējot abus apmeklētos 
pasākumus, saskatīju to, ka diskusijā 
pilsētas Domē tika atvēlēts maz laika, tādēļ 
ne visiem jauniešiem bija iespējas uzdot 
sev interesējošos jautājumus. 

KARJERAS NEDĒĻA
Roberts Bitenieks 12.b

INTERVIJA AR PREZIDENTU
Līga Kone 12.b

Renārs Spinga – skolas prezidents, gaiša 
un radoša personība, ar atbildības sajūtu, 
labu humora izjūtu un neizsmeļamu 
pozitīvismu.  Un ne tikai. Uzdotie 11 
personiskie jautājumi atklāj Renāru vēl citā 
gaismā!
1. Dalies ar faktu, ko citi nezina par Tevi!
Gribi - tici, negribi - netici, bet es neesmu 
redzējis nevienu Harry Poter filmu. 
2. Kas vienmēr Tev liek pasmaidīt?
Tā sajūta, kad apguļoties apzinies, ka 
vari gulēt, cik vien ilgi gribi un neviens 
nemodinās. 
3. Kuru aplikāciju telefonā izmanto 
visbiežāk?
Grūti teikt. “Whatsapp” un “instagram” 
cīnās par topa pirmo vietu. Abas vienlīdz 
labas. 
4. Cik reizes Tu no rītiem atliec 
modinātāju?
Man ir paveicies ar superforšu mammu, 
kas ir mans modinātājs, bet mammas balsi 
arī sanāk “atlikt”. Parasti ar otro saucienu 
atveru vienu aci. Ja tomēr nepieciešams 

modinātājs, tad parasti 
lieku trīs. Patīk tā 
sajūta, kad noskan 
modinātājs, bet man 
vēl ir 15 minūtes laika. 
5. Ko vislabāk dari 
brīvajā laikā?
 Brīvā laika nav 
daudz, taču, ja ir, 
cenšos to maksimāli 
izbaudīt. Tāda viena 
hobija, ja neņem vērā 
sportu, man nav. Tas 

ir ļoti atkarīgs no gadalaika. Aukstajos 
gadalaikos - ziemā un rudenī - parasti 
tiekos ar draugiem Liepājas mājīgākajās 
kafejnīcās. (98,7 % “Darbnīca”) Siltajos 
gadalaikos - vasarā un pavasarī - brīvo 
laiku cenšos pavadīt ar tiem pašiem 
draugiem, taču no iekštelpām, ēšanas un 
sēdēšanas, pārceļamies uz dabu un aktīvo 
dzīves veidu - sportošanu, braucam ar 
velosipēdiem. Bet vispār man ļoti patīk arī 
ballītes - kā vasarā, tā arī ziemā.
6. Ko vislabāk proti gatavot?
Neprotu diemžēl. Šis ir atkal stāsts par 
superforšajiem vecākiem, kas gatavo manā 
vietā. Brālim garšo manis ceptās olas. 
Varbūt to es varētu saukt par savu “firmas 
ēdienu”... 
7. Kurš ir Tavs vismīļākais apģērba 
gabals?
Ļoti patīk kapučjakas/džemperi - ērts un 
universāls apģērba gabals.
8. Ja šodien būtu Tava dzimšanas diena, 
ko Tu visvairāk vēlētos saņemt dāvanā?
Priecājos par visām dāvanām, jo kuram 

gan tās nepatīk? Visvairāk laikam priecājos 
par biļetēm uz pasākumiem, koncertiem, 
festivāliem, dažādām izklaides vietām, 
jo nopirkts ir nopirkts - tas noteikti ir 
jāizmanto! Pats ikdienā reti kad ko tādu 
iegādājos.
9. Esot skolas prezidentam, visforšākā 
lieta ir tā, ka ….
Apkārtējie mani ciena - jokojot vai patiesi - 
bet sasveicinoties lieto uzrunu “prezident”, 
atver durvis, respektē, palaiž rindā 
priekšā. Dažreiz smieklīgi, bet patīkami, 
protams, lai gan saprotu, ka esmu parasts 
skolēns. Neuzskatu, ka esmu pārāks 
pār kādu. Ļoti novērtēju arī uzticību no 
skolas adminstrācijas puses, tas ir forši, ja 
valda uzticība. Tādā vidē var strādāt un 
pilnveidoties!
10. Iedomājies, ka Tu dzīvo uz vientuļas 
salas…. Apraksti šo salu!
Uzreiz uzbūru ainiņu par tirkīzzilo 
ūdeni, kur katrs devītais vilnis ir lielāks 
par iepriekšējiem astoņiem, par baltajām 
smiltīm, palmām un kokosriekstiem.
11. Visai ģimnāzijai es vēlos pateikt….
Pirmkārt, lielu paldies saku par uzticēšanos, 
par katru balsi! Bez Jums es nebūtu tur, kur 
esmu. 
Otrkārt, lielu paldies saku, ka esat tieši 
tādi, kādi esat - atraktīvi, gudri, pozitīvi, 
enerģiski un smaidīgi - jo skolas vidi un 
auru veido skolēni. Kā teicis ex prezidents 
Jurģis: “Ja vidusskola ir videne, tad 
ģimnāzija ir ģimene!” Kā viena liela ģimene 
esam izvedojuši auru, kas ir unikāla, kas 
ir tikai ģimnāzijā, un tā ir tā mūsu skolas 
lielākā odziņa! Gods, lepnums, vienotība 
un atbildība!

TESTS
Dāvis Petrovics 12.b
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Mūsu skolas parlamentā darbojas Kultūras, Informācijas, Izglītības un Sporta sektori, kas iet roku rokā un papildina 
ne tikai viens otru, bet arī ikkatra mūsu skolas skolēna un skolotāja dzīvi. Lai iepazītu tuvāk katru sektoru un 
to vadītājus, es devos noskaidrot, kā darbojas katrs sektors un cik nozīmīgu darbu tas veic, lai veicinātu skolas 
sabiedrisko dzīvi un tās labklājību, kāds ir vadītāja galvenais uzdevums darbā un kāds ir katra sektora mērķis, 
cenšoties pilnveidot skolas dzīvi.

Kultūras sektora vadītāja Diāna Kraule
 „Kultūras sektors sevī iekļauj dažāda tipa nozares. Es rosinu savas komandas radošumu, ļaujot izpaust savas vēlmes 
un idejas, kas saistītas ar jaunu pasākumu veidošanu,” stāsta Diāna. 
Šajā rudenī kultūras sektora aktīvie jaunieši jau ir ieviesuši grāmatu apmaiņas punktu skolas foajē pie bibliotēkas. 
Vēl kultūras sektors plāno šajā semestrī rīkot „Jam” sesijas un sadziedāšanās vakarus ar skolas radošajiem, 
muzikālajiem audzēkņiem un visiem interesentiem, kā arī „Dzejas slamu”, kas tiks realizēts kopīgā sadarbībā ar 
izglītības sektoru. „Mans darbs ir izvilināt idejas no jauniešiem un vienkārši ļaut lietām notikt,” stāsta Diāna.

Informācijas sektora vadītāja Aleksa Kaļķe
Aleksa darbojas Informācijas sektorā, kura uzdevums ir izplatīt dažāda tipa informāciju skolēniem, skolotājiem, 
absolventiem un izņēmuma gadījumos arī citai sabiedrības daļai. 
„Savā ziņā tas ir ļoti radošs darbs, jo ar plakātu, audio, video un afišu palīdzību ir jārada interese cilvēkos, lai 
tie apmeklētu skolas rīkotos pasākumus,” stāsta Aleksa. Informācijas sektorā ikdienā nedarbojas daudz cilvēku, 
tomēr pasākumos ir filmētāji un fotogrāfi, kas palīdz iemūžināt visus skolas rīkotos pasākumus. „Es esmu atraktīva, 
asprātīga un radoša. Man ļoti patīk iesaistīties skolas dzīvē un vienmēr būt par visu “lietas kursā”, tāpēc arī izlēmu, 
ka es varētu vadīt Informācijas sektoru. Man gandrīz katru dienu ir jātaisa afišas skolas sociālajiem tīkliem. Sākumā 
tas likās sarežģīti un pat neiespējami, bet nu jau esmu iemācījusies to izdarīt diezgan ātri. Man patīk komunicēt ar 
cilvēkiem un uzklausīt jaunas idejas, vēlmes un ieteikumus,”par sevi vēsta Aleksa. Informācijas sektors vēl joprojām 
meklē radošus un atraktīvus jauniešus, kam patīk filmēt un fotografēt, tāpēc ja Tev tas padodas, tad droši dodies pie 
Informācijas sektora vadītājas Aleksas un piesakies!

 Izglītības sektora vadītāja Maija Ziemele
Pašlaik Izglītības sektoru pārstāv sešas radošas un atraktīvas meitenes. Sektora sēdēs tiek apspriestas idejas un 
vēlmes, ko realizēt skolā, notiek sadarbība ar Kultūras sektoru un tās vadītāju Diānu Krauli.  „Mūsu mērķis ir 
piedāvāt skolēniem un skolotājiem alternatīvas izglītības iespējas, kas sevī varētu ietvert lekciju veida diskusijas 
par politiku, ekoloģiju un komunikāciju. Mēs vēlamies sniegt iespēju sevi attīstīt un pilnveidot ar šīm lekcijām. 
Šī būs iespēja ne tikai saklausīt citu domas, bet iespēja arī piedalīties diskusijās, uzdodot jautājumus, komentēt 
un apstrīdēt, brīvi izpaust savu viedokli sarunās ar atbilstošā temata ekspertiem,”klāsta Maija. Sektora viens no 
mērķiem ir pievēst uzmanību sabiedrībā augošām problēmām, piemēram, ekoloģija, un rosināt diskusijas par to 
mazināšanu, jo galu galā tā ir vide, kurā mēs visi dzīvojam. Izglītības sektors vēlas sniegt alternatīvu veidu, kā sniegt 
un iegūt informāciju, kas būtu cilvēks cilvēkam jeb savstarpēji komunicējot un sadarbojoties. Lekciju sākums būs 
novembrī un turpināsies arī nākamajā pusgadā. Sektora vadītāja  aicina skolēnus ne vien tikai apmeklēt šīs lekcijas, 
bet arī būt par organizatoru pašiem, proti, iesaistīties Izglītības sektora darbībā.

Sporta sektora vadītājs Edvīns Vilde
Īsā laika periodā Sporta sektors ir piedzīvojis dažādas pārmaiņas, tajā skaitā arī vadības maiņu. Jaunais sektora 
vadītājs Edvīns jau pirmajā sapulcē spēja pierādīt savu radošumu un apņēmību vadītāja amatā un pasākumu 
veidošanā. „Sektoru pārstāv dažādu klašu skolēni no visas skolas. Mēs darbojamies vienotā komandā, tieši tāpēc 
ikviens komandas pārstāvis ir ļoti nozīmīgs. Mūsu kopējais mērķis ir aicināt un ieinteresēt pēc iespējas vairāk 
skolēnu nodarboties ar sportisku un veselīgu dzīvesveidu,” komentē Edvīns. Drīzumā ģimnāzijas skolēni varēs 
pierādīt savas sportiskās dotības, spēlējot basketbolu starp klasēm un pārbaudot savu vispārējo fizisko sagatavotību 
un roku stiprumu Lāčplēša dienas sportiskajās aktivitātēs un roku laušanās sacensībās. Bet sadarbībā ar pārējiem 
sektoriem taps sporta spēles ar viesiem no Itālijas.

Es debatēju otro gadu. Pagājušajā gadā 
debatēju latviešu valodā un šogad esmu 
gatava izmēģināt savus spēkus angļu 
valodas debatēs. Debatēs pievienojos, 
pateicoties Maijas un Eināra pierunāšanas 
spējām un vēlmei izmēģināt kaut ko jaunu. 
Savā pirmajā debatē biju ļoti nobijusies un 
uztraukusies. Es īsti nezināju formātu un 
to, kas man jādara, un iepriekšējā vakarā 
bija Fukšu balle. Rezultātā biju gulējusi 
vien pāris stundu. Es iznācu priekšā, visu 
izdarīju nepareizi, un no tā es arī mācījos. 
Es sapratu, kas man padodas un kas 
jāiemācās. Nākamajos riņķos viss izdevās 
jau daudz labāk. Es katras debates laikā 
iemācos kaut ko jaunu. Debates man ir 

Droši vien esi pamanījis, ka skolā pēc 
vairāku gadu pārtraukuma ir sācis darboties 
skolas radio ‘’Deg’’. Tas skolai ir liels 
notikums, jo process līdz tā darbošanai bija 
sarežģīts, tieši tāpēc intervēju trīs 12. klašu 
skolēnus - Elīnu Zīverti, Dāvi Petrovicu 
un Gundaru Veitu, kuru neatlaidības dēļ 
radio ir atsācis darboties. Uzzini, kā viņiem 
sokas!
Vai Jūs bijāt galvenie radio ‘’radītāji’’?
Dāvis: Ideja par skolas radio man prātā 
bija jau kopš 10. klases, kad pamanīju, 
ka viscaur skolai ir izvietoti skaļruņi. Tad 
tā vēl bija tikai ideja, taču tagad esmu 
izveidojis mazu RADIO DEG komandu, 
un es, Elīna un Gundars esam tā radītāji.

Vai bija grūti uzsākt radio atskaņošanu? Ja 
bija, kas tieši? Tehniski traucējumi, atļauja 
vai kas cits?.
Elīna: Lielos vilcienos ar visu tiekam galā, 
gribētos ierobežot radio atskaņošanu 
atsevišķās telpās, kurās tas kādā brīdī var 
traucēt, piemēram, skolotāju istaba, klases 
u.c.
Dāvis: Jā, galvenā problēma - ja radio 
skan, tad tas skan visur, bez izņēmumiem. 
Skaļruņus varam atslēgt pa stāviem, taču 
tos izslēgt kabinetos tā, lai radio skanētu 
tikai gaiteņos, nav iespējams. Šī problēma 
vēl nav atrisināta, taču esam radījuši 
kompromisu ieviešot radio grafiku, 
tādējādi tas skan noteiktos laikos un skolas 
darbinieki spēj ar to, tā teikt, sadzīvot.
Gundars: Bija sastopama arī dažādu 
cilvēku negatīvā attieksme pret Radio, bet 
tas mūsu darbību būtiski neietekmēja.

Kādi ir Jūsu pienākumi? Ko darāt, lai radio 
pastāvētu un darbotos veiksmīgi?
Elīna: Manā atbildības lauciņā ir sociālie 
tīkli, lai visi radio klausītāji uzzinātu 
svarīgākās aktualitātes un jaunāko 
informāciju.
Gundars: Pie saviem pienākumiem varētu 
minēt sociālo tīklu grafiskās publikācijas 
veidošanu, kā arī, marketingu, kuru 
drīzumā attīstīsim plašāk.
Dāvis: Esmu RADIO DEG vadītājs, tas 
cilvēks, kurš radio runā un veido dziesmu 
sarakstus no jūsu ieteikumiem! Katru 
vakaru sastādu jaunu dziesmu sarakstu un, 
ja kāds pasūta apsveikumu vai dziesmu, 
par pasūtījuma realizēšanu atbildīgs esmu 
es.

Vairākas reizes skolā esmu dzirdējusi, ka 
ģimnāzijas radio neatšķiroties no radi 
‘’Skonto’’. Vai tāds ir mērķis atskaņot šāda 
veida mūziku vai tā ir nejaušība?
Elīna: Programmas un mūzikas “playlistes” 
izstrādājam paši, bet mani iepriecina tas, 
ka mūs salīdzina ar vadošajiem medijiem.
Dāvis: Mūsu mērķis nav izklausīties kā 
kādai citai radio stacijai, taču saprotam, 
kāpēc mūs varētu salīdzināt ar radio 
“Skonto”. Ticu, ka šāds salīdzinājums 
radies, jo ar radio komandu izvēlējāmies 
veidot tematiskas mūzikas nedēļas. 
Pagājušajā nedēļā tā bija astoņdesmito 
gadu ārzemju mūzika, un šādu mūziku 
bieži vien atskaņo radio “Skonto”. Turpmāk 
iesaistīsim dziesmas no citām ērām un ar 
citādāku noskaņu.
Gundars: Protams, ka Radio tiks salīdzināts 
ar citiem, bet katram ir savi “+” un “-” , kā 
arī Radio DEG tiek atskaņota visdažādākā 
mūzika. Tuvākajā nākotnē plānojam 
vairākus uzlabojumu, kā arī pārsteigt 
skolēnus ar jaunām Radio programmām 
un konkursiem.
Vai viss notiek tā, kā plānojat? Vai tomēr ir 
kaut kas, ko vajadzētu mainīt, uzlabot?
Gundars: Skolā ir daudzi faktori, kas 
ietekmē Radio darbību un liek šķēršļus, bet 
līdz šim esam lieliski tikuši ar tiem galā.
Dāvis: Varbūt liekas, ka radio nav nekas 
pārāk sarežģīts, taču patiesībā tas aizņem 
diezgan daudz laika. Man šķiet, ka RADIO 
DEG ir tikai tādā kā embrija stadijā, jo 
mums priekšā ir vēl daudz darba, lai 
piesaistītu sponsorus un reklamētājus, 
taču tas viss ir iespējams. Šobrīd rakstām 
arī biznesa plānu, jo vēlamies RADIO DEG 
pārvērst par SMU.
Kāds tieši ir mērķis skolas radio? 
Vai tam ir vēl kādas citas funkcijas, 
izņemot mūzikas atskaņošanu? 
(intervijas, konkursi utt.)
Elīna: Galvenais mērķis ir 
padarīt skolēnu, skolotāju un 
tās viesu ikdienu jautrāku, kā 
arī ļaut viņiem justies aktīviem. 
Vēl mūsu mērķis ir informēt par 
skolas aktualitātēm un jaunāko 
informāciju, kā arī ļaut uzzināt 
interesantus faktus par kādu 
skolotāju, skolēnu vai absolventu.
Jūs esat 12. klašu skolēni, un šis ir 
pēdējais gads vidusskolā. Vai ticat, 
ka radio pastāvēs arī bez jums?

Elīna: Es tam ticu, jo skolā ir daudz skolēnu, 
kas ir radoši un ir ar spilgtām idejām, tāpēc 
ļoti ceru, ka viņi tās spēs parādīt citiem.
Dāvis: Noteikti ticu, ka radio skolā skanēs 
arī pēc mūsu izlaiduma.
Gundars: Arī es ticu, ka Radio pēc mūsu 
absolvēšanas varēs savu darbu turpināt, jo 
mūsu skolā tiešām netrūkst talantīgu un 
radošu cilvēku.
Kādēļ tieši radio uzrunāja Tevi? Vai plāno 
ar to kaut kā saistīt arī savu nākotni?
Dāvis: Es ticu, ka mūzika stimulē manu 
domāšanu, tāpēc vēlējos, lai skolas gaiteņus 
piepilda mūzikas skaņas. Neesmu plānojis 
nākotni saistīt ar radio darbību, pagaidām 
tā ir nodarbošanās, kas man un citiem dod 
prieku.
Elīna: Pagaidām tas nesaistās ar maniem 
nākotnes plāniem, bet- nekad nesaki 
nekad! Piekritu būt radio komandā, 
jo gribu savu pēdējo vidusskolas gadu 
izbaudīt pēc iespējas vairāk.
Gundars: Domāju, ka piedalīšanās Radio 
veidošanā dos man gan jaunas zināšanas 
biznesa veidošanā, gan arī vērtīgu pieredzi, 
kuru varēšu izmantot savā turpmākajā 
dzīvē.
Tev ir iespēja vienā teikumā uzrunāt 
nākamos ‘’radiotistus’’, kā tu viņus 
mudināsi turpināt iesākto, lai saglabātu 
LV1Ģ radio?
Elīna: Esi kreatīvs pats un iedrošini arī 
citus tādiem būt!
Gundars: Lai arī ko neteiktu citi, dodies uz 
mērķi. Protams, būs šķēršļi, bet bez tiem 
nebūtu interesanti!
Dāvis: Ja Tu mācies desmitajā vai 
vienpadsmitajā klasē un vēlies padarīt 
skolas dzīvi atraktīvāku ar radio palīdzību, 
nāc pie mums un paskaidro, kāpēc vēlies 
būt radio komandas sastāvā, varbūt tieši Tu 
turpināsi mūsu aizsākto!

SEKTORU DARBĪBA
Ādolfija Ieva Litavniece 11.b

RADIO DEG
Alise Tīdena 11.c

DEBATES CAUR JAUNIŅO UN PIEREDZĒJUŠO ACĪM
Maija Ziemele

devušas spēju kritiski domāt, pārliecinoši 
uzstāties, analizēt lielus informācijas 
daudzumus un sadarboties komandā.
Diāna Kraule
Es debatēju kopš 8. klases. Mani debatēs 
kopā ar Maiju iesaistīja Patrīcija un 
skolotāja Deimante. Man debates vienmēr 
šķita kaut kas apbrīnojams, un kādu laiku 
jau vēlējos pamēģināt un uzzināt, vai 
esmu spējīgs tur iesaistīties. Mana pirmā 
pieredze nebija īpaši patīkama, jo kopā ar 
Maiju un Patrīciju debatēju pret tā gada 
Latvijas Nacionālā turnīna uzvarētājiem. 
Jautājuma daļā man uzdeva jautājumu, uz 
kuru es nebiju spējīgs atbildēt. Rezultātā 
visa debate izvērtās par manas kļūdas 

pieminēšanu. Es jutos tik vainīgs! Es no 
savas kļūdas mācījos un sapratu, ka ir 
jāmēģina atrast tik daudz informācijas, 
cik vien tas iespējams. Tagad jautājumu 
daļa ir mana mīļākā daļa! Esmu sevi ļoti 
attīstījis, pateicoties debatēm. Es esmu 
ieguvis 1. vietu, 2. vietu un divas 3. vietas 
Nacionālajā debašu turnīrā. Debatēju arī 
citos debašu stilos. Debates man devušas 
iespējas un kontaktus Latvijā un ārzemēs.
Einārs Pomerancis
15.oktobrī ieguvu savu pirmo debašu 
pieredzi. Es izlēmu piedalīties debatēs, 
jo vēlos iegūt zināšanas par politiku, kā 
arī iepazīt jaunus cilvēkus. Mana pirmā 
pieredze bija diezgan veiksmīga un 

interesanta. Domāju, ka būs sliktāk, nekā 
patiesība bija. Visvairāk man patīk tā 
sajūta, ka uzvari savus oponentus vien par 
dažiem punktiem. Es domāju, ka debates 
man dos iespēju iegūt jaunus kontaktus 
visā Latvijas.
Jānis Štokmanis
Es debatēju jau kopš 8. klases un esmu 
iemīlējusi debates tik ļoti, ka katrs strīds 
vai nesaprašanās ikdienas dzīvē kļūst par 
debati. Mani ar debatēm iepazīstināja 
Patrīcija Deimantoviča un skolotāja 
Dagnija Deimante. Manuprāt, mani 

izvēlējās labo angļu valodas zināšanu dēļ, 
jo man nebija ne mazākās nojausmas par 
to, kas ir debates. Mana pirmā debate 
bija katastrofāla. Es, Patrīcija un Einārs 
debatējām pret tā gada Nacionālā turnīra 
čempioniem. Viņi mūs absolūti iznīcināja. 
Kad pirmo reizi izgāju tiesnešu un 
oponentu priekšā, manas rokas bija tik 
sasvīdušas, ka visa mana lieta (runa) bija 
slapja un vietām pat burti izplūduši. Es 
domāju, ka nekad vairs nedebatēšu, bet 
otrais un trešais riņķis lika man pārdomāt. 
Te nu es esmu, četrus gadus vēlāk ar divām 

3. vietām Nacionālajā turnīrā. Uzvara ir 
patīkama, tomēr vairāk novērtēju atmiņas, 
ko man debates ir sniegušas. Esmu 
pieredzējusi, kā debates laikā noģībst mans 
oponents, kā pati aizmirstu, kurā komandā 
debatēju, vai kā debate pārtop dziedāšanā. 
Esmu tik pateicīga, ka pievienojos debašu 
klubam! Debates man ir iemācījušas dažu 
minūšu laikā sagatavot 5 minūšu runu, 
uzstāties auditorijas priekšā, argumentēt 
un pamatot savu viedokli, kā arī ieklausīties 
citu teiktajā. 
Maija Ziemele
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Šoreiz stāsts 
būs par mūsu 
skolas daļiņu 
– bibliotēku. 
Varbūt būsiet 
ievērojuši, ka 
pēdējā laikā 
par skolas 

bibliotēku biežāk tiek runāts. Bibliotēkā 
notiek dažādas izstādes, tiek rīkots grāmatu 
klubs, un skolēni tiek aicināti savus brīvos 
brīžus pavadīt bibliotēkas telpās.
 „Pirms tam droši vien šeit bija savādāk, 
un es bibliotēku iztēlojos vēl citādāk, nekā 
šeit bija. Pirmkārt, ka jābūt modernam 
krājumam, ko gribas paņemt rokās un 

 Rudens. Viss sārtojas, krīt lapas, gaiss kļūst 
drēgns. Rudens ir skolēnu un skolotāju 
Jaunais gads. Kādam atsākas ikrīta ceļš 
uz skolu, kādam šis asociējas ar miega 
pilniem rītiem, bet kādam sākas kas pilnīgi 
jauns, neredzēts, neizjusts un nepazīstams. 
Kāds šogad vairāk nesēdās ierastajā skolas 
solā, nesatikās ar klasesbiedriem. Šogad 
daudziem absolventiem pavērās jauna 
dzīves nodaļa, jaunas iespējas, jauni 
horizonti jeb 13. klase!
Protams, nepastāv tādas 13. klases, taču to 
sauc par laiku, kad esi absolvējis vidusskolu 
un dodies nākamajos zinību ceļos, proti, 
studē augstskolā. Kā pirmā absolvente, 
kas dalās savā pieredzē un izjūtās, ir 
Diāna Daiva Priediena. Jāsaka, ka pirmais 
iespaids par Diānu man radās patīkams, jo 
viņa ar prieku pieņēma manu aicinājumu 
un atbildēja uz maniem jautājumiem.
1.Kā rit pirmie mēneši studentes lomā , vai 
esi apmierināta?
Sākumā jutos, kā izmesta no laivas- nebija 
vairs svinīgais 1.septembris ģimnāzijā, 
tā vietā lekcijas jau pirmajā dienā, nebija 
atkal satikšanās prieks ar klasesbiedriem, 
bet gan viena pati svešos cilvēkos. Jā, 
starp citu, šobrīd studēju Latvijas Kultūras 

PASAULE PASAULĒ
Katrīna Stadgale 12.c

13. KLASE
Elizabete Jansone 10.b

lasīt, un, otrkārt, ka jābūt ir izstādēm, 
kurās velkam ārā no plauktiem grāmatas 
un rādām, ko var  lasīt. Tieši tāpēc 
izstādes ir svarīgas un nevis izstādes, kur 
atnāc un paskaties, un aizej, bet izstādes 
ar uzdevumu, kur uzdevuma atbildes ir 
rodamas izstādē. Tādas es parasti rīkoju,” 
stāsta bibliotekāre Lāsma, kas pagājušajā 
gadā tika uzaicināta strādāt mūsu skolas 
bibliotēkā. 
Bibliotēkā ir viena pamatizstāde, kas 
apskatāma plauktos pie bibliotēkas 
durvīm, un tad ir mainīgās izstādes, kas no 
jauna tiek veidotas katru mēnesi. Šobrīd 
bibliotēkā ir redzama izstāde „Ko lasa 
skolotāji?”, kurā var aplūkot grāmatas, kas 

iedvesmojušas mūsu skolas skolotājus. 
Skolēni tiek aicināti pievienoties Grāmatu 
klubam, kas notiek vienu reizi mēnesī un 
kurā kopīgi tiek lasīti iepriekš sagatavoti 
grāmatu fragmenti, kā arī tiek spēlētas 
spēles saistībā ar šīm grāmatām. 
Uz jautājumu, kuras ir šobrīd aktuālākās 
grāmatas, kuras ieteiktu izlasīt, 
bibliotekāre atbildēja: „Vērts izlasīt ir 
”Bērnu un jauniešu žūrijas 2016”grāmatas, 
jo tā ir īpaša kolekcija, kurā ir izvēlētas 
kvalitatīvākas grāmatas – pēc satura, pēc 
tulkojuma, pēc ilustrācijām. Grāmatas 
izvērtē Latvijas Nacionālā bibliotēka, un 
mēs viņiem varam uzticēties. Nu bet tā īstā 
grāmata, kas jāizlasa, tā ir jāatrod pašam.”

akadēmijā. Nu jau es sāku aprast ar jauno 
statusu ‘’studente’’ un ar pilnu atdevi mācos 
un apgūstu jaunas lietas.
2.Kad un kā saprati, par ko vēlies kļūt 
nākotnē?
Man patīk dzīvot šodienai. Visus 
vidusskolas gadus es nezināju, kur un ko 
es darīšu pēc absolvēšanas un arī ļoti par 
to nesatraucos. Bet vienu gan es zināju – 
es studēšu, un tas pavisam noteikti nebūs 
saistīts ar matemātiku, fiziku vai ķīmiju, jo 
tie priekšmeti man skolā nesagādāja prieku. 
Pašlaik studēju Starpkultūru sakarus ar 
Ziemeļvalstīm, kas ir ļoti interesanti un 
Latvijā pieprasīti, taču pati joprojām īsti 
nezinu, par ko vēlos kļūt nākotnē.
3.Kā Tava ģimene pieņēma šo lēmumu?
Ģimene mani vienbalsīgi atbalsta, jo 
redz, ka man pašai patīk tas, ko es mācos, 
un redz arī tam nākotni. Ģimene mani 
atbalstīja gan iestājeksāmenu laikā, gan arī 
šobrīd-  ikdienas dzīvē.
4.Kā spēji izlemt, kurā augstskolā studēsi, 

un vai Tev ir kādi ieteikumi citiem?
Es tikai pāris nedēļas pirms eksāmeniem 
internetā sāku aplūkot, ko piedāvā dažādas 
augstskolas Latvijā, un nejauši uzdūros 
Latvijas Kultūras akadēmijas mājaslapai, 
kuras studiju piedāvājumi man iepatikās. 
Devos arī uz atvērto durvju dienu, kur pati 
savām acīm visu redzēju un varēju parunāt 
ar akadēmijas studentiem.
Iesaku visiem jau laicīgi domāt par 
nākotnes studijām, jo piedāvājumu tiešām 
ir daudz, kā arī doties uz augstskolu 
piedāvātajām atvērto durvju dienām, jo tur 
katrs pats var ieraudzīt visu savām acīm 
un iegūt daudz vairāk informācijas nekā 
mājaslapās.
5.Kāda ir Tava vīzija par nākotni pēc 
studijām?
Iespējams, pēc studijām došos uz Zviedriju, 
jo pašlaik specializējos tieši Zviedrijas 
kultūrā, un būtu interesanti aizbraukt un 
pašai visu to izdzīvot. Bet pilnīgi noteikti 
atgriezīšos Latvijā, jo šeit ir manas mājas. 

Varbūt turpināšu studijas maģistrantūrā, 
ja būs interese, bet, ja nē, tad visticamāk 
sākšu veidot savas karjeras kāpnes.
Intervijā ar Diānu aicināju viņai pakavēties 
atmiņās un dalīties par piedzīvoto laiku 
skolā. Viņa pastāstīja  par piedzīvojumiem, 
notikumiem un smieklīgiem atgadījumiem.
6.Kas Tev vislabāk palicis atmiņā no 
vidusskolas?
Ak, man bija pati foršākā klase ar klases 
audzinātāju Žanetu Flaksu priekšgalā! 
Piedzīvojumu ir daudz, bet visspilgtāk 
laikam palikusi atmiņā nogurdinošā un 
kaitinošā gatavošanās Žetonu vakara 
priekšnesumam, kas galu galā sniedza 
neizmērojamu gandarījuma, prieka un 
lepnuma sajūtu par kopā paveikto.
7.Jautrākais notikums skolā?
Daudz nedarbu sadarīts, taču, atceroties, 

kā klases meitenes nolauza radiatoru un 
visa klase bija plūdos, tas liek pasmieties 
pie sevis!
8.Mīļākais skolotājs?
Daudzus skolotājus ar lielu smaidu 
sveicināju gaiteņos, taču skolotājs Arnolds 
Šablovskis vienmēr paliks atmiņā. Ar viņu 
daudzas fizikas stundas tika pavadītas,  
strīdoties par to, kas ir svarīgāks – 
humanitārās zinātnes vai eksaktās. 
Skolotājs, kuram ir savs viedoklis un 
neviens nevar to izmainīt!
9.Mīļākais mācību priekšmets?
Latviešu valoda! Tas ir priekšmets, kas 
man vienmēr ir padevies un nav sagādājis 
liekas galvas sāpes, it īpaši, ja to pasniedz 
klases audzinātāja, ar kuru reizēm varēja 
aizpļāpāties par visām aktualitātēm, nemaz 
netiekot līdz pašai priekšmeta apguvei.

 10.Labākā lieta par un ap skolu?
Tradīcijas. Tā ir nenovērtējama vērtība 
ģimnāzijā. Katrs pasākums un svētku 
atzīmēšana ir tik superīgi un kvalitatīvi! 
Manuprāt, tas rada ģimnāzistus, vieno un 
rada lepnuma sajūtu par savu skolu.
Diāna arī sveicina visus skolas audzēkņus 
un skolotājus, nododot vēlējumu un 
padomu ģimnāzistiem: „Novērtējiet 
skolotājus, jo tik atsaucīgi un pretimnākoši 
citur nekur nebūs. Saudzējiet skolas telpas, 
jo citur nekur tik skaistas pils nebūs. 
Piedalieties katrā pasākumā, jo citur nekur 
tik interesanti nebūs. Izbaudiet visu, ko 
skola Jums sniedz, jo nekur nav tik forša 
skola kā Liepājas Valsts 1.ģimnāzija!”

Droši vien  katrs skolēns ir pamanījis mūsu skolā jaunu meiteni – apmaiņas studenti Moji. Ja nu kādam vēl 
nav sanācis ar Moji kārtīgi iepazīties un aprunāties, tad nu šī ir iespēja, kad par meiteni varēsiet uzzināt daudz 
vairāk – kā viņa jūtas Latvijā, kas ir viņas mīļākie dziedātāji un ēdieni.
1. Sākumā Tu varētu pastāstīt, no kuras valsts un pilsētas nāc, ja nu ir kāds, kurš to vēl nezina.

 — Esmu no Bangkokas – Taizemes galvaspilsētas.
2. Tavs īstais vārds ir Natcha, bet visi Tevi sauc par Moji. No kurienes ir nākusi šī iesauka?

 — Mans īstais vārds vēl ir īss un viegli izrunājams, taču pārsvarā visu cilvēku vārdi Taizemē ir ļoti gari, 
tāpēc mūs sauc iesaukās, kuras vecāki mums iedod, kad piedzimstam.

3. Vai Tu varētu pastāstīt par to, kā nonāci Latvijā? (kā uzzināji par apmaiņas programmu, vai bija citas valstis, no kurām 
izvēlēties, ja jā, tad kāpēc izvēlējies Latviju)

 — Jāsaka, ka šeit nokļūt bija ļoti grūti. Pirmkārt, viens no maniem sapņiem bija kļūt par apmaiņas studenti. Gribēju iegūt lielāku 
pieredzi un sāku meklēt stipendijas internetā. Sākumā pieteicos organizācijā AFS. Izvēlējos braukt uz Japānu, Austriju un 
Somiju. Tomēr nenokārtoju intervijas eksāmenu, tāpēc bija jāsāk meklēt jauna organizācija.  Tad es atradu YFU- organizāciju, 
ar kuras palīdzību nokļuvu šeit. Atkal izvēlējos doties uz Austriju un Japānu. Tā kā neizvēlējos Austriju kā savu pirmo 
valsti, organizācija iespēju tur braukt deva citam studentam. Diezgan sarežģīti, vai ne? YFU atsūtīja man valstis, no kurām 
varēju izvēlēties, bet tās nevaru nosaukt, jo vienkārši visas neatceros. Beigās izvēlējos Latviju, jo šī ir auksta valsts, salīdzinot 
ar Taizemi, kur ir karsts visu gadu, kā arī šeit ir skaista daba, bet tādas manā valstī nav tik daudz. Man šķiet, ka ir ļoti labi 
izmēģināt ko jaunu. Pēc tam, kad izvēlējos Latviju, bija jāpilda daudz dokumentu un jāsāk gatavoties. Tas viss ilga 1 gadu un bija 
diezgan nogurdinošs process. Pirms braukšanas šeit apmeklēju 3 nometnes un man bija ļoti daudz jāiemācās.

4. Kādas ir lielākās atšķirības starp Taizemi un Latviju? 
 — Pirmkārt, laika apstākļi. Aukstums un karstums.
 — Cilvēku daudzums – vien manā pilsētā ir vairāk cilvēku nekā visā Latvijā.
 — Izglītības sistēma – Taizemē studentiem ļoti ātri jāsāk domāt par to, kādā universitātē vēlas studēt. Tas var būt daudz par vēlu, ja 
par to sāk domāt 11. vai 12.klasē.

 — Sastrēgumi – Bangkokā to ir ļoti daudz, piemēram, minimālais laiks, lai tiktu no mājām līdz skolai, ir 3 stundas.
 — Ēdiens – manā valstī galvenais ēdiens ir rīsi, bet Latvijā kartupeļi. Taizemiešu ēdiens pārsvarā ir ass.

5. Vai Tev šķiet, ka latviešu valoda ir sarežģīta? Vai domā, ka pēc sava apmaiņas gada mācēsi runāt latviski?
 — Jā, valoda nav viegla, bet ceru, ka pēc gada pratīšu runāt latviski.

6. Vai Tev patīk jaunā skola un klase? Vai jau esi ieguvusi draugus?
 — Jā, protams, ka patīk. Un man šķiet, ka jau esmu ieguvusi draugus.

Un tagad daži vienkārši jautājumi, lai citi Tevi varētu iepazīt labāk.
7. Kāda ir Tava mīļākā mūzika, dziedātāji?

 — Man patīk amerikāņu pop mūzika un korejiešu mūzika. Daži no mīļākajiem dziedātājiem – Justin Bieber, Taylor Swift, EXO, 
The Chainsmokers un Katy Perry.

8. Kas ir Tavs mīļākais ēdiens? Vai esi ēdusi kādu latviešu ēdienu, kas Tev garšo, bet nav sastopams Tavā valstī? 
 — Man garšo šokolāde…vai tas ir ēdiens? Esmu ēdusi latviešu ēdienus un domāju, ka tie ir garšīgi. Neēdu kartupeļus Taizemē, taču 
ēdu tos te.

9. Un beidzot, vai Tev ir kāds padoms, ko dot tiem, kas grib piedalīties apmaiņas programmā, bet nezina, vai tam ir gatavi?
 — Šis ir grūts jautājums. Būt apmaiņas studentam – labi, bet ne viegli. Būs daudzas lietas, kuras jāuzņemas vienlaikus. Nevaru dot 
daudz padomu, jo esmu šeit tikai vienu mēnesi un 3 nedēļas, pati vēl esmu apmaiņas studenta grūtajā periodā.

    Ceru, ka, izlasot šo interviju, katrs būs uzzinājis vairāk gan par Moji, gan par to, ko nozīmē būt apmaiņas studentam. Ja redzi viņu 
skolas gaiteņos, nebaidies, pasveicini, apjautājies, kā viņai veicas, jo katram no mums vajadzētu parūpēties par to, lai Moji mūsu skolā 
justos pēc iespējas labāk un ērtāk.

INTERVIJA AR MOJI
Torija Rače 10.a
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Arī šogad turpināšu rakstīt iesākto – visu par un ap stilu, modes tendencēm un mūsu skolas skolēnu 
un skolotāju stilu. Pati dodot padomus, ieteikumus, kā arī nedaudz pastāstot par savu stilu un domām 
modes industrijā. 
Šoreiz uzdevu jautājumus pāris skolēniem, katrs sniedza savas un citādākas atbildes, kas bija 
interesantas un radošas tāpat kā viņu stils. Tomēr pašai arī gribējās atbildēt uz šiem jautājumiem, lai 
radītu priekšstatu Jums – lasītājiem -  par sevi un savu stilu.

Jautājumi:
1. Kādas krāsas dominē Tavā skapī? Kāpēc?
2. No kā iegūsti idejas un iedvesmu savam apģērbam?
3. Kam savā izskatā pievērs visvairāk uzmanības?
4. Kas ir viens vārds, kas raksturo Tavu stilu?

Manas atbildes:
1. Manā skapī ir ļoti daudz melnu drēbju, bet, ja vajag un vēlos uzvilkt kaut ko krāsainu, to tur var atrast, iemesls tam varētu būt tas, 

ka melnās drēbēs jūtos ērti un kā es pati. Tomēr katram manam melnajam apģērba gabalam ir kāda “odziņa”.
2. Iedvesma man parasti rodas no dažādām slavenībām, modelēm, modes žurnāliem, blogiem, sociālajiem tīkliem, mājaslapām 

– tumblr.com, pinterest.com vai vienkārši no cilvēkiem uz ielas un draudzenēm. Kopumā man nav neviens izteikts iedvesmas 
avots, velku to, kas man patīk un, manuprāt, piestāv.

3. Nav vienas lietas, kam pievēršu izteiktu uzmanību, uzskatu, ka visam tēlam kopā ir nozīme. Tomēr man ļoti patīk interesantas 
jakas, kuras, manuprāt, labi papildina manu koptēlu. 

4. MELNS.
Daniela Elizabete Karlsone 8.a
Ja godīgi, manā skapī nav īsti dominējošās krāsas, jo tajā ir visas iespējamās krāsas. Bet visbiežāk tur var atrast baltu 
krāsu, jo tā ir praktiska un pie visa pievelkama.
Laikam, ka iedvesma rodas no Kylie Jenner. Man ļoti patīk viņas ģērbšanās stils, tāpēc cenšos līdzināt savu tēlu viņai.
Savā izskatā visvairāk pievēršu uzmanību sejai, jo cilvēki skatās uz seju un pēc tās vērtē cilvēku.
Neparasts, tas laikam ir tas īstais vārds, kā varu raksturot savu stilu.

Adrians Pladers 11.c
Pagaidām manā skapī dominē balts un melns, jo mani vairāk piesaista vienkāršas krāsas, bet tas nenozīmē, ka man 
nepatīk krāsains apģērbs, arī tāds manā skapī ir atrodams, taču ne tik lielā skaitā.
Vēl neesmu atradis savu konkrēto iedvesmas avotu, protams, dažreiz es uzmetu aci internetā dažādām bildēm, bet 
kopumā es ģērbju to, kas mani tajā brīdī saista. Arī no garastāvokļa daudz kas ir atkarīgs.
Pirmais, kam pievēršu uzmanību, viennozīmīgi ir apavi! Pēc tam domāju par pārējo.
Es teikšu, ka tā ir brīvība.

Gabriela Zemīte 10.b
Manā skapī dominē zaļa, precīzāk, haki krāsa, kā arī melnais, nezinu iemeslu, bet manā skapī var atrast visas 
nepieciešamās krāsas.
Nevaru īsti noteikt kādu iedvesmas avotu, laikam, ka interesi par stilu manī ir ieaudzinājusi mamma un tētis, tas 
vienkārši ir ģimenē. Protams, skatos arī dažādus blogus utt.
Savā izskatā visvairāk pievēršu uzmanību sejai, matiem, kurpēm un rokām. Neciešu cauras, netīras drēbes.
Rudens.

Renārs Kairis 9.c
Melna un zila, vienkārši patīk šīs krāsas.
Nē, man nav izteikta iedvesmas avota, varbūt mazliet iedvesmojos no veikalu manekeniem.
Visam pievēršu vienādi lielu uzmanību.
Hipsterisks.

Kristīne Būmeistere 10.d
Manā skapī visbiežāk var atrast pelēkos toņus, jo tajos jūtos ērti un mājīgi.
Citreiz idejas smeļos mājas lapā tumblr.com, kur var atrast apģērba kombinācijas un stilīgus aksesuārus.
Visvairāk uzmanību pievēršu biksēm jeb kas man ir uzvilkts kājās, lai justos maksimāli komfortabli un izskatītos 
labi. 
Pieguļošs.

Ak, šī jaunība! Jums, 
desmitie, lieliskā 
vidusskolas dzīve vēl 
ir priekšā, taču man 
jau tā tuvojas nogalei. 
Liekas, ka burtiski 
VAKAR pirmo reizi 
iegāju pa ģimnāzijas 
tumši sarkanajām 

durvīm. Biju pārsteigts, saviļņots un, pats 
galvenais, nesagatavots! Manā prātā šāvās 
tik daudz dažādu jautājumu, uz kuriem es 
būtu gribējis atbildes jau 10. klases sākumā! 
Tieši to es centīšos izdarīt šajā rakstā, 
jaunajiem ģimnāzistiem sniegt atbildes 
uz dažādiem jautājumiem, kuri viņiem 
noteikti ir radušies kopš savu dokumentu 
iesniegšanas mūsu skolā.
1. Vai starp ģimnāzijas baltajiem 
koridoriem vispār ir iespējams 
orientēties?
Teorētiski, jā. Praktiski… tas ir cits 
jautājums. Apjukt ir pavisam vienkārši, 
tāpēc es iesaku iegaumēt ar kāda kabineta 
numuru sākas katrs stāvs. Piemēram 1. 
stāvs sākas ar 8. kabinetu, 2. stāvs ar 18. 
kabinetu, 3. stāvs ar skrienošu Arnoldu 
Šablovski un tā tālāk. Labi, ka šogad stāvi 
ir apzīmēti ar skaitļiem virs stikla durvīm 
katra koridora sākumā, man 10. klasē tas 
būtu ļoti noderējis. Atceros, kā vienu reizi 

STILA LAPA
Aleksa Kaļķe

JAUNO ĢIMNĀZISTU BIEŽĀK UN RETĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI
Dāvis Petrovics, 12.b

KĀ SKOLĒNI PLĀNO PAVADĪT RUDENS BRĪVLAIKU?
Rebeka Zariņa 10.a

kavēju stundu un ieskrēju nepareizajā 
kabinetā, kur skolotāja Drēže vadīja 
stundu, skaļi nolamājos un skrēju meklēt 
īsto kabinetu. Pēc tam gāju skolotājai 
atvainoties, un viņa man veltīja ļoti 
nomierinošus vārdus: “Mēs taču visi esam 
cilvēki!”
2. Man pagājušajā gadā atzīmes bija 8 un 
uz augšu, taču tagad es cīnos lai semestrī 
iegūtu 6. Vai tas ir normāli?
Mīļais draugs, neuztraucies! Šāda parādība 
ir pavisam normāla! Katrs jaunais 
ģimnāzists ir pieredzējis šo fenomenu, un 
tas pēc laika pazūd. Paies mazliet laika, 
līdz pieradīsi pie ģimnāzijas sistēmas, 
tāpēc uzticies man, tavas sekmes drīz 
vien uzlabosies! Vismaz es ceru… ja 
tās neuzlabojas, nevaino mani, vaino 
skolotājus! Viņiem taču ir vajadzīgas tās 
atzīmes, nevis tev, vai ne?
3. Tas nekas, ja es neatceros visu 
klasesbiedru vārdus, nemaz nerunājot 
par paralēlklasesbiedriem?
Es mācos 12. klasē, un es vēl joprojām 
mazliet noraustos, pirms vēlos uzrunāt 
kādu klasesbiedru, ar kuru ikdienā 
nesarunājos. Un es ar šiem cilvēkiem esmu 
pavadījis pēdējos 2 GADUS! Aizmirst 
vārdu ir pavisam normāli, taču, lai 
izvairītos no neveiklas situācijas, varbūt 
paprasi kādam draugam no klases, lai 

atgādina par uzrunājamā vārdu. Nespēju 
izskaitīt, cik reizes Rihardu esmu nosaucis 
par Robertu un otrādi. 
4. Kā man ģērbties uz ģimnāzijas 
ballēm?
Piedodiet dāmas, šeit gan došu padomu 
tieši puišiem. Pats ar šo jautājumu saskāros 
10. klasē, un beidzot esmu atradis pareizo 
moto, pēc kura plānot, ko vilkt mugurā. 
Apģērbties pārmērīgi glauni nav iespējams! 
To es sev atgādinu katru reizi, kad gatavojos 
ballei. Jāsaprot tas, ka, ja atnāksi uz balli 
džinsos un rūtainā kreklā, visiem būs 
kauns tavā vietā. Ar uzvalku nekad nevar 
noiet greizi. Tāpat ir ar pogājamu kreklu 
un tauriņu + biksēm. Jo vairāk būsi sevi 
sakopis, jo pats labāk jutīsies!
Tie bija 4 padomi, kurus es jums, jaunie 
ģimnāzisti, šoreiz sniedzu! Neuztraucieties, 
es varu apkopot vēl duci šādu padomu, un 
ar prieku nodot tos jums! Ja jūs domājat, 
ka neviens nespēj saprast, cik apjukuši 
esat, jūs smagi maldāties! Pēdējos 2 gadus 
es nemainītu pret neko, un es tos pilnībā 
izbaudīju bez kaut kāda Dāvja un viņa 
padomiem. Viss, ko es varu darīt, ir virzīt 
jūs uz pareizās takas, lai gan jūs jau uz tās 
nokļuvāt, kad izvēlējāties mācīties Liepājas 
Valsts 1. ģimnāzijā!

Kā jau visiem zināms, ilgi gaidītais rudens brīvlaiks strauji tuvojas. Drīz vien būsim brīvi no skolas uz veselām 9 
dienām, un ikviens no mums varēs pavadīt brīvo laiku, kā vien vēlas. Noskaidroju, kā daži no Liepājas Valsts 1. 
ģimnāzijas skolēniem plāno pavadīt savu rudens brīvlaiku. Ieguvu šādas atbildes:

Rudens brīvlaikā centīšos pavadīt vairāk laika ar saviem mīļajiem. Ikdienā ir grūti sabalansēt skolu un pulciņus ar 
ģimeni un draugiem, tādēļ brīvlaikā laiku pavadīšu tieši ar viņiem.
Brīvlaikā centīšos izdarīt visu iekavēto, piemēram, izgulēšos. Vēl man būs jādodas biežāk uz sporta zāli, lai atgūtu 
savu fizisko formu, jo pēdējā laikā nav sanācis laika par to parūpēties.
Man īpašu plānu nav, nemēdzu plānot. Gan jau ka radīsies kādas pēdējā brīža spontānās idejas, bet vienu gan es 
zinu pateikt, garlaicīgi man nebūs!
Brīvlaikā es noteikti apciemošu savu māsu Rīgā, kā arī plānoju aizbraukt ar draudzeni uz Lietuvu. Vēl manos 
plānos ir kārtīgi atpūsties un atgūt spēkus, lai varētu atgriezties skolā enerģijas pilna.
Rudens brīvlaikā noteikti braukšu ar ģimeni kaut kur. Tā mums ir kā tradīcija. Vairāk pavadīšu laiku ar draudzenēm 

un centīšos atgūt iekavēto.
Man īsti brīvlaiks nemaz nesanāks, jo mācības mūzikas vidusskolā turpināsies. Centīšos pielietot 100% savas enerģijas un atdevi tur, bet 
brīvo laiku noteikti pavadīšu ar savu ģimeni un draugiem, kā arī sestdien un svētdien apciemošu savu krustmāti Jūrmalā.
Noteikti atpūtīšos no skolas, tas nozīmē ilgāk pagulēšu un nedomāšu par mācībām. Centīšos sarīkot kādu klases pasākumu, lai padarītu 
šo brīvlaiku neaizmirstamu.
Plānoju pavadīt laiku ar draugiem, sākt aktīvāk nodarboties ar sportu. Galvenais atbrīvošu domas no skolas, lai atgūtu man tik ļoti 
nepieciešamo enerģiju un no jauna pēc tam varētu pievērsties mācībām.
Brīvlaikā noteikti atpūtīšos un atgūšu negulēto stundu skaitu. Protams, ka došos laukā ar draugiem un vienkārši pavadīšu labi laiku.
Centīšos iepazīties ar jauniem cilvēkiem un paplašināt savu paziņu loku. Atpūsties, nedaudz iztrakoties, pavadīt laiku ar draugiem, kā 
arī doties ekskursijā ar ģimeni pa Latviju.
Sākumā plānoju izbaudīt rudens krāšņumu Rīgā, bet atlikušo brīvlaika daļu domāju pavadīt mājās – Vērgalē. Protams, ka cītīgi 
apmeklēšu treniņus, lai šī sezona būtu izdevusies.
Protams, ka beidzot varēšu kārtīgi izgulēties, bet vēl domāju taisīt kādu izbraukumu ar draudzenēm uz Rīgu un vēl dažādus ‘tripiņus’, 
atpūsties, izgulēties, un pabeigt visus iesāktos darbus. Pabaudīt teātra izrādes un doties uz kino.
Pēc aptaujas spriežot, vairums ģimnāzistu rudens brīvlaikā plāno izgulēties un nedomāt par mācībām. Krāt spēkus turpmākajam, 
pavadīt laiku ar ģimeni un draugiem, kā arī doties atpūsties ārpus Liepājas.  Novēlu  Jums neaizmirstamu brīvlaiku, un lai izdodas viss 
ieplānotais! 
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Nezinu, kā tu, bet es vienmēr mēģinu 
izmēģināt kaut ko jaunu un papildināt savu 
dzīvi ar dažādiem interesantiem ‘’life hacks’’ 
jeb ‘’dzīves paņēmieniem’’. Tam nav jābūt 
nekam lielam, tā var būt visparastākā lieta, 
piemēram, citādāks matu sakārtojums. 
Dažreiz mums pietrūkst kāda draudzīga, 
taču pavisam vienkārša padoma kādā jomā, 
ko paši varbūt nebūtu iedomājušies, tādēļ es 
vēlos dot padomus dažādās jomās, kas varbūt 
tieši tev noderēs arī turpmākos gadus! 
ĒDIENS: Kā ‘’Rolltonus’’ pārvērst par 5 
zvaigžņu restorāna ēdienu 
Arī es bieži vien esmu steigā vai pārslogota 
ar darbiem. Kaut gan ēst man ĻOTI patīk 
gatavot, dažreiz tam vienkārši nepietiek laika 
vai spēka, tādēļ jāatrod kāds ātrs un vienkāršs 
variants. Viens no tiem ir slavenie Rolltoni. Lai 
rolltonus padarītu fancy 3 minūšu laikā, tev 
nepieciešams: siers (es izvēlos parmazānas), 
ķirštomāti, avokado, citrons, garšvielas. 
Pagatavošana: kamēr makaroni briest, 
bļodiņā ieliec avokado, piespied citronu, 
pievieno piparus un sāli un ar dakšu saspaidi, 
kamēr tas iegūst viendabīgu masu. Sagriez 
ķirštomātus un sarīvē sieru. Kad makaroni 
ir uzbrieduši, nolej ūdeni, pievieno saspiesto 
avokado masu, samaisi. Pievieno tomātus un 
sieru. Bon appetit! 
MATI:  Aukstā gaisa dēļ mani mati izskatās 
nekārtīgi, katrs mats patvaļīgi iet uz savu pusi, 
ko darīt? 

ALISES IETEIKUMI VIENKĀRŠĀKAI IKDIENAI
Alise Tīdena 11.c

VAI ATPAZĪSTI?
Karikatūru autors Roberts Lanka 10.c

Aukstā laikā mati sāk elektrizēties, un tas var 
būt ļoti kaitinoši, kā arī tie nepaliek tādi, kādus 
ieveidoji. Lai kontrolētu matus neatkarīgi no 
matu sakārtojuma (taisni, lokoti, sataisīti), 
lieto vienkāršu produktu - matu laku. Ja vēlies 
ilgāk saglabāt taisnu matu efektu, uzpūt laku 
uz ķemmes un tad izķemmē tos, atkārtojot 
vairākas reizes. Ja vēlies, lai ilgāk saglabājas 
lokas, bet tām parastā laka nelīdz, izmanto 
spēcīgu matu laku, ko var apvienot arī ar 
matu putām. Ja esi zēns vai meitene, kurai  
patīk matus saņemt astē un pīt, bet traucē 
mazie matiņi, kas lidinās gaisā, izmanto matu 
laku un vecu zobubirsti, ar kuru pielīdzināt 
nepaklausīgos matiņus. 
MAKE-UP:  Gribu paspilgtināt savu izskatu, 
tomēr nezinu, kā
Katrai meitenei ir bijuši rīti, kad vienkārši nav 
laika pirms skolas sataisīties, tomēr nevēlies, 
lai tavā sejā ir rakstīts – es tikko piecēlos, man 
nebija laika. Viens no vislabākajiem trikiem 
izskata paspilgtināšanā ir lūpu krāsa. Tai nav 
jābūt tumši sarkanai, spilgtai krāsai. Izskatu 
paspilgtināt spēj arī maigi rozā, persiku 
krāsas vai tagad aktuālā - viegli brūnā krāsa. 
Tomēr atceries, ka nevari vilkt sporta jaku 
un krāsot lūpas, tas izskatās dīvaini! Ja neesi 
lūpkrāsu piekritēja, tad izcel acis nopērkot 
jaunu skropstu tušu citā krāsā, piemēram, zilu 
vai citas krāsas acu laineri, piemēram, zelta. 
Uzdrošinies izmēģināt kaut ko jaunu!
INTERJERS: Kā interjers ietekmē 
mācīšanos? 
Interjers un vide, kādā tu mājās mācies, ir 
svarīgi. Tava domāšana un motivācija var 
uzlaboties par vairākiem procentiem, ja 
mācīsies sakoptā vidē. Pirms mācīšanās 
pacenties un piekārto istabu, ja esi tāds 
romantiķis kā es, nopērc smaržīgu sveci, 
uztaisi tēju un nopērc kādu saldumu. Tas 
tiešām palīdz! 
VESELĪBA: Kā ziemas laikā parūpēties par 
savu ādu?
Ņemot vērā to, ka ir iestājies rudens un 
termometra stabiņš dažbrīd sāk slīdēt 

zem nulles, jau rodas domas par ziemas 
tuvošanos. Par to liecina ne tikai pazeminātā 
gaisa temperatūra un sadzeltējušās lapas, bet 
arī ķermeņa āda, kas tagad prasa vēl rūpīgāku 
un maigāku kopšanu. 
Pēc dušas apmeklējuma, it īpaši rudenī un 
ziemā, ir svarīgi regulāri lietot ķermeņa 
krēmu vai losjonu, kuri palīdzēs saglabāt 
ādu ilgāk mitrinātu un pasargāt no sausuma. 
Tomēr pirms izvēlēšanās par labu vienam vai 
otram, ir jānovērtē, kurš būtu piemērotākais 
tieši tev. Būtībā krēmi un losjoni tiek ražoti, 
balstoties uz dažādām tehnoloģijām, dažos 
krēmos ir vairāk eļļas, bet citi atšķiras tikai 
konsistencē. Proti, losjons vienmēr ir maigāks 
un ātrāk iesūcas ādā, turpretī krēms ir biezākas 
konsistences. Ja vienas līnijas krēmam un 
losjonam ir vienāda eļļas un citu barojošu 
vielu proporcija, tad abi būs piemēroti gan 
sausai, gan normālai ādai.
BRĪVDIENAS: Nedēļas nogalē gribu 
atpūsties, bet laukā ir pārāk auksts
Atcerēsimies, ka nav nepiemērotu laika 
apstākļu, ir nepiemērots apģērbs. Tomēr, ja šis 
teiciens neiedarbojas uz tevi un tev vienalga 
riebjas atrasties aukstumā, tad viena no 
vienkāršākajām un banālākajām izklaidēm ir 
kafejnīca, kurā vari sēdēt stundām ilgi. Tomēr, 
ja nevēlies būt sabiedrībā, sarīko filmu vakaru 
ar draugiem, ģimeni, suni, kaķi, jūrascūciņu 
vai viens. Taču, ja aukstums tevi it nemaz 
nebiedē un esi gatavs kaut kam aktīvākam, 
uzaicini draugus uz slidotavu! 
MOTIVĒJOŠS TEKSTIŅŠ:  
“Lielākā kļūda, ko tu vari pieļaut dzīvē, ir 
nepārtraukti baidīties no kļūdām.” /Elberts 
Hubards

P.S. Ja vēlies kādu padomu kādā jomā, vai Tev 
ir jautājums, kuru vēlies man uzdot par šīm 
tēmām, droši raksti uz epastu aliseeee11@
inbox.lv vai sociālajos tīklos, centīšos atbildēt 
uz Tavu jautājumu nākošajā ‘’Kliedziens’’ 
avīzē! 


