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KLIEDZIENS
Kāds tuvs cilvēks man nesen pastāstīja 
interesantu dzīves teoriju, ar kuru es vēlētos 
padalīties ar jums. Katram no mums 
diennaktī ir dotas 24 stundas. Šo laiku 
mēs varam sadalīt trīs daļās, pieņemot, ka 
astoņas stundas cilvēks guļ, astoņas strādā/
mācās un atlikušās astoņas – tās ir tās 
stundas, kurās mēs visbiežāk sakām “man 
nav laika”. 
Jā, es nevaru nepiekrist, ka skolai bieži vien 
ir jāvelta vairāk par astoņām stundām un 
reti kuram izdodas miegam ik nakti atvēlēt 
visu tam pienākošo laiku. Pat ja tās nav 8 
stundas brīvā laika ik dienas, pat ja tās ir 
4-5, kur tās paliek?
Esmu no tiem cilvēkiem, kas reti teiks 
vārdus “man nav laika”, jo ticu, ka visas 
iespējas ir jāizmanto un ka vienmēr 
taču var nozagt kādu stundu no miegam 
atvēlētajām. Bet šī teorija tik ļoti iesēdās 
manā galvā, ka dienām ilgi domāju par tām 
trešajām astoņām stundām.
Un ziniet, es tās atradu! Patiesībā šīs 
stundas nepazūd, neviens tās nenozog. Tās 
piepildās padarītos un nepadarītos darbos, 
jo vienā dienā var izdarīt tik daudz. 24 
stundās ir iespējams kādu atrast un kādu 
pazaudēt, kādu iemīlēt un no kāda šķirties, 
kādam atzīties, bet no kāda aizbēgt. 
Tā vien šķiet, ka ik uz stūra ir kāds citāts, 
kāds raksts, kāda publiska runa, kas  māca 
un atgādina, cik svarīgi ir ikdienas steigā 
sevi nepazaudēt. Bet cik daudziem patiesi 
izdodas atrast un izbaudīt tās savas “man 
nav laika” stundas? Tieši tādēļ janvārī, kad 
vairums cilvēku izvirza savas jaunā gada 
apņemšanās, es jums novēlu nenozagt kaut 
vienu no astoņām sev atvēlētām stundām 
dienā, bet tās izbaudīt. Vienalga - vai šajā 
laikā nodarboties ar sportu, pavadīt laiku  
kopā ar ģimeni vai meditēt vienatnē.  
Lai veiksmīgs, ražīgs un mīlestības 
piepildīts jūsu 2017.gads!
Līga Kone 12.b

Skolas volejbola turnīra 1.-3.vietas ieguvēji (no kreisās: 11.b, 10.c, 12.b)
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CEĻOJUMS ATPAKAĻ LAIKĀ

Alise Tīdena 11.c

13. KLASE
Elizabete Jansone 10.b

GRIBU STUDĒT!
Ādolfija Ieva Litavniece 11.a klase un Līga Kone 12.b klase

Hey, lasītāj! Kopš ilgi gaidītā brīvlaika un svētkiem ir pagājis 
krietns laiciņš, tomēr, manuprāt, šie ir svētki, ko tik ātri nevar 
un negribas aizmirst. Tāpēc aicinu jūs uz nelielu ceļojumu 
laikā,  mazu atpakaļmetienu (trowback), lai kavētos atmiņās par 
Ziemassvētkiem un Jaungada nakti. 
Nezinu, kā jums, bet man šajos svētkos- Ziemassvētkos- ir svarīgi 
būt kopā ar ģimeni. Tā tas ir bijis vienmēr, un nemaz nevaru 

iedomāties, ka tas varētu būt savādāk. Man Ziemassvētki asociējas ar vecmāmiņas 
mājām, pilnu ne tikai galdu, bet arī vēderu ar ēdienu un lieliski pavadītu laiku ģimenes 
lokā. Kādreiz, kad biju mazāka, mums bija lieliska tradīcija, ka vakara gaitā pie durvīm 
klauvēja Ziemassvētku vecītis. Vēl tagad atceros savu satraukumu, ko izjutu, kad sēdēju 
šim svešajam vīrietim klēpī (kas izrādījās vecmāmiņas kaimiņš) un skaitīju dzejoli. Pēc 
jautri pavadīta vakara mēs dodamies mājās un, ēdot pašceptas piparkūkas ar pienu, 
apspriežam savas mīļākās dāvanas, ko saņēmām. 
Tomēr, ja Ziemassvētki man ir ģimenes svētki, tad Jaunais gads ir pilnīgi pretējs gadījums. 
Jaungada naktī man ir svarīgi būt ar man vistuvākajiem draugiem. Varbūt tas ir muļķīgi, 
bet es ticu, ka šie cilvēki ar, kuriem sagaidīsi jauna gada sākšanos, tie pavadīs šo gadu 
kopā ar tevi. 
Tas ir īsumā par mani un manām svētku tradīcijām. Lai uzzinātu, kā citi pavada šos 
svētkus, es aptaujāju trīs savus vienaudžus, tostarp arī skolas prezidentu. 
Vai Tev ir kādas svētku tradīcijas (Ziemassvētkos, Jaungadā)?
Patriks Petrovs 11.c Cik atminos, mūsu ģimenē tieši tādas tradīcijas, kas būtu saistītas ar 
Jauno gadu, īsti nav.. Arī Ziemassvētkos īsti ne, varbūt tas, ka katru gadu Ziemassvētkus 
svinam tikai radinieku lokā, bet tas jau laikam visiem tā.
Žanete Ozolniece 11.b Ziemassvētkos galvenā tradīcija ir pavadīt svētkus kopā 
ar ģimeni un visiem kopā liet laimītes, jo Jauno gadu pēdējos gadus svinu kopā ar 
draugiem. Noteikti, ka vēl viena no tradīcijām ir pārēšanās, kas diemžēl Ziemassvētkos ir 
neizbēgama. Jaungadu vienmēr 00:00 sagaidu, skatoties uguņošanu pilsētas centrā, liekas, 
ka tā ir mana vienīgā “īstā” Jaungada tradīcija. 
Renārs Spinga, 11.c (skolas prezidents) Nezinu, vai to var saukt par tradīciju, bet 
Ziemassvētkus saucu arī par ģimenes svētkiem un Jauno gadu par draugu salidojumu, jo 
nespēju šos svētku iedomāties citādākus.
Ko Tev nozīmē šie svētki? Tie Tavā ģimenē ir īpaši vai svētki kā svētki? 
Patriks: Ziemassvētki.. agrāk, kā jau bērnam tie likās svētki, kad saņem dāvanas, ko vēlies, 
bet šobrīd man tie ir svētki, kad beidzot gada laikā sanāk kopā visa ģimene un radinieki, 
un visi kopīgi pasēž pie viena galda. Tāda kā jauka atkalredzēšanās. 
Žanete: Ziemassvētki manā ģimenē pavisam noteikti ir ļoti īpaši un gaidīti svētki. Mums 
tie vienmēr saistās ar gaišumu un kopā būšanu.
Renārs: Manā ģimenē šie svētki sākas jau Adventes laikā, kad mamma pati darina 
adventes vainagu, un tad visiem ģimenes vīriešiem ir jāslavē mammas čaklās rokas. 
Negribu rakstīt garus tekstus, jo manas ģimenes tradīcijas būtiski neatšķiras no citām 
- arī mēs sākam ēst svētku mielastu 24. un beidzam 26.decembrī, arī mēs rotājam egli 

un dāvinām dāvanas. Manuprāt, tieši 
tur slēpjas tas Ziemassvētku brīnums - 
vienkāršībā un ģimenes spēkā.
Vai Tu tici teicienam -  “Kā gadu 
iesāksi – tā pabeigsi? “. Kā iesākās 
Tavs Jaunais gads? 
Patriks: Nevaru teikt, ka ticu šim teicienam, 
jo katrs Jaunais gads man iesākas ar lieliem 
darbiem un apņēmību, bet beidzas tas ar 
lielu atpūtu un slinkošanu. Man Jaunais 
gads iesākās diezgan produktīvi un 
veiksmīgi, bet redzēsim, kā tas izvērtīsies 
tālāk. 
Žanete: Kad biju mazāka, tad kādreiz ļoti 
piedomāju pie visa, ko gada sākumā darīju, 
un tiešām šim teicienam ticēju. Tagad tam 
nepievēršu vairs tik lielu uzmanību, taču 
nenoliegšu, ka nedaudz tam visam vēl 
ticu. Man gads iesākās ļoti jautri un tiešām 
superīgi. 
Renārs: Es neteiktu, ka ticu. Vairāk tas man 
ir kā moto, ka Jaungada nakts ir jāaizvada 
tā, kā es gribētu pavadīt gadu - ar tādiem 
cilvēkiem, ar jautri pavadītu laiku.
Vai Tev ir kādas apņemšanās 2017. 
gadam? Kādas?
Patriks: 2017. gadā mēģināšu un jau 
mēģinu dzīvot, tā sakot - uz pilnu klapi un 
lielu atdevi pret lietām, kuras man patīk 
darīt.
Žanete: Jaunajā gadā parasti neko 
neapņemos, jo zinu, ka īsti līdz galam 
nesanāks to izpildīt. Ja kaut ko dzīvē 
apņemos, tad parasti tas notiek negaidīti, 
un es negaidu tieši 1. janvāri, lai sāktu savu 
apņemšanos. 
Renārs: Pēc vairākkārtējas izgāšanās 
vienīgā apņemšanās šogad bija 
neapņemties neko, lai kārtējo reizi 
neapmānītu sevi. Vairāk cenšos ikdienā 
taisīt mazās apņemšanās, kas ir saistītas ar 
skolu, sportu, ģimeni.

Jauns gads, jauni 
cilvēki, sajūtas, 
piedzīvojumi un 
iespējas, ne tā? 
Ceru, ka gads 
iesākts labi, jo, kā 
sakāmvārds vēsta 
-” Kā gadu iesāksi- 
tā pavadīsi,”- nebūt 

nav velti teikts. Janvāra mēnesis lielākajai 
daļai ģimnāzistu pagājis gana viegli. Mēnesi 
saīsinājis ziemas brīvlaiks, kura dēļ skolēni 
atgriezās skolā tikai 5. janvārī, dažādas 
olimpiādes, kā arī projektu nedēļa. Lai arī 
11. klašu skolēniem, iespējams, šis mēnesis 
bija nedaudz grūtāks Zinātniski pētniecisko 
darbu dēļ, tagad visi var viegli uzelpot, jo 
arī šis darbiņš nu jau ir aiz muguras. 

Kas Tev ir vislabāk palicis atmiņā no 
vidusskolas?
Atmiņā palikušas noteikti visas balles un 
skolas pasākumi, jo, manuprāt, nav daudz 
citu skolu, kurās būtu labi izplānoti un 
noorganizēti pasākumi un saglabātas tādas 
tradīcijas.
Jautrākais notikums skolā?
Viennozīmīgi gatavošanās skolas 
pasākumiem un stundu kavēšana jeb 
bastošana.  Vēl atmiņā palicis tas, ka 
10. klasē mums angļu valodu pasniedza 

Mūsdienu pasaule kļūst arvien sarežģītāka un attīstītāka. 
Šodienas  vērtība ir spēja būt radošam un domāt netradicionāli. 
No ikviena tiek prasīta aktīva rīcība un pastiprināta atbildība par 
savu personisko izaugsmi un labklājību. Lai sekmētu veiksmīgu 
karjeru, ir jāspēj šādai pasaulei pielāgoties.  Ir jācīnās, lai atrastu 
savu vietu zem saules jeb citiem vārdiem sakot – izvēlēties tādu 
karjeru, kurā varēs gan maizīti nopelnīt, gan sirdi priecēt. 
Līdz ar pavasara lēnu tuvošanos rosās ne tikai daba, bet 

arī vidusskolas pēdējo klašu audzēkņi.  Ir liels prieks par tiem, kas savu lēmumi jau 
ir pieņēmuši un skaidri zina, ko un kur grib mācīties, taču netrūkst arī to, kas ir tuvu 
izmisumam neziņas dēļ, vai arī to, kas ar optimismu un cerību raugās nākotnē un gaida, 
kad atklāsme viņus piemeklēs.
Pēc 2016. gada žurnāla Forbes izdarītā pētījuma nākotnē  pieprasītākās un vislabāk 
apmaksātās profesijas būs  inženieri, finansisti, mārketinga un IT speciālisti. Tas arī 
izskaidro, kādēļ Rīgas Tehniskā universitāte ik gadu ir tik populāra Liepājas Valsts 
1.ģimnāzistu absolventu izvēle. Jau šobrīd rit intensīvs topošo studentu informēšanas 
un ieinteresēšanas darbs, organizējot un aicinot uz dažādiem pasākumiem, kā Atvērto 
durvju diena, kas šogad notiks 8.aprīlī.
RTU ir skola, kurā ne tikai skolotājs Arnolds Šablovskis vēlētos redzēt daudzus ģimnāzijas 
absolventus. RTU ir skola, par kuru sapņo daudzi, kas izskaidro, kādēļ šī augstskola ir 
viena no vadošajām Latvijā. Skola piedāvā šādas studiju fakultātes:

•	 Arhitektūras un pilsētplānošanas;
•	 Būvniecības inženierzinātņu;
•	 Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas;
•	 Elektronikas un telekomunikāciju;
•	 Enerģētikas un elektrotehnikas;
•	 E-studiju tehnoloģiju un humanitāro zinātņu;
•	 Inženierekonomikas un vadības;
•	 Mašīnzinību, transporta un aeronautikas;
•	 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas.

Avots: Pēc RTU.lv mājaslapā pieejamiem datiem.

Raivo Kalderauskis ir 2013./2014.m.g. Liepājas 
Valsts 1.ģimnāzijas absolvents. Pēc skolas beigšanas 
viņš par savas augstākās izglītības ieguves vietu 
izvēlējās Rīgas Tehnisko universitāti. Raivo ir  
students Būvniecības inženierzinātņu fakultātes 
studiju programmā “Būvniecība”. Par to, kādas ir 
studijas RTU, atbild pats Raivo. 
Nav noslēpums, ka pieņemt lēmumu, ko darīt 
pēc vidusskolas, ir atbildīga izvēle, kuras 
priekšā agrāk vai vēlāk nonākam ikkatrs. 
Kā bija ar Tevi? Vai lēmumu par studijām 
RTU biji jau pieņēmis laicīgi vai arī tas bija 
spontāns lēmums?
Par studijām sāku domāt laicīgi, bet lēmumu 
pieņēmu, beidzot 12. klasi. Mans stāsts ir šāds - sākot mācīties 10. klasē, es zināju, 
ka noteikti iešu uz inženierzinātnēm, bet bija jāizvēlas, kur konkrēti: būvinženieri, 
elektroinženieri, mehānikas inženieri, aviācijas inženieri, sakaru inženieri. 12. klases 
sākumā par studiju iespējām sāku domāt vairāk un manas domas saistīja Rīgas 
Aeronavigācijas institūts, kur vēlējos apgūt profesiju aviācijas inženieris. Jo tuvāk nāca 
gada beigas, jo vairāk par to es šaubījos, jo, manuprāt, profesija aviācijas inženieris eksistē 

tikai vienā vietā Latvijā – Rīgas lidostā, un, 
ja nevar dabūt darbu tur, tad jādodas 
darba meklējumos uz citām valstīm, kas 
man īsti nepatika, jo vēlējos palikt Latvijā. 
Tāpat, gatavojoties fizikas eksāmenam pie 
mūsu enerģiskā fizikas skolotāja Arnolda 
Šablovska, sapratu, ka no fizikas vislabāk 
man patīk statika, un statika saistās ar tām 
lietām, kurām nevajadzētu pārvietoties 
– ēkām. Tā es maijā nolēmu doties uz 
būvinženieriem. Maija beigās pamanīju, 
ka A/S UPB bija izsludinājusi stipendiju 
jaunajiem studentiem, kurā pieteicos un 
veiksmīgi arī šo stipendiju dabūju. 
Kādēļ Tava izvēle krita par labu tieši 
RTU? Un kādēļ pieņēmi lēmumu 
studēt tieši konkrēto studiju 
programmu? 
Latvijā profesiju “būvinženieris” var apgūt 
divās vietās: Rīgas Tehniskajā universitātē 
un Latvijas Lauksaimniecības universitātē. 
Rīga tieši tajā brīdī man bija mazliet 
saistošāka, jo tā ir Latvijas centrs un RTU 
ir lielākā universitātē Latvijā ar 15000 
studentu. Abi faktori kopā nodrošina 
daudz aktivitāšu un iespēju,  kas man likās 
saistoši. Tāpat papētīju un salīdzināju 
studiju programmas abās augstskolās ,un 
pēc tā mana izvēle bija Rīgas Tehniskās 
universitātes Būvniecības inženierzinātņu 
fakultātes studiju programma “Būvniecība”. 
Kādas zināšanas Tev bija 
nepieciešamas, lai veiksmīgi iestātos 
augstskolā?
Lai iestātos RTU, man pilnīgi pietika ar tām 
zināšanām, kuras ieguvu Liepājas Valsts 
1.ģimnāzijā. Man galvenie kritēriji uz 
budžeta vietām bija matemātikas un fizikas 
eksāmeni, kurus nokātoju veiksmīgi. Tāpat 
šajā programmā bija 150 budžeta vietas, 
kas ir ļoti daudz, salīdzinot ar citām studiju 
programmām, un man bija salīdzinoši 
vienkārši tikt šajā programmā. Sākot 
mācīties, sapratu, ka es esmu izvēlējies 
pareizo studiju programmu, un es sāku 
salīdzinoši daudz mācīties, jo tas man likās 
ļoti interesanti un saistoši, prasīju papildus 
mājas darbus pasniedzējiem, lai straujām 
iegūtu zināšanas. 1. kursā man gāja viegli, 
jo, kā jau minēju, zināšanas, kuras ieguvu 
Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā bija pilnīgi 
pietiekamas un papildus motivācija un 
degsme deva izcilus rezultātus, un pēc 
pirmās sesijas (eksāmeniem) biju viens 

Amerikas latviete Laura. 
Mīļākais skolotājs?
Mīļākās skolotājas noteikti Drēže un Deimante.
Mīļākais mācību priekšmets vidusskolā?
Man tie bija divi: matemātika un vēsture.
Labākā lieta par un ap skolu?
Laikam tā labākā lieta bija tā, ka vari kavēt stundas un neko īpaši neiekavēt.  Ir iespēja 
mācīties sakārtotā vidē un skaistā skolā. Vēl skolā bija skolotāji, kas vairāk nāk pretim un 
palīdz.
Jēkabs ģimnāzistiem, skolotājiem un skolas darbiniekiem novēl nezaudēt izturību un 
panākumiem bagātu 2017. gadu!

Šī gada 13. klases sleju iesākšu ar sarunu ar RTU studentu Jēkabu Kupši. Jēkabs dalījās 
savās pārdomās par esošo dzīves laika posmu, pastāstīja par atmiņām no vidusskolas 
laika un daudz cita.
Kā jūties studenta ādā, kas ir mainījies kopš tā laika?
Esmu RTU Būvniecības fakultātes students. Studēju siltuma, ūdens un gāzes tehnoloģijas. 
Teikšu godīgi -  nekas ļoti nav mainījies, vienīgā atšķirība ir tā, ka, dzīvojot vienam, ir 
daudz lielāka brīvība, kā arī cita pilsēta. 
Kad un kā saprati, par ko vēlies kļūt nākotnē?
Sākumā biju nolēmis iet uz ekonomikas novirzienu, bet kaut kā pašās beigās bija tāda 
sajūta, ka tomēr labāk jāiet uz inženieriem.
Kā Tava ģimene pieņēma šo lēmumu?
Mana ģimene bija priecīga par manu lēmumu, ka beigās tomēr izvēlējos iet mācīties par 
inženieri.
Kā spēji izlemt, kurā augstskolā studēsi, un vai Tev ir kādi ieteikumi citiem?
Jau no paša sākuma bija nolēmis iet uz RTU, jo tur tiek piedāvātas daudzas un dažādas 
man interesējošas studiju programmas.
Kāda ir Tava vīzija par nākotni pēc studijām?
Savu nākotni es vērtēju diezgan labi, jo inženieris vienmēr ir bijusi gana pieprasīta 
profesija. 
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no labākajiem kursā, kas nodrošināja vēl 
vienu stipendiju – valsts stipendiju par 
labām sekmēm. 

Vasaras beigās, kad katra izglītības 
iestāde cīnās par studentiem, radio 
bieži varēja dzirdēt Rīgas Tehniskās 
universitātes apmaksātu reklāmu 
ar saukli “Nāc studēt uz RTU un 
tev nekad vairs nebūs jālasa darba 
sludinājumi!”. Vai tā patiesi ir? Vai 
saņēmi darba piedāvājumus, vēl 
kamēr biji students?
Latvijā kopumā ir novērojams labu 
inženieru trūkums. RTU rīko “RTU 
Karjeras dienas”, kur vienā dienā uzaicina 
vairākus uzņēmumus reklamēt sevi 
un studentiem ir iespēja aprunāties 
ar vairākiem nozares uzņēmumiem 
vienuviet. Pēdējos gados “RTU Karjeras 
dienas” ir kļuvušas aizvien populārākas, 
un pagājušajā gadā tās  aptvēra aptuveni 
120 dažādus inženierzinātņu uzņēmumus. 
Šajās “RTU Karjeras dienās” es atradu 
savu pirmo darbu jau pēc pirmā studiju 
gada, es strādāju visu vasaru par projekta 
vadītāja asistentu uzņēmumā SIA “Piche”. 
Kad pabeidzu 2. kursu, man bija 3 darba 
piedāvājumi, no kuriem varēju izvēlēties 
sev saistošāko jeb eksperta palīgu 

Būvniecības valsts kontroles birojā. Šie 
darba piedāvājumi ir ne tikai rezultāts 
kārtīgām studijām, bet arī aktivitātes ārpus 
tām. 
Tagad, kad Tu jau savu  izvēle esi 
izdarījis un skolu absolvējis, kāda ir 
Tava atbilde uz jautājumu, vai labāk 
ir palikt studēt Latvijā vai tomēr 
doties studēt uz ārzemēm?
Abām iespējam ir savi ieguvumi. Manuprāt, 
tas jāsaprot katram pašam. Es 9. klasē arī 
domāju par iespējām studēt ārzemēs, bet 
pagāja laiks, un es izvēlējos Latviju un neko 
nenožēloju. RTU ir devis man iespēju pus 
gadu studēt Dānijas Tehniskajā universitātē 
(top 10 universitāte inženierzinātnēs 
Eiropā) Erasmus+ programmas ietvaros, 
kur es spēju izbaudīt, kā ir studēt citā 
valstī, un ieguvu neaprakstāmu pieredzi. 
RTU ir vairāk nekā 100 sadarbības līgumu 
ar citām augstskolām visā pasaulē, un 
šīs Erasmus programmas ir dažādas un 
pieejamas studentiem, dodot iespēju 
paceļot ne tikai pa Eiropu, bet arī ārpus 
tās. Es noteikti katram ieteiktu izmantot 
iespējas pamēģināt, kā ir studēt ārzemēs, 
un izbaudīt šo laiku, un iegūt citu skatījumu 
uz dzīvi.
Mana pieredze rāda, ka izglītības sistēmas 
ir dažādas un atšķirīgas, bet Latvijas 
izglītības sistēma nav tik slikta uz citu 
valstu fona. Viss galvenokārt ir atkarīgs no 
paša, cik daudz grib sasniegt. Ir studenti 
Latvijā, kas ir atnākuši studēt, lai iegūtu 
“papīru”, un šie studenti mēģina nokārtot 
studiju darbu un eksāmenus uz citu cilvēku 
rēķina vai ar šmaukšanos. Tāpat notiek arī 
ārzemēs. Ļoti daudz ir atkarīgs no paša 

motivācijas un vēlmes izdarīt. Studējot 
Latvijā, var attīstīt arī dažādus projektus, 
piemēram, es kopā ar Līvi Lāmu izveidoju 
jauniešu attīstības programmu Liepājā “Go 
Beyond Liepāja”. Tāpat, studējot Latvijā, 
vairāk var redzēt savu nozari, saprast, 
kā strādā sistēmas. Ārzemēs iegūst citu 
skatījumu un citādas zināšanas, kas parasti 
ir ļoti noderīgas. 
Kāds ir Tavs ieteikums jauniešiem, 
kuri vēl aizvien nevar pieņemt 
lēmumu, kur un ko studēt? 
Es iesaku noteikti saprast, kas vislabāk 
patīk un padodas, kuras ir tās lietas, pie 
kurām var sēdēm stundām ilgi, tur, kur 
“deg acis”. Kad es biju skolēns, daudzi gāja 
studēt tur, kur solīja lielas algas, bet, ja tur 
netiek rasta laime, tad no lielas naudas 
nav jēgas. Tiem, kam “deg acis” un ir 
nepārtraukta vēlme attīstīties savā profesijā 
un kļūt labākiem, tad tie drīz vien arī 
kļūs labākie, un labākajiem savā profesijā 
vienmēr maksās labi. Man patīk Mārtina 
Lutera Kinga citāts: “Ja cilvēks ir aicināts 
kļūt par sētnieku, tad viņam būtu jāslauka 
ielas tik labi, ka ikviena dvēsele debesīs un 
uz zemes apstātos un teiktu: “Šeit dzīvoja 
sētnieks, kas izcili darīja savu darbu.”

MANA SLEPENĀ AIZRAUŠANĀS
Elizabete Jansone 10.b un Aleksa Kaļķe 11.a

STILA LAPA
Aleksa Kaļķe 11.a

Tāpat kā katru dienu mēs katrs uzzinām ko jaunu, tieši tāpat mēs 
katram no jums piedāvājam katrā avīzes „Kliedziens” numurā 
uzzināt ko jaunu par saviem skolas līdzgaitniekiem- ģimnāzistiem. 
Redzot paralēlklasesbiedrus, klasesbiedrus un vienkārši paziņas 
skolā, bieži nemaz nezinām, ar ko tie nodarbojas ārpus skolas 
un kā pavada savu brīvo laiku.  Šoreiz mazliet vairāk iepazinām 
galda tenisu jeb tautā saukto ping- pongu. Vēl dabūjām uzzināt 
par tādu hobiju kā viss latviskais. Tieši tā! Tad nu lai saprastu, par 
ko īsti ir runa, izlasi zemāk atrodamās intervijas!

Pēteris Petrēvics
Ar ko nodarbojies, kā pavadi savu brīvo laiku?
Es mācos Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā, 12.b klasē. Brīvajā laikā nodarbojos ar galda tenisu. 
Kad sāki nodarboties ar galda tenisu?
Sāku nodarboties 7 gadu vecumā.
Kāpēc nolēmi nodarboties ar galda tenisu?
Esmu no mazas lauku pilsētas – Durbes - , un apkārtnē nebija, ar ko nodarboties, bet 
es biju ļoti atraktīvs bērns, tāpēc mani vecāki panāca, lai visiem Durbes jaunākajiem 
iedzīvotājiem būtu, ko darīt. Sāku nodarboties ar to, kas bija pieejams.
Kādi sasniegumi Tev līdz šim ir bijuši?
Esmu divas reizes ieguvis 3.vietu LR jaunatnes čempionātos un 3.vietu Latvijas jaunatnes 
olimpiādes komandu sacensībās. Vairākkārt pārstāvējis LV junioru izlasi, LR jaunatnes 
čempions komandām un daudzkārtējs dubultspēļu medaļnieks LR jaunatnes čempionātos.
Vai pēc vidusskolas plāno turpināt nodarboties ar galda tenisu?

Ieva Ādolfija Litavniece
Īss apraksts par sevi, kāda ir Tava nodarbošanās?
Mani sauc Ādolfija Ieva Litavniece ,un es esmu Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas 11.a klases skolniece. Es 
esmu parasta meitene ar, manuprāt, pietiekami neparastu nodarbošanos. Mans hobijs un aizraušanās 
ir Latvju tautasdziesmas, kuras kā meditatīvs garīgā spēka avots ir saglabājušās un dziedātas jau 
gadu simtiem. Es nodarbojos arī ar latviskās dzīvesziņas praktizēšanu, izzinot mūsu tautas garīgo 
mantojumu un izmantojot to ikdienā. 
Kad Tu sāki ar to aizrauties?
Ar šādu dzīves dziņu es dzīvoju vien kādus piecus gadus. Sākās tas tīri nejauši, kad draudzene aicināja  
kopīgi padziedāt kādā jaukā vakarā pāris dziesmas domubiedru kopā.  Turpinu ar to nodarboties, 
jo, manuprāt, tikai atgriežoties pie savām senču tradīcijām, mēs atgriezīsimies pie daudz augstākiem 
ideāliem un atgūsim prieku dzīvot šajā pasaulē. 
Kādi ir Tavi sasniegumi?
Pamazām es mācos sajust sevi no iekšpuses, sajust to, ka esmu kas daudz vairāk kā tikai ķermenis. 
Būt harmonijā ar sevi un apkārtējo vidi ir liels garīgais sasniegums, kad dziesma tevī atveras, parādot 
kādas paralēles, atnesot kādas atziņas un atraisot skaistas iekšējās izjūtas. Liels piedzīvojums ir arī esība ar sev tuviem un mīļiem 
cilvēkiem. Būt vienotiem sev, dziesmai un kam augstākam, šādi pavadot dienas un vakarus pie dabas, ugunskura liesmas vai kādā siltā 
telpā ar tasi tējas, dziedot un mīļi sarunājoties. Arī tas varētu būt kā sasniegums, bet es to drīzāk uztveru kā tādu brīnišķīgu dāvanu, jo 
mēs viens otram sniedzam savu laiku, lai varētu to pavadīt kopā būšanā. Bet vislielākais sasniegums, protams, ir spēt nodzīvot līdz šim 
brīdim.  
Kādi ir Tavi mērķi nākotnei saistībā ar šo nodarbošanos?
Allaž esmu tiekusies pēc līdzsvara, rotaļīguma un miera savā dzīvē. Radīt savu dzīves telpu, izpausties un darīt sev tīkamas lietas, ļauties 
jauniem izaicinājumiem un vienkārši mīlēt, būt, dzīvot dzīvi viegli un ar prieku. Manuprāt, dziesma un atgriešanās pie tradīcijām varētu 
kalpot par skaistu veidu, kā to sasniegt. 
Tavs priecīgākais mirklis?
Es cenšos arī dzīvot pēc Saules kalendāra un gadskārtām. Svinot gadskārtu svētkus, iespējams gan iegrimt klusā meditācijā un apcerē, 
gan caur dziesmu  un mūziku savienoties ar dievišķajiem spēkiem, gan izbaudīt prieku , līksmi dejojot, dziedot un ejot rotaļās, gan arī 
apjaust savu varēšanu, spēku un apgūt jaunas prasmes, senus rituālus izdzīvojot. Tie vienmēr ir prieka pilni mirkļi!

Pēc skolas beigšanas nezinu, vai vēl spēlēšu, 
ja būs kur un būs gribēšana, tad noteikti!
Labākais notikums saistībā ar galda 
tenisu?
Vislabākais notikums bija, kad vienu 
mēnesi pavadīju “China table tennis 
college” organizētā nometnē , kur bija 
sabraukuši galda tenisa spēlētāji no 
visām pasaules malām (Kanādas, Peru, 
Jaunzēlandes, Vācijās, Slovākijas, USA 
u.c.), kur  ieguvu jaunus draugus, iepazinu 
viņu kultūru, kā arī bija lieliska iespēja 
uzlabot savu galda tenisa prasmi.

Jauns gads, pavisam jauns stils? Nebūt ne, 2017.gadā saglabājas daudzas pagājušā gada tendences, tomēr tām visām 
ir jaunas interpretācijas. Šogad modē būs viss košais un pat mazliet kaut kas ugunīgs, pie tā vainīgs šī gada simbols 
– ugunīgais gailis. Šogad apģērbiem ir savs raksturs -  tie ir nevaldāmi un pārdroši, taču no tā nav jābaidās, jo tie 
palīdzēs celt pašapziņu un pievērsīs apkārtesošo uzmanību. 
KRĀSAS. Šogad apģērbā ir jāiesaista skaistākās dabas krāsas savienojumā ar spēcīgiem toņiem. Palete 2017.gada 
modē ir plaša ar daudzām nokrāsām. Pamatā ir zaļa, zila, rozā, sarkana, dzeltena un violeta krāsa, protams, no 
modes nav izgājusi arī melnā un baltā krāsa, kas jau vairākus gadus ir bijusi un, cerams, arī paliks. Sudrabs ir 

atgriezies un šogad aizstāj zeltu, kas pagājušajā gadā bija izteikta aksesuāru krāsa. Noteikti skapī vajag iekļaut kādu pasteļa zilu vai rozā 
apģērba gabalu, kas starp citu bija arī 2016.gada krāsas. Izteikta šī gada krāsa ir sarkana, tomēr ar to nevajag pārspīlēt, jo ir koša pati par 
sevi. Katrā ziņā no krāsām šogad nav jābaidās un tās var kombinēt pēc sirds patikas. 
AUDUMI un viss cits. Kruzuļi, cakas un apjomīgas piedurknes ir visnotaļ aktuāls 2017. gada trends. Tiesa, tas nav izteikts ikdienas 
apģērbs, jo tas var būt nedaudz par uzkrītošu un kliedzošu, tomēr īpašās dienās šāda tipa apģērbs padarīs outfitu greznāku. Audumu 
raksti neatpaliek tālu no košajām krāsām, jo izteikti dominē pavasara ziedi un izteiksmīgi abstrakti ornamenti. Akcents ir jāliek uz 
košiem, tropiskiem motīviem, kas palīdzēs pat rudens un ziemas aukstajos mēnešos atgriezt vasarīgās sajūtas. Viena no visspēcīgākajām 
aktualitātēm jaunajā gadā ir līnijas. Līnijas var nēsāt dažādās variācijās, sākot no parastiem krekliem līdz pat adījumiem un biksēm. 
Kā arī šogad nevajag baidīties un droši var kombinēt dažādu līniju rakstus un visdažādākās līniju krāsas. Protams, katrā skapī ir jābūt 
sportiskam, stilizētam džemperim, kas modes industrijā vairs nesaistās ar sporta un ikdienas tērpu, jo tos var nēsāt pat ar svārkiem. Izteikti 
modē ir apģērbi ar lieliem un izceltiem 
uzrakstiem, kas nes kādu dziļu domu vai 
ideju. Noteikti nekur nav pazudušas ādas 
jakas, kas piestāv pie visa iespējamā, un 
šogad izteikts trends ir kažokāda un āda 
visdažādākajos interpretējumos, izteikti 
stilīgi ir ādas mēteļi. Velvets un samts ir gada 
audumi, kuri padara parastu apģērbu par ko 
elegantu. 
Iesaku nebaidīties no krāsām un izmēģināt 
visu, bet, ja tomēr negribas mainīt sava stila 
paleti, tad noteikti ir jāpamēģina dažādie 
trendi, audumi un raksti, kas palīdzēs 
atsvaidzināt ikdienas tēlu. Veiksmi visiem 
atklāt sevī kaut mazliet drosmes! 



KLIEDZIENS Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas avīze6 7

ZPD... Šie trīs burti kādam simbolizē 
mocības, kādam paver iespējas. Es sevi 
redzu otrajā grupā. Man ZPD ir palīdzējis 
attīstīt savas domāšanas spējas naktī, kā arī 
attīstīt savu domāšanu kā tādu, jo rakstīju 
par „Beta un delta smadzeņu viļņu ietekmi 
uz informācijas uztveri jauniešiem”. 
Par šo tēmu nebija viegli rakstīt, jo visa 
informācija bija angļu valodā, un pētījumā 
piedalījās veseli 10 cilvēki no mūsu skolas. 
Tagad zinu, kā tas ir - būt skolotājam, jo 
katram cilvēkam bija jāizlabo četri testi, 
un viņi tos veica trīs reizes, tie ir 120 testi! 
Skolotāji, visu cieņu! Šis bija ļoti laikietilpīgs 
darbs, bet tieši tikpat atalgojošs, jo man 
šī tēma ir ļoti tuva un cilvēka smadzenes 
vienmēr šķitušas fascinējošas. Varu teikt, 
ka negulētās nakts, noraudātie vaigi un 
sastieptā plaukstā (no rakstīšanas) bija tā 
vērta.

Maija Ziemele

Zinātniski pētnieciskā darba veidošana 
nav tikai lieks slogs aizņemtajā ikdienas 
grafikā. Protams, ja to tā uztvers, tad 
ZPD rakstīšanai nav jēgas. Jāsaskata tas, 
ka ZPD gatavošana iemāca skolēniem 
plānot laiku, komunicēt ar līdz šim 
nepazīstamām personām un - pats 
svarīgākais – izzināt savas intereses. Es 
darbu rakstīju par ”Hologrāfijas izpēti”, 
jo 10.klases sākumā domāju, ka mani 
interesē optika. Šogad es sapratu, ka ir 
tēmas, kas mani aizrauj vairāk. Nenoliegšu 
to, ka, par spīti sarežģītajai teorijai, jutos 
gandarīta LU Optiskā ieraksta laboratorijā 
redzēt pašas veidoto hologrammu. Lai gan 
tagad es zinu, ka ar optiku es nesaistīšu 
savu karjeras izvēli, domāju, ka iegūtās 
zināšanas man noderēs jebkurā gadījumā. 
Es ieteiktu skolēniem izvēlēties tēmu, par 
kuru interesējas brīvajā laikā – tad arī ZPD 
rakstīšana šķitīs kā brīvā laika nodarbe. 
Un, ja nesanāca izvēlēties pareizo tēmu, tas 
nekas! Vismaz izsvītroji vienu iespēju no 
garā nākotnes interešu saraksta.

Laura Rafaloviča

Lai arī atzīmes un rezultātus paziņos 
tikai februārī, ir paklīdušas baumas par 
dažiem skolēniem, kuri, iespējams, dosies 
uz pilsētas ZPD lasījumiem. Nolēmām 
intervēt jauniešus, lai uzzinātu, cik viegls 
vai grūts izvērtās viņu ZPD rakstīšanas 
process.

Olīvija Tija Ķeruže, 11.b klase
ZPD tēmas ideju ieguvu 8. klasē, 
apmeklējot biologijas skolu, kura tika 
vadīta Liepājas pilsētas pludmalē. Toreiz 
tās vadītājs stāstīja par dažādām Baltijas 
jūrā sastopamām aļģēm. Tāpēc nolēmu 
rakstīt par tēmu „Kadmija(II) jonu 
biosorbcija brūnaļģēs”. Visgrūtākais 
darbā bija tas, ka sākumā neviens neticēja 
pūšlu fuka biosorbcijai ar kadmiju. Tāpēc 
bija vispirms jāveic analīzes un jācer, ka 
izvēlētā tēma ir bijusi tās vērta. Es rakstīju 
par šo tēmu, jo tā, iespējams, būs saistīta 
ar manu nākotni, bet domas var mainīties. 
Manuprāt, lielākais guvums bija saprast to, 
cik trauslā un piesārņotā pasaulē dzīvojam, 
kā arī ieguvu ticību sev un iemācījos izprast 
citu zinātnieku darbu vērtību.

Gunta Lankovska, 11.b klase 
Man ir labas attiecības ar ķīmijas skolotāju. 
Viņa ir aktīva dažādos konkursos, piedāvā 
tos arī jauniešiem. Šogad viena meitene 
atteica rakstīt darbu, kaut arī skola 
bija gatava pirkt reağentu par 700 eiro. 
Skolotāja negribēja izlaist gadu bez dalības 
RTU. Man tēmu ieteica skolotāja, bet tā 
nav saistībā ar minēto reağentu. Man 
liekas, ka šāds tēmas piedāvājums ir tieši 
RTU konkursā, kur šogad atkārtoti ņemu 
dalību kopā ar citu meiteni, kas jau tagad 
9.klasē ir ieinteresēta zinātnē. Par prioritāti 
mēs izvirzām RTU zinātnes konkursu, bet, 
protams, ja darbs ir uzrakstīts, kāpēc gan 
nepiedalīties arī pilsētas lasījumos. Tagad, 
kad rakstu jau trešo šāda veida darbu, nekas 
neliekas sarežğīts. Esmu arī rakstījusi vides 
projektu 9. klasē, ar kuru ieguvu 2. vietu 
valstī. Pagājušajā gadā uzrakstīju darbu 
kopā ar māsu. Manuprāt, pieredze krājas un 
uztraukums par darba tapšanu samazinās. 
Jāuzsver, ka ideju daudz, bet sarežğītākais 
ir visu darbu apkopot ierobežotā lappušu 
skaitā. Šogad man tēma patiesi aizrauj, 
jo tā ir saistīta ar pārtikas pētniecību. Ja 
pāgājušajā gadā par profesiju vēl nebiju 
domājusi, tad tagad ir doma nākotni 
saistīt ar pārtikas ražošanu, tehnoloğiju. 
Manuprāt, ZPD dod lielisku pieredzi 
nākotnei, kad studējot ir jāizstrādā arī 
bakalaura, mağistra un citi darbi.

Diāna Kraule, 11.a klase
Es savu ZPD tēmu par “Stresa ietekmi 
uz ēšanas paradumiem Liepājas Valsts 
1. ģimnāzijas skolēniem” izvēlējos, 
jo man pašai tā ir ļoti aktuāla. Darbu 
veidojot, sastapos ar dažādām grūtībām, 
piemēram, atbalsta grupas veidošanu, 
jo katram cilvēkam ir savs grafiks un ir 
grūti katram pielāgoties. Es nevienu brīdi 
nemērķēju uz ZPD pilsētas lasījumiem, es 
gribēju uzrakstīt kvalitatīvu darbu par sev 
interesējošo tēmu. Kad izvēlējos šo tēmu, 

apsvēru iespēju ar to saistīt savu nākotni, 
bet, laikam ejo,t domas par nākotni ir 
mainījušās, un tas paliks vien interešu 
līmenī. Es esmu iemācījusies pievērst 
uzmanību detaļām, kā arī rakstīt darbus 
šajā formātā.

Arī 10. klasēm šī bija saspringta 
nedēļa, izvēloties tēmas un plānojot 
darbu. Vai jaunā pieteikšanās sistēma, 
kas šogad pirmo gadu ir elektroniska, 
ir veiksmīga, kā arī kāda bija viņu 
nedēļa, jautājām 10.klašu skolēniem, 
kuriem ZPD izstrāde ir tikai sākuma 
stadijā.

Elizabete Jansone, 10.b klase
ZPD nedēļas laikā noskaidroju, par 
ko vēlos rakstīt savu ZPD. Darbu 
rakstu veselības zinātnē, un tas ir par 
zobārstniecību. Tēmas nosaukums ir 
“Mutes dobuma ortodontiskās problēmas 
mūsdienās vecuma posmā no 12-50 
gadiem”. Manuprāt, izvēlējos novirzienu, 
kas saistīts ar manu nākotnes profesiju, 
kā arī šis temats man ir ļoti aktuāls, jo 
pati saskaros ar šo problēmu. Domāju, 
ka projektu nedēļa ir nepieciešama, jo 
tā var daudz saplānotāk un kvalitatīvāk 
izdarīt darbu. Šogad bija iespēja pieteikties 
elektroniski, un uzskatu, ka daudz neērtāk 
būtu iet pie katra sev interesējoša skolotāja 
un jautāt, piemēram, vai ir vēl brīva vieta, 
lai rakstītu darbu. Ieejot mājaslapā, to visu 
varēja redzēt, un viss bija pārskatāms un 
ērti izdarāms.

Jānis Štokmanis, 10.a klase
ZPD nedēļas laikā man izdevās noskaidrot 
sava darba tēmu, lai arī izvēlējos ļoti vēlu. 
Mans darbs ir sociālajā novirzienā, jo 
vēlējos izmēģināt kaut ko jaunu un tas 
šķiet visinteresantākais. Mana ZPD tēma 
ir “Globalizācijas ietekme uz pasaules 
sociālo vidi”. Uzskatu, projektu nedēļa ir 
vajadzīga, jo galu galā mums ir jāsaprot, 
kas ir ZPD un kā tas jāveido. Man ļoti patīk 
jaunā pieteikšanās sistēma, un domāju, ka 
tā ir vajadzīga, jo man ir daudz vieglāk 
pieteikties  internetā, kā arī varu apskatīt 
visas skolotāju ieteiktās tēmas.

Kristīne Būmeistere, 10.d klase
Es rakstu dabu kopā ar Gabrielu Zemīti. 
ZPD nedēļas laikā neizveidojām konkrētu 
tēmas noformulējumu, bet virziens 
un tēmas varianti mums ir. Mākslas, 
kultūras, izklaides, humanitāro novirzienu 
vairāk izvēlējāmies tāpēc, ka tas ir tuvs 
un interesants, bet nevarētu teikt arī, 
ka nevēlētos  ar to saistīt savu nākotnes 
profesiju. Projektu nedēļa  ir vajadzīga, 
lai  konsultētos un lai pavadītu mazliet 
vairāk laika ZPD izstrādei. Teikšu godīgi, 
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mani jaunā sistēma neapmierina. Daudz 
reižu labāk ir visu “aci pret aci” sarunāt 
un pieteikties. Īsti nesaprotu, kāpēc ir 
vajadzīga šī sistēma, jo pieteicos pie cita 
skolotāja, lai vienkārši parādās «ķeksis» pie 
mana vārda.

Bieži vien, rakstot ZPD, nomāca 
domas par to, vai tas patiešām ir 
vajadzīgs. Lūk, absolvenšu viedokļi 
par ZPD, un vai tie noder Latvijas un 
ārzemju augstskolās.

Anete Baltiņa – ģimnāzijas absolvente, 
pirmā kursa studente Latvijas 
Universitātē.

Savu ZPD rakstīju par “Pārtikā lietojamo 
ekoproduktu pieejamību Liepājas 
tirdzniecības vietās”. Pēdējo gadu laikā 
veikalu plauktos bija parādījušies šie 
«ekoprodukti», par kuru atšķirībām no 
citiem produktiem daudziem nebija ne 
mazākās nojausmas. Arī es cenšos ikdienā 
ēst veselīgi, tāpēc ik pa laikam pievērsu 
uzmanību ekoproduktu plauktiem. Es 
uzskatīju, ka ZPD ir jāraksta par kaut 
ko, kas pašai interesē, jo tā ir daudz 
vieglāk un patīkamāk, tāpēc arī radās 
šāda ideja.  Manuprāt, ZPD veidošana, 
izstrāde, pētīšana, aprakstīšana un viss, 
kas iet ar to kopā, arī negulētās naktis, ir 
nepieciešamas, jo tas ļauj katram skolēnam 
nedaudz iziet no vispārējās mācību 
programmas un būt pašam atbildīgam 
par savu darbu. ZPD katrs izvēlas tēmu, 
kura viņam šķiet vispatīkamākā vai 
tuvākā, līdz ar to katram ir iespēja izpaust 
savu radošumu sev vēlamajā virzienā.   
Šobrīd, mācoties augstskolā, esmu 
sapratusi, ka ZPD bija tāds mazs piliens visā 
lielajā pētniecības pasaulē. Mums māca, 
kā veikt pētījumus, dažādas pētniecības 
metodes un to, kas ir vai nav labs pētījums. 
Tā kā līdz šim paši neesam veikuši lielu 
pētījumu, tas sekos tikai nākamajos kursos, 
ir labi, ka visu laiku ir, uz ko atsaukties.

Anda Ziemele – ģimnāzijas un Essex 
universitātes absolvente.

Es savu ZPD rakstīju par minimālismu 
arhitektūrā. Intervēju arī arhitektu 
Gundaru Vīksnu. Tēmu izvēlējos, jo man 
bija ļoti svarīgi izvēlēties tēmu, kas man 
personīgi pašai patīk un ir ļoti tuva, lai ir 
viegli un interesanti rakstīt. Pats ļaunākais, 
ko var izdarīt, izvēloties ZPD tēmu, ir 
nospraust savu laiku un enerģiju, rakstot 
par kaut ko, kas tevi nemaz neinteresē. 
Būtiskākais ir tas, ka šis ir pats pirmais solis 
visā procesā.  Es uzskatu, ka vidusskolā 
ZPD izstrāde ir nepieciešama, jo mēs 
esam pieraduši mācīties īstermiņā, (pēc 
3 dienām kontroldarbs, eseja jānodod 
pirmdien) un tu zini, ka nebūs slikti, ja 
atliksi darbu uz pēdējo brīdi. Taču ZPD ir 
ilgtermiņa darbs, tu mācies strukturēt savu 
laiku, mācies plānot projektus, un šīs spējas 
ir ļoti svarīgas universitātē, gatavojoties 
bakalauram, un talāk sava karjerā, kur 
lieli projekti ir norma un tie būtībā 
nosaka tavus panākumus.  Man veiktais 
ZPD palīdzēja pat Anglijas universitātē, 
konkrēti, kā pieiet lielam projektam. Es 
iesaku izvēlēties tēmu, kas tiešām ir tuva, 
plānot savu laiku gudri un nebaidīties 
lūgt palīdzību un padomu. Nevaru beigt 
uzsvērt, cik ļoti svarīgs ir pēdējais punkts. 
Vēl joprojām ļoti pārsteidz, cik cilvēki ir 
atsaucīgi un ir gatavi ziedot savu laiku.

Tāds ir skolēnu un absolventu 
viedoklis. Lai iegūtu vēl objektīvāku 
viedokli, uz jautājumiem aicinājām 
atbildēt arī kādu skolotāju pārstāvi.

Kristīne Roze - direktora 
vietniece izglītības jomā, projektu 
koordinatore.

Kāda, pēc Jūsu domām, ir skolēnu 
attieksme pret ZPD rakstīšanu?
Skolēnu attieksme gadu laikā nav būtiski 
mainījusies – tā ir neitrāla vai pat pozitīva. 
Esmu ievērojusi, ka skolēni ir kļuvuši 
prasīgāki pret vadītājiem, taču īstās domas 
visi varēs uzzināt pēc anketu rezultātu 
apkopošanas. 

Kurās sekcijās ir novērojama 
vislielākā skolēnu interese?
Vēl joprojām visvairāk darbus raksta 
tieši dabas zinātnes sekcijās. Nākamās 
populārākās sekcijas ir sociālās un 

humanitārās zinātnes. Lielu ietekmi tēmas 
un sekcijas izvēlē dod skolēna izvēlētais 
mācību novirziens. 

Kādas ir visbiežāk pieļautās kļūdas, 
rakstot ZPD?
Manuprāt, lielākās kļūdas jaunieši pieļauj 
darba plānošanā. Liela daļa atliek darbu 
malā līdz nedēļas nogalei, tad brīvlaikam 
un nākamajam brīvlaikam. Daudzi attopas 
tikai tad, kad ir atlicis mēnesis vai tikai 
nedēļa līdz darba aizstāvēšanai, un tad 
viss ir jāsasteidz. Vēl skolēni bieži kļūdās, 
noformējot darbu. Tas visbiežāk ir atkarīgs 
no darba vadītāja – cik viņš ir noslogots 
un cik aktīvi piedalās skolēna atbalstīšanā. 
Ja darba vadītājs pievērš pietiekami 
lielu uzmanību, tad izteiktākās kļūdas 
noformējumā var pamanīt vēl pirms darbs 
ir nodots.

Ko Jūs ieteiktu 10.klases skolēniem, 
kuriem šogad jāsāk rakstīt ZPD?
Iesaku padomāt par iepriekš pieminētajām 
kļūdām. Jāsāk rakstīt laicīgi un beigās 
vajag pievērst uzmanību noformējumam. 
Īpaši es ieteiktu jau no pašas pirmās dienas 
izveidot draudzīgu kontaktu ar darba 
vadītāju, jo viņš būs tas, kas palīdzēs, 
sniegs ieteikumus un dalīsies pieredzē.

Ko Jūs ieteiktu darba vadītājiem?
Tāpat kā jauniešiem, es skolotājiem ieteiktu 
daudz sarunāties ar skolēnu. Lai gan darbs 
ir jāraksta zinātnisks, sarunām vajadzētu 
būt ikdienišķām un draudzīgām. No 
tām skolēns vairāk iegūs un drošāk nāks, 
lai uzdotu jautājumus darba pilnveidei. 
Jauniešiem ir jāsaprot, ka viņus gaida un 
darba vadītāji ir tikpat ieinteresēti ZPD 
attīstībā kā paši autori.

Svarīgi ir atcerēties, kāds ir Zinātniski 
pētniecisko darbu rakstīšanas mērķis. 
Tas nav nedz panākt, lai jaunieši neguļ 
naktis, nedz izdzīvo lielus satraukumus. Kā 
apgalvo gan skolotāja, gan absolventi, ZPD 
ir veids, kā sagatavot jauniešus augstskolas 
standartiem. Tā ir kā iespēja iemācīties 
strādāt ar tekstu, meklēt informāciju, 
kā darbu noformēt. Darba aizstāvēšana 
dod iespēju skolēniem pilnveidot savas 
prezentēšanas prasmes un spēju atbildēt uz 
jautājumiem publikas priekšā. Kā Gunta 
Lankovska pierāda, ZPD var būt iespēja, 
kā iegūt finansiālu atbalstu. Atcerēsimies, 
ka ZPD nav sods, bet gan iespēja sevi 
pilnveidot. Veiksmi visiem desmitajiem 
savu darbu izstrādē, kā arī visiem 
vienpadsmitajiem, kuri tālāk ir izvirzīti 
pilsētas Zinātnisko darbu lasījumiem!
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ATKARĪGAIS

Torija Rače 10.a

Būt par dvīni ir kas īpašs. Par trīni 
– vēl īpašāk. Būt par vienu vai otru 
neizvēlas; Dvīņi dzimst tikai vienā no 
250 gadījumiem, taču trīņi vienā no 10 
tūkstošiem. Ir taču tik jauki, kad bērnībā 
tev vienmēr ir kāds, ar ko kopā spēlēties, 
kuram novelt vainu, kad sastrādāts 
nedarbs. Tā vismaz šķiet man. Bet kā 
ir būt par dvīni un trīni vidusskolā 
pusaudžu gados, kad tik ļoti svarīgi 
ir atšķirties un  būt neatkarīgam, to 
jautājām mūsu skolas brāļiem un māsām 
no 11. (Inga, Ilva un Ilze Brizgales), un 
12. (Andris un Edgars Fomini) klasēm.

Kurš/a  no jums ir vecākais brālis/māsa? 
Ja mamma jums to nebūtu pateikusi, vai 
to varat izjust ikdienā?
Inga: Vecākā ir Ilze, taču ikdienā to 
neizjūtam. “Vecākā vai jaunākā” mums 
neko neizsaka, jo ikdienā nav tā, ka kāda 
no mums visu nosaka vai tamlīdzīgi. 

Andris:   Protams, ka es, jo mans mazais 
brālis Edgars, kurš ir par 13 minūtēm 
jaunāks par mani, vēl joprojām spēlē 
datorspēlēs.

Kādas ir jūsu līdzības un atšķirības?
Inga: Izskatā līdzīgas bijām bērnībā, taču 
tagad, mūsuprāt, līdzības nav. Varbūt 
kādam var šķist, ka Ilze un Ilva ir līdzīgas, 
bet, paskatoties uz visām trijām, mūsuprāt, 
ir grūti pateikt, ka esam trīnes.
Līdzība varbūt ir raksturā, jo esam 
mērķtiecīgas, un, ja kaut ko apņemamies , 
tad arī to izdarīsim, lai arī ko tas prasītu. 
Tomēr  katrai ir savs viedoklis, savas 
intereses un savi hobiji, kas padara mūs 
atšķirīgas.
Andris: Mūsu atšķirības, visticamāk, ir 
auguma ziņā.Viena no līdzībām ir tā, 
ka abiem patīk veltīt laiku sportam un 
mašīnām. 

Kāds ir bijis ilgākais laiks, ko esat 
pavadījuši šķirti?
Inga: Tā aizdomājoties, visas trīs pilnīgi 
šķirti neesam bijušas ilgi, varētu būt 
vairākas dienas. Būt šķirti ir diezgan 

sarežģīti, jo, tomēr dzīvojam vienā mājā, 
mācāmies vienā skolā, vienā klasē.
Andris:  Manuprāt, tas pavisam nav daudz, 
bet tās bija aptuveni divas nedēļās, kad 
brālim bija basketbola nometne. Tās divas 
nedēļas bija šausmīgi garlaicīgas, mājās 
vispār nebija, ko darīt. Nevarēja pastāstīt 
kādu neveiksmīgu joku, par kuru abiem 
pasmieties.. Nebija, kam, garām ejot, iesist, 
vai kāda, ko pagrūst, lai tik pasmietos par 
otru.

Ir zinātniski pierādīts, ka starp dvīņiem 
pastāv enerģētiskā saite. Sajust vienam 
otra noskaņojumu, pārdzīvojumu, sāpes, 
pat atrodoties ļoti tālu vienam no otra. 
Vai arī savā starpā to izjūtat? Dalieties 
kādā piemērā!
Inga: Savā starpā neesam to izjutušas. 
Tas liekas diezgan nereāli, taču varbūt to 
izjustu, ja atrastos tālāk viena no otras.
Andris: Šo sajūtu noteikt sajūt daudzi 
brāļi un māsas. Arī man ir nācies sajust to. 
Piemēram, reiz bija parasta stunda, kad es 
sevī pēkšņi sajutu ļoti spēcīgas negatīvas 
emocijas.  Tās nebija manas sajūtas, bet 
gan brāļa. Edgars pēc brīža piecēlās un gāja 
iesist vienam no klasesbiedriem. Es jau 
iepriekš biju sajutis šo dusmas sprādzienu.

Vai spējat lasīt viens otra domas un runāt 
savā valodā?
Inga: Lasīt vienas otras domas nē, bet 
varbūt spējam sarunāties sava veida valodā, 
jo savā starpā runājam daudz brīvāk nekā 
citu klātbūtnē.
Andris: Visticamāk, to spēj visi dvīņi 
un trīņi. Ar vienu rokas kustību varam 
paskaidrot turpmākās darbībās, vai kaut  
ar acs skatienu varam pateikt, ka viss jau ir 
apnicis, laiks doties mājās.

Vai piekrītat apgalvojumam, ka, esot 
par dvīni/trīni, tas ir, kā būt par  otra 
spoguļattēlu? 
Inga: Drīzāk nepiekrītam. Varbūt uztveram 
viena otras humoru, bet spoguļattēli 
neesam ne izskata ziņā, ne rakstura ziņā. 
Varbūt citiem cilvēkiem ir tāds priekšstats 
par trīņiem vai dvīņiem, bet mūsu starpā, 
mūsuprāt, tas nav manāms.
Andris: Viennozīmīgi, jo visi domā, ka 
to ir izdarījis nevis viens no brāļiem vai 
māsām, bet abi. Neviens nedomā  ”Re, 
kāds malacis”, bet gan  malači. Cilvēki 

apkārt novērtē mūs abus kā vienu veselu. 
Piemēram, ja mājās esi izdarījis kaut ko 
sliktu, tad cieš abi brāļi.

Kādi ir plusi un mīnusi, ja esi dvīnis/
trīnis?
Plusi noteikti ir tādi, ka vienmēr ir kāds, 
ar ko runāt. Nekad nav garlaicīgi, un 
vienmēr viss nav jādara vienai.
Inga: Mīnuss  noteikti ir tāds, ka vienmēr 
tiekam uzskatītas kā viena persona – viens 
viedoklis, vienādas domas un vienādas  
idejas, taču esam 3 pilnīgi dažādi cilvēki.
Andris: Plus ir tajā, ka, izdarot kaut ko 
sliktu, tu vari vainot otru brāli, kurš ir 
tikpat līdzīgs tev. Viens no mīnusiem ir tas, 
ka otrs var izlikties zelta puisis un censties 
darīt visu iespējamo, lai par otru domātu 
slikti. Piemēram, sašķīda glāze, tad ātri 
atskrien pie vecākiem un saki, ka jaunākais 
brālis nogāza glāzi. Vecāko brāli paslavē, 
bet jaunākajam liek savākt sašķīdušās 
lauskas.

Pieļauju, ka vispopulārākais jautājums  
jums ir “Kā jūs var atšķirt?”. Padalieties 
šajā noslēpumā!
Inga: Varbūt šis jautājums bija aktuāls 
bērnībā, taču tagad, mūsuprāt, mūs atšķirt 
var viegli. 
Andris:  Mūs var ļoti vienkārši atšķirt- 
vecākais brālis ir mazāka auguma ar 
gaišākiem matiem, jaunākais brālis ir 
garāks ar tumšiem matiem.

Pieļauju, ka esat gājuši vienā bērnudārzā, 
sākumskolā, pamatskolā un vidusskolā, 
kur ikdiena ir pavadīta kopā. Vai plānojat 
arī augstākās izglītības iestādi izvēlēties 
vienu?
Inga: Nē, neplānojam, jo tomēr katrai ir 
savas intereses un katrai padodas  kaut kas 
citādāks.
Andris:  Protams, ka abi arī turpmākās 
studijas turpināsim vienā augstskolā, jo 
esam bijuši visu mūžu kopā. Mums ar 
brāli ir vienas vēlmes, viens mērķis, viena 
konkrēta profesija, par ko vēlamies kļūt.

Domāju, ka piekritīsiet man, ja teikšu, ka telefoni ir viena no populārākajām atkarībām 
mūsdienās. Cilvēkiem tā vairs nav tikai parasta ierīce, tas ir galvenais saziņas veids. 
Esam tik ļoti pieraduši kontaktēties caur sociālajām vietnēm, ka aizmirstam, kā tas ir 
jādara dzīvē. Bieži var novērot skatu – draugu bariņš sēž kafejnīcā, bet katrs skatās 
savā telefonā. Arī pati esmu saskārusies ar tādu situāciju, taču mums, draudzenēm, ir 
noruna, ka, pavadot laiku kopā, telefonus noliekam malā un vienkārši izbaudām viena 
otras kompāniju. Ticiet vai ne, bet tieši tad rodas visinteresantākās sarunas, un varam 
nosēdēt Darbnīcā stundām ilgi, spēlējot kārtis, runājot, ne brīdi neieskatoties telefonos.

Taču tas, kā izmanto savas mobilās ierīces brīvajā laikā, ir katra paša darīšana. Bet kā tad ir ar to lietošanu 
skolā? Vai telefoni var būt noderīgi mācīšanās procesā, vai arī tie tikai traucē un novērš mūsu uzmanību?
Londonas Ekonomikas skolā tika veikts pētījums, kurā pierādīja, ka, aizliedzot izmantot mobilos tālruņus, 
sekmes esot manāmi uzlabojušās. Dažās vietās Anglijā skolēniem nav atļauts telefonus ņemt līdzi uz skolu, 
citur tiek uzmanīts, lai tie būtu izslēgti līdz ar mācību stundu sākumu. Pētījumā nonāca pie secinājuma, ka, lai kaut ko iemācītos, 
tam ir jāpievērš uzmanība, taču tieši telefoni ir tie, kas aizņem visu mūsu uzmanību, neļaujot koncentrēties uz to, ko mūsu priekšā 
runā skolotājs. Secināja, ka, aizliedzot izmantot elektroniskās ierīces, iegūtu tādu pašu rezultātu, kāds būtu, ja piešķirtu papildus 5 
pilnvērtīgas mācību dienas.
Man radās jautājums – kāpēc ir stundas, kurās skolēni pastiprināti izmanto savas mobilās ierīces, bet kāpēc ir stundas, kurās tās 
neizmanto nemaz? Par šo tēmu aprunājos ar dažiem skolotājiem un skolēniem, un izrādās, ka atbilde ir pavisam vienkārša. Skolēni 
mēdz izmantot telefonus stundās, kuras viņiem liekas garlaicīgas, vai arī tad, kad šķiet, ka tas, ko māca, viņiem īsti nekur nenoderēs. 

Daži skolēni atzinās, ka tālruņus neizmanto pie skolotājiem, kur skolēnus vairāk uzmana, un pie tiem, kuri 
par telefonu izmantošanu dusmojas.
Arī es katru dienu izmantoju savu telefonu, tāpēc vienu dienu izmēģināju to neizmantot vispār. No rīta 
piecēlos, nepārbaudīju nevienu sociālo vietni un tā turpināju visu dienu. Jāatzīst, ka sajūta bija lieliska. Daudz 
vairāk laika pavadīju ar ģimeni, nedomājot par to, ka visu laiku vajag ko „uzsnapot”, pārbaudīt instagramu 
utt. Iesaku visiem pavadīt dienu bez interneta un elektriskajām ierīcēm, jo tikai tā jūs sapratīsiet, kas tomēr 
ir vissvarīgākais. Tā ir komunicēšana dzīvē, draugi, ģimene u.c. Esmu secinājusi – mazāk telefona, vairāk īstu 
sarunu un dzīvošanu mirklī!

BŪT VAI NEBŪT SKOLAS FORMAI
Rebeka Elīza Zariņa 10.a

Lai gan šķiet, ka skolas formas ir pagātne un tajās staigāja tikai mūsu vecāki un vecvecāki, arī šodien tiek diskutēts par skolas formas kā 
vienojošā elementa ieviešanu Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā. Tēmas aktualitāti pierāda arī tas, ka par skolas formām ir nolēmuši debatēt 
skolas debaša kluba biedri, par šo tēmu tika izstrādāts Zinātniski pētnieciskais darbs. Viedokļu ir daudz, bet ko domā skolēni?

Tika aptaujāti dažāda vecuma klašu skolēni, lai rastu atbildi uz jautājumu - Būt vai nebūt skolas formai? Ikdienā mēs varam dzirdēt 
dažādus viedokļus, bet kādas patiesi ir vairākuma domas mūsu skolā - par skolas formu vai pret to?

Aptaujā piedalījās 108 dažāda vecuma Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas skolēni no dažādām klasēm un vairākums -  68 % ir pret skolas 
formu. Jauniešiem patīk izpaust savu personību un stilu apģērbā, vēlas brīvu, neapspiestu izvēli. Viņi nevēlas skolas formu, jo tas viņus 
ierobežos, jaunieši nespēs izpaust radošumu savās drēbes, stilā. 

Protams, bija arī tādi jaunieši, kuri ir par skolas formu - 32% , jo apģērbs ļoti bieži ir iemesls diskriminācijai. Ārējais izskats un apģērbs 
ļoti bieži rada viedokli, priekšstatu par cilvēku, skolas forma varētu likt apkārtējiem spriest par tevi nevis pēc izskata, bet gan pēc tavas 
personības, rakstura. Forma varētu arī labi kalpot skolai, tā būtu kā kvalitātes un atpazīstamības zīme, rodot labu priekštatu apkārtējiem.

Savukārt Amerikas Savienoto Valstu pētījums liecina par labu skolas formām. Viņi ir novērojuši, ka skolēni spēj vairāk koncentrēties 
un mazāk strīdēties, labāk uzvesties, ja ir ģērbti vienādi jeb skolas formās. Vairākās skolās ir dienas, kad ir atļauts nevilkt formu un 
jauniešu uzvedība esot kā diena pret nakti, tā kardināli mainās. Tomēr liela daļa ekspertu tam nepiekrīt, jo viedokļi dalās, citi uzskata, 
ka formas neko nemaina un jauniešu vidū tāpat ir diskriminācija, nav motivācijas un ir dažādas citas problēmas. Šoreiz vietā teiciens, 
cik cilvēku, tik viedokļu! 
Aptaujā atbildes snieguši 15 septītās, 9 astotās, 14 devītās, 29 desmitās, 30 vienpadsmitās, 10 divpadsmitās klases skolēni un viena 
skolotāja.
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Dzīvei skolā nav jābūt tikai mācībām un obligāto priekšmetu apguvei. 
Ir lieliski, ja paralēli vari arī attīstīt savus talantus un idejas… un 
ģimnāzija to visu arī piedāvā. Kā piemērs ir daudzās aktivitātes 
un konkursi vai pasākumi, kurus veido un vada paši skolēni. Pat 
ja bail piedalīties, vairs nevar saskaitīt reizes, kurās skolotāji ir 
mudinājuši un atbalstījuši, lai tomēr viss izdotos. Arī es esmu viens 
no tiem cilvēkiem, kuri paši neuzdrošinās izmēģināt ko jaunu, bet 
ar skolotāju palīdzību un gandrīz vai burtisku bīdīšanu uz priekšu 

esmu piedalījusies dažādos pasākumos. Konkursos, kuri man ir iemācījuši uzstāties lielas 
publikas priekšā vai devuši iespēju iepazīties ar jauniem un interesantiem cilvēkiem. 
Tā ģimnāziju esmu iepazinu es trīs ar pusi gadu laikā. Bet kā šo vietu redz skolēni, 
kas pavisam nesen ir sākuši šeit mācīties? Aprunājos ar skolas biedriem, kuri mācības 
ģimnāzijā ir uzsākuši tikai šogad, lai uzzinātu viņu sākotnējās un tagadējās domas par 
skolu, vai gaidītais piepildījies un kāds ir bijis līdz šim pavadītais laiks. 
Rebeka Ģibiete 10.a
Nākot uz ģimnāziju, biju ļoti nobijusies, jo nekad iepriekš nebiju mainījusi skolas, un 
nācās arī mainīt dzīvesvietu. Sākumā domāju, ka skolotāji būs stingri, un arī ar mācībām 
būs grūtāk, bet biju dzirdējusi lieliskas atsauksmes, kas iedrošināja nākt mācīties tieši 
šeit. Ļoti priecājos, ka to izdarīju. Pati esmu sabiedriska, un šīs pārmaiņas man dod 
lielisku iespēju iepazīt daudz jaunu cilvēku, kā arī izbaudīt labu atmosfēru un dažādus 
pasākumus.
Martins Samms 10.c
Kad mainīju skolas, gaidīju ko jaunu un citādāku. Lai arī man bija diezgan skaidrs 
priekšstats par ģimnāziju, tomēr sākumā bija tāda kā patīkama neziņa par to, kas mani 
šeit sagaida. Visvairāk man ir iepatikušās skolas balles, jo līdz šim visspilgtākie notikumi 
ir atgadījušies tieši tur. 
Raivis Jonaitis 10.c
Es mainīju skolas, jo nepatika iepriekšējā, un mani draugi man ieteica nākt uz ģimnāziju. 
Šajā skolā ir daudz patīkamāka atmosfēra un interesantākas stundas, kā arī ir piedzīvoti 
daudzi smieklīgi notikumi kopā ar klasesbiedriem. Šeit es jūtos ļoti labi!
Gabriela Zemīte 10.b
Uz ģimnāziju es gribēju nākt jau 7.klases sākumā, bet tikai 9.klasē skaidri zināju, ka šī 
patiešām būs mana skola. Viss, ko gaidīju, atnākot uz ģimnāziju, ir piepildījies. Esmu 
parlamentā, piedalos konkursos, mācos cītīgāk un esmu ieguvusi jaunus draugus. Līdz 
šim jau piedzīvoti daudz jauku notikumu, kā piemēram “Kļūsti mūsējais” vai “Kultūras 
Kanons”, bet daudz kas ir tikai priekšā. Par aktīvu darbošanos skolas parlamentā, pavasarī 
man būs iespēja kopā ar skolas biedriem braukt uz Itāliju.
Jānis Štokmanis 10.a
Es diezgan ātri izlēmu, ka vēlos nākt uz ģimnāziju, un esmu apmierināts ar savu izvēli. 
Man šajā skolā patīk pretimnākošie un foršie skolotāji, kā arī tas, ka ir daudz vairāk 
cilvēku. Esmu jau paspējis ar daudziem iepazīties, un arī vadīt, piedalīties dažādos skolas 
pasākumos. Vislabākais līdz šim ir bijis saliedēšanās pasākums, kurā diezgan labi varēju 
iepazīt dažus jaunos klasesbiedrus caur smieklīgām situācijām. 
Viktorija Puka 10.b
Tā kā ģimnāzija nebija mana pirmā izvēle, kur turpināt mācības, tāpēc arī nebiju pavisam 
droša, vai esmu izdarījusi pareizo izvēli. Pēc neilga laika, kad iepazinu šo skolu, priecājos, 
ka tomēr izlēmu mācīties tieši šeit. Salīdzinot ar citām, skola ir diezgan liela, tāpēc kādu 

laiku man bija problēmas atrast vajadzīgos 
kabinetus, bet nu jau esmu pieradusi. Man 
ļoti patīk skolas ēka, telpas un iekārtojums, 
kā arī patīk pasākumi un konkursi, kurus 
ģimnāzija piedāvā.
Vita Liepiņa 10.a
Es nemaz nebiju nobijusies, nākot uz jauno 
skolu. Daudzi mani draugi šeit jau iepriekš 
mācījās, un tieši no viņu stāstiem man 
bija radies labs priekšstats par ģimnāziju. 
Skolā man visvairāk patīk apkārtējie cilvēki 
un brīvā atmosfēra, kas krasi atšķiras no 
iepriekšējās skolas. Arī mana ikdiena ir 
diezgan mainījusies. Pašai atliek vairāk 
brīvā laika maz uzdoto mājasdarbu dēļ, 
kā arī patīkamā vide un interesantās 
stundas palīdz rast gribasspēku vairāk 
mācīties. Es jau kopš pamatskolas sākuma 
biju pārliecināta, ka iešu ģimnāzijā. Pat 
nevarēju sagaidīt to brīdi, tāpēc tagad 
esmu priecīga, ka mācos šeit. 
Salīdzinot jaunpienācēju un manas domas 
par ģimnāziju, atklājas, ka arī viņi novērtē 
skolas piedāvātos pasākumus. Priecē, ka 
jaunieši saredz vairāk pozitīvo. Jau atkal 
pierādās mūsu skolas bijušā prezidenta 
Jurģa Krugļikova teiktais -  “ja vidusskolas 
ir videne, tad ģimnāzija - ģimene”. 
Ģimnāzijas viena no vērtībām ir vienotība, 
kas vairo labo un ļauj izskanēt skolas 
vārdam arī ārpus ēkas sienām, jo, kā atzina 
vairums aptaujāto, skolu izvēlējās tādēļ, ka 
no draugiem un paziņām bija dzirdējuši 
labas atsauksmes. Lai tikpat jaukiem un 
vēl aizraujošākiem pasākumiem un ballēm 
piepildīts izvēršas arī turpmākais laiks 
vidusskolā! Jo, kā atzīst daudzi absolventi, 
tieši vidusskolas gadi ir bijuši viņu dzīves 
labākais laiks. 

LV1Ģ VIETA, KUR SATIKTIES
Alise Dženifera Gudēna 10.c 

HRONISKAIS ATLIKŠANAS SINDROMS
Dāvis Petrovics 12.b, Aleta Betija Aniņa 12.c

ATBILDĪBA PRET VIDI, KURĀ DZĪVOJAM
Katrīna Madara Stadgale 12.c 

Jau teju 3 gadus mēs 
skolas dzīvi dzīvojam 
renovētā ēkā. Un 
jāatzīst, ka pamazām 
viss, par ko vēl nesen 
sajūsminājāmies, ir 
kļuvis pierasts un 
ikdienišķs. Ir grūti 
atcerēties, kā bija 
pirms remonta, pirms 
mūsu skola ieguva 

savu jauno veidolu, un daži pat nevar 
iedomāties, ka var būt citādāk, nekā tas 
ir šobrīd. Sākotnēji vislielāko sajūsmu 
izraisīja skapīši, kas katram skolēnam tika 

KĀ SEVI PIESPIEST?
Šo jautājumu sev esmu jautājis ne vienu reizi vien. “Kāpēc es jau to neizdarīju pagājušajā 
nedēļā? Man taču bija tik daudz laika! Un to es arī varēju izdarīt jau sen! Paskat, Dāvis sevi 
atkal ir apkrāvis ar miljons atbildīgiem darbiem vienam vakaram. Kāpēc es tā daru?” šādi 
teikumi manā galvā skan gandrīz katru vakaru. Protams, gandrīz katru vakaru manā galvā 
skan arī tādi teikumi kā “O, to es izdarīšu rīt. Tā, pie kuras sērijas es paliku?”.
Lai mazinātu šo ļoti kaitinošo paradumu, ko es saucu par “hronisko atlikšanas sindromu”, 
esmu sev izveidojis sarakstu ar veidiem, kā sevi palutināt par kādu izdarītu darbu. Es to 
uzskatu par savu mazo algu. Un, tā kā man nekādas īstās algas nav, nav arī ko zaudēt. Mazā alga 
ir vienīgā, kas mani motivē spiest uz “Nākamais temats”, nevis “Nākamā sērija”. Atalgojumu 
sarakstā ir visdažādākās lietas, sākot ar konfekti par 3 izlasītām lapaspusēm, beidzot ar kādas 
filmas noskatīšanos par izlasītu grāmatu. Jāatzīst, ka pēc Blaumaņa lugas “Indrāni” izlasīšanas 
vienīgais, ko guvu no savas mazās algas, bija pietiekams cukura daudzums organismā visam 
gadam.
Bieži vien saprotu, ka darbi nenesas uz priekšu, jo nav neviena, ar ko pārmīt domas. Tāpēc, 
kad tas ir iespējams, izvēlos pienākumus pildīt ar draugiem. Šis veids ir vislabāk izmantojams 

brīžos, kad jāgatavojas kontroldarbam vai jāizpilda mājasdarbs. Tādā veidā ir ļoti ērti salīdzināt savu viedokli ar citu viedokļiem un 
nonākt pie labākās atbildes. Taču esmu nonācis pie secinājuma, ka šādas mācību tikšanās nevar norisināties kafejnīcās vai ēstuvēs. Viss, 
ko es izdaru, ir -  iztērēju naudu un pieēdos, un kurš tad vēlas kaut ko darīt ar pilnu vēderu?
Labi, metot jokus pie malas, pateikšu, kā es vislabāk organizēju savas atbildības. Pirmkārt, ir jāsaprot, KAS Tev ir jāizdara. Cenšos savā 
plānotājā vai telefonā izveidot sarakstu ar darāmajiem darbiem, lai kaut ko neaizmirstu. Ja iespējams, klāt pielieku arī dead-line, līdz 
kuram darbs jāpaveic. Taču manā gadījumā tas ir diezgan bīstami, jo tad es sev varu iestāstīt, ka ir taču vēl daudz laika. Otrkārt, es 
cenšos saplānot laiku, kuru pavadu mājās. Atstāju dažas stundas sev tīkamām lietām, dažas stundas mācībām un pārējo laiku atvēlu 
darbu saraksta saīsināšanai. Un, treškārt,  atceries, KĀPĒC Tu kaut ko dari! Kāds ir šī darba mērķis, kāpēc Tev tas ir uzticēts un kāpēc 
esi to uzņēmies. Kāds būs rezultāts? Atceries, ka visiem darbiem ir kāds mērķis, un centies tos sakārtot pēc prioritātes!
Es ceru, ka, sekojot šiem padomiem, Tava ikdiena kļūs kārtīgāka un produktīvāka. Pats bieži nespēju sevi savākt un pierunāt ko izdarīt, 
taču censties ir labāk, nekā nedarīt neko. Piemēram, šobrīd rakstu šo tekstu avīzei pašā pēdējā dienā, lai gan man bija dotas 2 nedēļas to 
sagatavot. Vienmēr jau nevar būt tik kārtīgs, kā vēlētos!

KĀ MOTIVĒT SEVI MĀCĪTIES?
Šī mācību gada otrā semestra pirmais mēnesis strauji tuvojas izskaņai, un tas nozīmē, ka 
aizvien katru dienu speram soli tuvāk mācību gada beigām. Domājams, visi esam piedzīvojuši 
un pārdzīvojuši pirmssvētku stresu, cenzdamies ”savilkt galus” pirms atzīmju izlikšanas, un 
nu atkal varam atvilkt elpu līdz šī semestra beigām. Vai varbūt tomēr ne? Kā atrast motivāciju 
mācīties – atvērt mācību grāmatu ne tikai pēdējā dienā pirms kāda svarīga darba? 
Atbildes centos atrast kopīgiem spēkiem ar angļu valodas skolotāju D.Deimanti. Pēc viņas 
domām, tas nebūt nav tik sarežģīti: „Ja jaunieši redz, ka viņu vienaudži sasniedz kaut ko 
vairāk, tad varbūt radīsies motivācija arī pašiem to pamēģināt. Jācenšas ņemt piemēru no tiem, 
kuriem ir augstāki rezultāti un sasniegumi.” Ne velti šī sistēma balstās uz vērtējumiem un gluži 
kā sporta sacensībās, skrienot aiz muguras līderiem, rodas lielāka vēlme tos panākt. Šoreiz 
ieguvi pateicību par piedalīšanos, bet nākošreiz apņemies nokļūt uz goda pjedestāla.
 Vēl viena problēma, kuru vajag izcelt, ir darbu nodošanas termiņš. Skolotāja stāsta savu 
ieteikumu skolēniem, kuriem ne vienmēr izdodas to ievērot: „Ir jāievēro prasības un jāapzinās 
sekas, ja kaut ko neizdarīs. Skola sagatavo jauniešus lielajai dzīvei, un dzīvē daudzās situācijās 
ir jāizpilda prasītais. Piemēram, braucot ar mašīnu, mēs sekojam ceļu satiksmes noteikumiem. 
Jebkurā profesijā būs jādara tas, ko darba devējs sagaida – kaut arī tāda vissīkākā punktualitāte 
kā laicīga ierašanās darbā.” Jā. Ja neievērosi ceļu satiksmes noteikumus – būs lielāka iespēja 
nokļūt avārijā; ja atkārtoti neieradīsies darbā laicīgi – tevi atlaidīs.
Ir jāapzinās, ka skola nav vieta, kur mēs tiekam sodīti ar mājasdarbiem, kontroldarbiem un 

eksāmeniem. Tā ir vieta, kur atrast sevi un katru dienu pilnveidoties ar zināšanām. Protams, ne vienam vien skolēnam šķiet, ka visi 
mācību priekšmeti nav vajadzīgi, bet šeit arī jācenšas atrast kādu pozitīvu aspektu. Tev nepatīk matemātika, fizika vai ķīmija? Priecājies! 
Vismaz tu zini, ka tālāk nesaistīsi savu dzīvi ar eksaktajām zinātnēm, un vari vairāk koncentrēties uz lietām, kuras iet pie sirds. Protams, 
ir jāmēģina atrast balansu, arī vidējās atzīmes ņem vērā, bet beigu beigās tik un tā nonāksim pie atziņas, ka, ne jau sēžot un sūdzoties 
par to, cik viss ir slikti, mēs nonāksim pie mērķa. Vajag mainīt savu domāšanas veidu, uztveri un attieksmi pret skolu un mācībām, un 
tad varbūt beidzot no mākoņa maliņas izsprauksies ārā kāds saules stariņš!

buktes, kas radušās nesaudzīgas attieksmes 
dēļ. Ne vienmēr katrs skapīša saimnieks 
var izsekot  līdzi tam, kas notiek ap skapīti 
un kas varētu to traumēt. Tāpēc ikvienam 
ir jāciena un jāsaudzē ne tikai savējais, 
bet arī citi apkārt esošie skapīši. Viss, kas 
notiek skapīša iekšpus paliek uz katra paša 
atbildības, paturot prātā, ka tas ir skolas 
īpašums, kas mums uz laiku tiek piešķirts.  
Saudzēsim to, kas mums ir dots, lai arī 
tiem, kas lietos skapīšus pēc mums, būtu 
prieks par skaistiem skapīšiem, kāds tas 
bija mums, kad tie tikko parādījās!

piešķirts personīgai lietošanai, paļaujoties 
uz katra skolēna atbildības sajūtu un 
vēlmi saudzēt to, kas mums tiek dots. 
Protams, no katra paša vēlmēm ir atkarīgs, 
vai skapītis tiek izmantots ikdienā, tikai 
nepieciešamības gadījumos, vai vispār 
netiek izmantots. Taču neatkarīgi no tā, 
katram par savu skapīti ir jāuzņemas 
atbildība, tāpat kā par piešķirtajām 
grāmatām un pārējo skolas inventāru, lai 
tālāk tos varētu lietot nākamie ģimnāzisti. 
Un diez vai kādam patiktu saņemt 
iedauzītu, netīru un nolietotu skapīti. Ik 
pa brīdim, pārvietojoties pagrabstāva 
gaiteņos, var uz skapīšiem pamanīt jaunas 
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Andrejs Kavlaks 10.d

Viesturs Kažis 10.a

Dāvids Lubiņš 10.b


