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Februāris ir ne tikai 
gada otrais mēnesis. 
Jau vairākus gadus to 
sauc arī par mīlestības 
mēnesi. Šķiet, ka 
Valentīndiena, ko 
kādreiz daudzi cilvēki 
Latvijā neatzina, 
sakot, ka tie nav 
latviešu svētki, nu 
šķiet “pieņemta”. Un 
man vienmēr ir šķitis, 

ka 14.februāris ir diena, kad ne tikai dāvāt 
mīlestību savam mīļotam, bet arī ģimenei, 
draugiem, ikvienam, ko mīli. Šo dienu 
noteikti nevajadzētu pavadīt, sūrojot par 
to, kas neesi atradis savu sirdsmīļoto, 
jo atceries -  vienmēr vari skatīties, kā 
nogrimst Titāniks arī kopā ar kaķi…
Vārds “karjera”, manuprāt, varētu būt otrs 
vārds, kas šo mēnesi raksturo. Kā maratona 
starta šāvienu  februāri raksturo  Elizabete 
Jansone savā rakstā. Šis salīdzinājums ir tik 
patiess, jo precīzi apraksta izjūtas,  kādas es 
un pārējie divpadsmitie šobrīd izdzīvojam.  
Februāris dod mājienus un nepārtraukti 
atgādina, ka vidusskolas laiks pavisam drīz 
būs galā un jau pēc pāris mēnešiem mēs 
skriesim  no vienas augstskolas uz otru 
ar atestātu kabatā, un gluži kā absolventi 
13.klasē arī mēs sniegsim līdzīgas atbildes 
un atgādināsim, cik brīnišķīgs laiks ir laiks 
ģimnāzijā. 
Atgriežoties tagadnē, vēlos jums vēl ko 
pavēstīt. Februāra “Kliedziens”  aizsāk jaunu 
rakstu sēriju par godu skolas simtgadei. Jā, 
jau pēc diviem gadiem skolas vērienīgā 
jubileja vienuviet vienos absolventus no 
tuvākiem un tālākiem zemes nostūriem, 
lai kopā atzīmētu ģimnāzijas vērienīgāko 
jubileju tās vēsturē. 
Kamēr līdz svinībām vēl nedaudz 
jāpaciešas, ceru, ka  ikkatra lasītāja februāris 
bija mīlestības un atklāsmes piepildīts. 
Novēlu arī martā šo mīlestību saglabāt! Lai 
pavasaris atnes veiksmi divpadsmitajiem 
angļu valodas eksāmenā, spožas nākotnes 
domas un lielus sapņus!  Izturību visiem 
ģimnāzistiem un skolotājiem atlikušajā 
mācību gadā, tā teikt trešajā cēlienā!
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13.klase Gribu studēt!

Sens sakāmais vēsta, ka 
dažu cilvēku uzdevums 
šajā pasaulē ir uzlabot 
esošo un palīdzēt, 
taču citu- radīt ko 
jaunu. Tā patiesi arī ir. 
Šoreiz vairāk uzsvaru 
likšu uz pirmo ‘dzīves 
uzdevumu’. Medicīna- 

šo profesiju patiesi var attiecināt uz iepriekš 
minēto cilvēku grupu, kas dzīves laikā 
palīdz citiem. Šī nozare ir tik sena un plaša, 
ka tā jau mūsdienās ir kļuvusi par sava 
veida misiju. Sāksim ar to, ka medicīna 
cilvēka dzīvē ir sākot no paša, paša sākuma, 
kad cilvēks pat vēl nav saucams vārdā 
cilvēks, un tā pavada arī mūs dzīves pēdējā 
gaitā. Es ļoti cienu šīs nozares speciālistus 
un novērtēju viņu darbu. Tieši tāpēc šajā 
mēnesī kā ‘13. klasnieku’ izvēlējos Rīgas 
Stradiņa universitātes Medicīnas fakultātes 
studenti Aneti Kurvinu. Aneti intervēju, 
lai uzzinātu ko vairāk par mācībām 
universitātē, ko vairāk par medicīnu, un 
arī, lai noskaidrotu, kā tad iet pašai Anetei, 
esot studentei.

Kā tieši sauc vietu un fakultāti, 
kur mācies?
Rīgas Stradiņa universitātes Liepājas filiāle,  
profesionālā bakalaura studiju programma 
„Māszinības”.

Kā mainījusies Tava dzīve kopš 
studiju uzsākšanas?
Esmu palikusi nopietnāka un jūtu sevī 
atbildību. Esmu ievēlēta Rīgas Stradiņa 
universitātes studentu padomē, kas,  īsāk 
sakot, ir kas augstāks par vidusskolas 
parlamentu. Braucu uz padomes sēdēm uz 
Rīgu. 
Bet manī nav pazudis „lapsiņas gars”. 
Varu teikt, atliek laika visam, ja vien ir 
gribasspēks. Gribētu varbūt ar dažiem 
ģimnāzijas parlamenta biedriem tikties un 
atcerēties vecos labos laikus, bet drīz būs 

Žetonvakars, kurā gan jau saskriesimies.

Kas universitātē ir grūtākais/ 
vieglākais? Tavi plusi un mīnusi
Grūtākais ir piespiest sevi gatavoties 
eksāmeniem, jo augstskolās tie ir katra 
pusgada beigās, vieglākais ir uzstāties un 
aizstāvēt savus darbus , jo tas ir mans pluss, 
aizraut žūriju un vēl likt viņiem pasmieties. 
Mans mīnuss brīžiem ir slinkums, jo 
kuram gan nepatīk pasnaust.

Vai vidusskolā jau konkrēti zināji, 
par ko  turpmāk vēlēsies mācīties?
Svārstījos starp vetārstiem un medicīnu, 
bet uzvarēja otrais, jo cilvēki tomēr ir 
svarīgāki.

Ja tā, vai ir kāds skolotājs, kas 
palīdzēja realizēt Tavu mērķi, 
motivēja Tevi?
Nē, pārsvarā skolotāji ieteica būt par 
aktrisi. Varbūt kādreiz arī pamēģināšu.

Kad un kā saprati,  ka šī profesija 
ir Tavs aicinājums?
Jau no mazotnes gribu palīdzēt un glābt 
dzīvības cilvēkiem un dzīvniekiem, tā no 
sava sapņa arī neatsakos.

Kas Tevi mudināja mācīties šajā 
nozarē?
Es gribēju būt ķirurgs, bet sapratu, ka 
jāsāk ar mazumiņu - medmāsu, jo desmit 
gadus mācīties par ārstu nemaz nebūtu tik 
vienkārši.

Pastāsti ko vairāk par savu 
augstskolas izvēli. Vai  kādu 
mirkli biji domājusi par studijām 
ārzemēs? 
Izbraukāju, ja godīgi var teikt, visu Latviju 
– biju Jelgavas augstskolā, Rīgā – Latvijas 
universitātē un Rīgas ‘Stradiņos’, pat 
uz Daugavpils augstskolu aizkūlos, kas 
bija 6 stundu ceļa attālumā no Liepājas. 
Manuprāt, tā ir tava dzīve, nevis vecāku 
un tev jāatrod tā vieta, kur tevi sagaida 
ne tikai ar smaidu, bet kur tu pats iekšēji 
vari pateikt ,,JĀ’’!  Paliku Liepājas RSU 
filiālē, jo tiku budžetā. Šeit māca pilnīgi 
to pašu ko Rīgā, un Liepāja man vienkārši 
patīk. Nebraukšu uz ārzemēm, jo man 
nepatīk runāt svešā mēlē un sajust, ka citi 
ārzemnieki uz tevi var paskatīties kā uz 
svešinieku.

Kādu redzi savu nākotni pēc 
augstskolas beigšanas? Vai ir kādi 
plāni? 
Es apsveru domu pēc tam mācīties par 
psihologu, jo abas profesijas labi viena otru 
papildinātu. Palīdzēt gan atgūt veselību, 
gan līdzsvarot prātu, atverot jaunas iespējas 

dzīvē. 
Galvenais ir turēties pie saviem mērķiem 
ar nagiem un zobiem, bet pats galvenais 
ir mīlēt sevi. Ja tā būs- viss pārējais ir 
iespējams.

Kādas ir atmiņas par laiku 
vidusskola?
Atmiņas ir lieliskas! Droši varu teikt, 
ģimnāzijai neviena skola nestāv blakus 
ar tās sirsnīgajiem pasākumiem, kora 
vienotību un skolotājiem. Vislabākā vieta 
ir parlaments, jo tur ir nepārtraukti ir sava 
veida                 ,, disenīte”, un tur var 
aizmirst slikto atzīmi vienā sekundē un 
pārsmiet  dvēseli veselu nedēļu par lietām, 
ko citi nesaprastu.

Vai ir kāds jautrs un smieklīgs 
atgadījums, kas palicis atmiņā? 
Cik atceros, man katra diena bija kā 
sprādziens! Pats trakākais atgadījums 
laikam bija 10. klasē, kad, velkot nost 
bikses, telefons iekrita podā!!!  Viens 
pluss - vismaz skolotājs H. Sirotins atļāva 
nepiedalīties stundā.

Mīļākais/ie mācību priekšmets/i?
Viena mīļākā priekšmeta nav, bet tā 
noteikti nav ķīmija.

Foršākais skolotājs?
Šis pavisam noteikti ir grūtākais jautājums, 
jo katrā skolotājā ir kāda „odziņa”. 
Piemēram, skolotājas Drēžes stils un 
Šabīša „ledusskapja” jaunības eliksīrs, bet 
man visforšākā ir skolotāja Mazure, jo bez 
viņas daudzi nepabeigtu kādu klasi vai 
priekšmetu. Es viņā redzu īpašu talantu. 
Var teikt, ka viņai ir „burvju nūjiņa”, jo viņa 
redz cauri un spēj tevi sapurināt, lai Tu 
nosarktu un beidzot paceltu savu pēcpusi!

Tavs novēlējums ģimnāzistiem un 
tās skolotājiem?
Es novēlu skolotājiem būt tādiem, kādus 
viņus atceros- ar eleganci un savu slepeno 
pieeju katram no mums. Jūs esat labākie, 
bet Jūs jau to zināt!
Ģimnāzistiem iesaku turēt zodu augšā, ne 
lejā, katrā bezizeja ir izeja, ja vien Tu pats 
to gribēsi, tāpēc uz priekšu!

Šajā rakstu sērijā jau esam rakstījuši par  Rīgas Tehnisko universitāti un Latvijas 
Universitāti. Kārta pienākusi Rīgas Stradiņu universitātei. Šī augstskola sen jau vairs nav 
tikai augstskola, kurā apgūt vien ārsta profesiju. Šodien skola piedāvā iegūt kā bakalaura, 
tā maģistra grādu sociālo un medicīnas un veselības aprūpes studiju programmās. Taču, 
kā atzīst paši RSU darbinieki un lektori, skola ir īpaši populāra to latviešu un ārzemju 
studentu vidū, kas izvēlas studēt medicīnu.
Februāra beigās daļa ģimnāzistu viesojās Rīgas Stradiņu universitātes Medicīnas izglītības 
tehnoloģiju centrā. Centrs ir ar jaunu un modernu izskatu un iespējām. Jāatzīmē, ka šajā 
ēkā nonāk studenti, kas jau apguvuši zināšanas anatomijā, citoloģijā un citos priekšmetos, 
ko paredz pirmie divi kursi. Šeit studentiem ir iespēja praktizēt iemaņas un teorētiskās 
zināšanas pielietot praktiski uz speciālām lellēm, kas gan elpo, gan mirkšķina acis. 
Elpinot, durot vēnā, mērot asinsspiedienu un veicot citas darbības ar lelli, topošais ārsts 
gūst pieredzi, kas tālāk tam noderēs saskarsmē ar cilvēku.
Man interesanti šķita tas, kā modernās tehnoloģijas spēlē noteicošo lomu mācību 
procesā. Lelles, kuras studenti izmanto, ir savienotas un pakļaujas datorā ievadītajai 
informācijai. Mācību procesā lektori ievada pacienta diagnozi sistēmā, un tās izpausmes 
izpaužas uz lelles studenta priekšā, tā dodot iespēju topošajam ārstam sagatavoties ārstēt 
visdažādākos pacientus.
Arī ģimnāzistiem bija iespēja darboties praktiski un drosmīgākie šo iespēju nelaida 
garām. Jāatzīst, ka ārsta profesija vienmēr ir bijusi viena no top profesijām, ko ģimnāzisti 
izvēlas studēt. Arī liela daļa no tiem, kas apmeklēja centru, atzina, ka medicīna viņus 
interesē un tie apsver domu to arī studēt.
“Mācības nav vieglas” savā runā atzīmēja  RSU komunikācijas nodaļas vadītāja, sniedzot 
prezentāciju ekskursijas noslēgumā. Tomēr kāda patiesi ir topošo ārstu ikdiena, 
skaidro 2015./2016. m.g. absolvente Laura Gelderiņa, kura šobrīd studē Rīgas Stradiņu 
universitātē pirmajā kursā.

Zinu, ka Tev jau pamatskolā 
bija skaidrs, ko vēlies studēt. 
Arī diezgan pārliecināta Tu 
biji, ka sekosi māsas pēdās 
un ārsta profesiju apgūsi 
Latvijas Universitātē. Kas 
mainīja Tavas domas un 
kādi faktori ietekmēja Tavu 
izvēli tomēr par savu studiju 
vietu izvēlēties RSU?
Jā, par savu nākotnes profesiju 
man bija skaidrs jau pamatskolā. 
Manas domas par to, ka tomēr 

studēšu Rīgas Stradiņa universitātē mainīja tas, ka tieši šeit tiku valsts apmaksātā budžeta 
vietā. Latvijas Universitātē 2016./2017. mācību gadā budžeta vietās uzņēma ļoti maz 
studentu, tāpēc LU budžeta vietā netiku. Respektīvi, bija izvēle – mācīties LU un par 
studijām maksāt, kas nav lēts prieks, vai tomēr mācīties RSU budžeta vietā un izmantot 
savu iespēju mācīties tieši šajā skolā, ko liela daļa atzīst par labāko vietu Latvijā, kur 
mācīties medicīnu. 
Kā vēl viens no faktoriem bija tas, ka RSU atrodas tuvāk manai pašreizējai dzīves vietai. 
Vasarā, kad biežāk bija jābraukā uz Rīgu, īsti labi ar Rīgas pārzināšanu nebija. Tāpēc RSU 
bija laba izvēle, jo nebija jāuztraucas par to, ka neatradīšu, kur doties, vai ka apmaldīšos. 
Kādas, Tavuprāt, ir RSU lielākās priekšrocības un trūkumi?
Rīgas Stradiņa universitāte ir ļoti mūsdienīga universitāte. Universitātē ir labi aprīkotas 
telpas ar jaunām tehnoloģijām, ir daudz vietu, kur var mācīties ārpus nodarbību laika, 
liela bibliotēka ar plašu grāmatu klāstu – gan tām, ko var ņemt uz mājām, gan tām, kas 
izmantojamas bibliotēkā. Ir plašs materiālu klāsts nodarbībās, ko studenti var izmantot, 
lai vieglāk uztvertu mācību vielu. RSU ir ļoti moderns medicīnas izglītības tehnoloģiju 
centrs, kur studenti var pielietot savas zināšanas. 
Šobrīd es saskatu tikai vienu trūkumu, bet tas ir specifiski medicīnas fakultātei. 1. semestrī 
bija nodarbības, kas notika pa trijām grupām kopā mazā telpā ,un tas bija apgrūtinoši, 
jo nevarēja kārtīgi uztvert mācību vielu, nepietika laika visiem studentu jautājumiem, 
jo pasniedzējs bija tikai viens. Bet šobrīd šī problēma jau ir atrisināta. Īsti vairs nekādus 
trūkumus pagaidām nesaskatu. 
Valda uzskats, ka 1. un 2. medicīnas kursa studentiem nav dzīves. Vai piekrīti 
šim apgalvojumam? Kā paiet Tava ikdiena un cik daudz laika Tu vidēji pavadi 
mācoties? 
Tā uzskata daudzi. Daudzi cilvēki uzskata – ja tu esi medicīnas students, tu to vien dari, 
kā sēdi pie grāmatām. Pat mēs, studenti, citreiz uzskatām, ka mums nav dzīves. Bet es 
šim apgalvojumam īsti nepiekrītu. Protams, ir cilvēki, kas tikai sēž mājās un mācās, 

nenodarbojas ar fiziskām aktivitātēm, 
aizmirst par draugiem un sociālo dzīvi. 
Bet es nepiederu pie šiem cilvēkiem. 
Nenoliegšu, ka apjoms, kāds ir jāizņem 
katrā priekšmetā, ir liels, taču es cenšos 
atrast laiku visam – mācībām, draugiem, 
ģimenei, fiziskām aktivitātēm un arī 
sociālajai dzīvei. Vidēji tās ir četras/piecas 
stundas, kas tiek pavadītas mācoties. 
Bet tas nav katru dienu. Gadās noslinkot 
un visu dienu neizdarīt neko, kas būtu 
noderīgs. Citreiz nākas to atstrādāt naktīs. 
Dienās pirms kolokvijiem pie grāmatām 
tiem pavadīta visa diena, bet esmu pie tā 
jau pieradusi. 
Aizvadīts jau pusgads kā studentei. 
Kādas ir bijušas vislielākās grūtības, 
ar kurām esi saskārusies? Kas palīdz 
tās pārvarēt un nepadoties?
Hmm, grūtības? Protams, sākumā pierast 
pie mācību ritma un apjoma bija pagrūti, 
bet ar laiku pie tā pierod. Sākot kādu 
jaunu tēmu, vienmēr ir teikums :”Es taču 
šo nemūžam neiemācīšos!”, un tā katru 
reizi. Un beigās vienmēr sanāk pasmieties 
par to, ka tā teicu, jo nākamā tēma liekas 
vēl sarežģītāka par iepriekšējo. Esmu sevi 
pieķērusi pie domas, vai tiešām es vēlos 
šeit mācīties, bet tad atliek tikai viens zvans 
vecākiem, un šīs domas no galvas pazūd. 
Vecāki man tiešām ir ļoti liels atbalsts, kas 
mani motivē un neļauj padoties. Esmu 
veiksmīgi pabeigusi pirmo semestri, un 
pagaidām viss ir kārtībā. 
Bet vislielākās grūtības sagādā tas, ka esmu 
tik tālu prom no mājām. It kā tās ir tikai 
trīs stundas, kas jāpavada ceļā, bet ne katru 
nedēļas nogali sanāk aizbraukt un katru 
reizi, kad aizbrauc mājās, zinu, ka par 
mācībām nedomāšu un neko nepamācīšos, 
jo tur tomēr ir ģimene, ar kuru gribas 
pavadīt laiku kopā. Esmu tas cilvēks, 
kuram nepatīk būt prom no mājām, tāpēc 
man studijas Rīgā ir diez- gan smagas, 
bet Rīgā ir māsa, ar kuru kopā dzīvoju, 
jaunie draugi, kas palīdz novērst domas un 
nedomāt tik daudz par mājām. 
Ko Tu ieteiktu tiem topošajiem 
ģimnāzijas absolventiem, kas arī 
ir pieņēmuši lēmumu mācīties par 
ārstiem. Vai izvēlēties studijas RSU? 
Vai LU? Vai varbūt braukt un studēt 
medicīnu ārzemēs?
Es iesaku nenobīties un riskēt! Protams, 
es ieteikšu RSU. Man šī universitāte ir 
ļoti iepatikusies un rekomendēju to arī 
citiem, jo šeit studenti tiek nodrošināti 
ar materiāliem un visu vajadzīgo, kas 
nepieciešams studiju procesā. Zinu, ka 
pie mums ir arī studenti no LU, kuriem 
ir pielīdzināti kursi, jo viņi ir mācījušies 
LU, bet šādu tādu iemeslu dēļ pārnākuši 
uz RSU. Arī manā grupā ir meitene, kas 
iepriekš mācījās LU. Tā kā mana māsa 
mācījās LU, bet es mācos RSU, mēs 
varam salīdzināt mācību procesus abās 
universitātēs. Ir priekšmeti, kas RSU tiek 
pasniegti padziļinātākā līmeni un otrādi. 
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Bet abas universitātes ir līdzīgas. Es esmu 
savas universitātes patriots un aizstāvu 
RSU, māsa atkal rekomendē LU. Tad mums 
sanāk diskusija (hehe).
Par ārvalstīm runājot, es ieteiktu palikt 
Latvijā. Mūsu izglītību ārvalstīs vērtē ļoti 
augstu, jo arī Rīgas Stradiņa universitātē 
ir daudz ārzemju studentu, kas speciāli 
ir braukuši šeit, lai iegūtu medicīnas 
izglītību. Un, ja pēc tam būs vēlme doties 
uz ārvalstīm, to varēs darīt ar kvalitatīvu 
diplomu kabatā.
Ja spētu atgriezties atpakaļ laikā, kad 
vēl pati mācījies ģimnāzijā, ko Tu 
darītu citādi vai ko tieši tāpat? Vai, 
piemēram, bioloģiju un ķīmiju tu 
mācītos atbildīgāk? 
Ir viena lieta, ko noteikti mainītu. Fizika. 
Skolotājs A. Šablovskis ik pa brīdim 
atgādināja, ka fizika ir visur, to jums 
vajadzēs, lai arī kur jūs ietu. Es biju spītīga 
un teicu, ka nē. Īpaši fizikā vidusskolas 
laikā neiedziļinājos ar domu, ka gan jau to 
fiziku tik ļoti nevajadzēs. Un skat, pirmā 
kursa otrā semestra beigās – eksāmens 
fizikā. Tagad tiešām nožēloju, ka neklausīju 
skolotāju un nemācījos fiziku.
Vienmēr jau liekas, ka kaut ko var izdarīt 
labāk un iemācīties vairāk, bet zināšanas, 
ko ieguvu vidusskolā, man noder tagad, 
mācoties universitātē, un esmu apmierināta 
ar to, kas man jau ir.
Iekļūšanu budžetā nosaka centralizētā 
eksāmena rezultāti. Kādu padomu Tu 
ieteiktu tiem skolēniem, kas šogad ir 
lēmuši kārtot eksāmenu bioloģijā?
Svarīgs nav tikai bioloģijas eksāmens, bet 
arī centralizētais eksāmens latviešu valodā 
un angļu valodā. Šie eksāmeni arī spēlē 
lielu lomu izvērtēšanas procesā. 
Ja jūs vēlaties kārtot bioloģijas eksāmenu, 
pievērsiet uzmanību visiem sīkumiem. Ja 
jūs domājat – „Gan jau man šo nevajadzēs” 
– tieciet, Jums to vajadzēs. Agrāk vai 
vēlāk, bet vajadzēs. Izmantojiet visus 
jums sniegtos materiālus un iespējas, jo 
universitātē pašam būs jāveido konspekti, 
jāmeklē materiāli. Es esmu ļoti pateicīga 
savai bijušajai klases audzinātājai, 
bioloģijas skolotajai Lilitai Lepsei un 
bioloģijas skolotājai Valdai Doršai. Šīs 
skolotājas man ielika pamatus bioloģijā, un 
tie man noder vēl tagad. 
Tāpēc, ja jūs vēlaties iegūt labus rezultātus, 
klausiet skolotāju Lepsi un paņemiet no 
mācību stundas visu, ko jūs varat, jo jums 
tas vēlāk noderēs! Veiksmi!

Mana slepenā aizraušanās Stila lapa

Kur ir mans Valentīns?

Lieliem soļiem nāk klāt pavasaris. Saule kāpj arvien augstāk debesīs, 
vēja vēsmiņas kļuvušas siltākas un drīz, drīz, putnu vīterošanai skanot, 
plauks pirmie pumpuri un ziedēs pirmie ziedi. Tieši tāpēc šī mēneša 
rakstā varēsi lasīt par skolēniem un to nodarbošanās veidiem, kuri ir 
ļoti piemēroti siltam laikam. Taču tas nebūt nenozīmē, ka ar tiem nevar 
nodarboties arī citos gadalaikos. Visā visumā iesakām ķerties klāt un 
uzzināt ko vairāk par šiem hobijiem.
Vidusskolniece Aleksandra Kaupa

Ar ko nodarbojies?
Mācos es Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 10.d klasē, taču paralēli nodarbojos ar burāšanu. 
Burāšana ir ūdens sporta veids, kuram ir nepieciešams dēlis un bura. Sacensībās galvenais 
uzdevums ir pareizi izbraukt distanci un nofinišēt pirmajam.
Kad sāki ar to nodarboties?
Ar burāšanu sāku nodarboties 9 gadu vecumā, taču pirmo vasaru nevis burāju, bet lēkāju 
pa viļņiem.
Kā uzzināji par šo iespēju, kāpēc nolēmi ar to 
nodarboties?
Par iespēju burāt uzzināju no brāļa, jo viņš jau vairākus 
gadus pirms manis sāka nodarboties ar burāšanu, un 
vienu dienu man sāka gribēties pamēģināt. Izdomāju 
nodarboties ar burāšanu, jo treneris un daudzi man 
apkārt esošie redzēja, ka man tiešām šī lieta padodas, taču 
pēc neilga laika man burāšana jau sāka apnikt. Par laimi 
mamma man neļāva padoties. Viena liktenīgā reize mainīja visu, jo tagad savu dzīvi bez 
burāšanas nevaru iedomāties.
Kādi sasniegumi tev līdz šim ir bijuši?
Līdz šim augstākie sasniegumi man ir 4. vieta Pasaules čempionātā un 5. vieta Eiropas 
čempionātā, taču Latvijā esmu septiņkārtējā Latvijas čempione savā grupā.
Kāds ir Tavs mērķis nākotnē saistībā ar burāšanu?
Noteikti tuvākajā nākotnē es braukāšu pa pasauli uz sacensībām  un treniņnometnēm, 
bet pēc skolas beigšanas es gribētu braukt uz citu valsti, trenēties ar augstāka līmeņa 
burātājiem. Un, protams, pēc skolas beigšanas, kā jau katrs sportists, es cītīgi trenēšos un 
mēģināšu kvalificēties 2020. gada olimpiādei.
Labākais notikums saistībā ar šo nodarbošanos?
Vislabākais notikums noteikti ir 2014. gadā iegūtā 4.vieta pasaules čempionātā, tas 
noteikti palicis atmiņā kā mans vislabākais gads.
Vidusskolēns Rūdolfs Kronlaks
Ar ko nodarbojies? 
Mani sauc Rūdolfs Kronlaks, mācos 11.c klasē un nodarbojos ar BMX Freestyle jeb 
ekstrēmo riteņbraukšanu.
Kad sāki ar to nodarboties?
Nodarboties ar BMX es sāku 12 gadu vecumā, kad vecāki uzdāvināja ilgi lūgto BMX 
riteni. Tas nebija labākais ritenis, jo vecākiem likās, ka tā būs tikai mirkļa aizraušanās, 
tāpēc negribēja tajā ieguldīt daudz līdzekļu.
Kā uzzināji par šo iespēju, kāpēc nolēmi ar to 
nodarboties?
Par BMX riteni es sapņoju visu bērnību, jo es dzīvoju 
ļoti tuvu Jūrmalas parkam un tajā ir skeitparks, pa kuru 
vizinājos ikdienā ar skrituļslidām, un retu reizi man 
kāds iedeva arī izbraukt ar savu BMX, kas bija viens no 
galvenajiem iemesliem, kādēļ tik ļoti vēlējos saņemt no 
vecākiem šo riteni. Nolēmu nodarboties ar šo sporta 
veidu, jo jutu, ka tā ir tā lieta, kas mani aizrauj un kas man 
ir vajadzīga.
Kādi sasniegumi tev līdz šim ir bijuši?
Pagaidām nav daudz lielu sasniegumu, bet viens no pēdējiem sasniegumiem ir FISE 
World series pasaules kausa 17. vieta amatieru grupā. Šīs sacensības norisinājās Horvātijā, 
un sajūtas, ko tajās guvu, mani ļoti motivēja turpināt braukt un progresēt. Kā arī varētu 
pieminēt, ka pagājušajā vasarā Liepājā guvu 2.vietu amatieru grupā.
Kāds ir Tavs mērķis nākotnē saistībā ar ekstrēmo riteņbraukšanu?
2017. gadā ir plāns apmeklēt visas piedāvātās un maniem līdzekļiem pieejamās sacensības, 
jo diemžēl šis man var būt pēdējais gads, kad laiks atļauj apmeklēt visas sacensības. 
Nākamgad būs mans pēdējais gads vidusskolā, tam visam līdzi nāk 12.klases eksāmeni, 
kuri būs jākārto, un vēlāk jau vairāk neatradīšos Liepājā, jo turpināšu mācības citur. Tāpēc 
izmantošu iespēju šogad parādīt sevi uz visiem 100, un lielu paldies es noteikti gribētu 
teikt manai komandai “RAVE team” par atbalstu un dotajām iespējām. Man ir plāns 
apmeklēt Franciju, Nīderlandi, Horvātiju un Igauniju, kur norisināsies starptautiskas 
sacensības, kā arī braucienu laikos būt arī citās valstīs, kur būs iespēja trenēties. Valsts, 
kur noteikti vēlos aizbraukt un trenēties, ir Spānija, jo Barselonā ir īpaša BMX kultūra, 
kuru vēlos pieredzēt. 
Labākais notikums saistībā ar šo nodarbošanos?
Kā vienu no labākajiem notikumiem es atkal varētu minēt sacensības Horvātijā, jo 
bija iespēja braukt un trenēties treniņbraucienos ar pasaules līmeņa braucējiem, kā arī 
sacensības Viljandē, Igaunijā, pirms 2 gadiem, kad nejauši sanāca sapazīties ar ļoti labu 
brazīliešu braucēju.

Pavisam drīz jau būs pavasaris, laukā var just vēl pēdējās aukstās dienas, taču saulīte mums uzsmaida arvien biežāk. 
Pavasaris reprezentē visu jauno, tāpēc šī mēneša rakstā lasiet pavasara tendences abiem dzimuma pārstāvjiem. 
VIŅAI. 
Modē dominēs ērts un brīvs apģērbs, kas padarīs ikdienas steigu vienkāršāku 
un galu galā ērtāku. Varētu šķist savādi, bet viens no lielākajiem trendiem būs 
halātveidīgas kleitas visdažādākajās krāsās un veidos. Izteikts 2017.gada pavasara 
trends ir līnijas, tām jābūt košām un rotaļīgām, nedaudz pat veidojot pludmales 

stilu.  Krāsas pavasarī būs košas un jautras, kā, piemēram, dzeltena, zila, rozā un oranža, tomēr, ja šīs 
krāsas nepiesaista, tad iesaku haki zaļo, jo tā no modes vēl ilgi neizies. Ar šo krāsu var variēt dažādi, 
tas var būt ikdienas stils vai kaut kas elegantāks, tomēr nedaudz saglabājot militāro stilu, kas palīdzēs 
radīt spēcīgas sievietes tēlu.  Atcerieties trendu ar izgrieztiem pleciem džemperos, kreklos un kleitās? 
Šogad tam ir jauns paveids, tas ir ar vienu, ne diviem izgrieztiem pleciem, kas rada interesantu 
izskatu, jo tas ir asimetrisks. Skaists, tomēr vienkāršs trends ir baltas kleitas, tās var būt ar volāniem 
un mežģīnēm vai vienkāršas, tās izcels tavu skaistumu un vienkāršo eleganci. 
VIŅAM.
Modē būs krāsu kontrasti, 90.gadu stils un izteikti sportisks stils. Arī vīriešiem modē būs haki zaļā 
krāsa, kamoflāža un militārais stils, lielas mugursomas, jakas, īsi šorti, lietus mēteļi un interesantas 
cepures. 90.gadu stils šopavasar vīriešiem un zēniem ir must have, ja jums tas neko neizsaka, kas tas ir, tad tās ir brīvas bikses, pieguļoši 
džemperi, platas jakas, džinsa jakas un visdažādākās botes. 90.gadu stilā apvieno sportisko stilu ar ko elegantu. Šogad ļoti modē ir 
“FILS” firmas džemperi. Visi no savas garderobes var mest ārā keponus, kas nav ar ielocīto nagu, jo noteikti, noteikti modē ir beisbola 
stila cepures, tās var būt visdažādākās -  klasiskās ar firmas zīmēm un sporta komandām vai kas nedaudz savādāks – ar dažādiem 
uzrakstiem, kam ir dziļa doma vai zīmējumiem. Kā arī trendīgas būs zvejnieku cepures jeb spaiņu cepures apvienojumā ar sportisku 
apģērbu. Vīriešiem modē būs grafiski dizaini, izteikti šaha lauciņa audumi, tie var būt visās krāsās, ne tikai melni un balti. Kā aksesuārs 
modē būs jakas, kas apsietas ap vidukli un interesantas saules brilles, kā arī parastas brilles ar plāniem rāmjiem. 
Lai arī cik gara un auksta būtu ziema, vienmēr tai sekos pavasaris, kas būs jautrs un krāsains, par ko arī liecina šī pavasara modes 
tendences. Es novēlu visiem nebaidīties mainīt savu stilu un vienmēr eksperimentēt. 

Elizabete Jansone 10.b un Aleksa Kaļķe 11.a Aleksa Kaļķe 11.a

Torija Rače un Rebeka Zariņa 10.a

Izdzirdot vārdu “februāris”, 
dažiem prātā nāk aukstums, 
drēgnums un ziema, bet 
domāju, ka lielākajai daļai 
februāris asociējas ar 
svētkiem, kuros svinam 
mīlestību – Valentīndienu. 
Arī mūsu skola svin šo 

dienu, tāpēc mūsu skolēni ir parūpējušies 
par dažādām aktivitātēm un pasākumiem.
14. februārī,  kā jau katru gadu, norisinājās 
Valentīndienas konkurss “Ne TĪRĀS” 
dejas, kurā piedalās 7.-9. klases. Šogad no 
deviņām pamatskolas klasēm tajā piedalījās 
sešas. Skatītājiem un žūrijai bija iespēja 
vērot indiešu deju, lambadu, šovdejas, 
laikmetīgo deju, rokenrolu un džaivu. 
Skatītāju simpātijas balvu ieguva 9.c klase ar 
skolotāju Baibu Mackialu. Žūrija ar 3. vietu 
novērtēja 8.c klasi, ar 2.vietu 9.a klasi un ar 
1.vietu 9.c klasi. Šogad ģimnāzistiem bija 
iespēja piedalīties vēl tādās Valentīndienas 
aktivitātēs kā “Bučo nost”, “Pick up line” 
konkursā,  pāru konkursā “Vai pazīsti” 
un “Mīlestība nedalāma”. Protams, bija arī 
iespēja fotografēties foajē fotostūrītī. 
Kā jau visi zinām, šie svētki ir īpaši 
nozīmīgi cilvēkiem ar otrajām pusītēm, 
tāpēc uzdevām dažus jautājumus mūsu 
skolas pāriem, lai uzzinātu gan to, kādas 
ir viņu attiecības ikdienā, gan to, cik īpaša 
viņiem ir Valentīndiena.
Kā iepazināties un cik ilgi esat kopā?
Kristiāna un Roberts – iepazināmies skolā, 
sākām saskatīties un ievērot viens otru. 
Kopā esam gandrīz 2 gadus.
Annika un Endijs – iepazināmies internetā, 
draugiem.lv. Vasarā jau būs pagājuši 3 gadi, 

kopš esam kopā.
Ieva un Ivo – Iepazināmies diezgan parastā veidā, 10.klasē, caur 
draugiem, un te nu mēs esam.
Kas ir bijis jūsu romantiskākais piedzīvojums, atgadījums?
Kristiāna un Roberts - tad, kad gājām kopā uz mulsinošu teātra 
izrādi.
Annika un Endijs – viens no romantiskākajiem piedzīvojumiem 
varēja būt, kad vienu nakti abi izgājām dārzā, apgūlāmies uz batuta 
un skatījāmies zvaigznēs.
Ieva un Ivo – uz sitienu grūti atcerēties, bet uzskatu, ka katru dienu 
satiekoties vai tikai pamanot un uzsmaidot viens otram, tas jau 
padara dienu daudz, daudz labāku. Katra diena mums kopā ir viens 
liels romantisks piedzīvojums.
Vai jums ir kādas aktivitātes, ko patīk darīt kopā, vai ir arī 
savas tradīcijas?
Kristiāna un Roberts – mums ļoti patīk  braukāties ar riteņiem, kā 
arī kopā iet paēst.
Annika un Endijs – parasti katras brīvdienas kopā skatāmies filmas, 
braucam pastaigās gar jūru ar suņiem. Eju uz Endija futbola spēlēm 
un atbalstu  viņu tur.
Ieva un Ivo – iepazīstoties, esam ieguvuši sev jaunas intereses, kā arī 
aktivitātes. Piemēram, vasarā braukājamies ar riteņiem, “longboard” 
dēli, pastaigājamies, ejam peldēties un darām vēl daudzas aktivitātes 
arī citos gadalaikos.
Ar ko jums Valentīndiena atšķiras no parastām dienām?
Kristiāna un Roberts – Valentīndiena ir diena, kad mēs svinam 
mūsu mīlestību un jauki kopā pavadām laiku.
Annika un Endijs – nevarētu teikt, ka ļoti atšķiras no parastām 
dienām. Valentīndienā viens otru pārsteidzam ar kādu mīļu 
dāvaniņu un cenšamies pavadīt pēc iespējas vairāk laika kopā, jo 
ikdienā tas nesanāk.
Ieva un Ivo – šogad mums šī diena izvērtās ar kopīgām romantiskām 
vakariņām, dāvaniņām, skaistiem ziediem, saldumiem, filmu 
vakaru un, protams, labi pavadītu laiku.
Lai arī šie svētki jau ir pagājuši, ir vērts atcerēties, ka mīlestību 
var izrādīt vienmēr, un, ja paši to vēlas, katra diena var kļūt par 
Valentīndienu.

Annika un Endijs

Ieva un Ivo

Kristiāna un Roberts
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Godīga spēle
Monta Lešče 10.c

Kuram gan klasē nav 
bijis gadījums, kad kāds 
nofotografē kontroldarbu? 
Visiem. 
Sakot, ka 100% noliedzu 
kontroldarbu fotografēšanu, 
būtu melots. Pati esmu 
saņēmusi kontroldarba  
attēlus un mācījusies no 

tiem. Tajā brīdī neko sliktu tur neredzēju, 
jo fotografētie darbi bija priekšmetos, 
kuri mani neuzrunāja. Tagad pati saprotu, 
ka daudz vērtīgāk ir tad, ja laicīgi sāc jau 
gatavoties un atkārtot. Protams, laika 
neatliek tik daudz kā pirms tam, bet ar to 
ir jārēķinās. Pat rakstot špikerus ir labi, 
jo tā atkārtojam. Bet vienkārši iemācīties 
vienu kontroldarbu neredzu vairs jēgu, jo 
mēs nepārstājam mācīties un atkārtot – 
tās tēmas pārklāsies periodiski. Arī cipari, 
kurus saņemam gala eksāmenos nenosaka 
mūsu nākotni, to nosaka mūsu zināšanas 
– izmantosim darbā tās, nevis savus 
sertifikātus. 
Ja tā padomā, kāds ir skolēnu mērķis skolā? 
Vai tikai aizpildīt skolas solus un tikties ar 
draugiem, un kad nāk kāds kontroldarbs, 
“iekalt” zināšanas galvā, iegaumēt pareizās 
uzdevumu atbildes un pēc tam tās laimīgi 
aizmirst ar domu, ka vairs nevajadzēs? 
Ar dzīvi skolā nekas nebeidzas. Tieši otrādi 
– tas ir tikai sākums. Vai arī augstskolās 
domājam šādi šmaukties? Vai arī strādājot 
algotu darbu, centīsimies iegaumēt pareizo 
darbību secību? Nē, jo tieši tur mums būs 
jāizmanto savas zināšanas, kuras gūstam 
mācoties un studējot. Tad kāpēc gan tagad 
nemācīsimies būt godīgi gan pret sevi, gan 
skolotāju? Patiess prieks un lepnums ir 
saņemt labu atzinību, zinot, ka esi mācījies, 
nevis priecājoties par atzīmi, kuru esi 
ieguvis melojot pats sev, jo apkrāp Tu ne 
jau skolotāju, bet sevi.
Lai uzzinātu citu viedokli par kontroldarbu 
pārsūtīšanu skolēnu vidū, tēmu “Godīga 
spēle” es izanalizēju no skolēna, skolotāja 
un absolventa skatu punkta. 
SKOLOTĀJI:
Arnolds Šablovskis un Lilita Lepse
Cik bieži Jums nākas cīnīties ar 
kontroldarbu fotografēšanu un to 
pārsūtīšanu skolēnu vidū?
L.L.: Domāju, ka neviens nenoliegs, ka ,, 
špikošana”  nav šī gadsimta sasniegums- tā 
eksistējusi arī tajos senajos laikos, kad pati 
sēdēju skolas solā. Tikai tad nebija mobilo 
un tie, kas rakstīja ,,špikerus” patiesībā 
apguva 2 lietas: prasmi atlasīt svarīgāko 
informāciju- rakstīt konspektu-  un, pašam 
to neapzinoties, arī  iemācījās uzdoto. 
Mūsdienās tas viss izpaliek: pateicoties 
mobilajam un ,,ieslēdzot” tikai mehānisko 
atmiņu, labākajā gadījumā iemācās atbilžu 
variantu kombinācijas. Ikdienā ar šo 
problēmu  saskaras ikviens no pedagogiem. 
Ja runājam konkrēti par pārbaudes darbu 
fotografēšanu, tad atklāts ir jautājums- 
kādā ceļā skolēni tos iegūst, jo neviens 
no skolotājiem, cik man zināms, ne mūsu 
skolā, ne arī kādā citā pārbaudes darba 
laikā mobilos telefonus izmantot neļauj. 
Tātad kāds ir secinājums? Negodīgā, 
varētu pat teikt skarbāk - zagšanas ceļā, 
jo, manuprāt, nekā citādāk nevar nosaukt 
faktu, ka, izmantojot skolotāja uzticēšanos, 
skolēns ir spējīgs parakņāties kabineta 
skapī esošajās mapēs ar vilinošo uzrakstu 
,,Pārbaudes darbi” vai arī kamēr dali 
darbus vieniem, otrie aiz muguras  jau 
aktīvi ,,strādā”, lai pārfotografētu. Ir arī, 
protams, citi scenāriji. Kāds nākamais 

piespiest šim, ne tik vieglajam darbam! 
Šī attieksme veikt jebkuru darbu apzinīgi 
nāk līdzi jau no mazotnes. Pie iepriekšējā 
jautājuma jau par to runāju. Protams, tas 
ir atkarīgs vēl no tā, ko skolēns domā darīt 
nākotnē. Ja saprot to, ka ir jāiegūst laba 
izglītība un no tā būs atkarīga skolēna 
dzīve, tad negodīgi nerīkosies. Nevar 
cerēt, ka 12. klasē saraus un nokārtos labi 
eksāmenus, tas neizdosies, jo smadzenes 
jātrenē nepārtraukti.
Pieļauju, ka skolotāja pienākumos 
neietilpst cīniņš ar mobilajiem 
telefoniem. Kura, Jūsuprāt, 
pienākums ir cīnīties pret skolēnu 
negodīgo rīcību? Vai tā ir vecāku 
atbildība?
A.Š.: Daļai skolēnu mobilais telefons 
stundā traucē strādāt, sekot līdzi, jo 
stundas laikā nodarbojas ar citām lietām: 
sūta sms, lasa kaut ko utt. Īsi sakot, skolēna 
smadzenes darbojas citā sfērā. Tā, protams, 
neko iemācīties nevar, jo galvenais mācību 
darbs notiek stundās. 
L.L.: Jā, tiešām nedomāju, ka cīniņš 
ar mobilajiem būtu svarīgākais, ar ko 
nodarboties prestižas skolas, par kādu var 
uzskatīt Valsts ģimnāziju, pedagogiem, 
pie tam, atļaušos atgādināt, ka katram no  
Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas audzēkņiem 
saistoši ir iekšējās kārtības noteikumi, 
kuros šim jautājumam veltīts  2.3. punkts 
(atcerieties – nezināšana neatbrīvo no 
atbildības!). Tomēr uzskatu, ka skolotājiem 
jābūt vienotiem savās prasībās un jāreaģē 
uz jebkurām konstatētajām negācijām, arī 
pret skolēnu negodīgo rīcību. Uzskatu, ka 
nav labu vai sliktu cilvēku, ir tikai – laba 
vai slikta rīcība un par katru izdarīto 
vai neizdarīto lietu atbildība jānes tās 
darītājam, pie tam- cilvēks nevar kļūt 
atbildīgs, ja viņam neļauj  to uzņemties.  
Dažas klases ir lēmušas par “telefonu 
kastes” izveidi. Kaste, kurā pirms 
katras mācību stundas ir jāievieto 
savs telefons. Vai, Jūsuprāt, tas ir 
labs risinājums? Ja jā, kādēļ Jūs to kā 
metodi neizmantotu savās stundās? 
Vai varbūt šādam noteikumam 
būtu jābūt skolas iekšējās kārtības 
noteikumos?
A.Š.: “Telefonu kastes” nav pārāk labs 
risinājums, jo būs skolēni, kuri kastē 
ievietos citu telefonu. Jā, es noteikti atbalstu 
noteikumus, ka stundu laikā telefonam 
nav jāatrodas uz sola. Ja telefonu būtu 
jāizmanto stundā, tad skolotājs aicinātu tos 
izņemt no somām un nolikt uz galda.
Sākumā droši vien ļoti daudzi skolēni 
iebilstu pret telefonu lietošanas 
ierobežojumiem. Vai Jums nešķiet, 
ka par spīti tam, skolotājs ir tas, 
kuram jādiktē noteikumi?
L.L.: Domāju, ka citi arī man piekritīs, ka 
telefona lietošana nav tikai ar mīnus zīmi, 
jo tos iespējams izmantot arī  mācību 
procesa laikā, piemēram, pārfotografējot 
tekstus vai attēlus, kurus izmanto, strādājot 
grupās. Kā jebkurš jauninājums, arī 
telefona lietošanas radikāli ierobežojumi 
sākotnēji, nenoliedzami, līdzi nestu 
zināmus iebildumus. Jautājums, kā mēs 
to protam paskaidrot, argumentēt. Un 
patiesībā to pat nevajadzētu darīt, ja vien 
katrs ievērotu tos noteikumus, kuri pastāv 
jau šobrīd.
Ko par to domā absolventi, stāsta Jurģis 
Krugļikovs un Kristaps Kaugurs.
Cik nopietni un apzinīgi pret 
mācībām un mājasdarbiem izturējies 
Tu un Tavi skolas biedri, kad mācījies 
skolā? Vai, Tavuprāt, attieksme bija 
nopietnāka, atbildīgāka vai tomēr 
tāda pati kā skolēniem šodien?

K.K.: Es, tāpat kā mani skolas biedri, pret 
skolas pienākumiem izturējos ar dažādu 
atbildības sajūtu – pildījām mājasdarbus, 
rakstījām pārbaudes darbus, dažkārt arī 
slinkojām un šmaucāmies. Nedomāju, 
ka mēs bijām īpaši labāki vai sliktāki par 
šodienas skolēniem.
Man pašam vienmēr bijusi “viegla galva”, un 
ar mērenu piepūli mācības man  vienmēr 
padevušās. Tiesa, arī es dažkārt šmaucos. 
Ir rakstīti gan špikeri, gan veidoti audio 
ieraksti ar atbilžu konspektiem, ne reizi 
vien ir ļauts “norakstīt” blakussēdētājiem. 
Interesanti, ka darbs, ko ieguldījām špikeru 
sagatavošanā, nereti bija visefektīvākais 
mācību līdzeklis, jo, lai sagatavotu špikeri, 
Tev informācija ir jāizlasa, jāizkonspektē, 
jāpadara kompakta un jāuzraksta smalkā 
drukā. Beigās, atnākot uz kontroldarbu 
secini, ka vajadzība pēc špikera ir zudusi. 

Ja tev jāsalīdzina skolēni tad 
un tagad,  vai, Tavuprāt, viņi ir 
kļuvuši necienīgāki pret mācībām, 
skolotājiem? Ko Tur var vainot?
J.K.: Tā viennozīmīgi ir grūti atbildēt, jo 
neesmu bijis iesaistīts mācību procesā tā 
klasiskajā izpratnē. Tas, ka šobrīd ir daudz 
vairāk lietu, kas “palīdz” novērst uzmanību 
un iespējas, kam nodoties brīvajā laikā, ir 
neapšaubāmi. Cieņu pret mācību procesu 
samazina arī fakts, ka tikai retais zina, ar 
ko dzīvē gribēs nodarboties, pārējie “slīd” 
caur procesu, cerot, ka atbilde pati radīsies, 
tāpēc pastiprinātu vērību nepievērš kādai 
konkrētai jomai.
Kā Jūs “apgājāt” kontroldarbus? 
Rakstījāt špikerus vai cītīgi 
mācījāties? Fotografēt tad vēl nebija 
aktuāli. 
J.K.: Kad biju vidusskolas pēdējos gados, 
tad fotografēt jau kļuva aktuāli, bet līdz 
tam, protams, rakstīti špikeri bija klasika, 
tad vienmēr bija apkārtējo klases biedru 
darbi, ar kuriem salīdzināt atbildes. Tomēr 
kopumā ņemot biju no tām klasēm, kurās 
labi mācīties ir prestiža jautājums, nevis 
vecāku uzspiesta lieta, tāpēc špikošana bija 
aktuāla tikai izmisuma brīžos.

Skolēni nereti viegli izbrauc cauri 
skolai, bet kas notiek, nonākot 
augstskolā? Vai arī tur tikpat viegli 
var nošmaukt kontroldarbus, vai tur 
patiesi ir jāsāk mācīties?
K.K.: Manuprāt, jau uzdotais jautājums 
demonstrē aplamību, kas iespējams ir 
visa šī procesa saknē – tavas mācības nav 
nepieciešamas skolotājam vai vecākiem, 
tās nākotnē vajadzēs TEV! Ja pamatskola ir 
obligāta, tad vidusskola un augstskola vairs 
nav – ej un krāmē malku, ja neinteresē!  
Bet, ja nopietni, tad svarīgs aspekts ir cits 
– mūsu skolas un augstskolas neiemāca 
cilvēkam studēt, formulēt savu viedokli 
un to paust. Uzsākot studijas Zviedrijā, 
man bija pavisam no jauna jāapgūst veids, 
kā mācīties un analizēt informāciju, lai 

gan jau iepriekš veiksmīgi biju pabeidzis 
prestižu augstskolu Latvijā. Es tiešām lielas 
cerības lieku uz jauno izglītības satura 
reformu, kam šis robs mūsu prasmēs būtu 
jāaizlāpa.
Vienīgais, ko varu ieteikt tiem, kas skolas 
solā sēž pašlaik: “Mācieties mācīties 
patstāvīgi, iegūstiet papildus zināšanas 
ārpus stundām un iesaistieties, piemēram, 
debašu kustībā!” Nav jābūt “zubrilai” 
un spīdošam visos priekšmetos, bet, 
manuprāt, skolas plašajā piedāvājumā 
ikviens spēj atrast kaut ko tādu, kas patiesi 
aizrauj un ko ir prieks izzināt padziļināti. 
Prasme mācīties, iespējams, ir svarīgāka 
par pašām zināšanām, jo jāmācās jums būs 
visu atlikušo mūžu.
Ko tu varētu ieteikt skolēniem, 
lai motivētu viņus mācīties un 
pārliecinātu, ka kontroldarbu 
fotografēšanai nav vietas ģimnāzijā? 
J.K.: Pēc skolas beigšanas, uzsākot savu 
profesionālo karjeru, vairs nebūs, kur 
nošpikot. Pat ja kādu laiku izdosies, tas 
tomēr nav ilgtermiņa risinājums. Tāpēc 
noderīgi apgūt spēju mācīties, meklēt 
informāciju un gūt sapratni, tās arī ir tās 
lietas, kam ir nozīme darba tirgū.
K.K.: Skolēnu šmaukšanās skolas 
pārbaudījumos ir fenomens, kas vienmēr 
ir bijis un  droši vien vienmēr pastāvēs. 
Mainās tikai tehnoloģijas un veidi, kas tiek 
izmantoti šim nolūkam. Esmu pārliecināts, 
ka ar nelielu piepūli arī skola sapratīs, 
kas darāms – vai nu palūdzam telefonus 
atstāt pie klases ieejas, vei arī veidojam 
uzdevumus tā, lai šāda špikošana būtu 
bezjēdzīga.
Piemēram, Stokholmas universitātē mums 
bija 24 stundu mājas eksāmeni – jautājumus 
Tev atsūta e-pastā un Tavā rīcībā ir gan 
bibliotēka, gan viss interneta piedāvājums. 
Ja esi attiecīgo vielu mācījies, tad viss 
minētais Tev palīdzēs, bet, ja gāmatu atšķir 
pirmo reizi, tad visu atvēlēto laiku iztērēsi, 
lai iemācītos to, par ko ir jautājums.
Mūsdienās izšķiroši ir nevis no galvas 
zināt abinieku iedalījumu, bet prast šo 
informāciju ātri atrast, piemēram, vied-
telefonā vai, ja nepieciešamas, jautājumu 
nofotografēt un aizsūtīt kādam kolēģim, 
kurš spēj palīdzēt. 
Skolēnu viedokli pauda Marta Bažejeva 
no 9.b un Rihards Zīverts no 12.b klases.
Cik bieži gadās, ka skolasbiedri vai 
klases biedri nofotografē un pārsūta 
citiem kontroldarbus?
M.B.: Tā gadās praktiski katrā kontroldarbā. 
Ja skolotāja nav īpaši pateikusi, ka 
kontroldarbi citām klasēm vai cilvēkiem, 
kas nāks konsultācijās, atšķirsies, noteikti 
būs kāds, kas kontroldarbu nofotografēs.
Vai Tu to atbalsti? Kāpēc?
R.Z.: Kā skolēns - atbalstu. Uzskatu, ka 
skolā ir tieši tādi paši izdzīvošanas likumi 
kā ārpus skolas - kamēr nedari kādam 
pāri, tikmēr saprāta robežās jāprot gūt pēc 
iespējas labākus rezultātus jebkādā veidā. 
Atcerēsies tikai tos, kas gūs augstākos 
rezultātus un nevienam neinteresēs - 
vai tu stundām vakaros mācījies, vai 
vienkārši nošpikoji. Gala atzīmes atestātā 
tomēr ir svarīgas, lai pēc tam iestātos 
kādā labā augstskolā. Dzīvē tāpat katrs ar 
savām zināšanām pēc skolas nonāks tur, 
kur katram ir jānonāk, jo atzīmes nebūt 
neparāda cilvēka patiesās prāta spējas.
Vai, Tavuprāt, tas nav negodīgi pret 
tiem, kuri sūta, jo, ja nākamajiem 
ir priekšrocības, jo tie zina, par ko 
būs kontroldarbs, tad pirmajiem 
vajadzēja paļauties tikai uz savām 
zināšanām?
M.B.: Es uzskatu, ka tas ir katra paša 

secinājums? Nav apgūtas elementāras 
cilvēciskas lietas: cieņa pret darbu- savu un 
skolotāja, godīgums, toties lieliski ,, rullē” 
divkosība; netiek ievēroti skolas iekšējās 
kārtības noteikumi, kas paredz, ka, stundai 
sākoties, mobilie ir izslēgti.
Kāpēc, Jūsuprāt, skolēni tā rīkojas? 
Jo tas ir vieglāks veids, kā iegūt labu 
atzīmi?
A.Š.: Jā, tas ir vieglākais ceļš labas atzīmes 
iegūšanai. Grūtāk ir stundās sekot līdzi, 
saprast, attīstīt iemaņas uzdevumu 
risināšanā. Bet tas ir negodīgs veids un 
nodara ļaunumu pašam skolēnam, un 
arī tas ir negodīgi pret citiem skolēniem, 
kuri mācās. Tāpēc skolotājiem šī negodīgā 
darbība ir jāapkaro.
Vai ar šo problēmu būtu jācīnās? 
Ja jā, kādas varētu būt metodes, lai 
novērstu kontroldarbu fotografēšanu 
un to pārsūtīšanu?
L.L.: Atbildot uz šo jautājumu, varbūt sākšu  
ar pretjautājumu. Mūsu skolas devīzē 
ierakstīti 4 maģiski atslēgas vārdi, trīs no 
kuriem rodami jau skolas nosaukuma 
abreviatūrā LVG: lepnums, vienotība, 
gods un ceturtais – atbildība. Vai lepnums 
ir - pa kluso, blēdoties iegūt savā rīcībā 
kontroldarbu un padižoties pārējo priekšā? 
Vai vienotības spēks-  slēpjas faktā nenodot 
,,fotomākslinieka” vārdu vai pārsūtot 
darbu tālāk? Vai gods ir-  uz skolotāja 
aizrādījumu, kurš pieķēris skolēnu špikojot, 
atbildēt ar pretaizrādījumu, ka skolotājs, 
lūk, traucē, jo viņš taču vēlas strādāt? Vai 
atbildība ir-  neievērot, ignorēt skolas 
mācību sasniegumu vērtēšanas nolikumu 
un iekšējās kārtības noteikumus, gaidot, ka 
skolotājs nemitīgi atgādinās par pārbaudes 
darba rezultāta uzlabošanas termiņu beigu 
tuvošanos un katras stundas sākumā 
aizrādīs par mobilajiem telefoniem? Man 
tomēr gribas domāt, ka uz skolu nākam 
ne jau lai cīnītos, bet gan lai sadarbojoties 
mācītos viens no otra, apgūtu ko jaunu, 
jo skola nav kaujas lauks… Lai izskaustu 
pārbaudes darbu fotografēšanu, var rīkoties 
arī pavisam radikāli, pieņemot gana 
nepopulāru lēmumu- likvidējot iespēju 
pārrakstīt tēmas noslēgumu darbus, kā tas 
notiek daudzās citās Latvijas skolās.
Vai pie iemesla nemācīties vainīgs 
ir skolotājs vai skolēns? Vai, lai šo 
problēmu labotu, būtu jāvēršas pie 
vecākiem?
L.L.: Mums kaut kā ļoti vienmēr 
gribas meklēt vainīgos… Atbilde uz šo 
jautājumu, manuprāt, nav ne vienkārša, 
ne arī viennozīmīga. Ja ticam japāņu 
zinātniekiem, tad cilvēks kā personība 
noformējas līdz 5 gadu vecumam. Tātad 
būsim godīgi  – kur mēs līdz šim vecumam 
katrs bijām – bērnudārzā, ģimenē vai 
skolā, kas mūs audzināja?  Tā kā vēlme 
mācīties vai gluži pretēji nemācīties 
lielā mērā atkarīga no mums pašiem, no 
mūsu iekšējās motivācijas. Uzskatu, ka 
vidusskolā, kad lielākā daļa audzēkņu 
jau sasnieguši pilngadību, atbildība par 
padarīto/nepadarīto 100% jāuzņemas 
katram pašam. Pamatskolā gan situācija ir 
mazliet cita un nepieciešamības gadījumā 
iespējama vēršanās arī pie vecākiem.
No kā atkarīgs ir tas, vai skolēns 
cītīgi mācās un paļaujas uz savām 
zināšanām, vai uz cerību iegūt foto ar 
kontroldarba uzdevumiem?
A.Š.: Skolotājs nevar iemācīt tos skolēnus, 
kuriem nav motivācijas mācīties, kuri 
negrib mācīties, nespēj sevi arī dažkārt 

lēmums – sūtīt vai ne. Tas patiesībā ir 
negodīgi pret abām pusēm, bet, manuprāt, 
visvairāk cieš tieši saņēmējs. Vērtējumu, 
protams, var iegūt labāku, bet zināšanas – 
nevar.
Vai Tev arī nešķiet, ka tas ir negodīgi 
pret skolotāju? Viņu mērķis ir Jums 
iemācīt vielu tā, lai Jūs to saprastu un 
to pierādītu, rakstot kontroldarbu. 
Tas ir vējā izsviests darbs, jo Jūs 
speciāli iemācāties konkrēto 
kontroldarbu, nevis visu vielu. Viņi 
arī cenšas.
R.Z.: Domāju, ka skolotājiem tie mērķi 
tomēr ir dažādi, jo arī viņi nav naivi 
un saprot, ka špikošana bija, ir un būs. 
Protams, var novērot to, ka mūsu paaudze, 
iespējams, degradējas tādā ziņā, ka nezina 
daudzas ļoti elementāras lietas. Darbojas 
princips - kaut kā nošpikošu, nepārbaudīšu, 
kā būs - tā būs, ka tik sekmīga atzīme. Pēc 
tam labot tik nekvalitatīvus darbus vēlos 
vakaros noteikti nav prieks, taču kādam 
arī tas ir jādara. Jānovērtē arī tas, ko dara 
skolotāji.

Vai Jums klasē kādreiz ir pārsūtīts 
kontroldarbs? Ja jā, vai tad Jūs sūtat 
visiem klasesbiedriem? 
R.Z.: Visās klasēs ir pārsūtīti kontroldarbi. 
Bez izņēmumiem. Līdz visiem klases 
biedriem gan šie darbi nenonāk, jo katrs 
vienmēr un visur tomēr rūpējas par sevi un 
sev tuvākajiem cilvēkiem. Visu klasi tomēr 
par tik tuviem cilvēkiem laikam uzskatīt 
nevar, un tas ir tikai normāli.
Vai, Tavuprāt, kontroldarbu 
pārsūtīšana nav negodīga rīcība 
pret tiem, kas patiesi mācās? Vai 
iepriekš izpildot kontroldarbu, kura 
uzdevumus esi saņēmis fotogrāfiju 
veidā, nav melošana pašam sev?
M.B.: Protams, ka tā ir negodīgi. Ļoti 
bieži gadās, ka skolēns, kas ir mācījies 
saņem zemāku vērtējumu nekā cits, kas 
kontroldarbu ir ieguvis iepriekš. Šādi iegūts 
vērtējums neparāda patiesās zināšanas. Kā 
jau minēju, par vislielākajiem zaudētājiem 
šajā gadījumā es uzskatu tos, kuri nav 
mācījušies, bet vienkārši pārrakstījuši 
kontroldarbu. Es uzskatu, ka skolā ir 
jāiegūst zināšanas, nevis jādzenas pēc 
atzīmēm.

R.Z.: Šajā ziņā mana sirdsapziņa vismaz ir 
mierīga un naktīs pagulēt varu. Protams, 
ka špikošana nav godīga rīcība pret tiem, 
kas mācās, taču daudz kas dzīvē nav godīgs 
un ir jāprot šad tad paļauties ne tikai uz 
zināšanām, bet arī uz risku. Kas neriskē - 
nevinnē, vai ne? Tas gan nenozīmē, ka es 
atbalstu špikošanu un mudinu citus špikot. 
Cepuri nost tiem, kas spēj savu laiku 
sakārtot tā, lai tiešām veiksmīgi sagatavotos 
kontroldarbiem arī bez špikošanas.
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Pavasaris - starta šāviens maratonam

Ēnu meklējot

Elizabete Jansone 10.b

Katrīna Madara Stadgale 12.c

Kā ikkatru pavasari, valstī, pilsētās un 
skolās notiek dažādi pasākumi, lai palīdzētu 
skolēniem nonākt pie secinājuma, ko tad tie 
īsti vēlas darīt nākotnē. Kāpēc pavasaris?! 
Godīgi, konkrētu atbildi nemācēšu teikt, 
taču, manuprāt, tas ir tāpēc, ka pavasaris 
ir tāds kā starta mēnesis maratonam 12. 
klašu skolēniem, ko sauc arī par skolas 
absolvēšanu. Tas sevī ietver pārdomas, 
par ko skolēns vēlas kļūt nākotnē, 
augstskolas izvēle, eksāmenu kārtošana un 
tā arvien tālāk un tālāk.  Arī mūsu skola 
deva mums, skolēniem, šo iespēju kaut 
nedaudz ieskatīties universitāšu dzīvē un 
atvieglināja šo tik ļoti grūto jautājumu- 
par ko TU vēlies kļūt nākotnē?  Tieši tāpēc 
24. februāra rītā devāmies uz Rīgu, lai 
paviesotos dažās universitātēs, pēcāk ejot 
uz izstādi „Skola 2017”.

Tā kā mums bija tā iespēja 
doties uz universitātēm, 
lai redzētu to darbību 
un iepazītos ar tām 

tuvāk, pirmā ekskursija mums norisinājās 
Latvijas Universitātes jaunuzceltajā 
Dabaszinātņu fakultātē. Ieraugot skolu, 
es jau biju pārsteigta, jo tā bija ļoti laba 
arhitektūras ziņā. Dodoties tālāk un ieejot 
iekšā pašā universitātē, man bija sajūta 
kā redzētajās ārzemju filmās. Viss bija tik 
mūsdienīgs, jauns. Acumirklī domāju, 
vai nebūtu kāda iespēja, kāda nozare, ko 
apgūt, lai mācītos šajā skolā. Mūs izvadāja 
pa universitātes nozīmīgākajām vietām, 
pabijām gandrīz visos tās stāvos, tikām 
iekšā dažādās laboratorijās un beigu beigās 
uzkāpām arī uz Latvijas Universitātes 
jumta. No tā varējām vērot praktiski visu 
Rīgas panorāmu, iespaidīgs skats, it īpaši, 

ja debesis ir skaidras un spīd saule, kā tas bija tajā dienā. Ekskursijas vadītāja mums 
izstāstīja nedaudz universitātes vēsturi un iepazīstināja ar tās nākotnes plāniem. Varu 
teikt, ka sagaidāms kas ļoti iespaidīgs un Latvijā nebijis. Lai arī šajā fakultātē nevaru 
apgūt iecerēto profesiju, noteikti gribētu mācīties tieši šajā skolā un nenoliedzu, ka tas ir 
pārsvarā skolas estētiskā izskata dēļ.
Nākamā pieturas vieta bija Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas izglītības tehnoloģiju 
centrs. Tur mēs vairāk darbojāmies praktiski. Tas ir, devāmies uz dažādām simulāciju 
telpām. Tajās atradās lelles, kas izgatavotas speciāli apmācībām medicīnas studentiem. 
Tās bija reālos cilvēku izmēros pat dažāda tipa: pieaudzis cilvēks, jaundzimušais, bērns un 
tā tālāk. Ar tām var veikt dažādas manipulācijas, piemēram, pieņemt dzemdības, mērīt 
pulsu, elpināt, spricēt un vēl daudz kā cita. Manas ekskursantu grupas vadītājs bija šīs 
skolas students. Man patika, kā viņš visu stāstīja, rādīja, jo varēja just, ka ārsta profesija 
viņam ir sirdsdarbs. Tuvojoties ekskursijas noslēgumam, mums notika tāda kā mazā 
lekcija par studiju iespējām Rīgas Stradiņu universitātē. Tā kā lielākā daļa no tur esošajiem 
vēlas saistīt savu nākotni ar medicīnu, šis temats mums tika izklāstīts plašāk. Noslēgumā 
varu teikt, ka šī ekskursijas daļa man patika vislabāk, jo daudz varējām darboties praktiski, 
izmēģināt savus spēkus, uzdot jautājumus tieši par konkrēto tematu. Arī cilvēki, kas mūs 
uzņēma, bija gana pretimnākoši, laipni, un man radās ļoti labs iespaids.
Trešā un pēdējā apskates vieta, kur devāmies šajā ekskursijā, bija ikgadējā starptautiskā 
izstāde „Skola 2017”, kas norisinās izstāžu centrā Ķīpsala. Tajā atradās gan dažādu Latvijas 
universitāšu stendi, gan arī ārzemju. Lai arī es biju cerējusi iepazīties vairāk ar kādu 
ārzemju skolu piedāvājumu,  sapratu, ka laikam esmu neīstajā vietā, jo izstāde nebija tik 
starptautiska. Taču piedāvājums bija ļoti plašs, ja vēlies studēt Latvijā, sākot ar dažādām 
koledžām un beidzot ar privātajām augstskolām. Stendu darbinieki bija ļoti pretimnākoši, 
runīgi, spējīgi arī tiešām palīdzēt. Tā kā man nebija īsti aktuāli izvēlēties augstskolu, jo 
zinu, ko un kur nākotnē vēlos apgūt, no skolasbiedriem dzirdēju tikai pozitīvas atsauksmes 
par šo pasākumu. Vienam nākotne kļuvusi skaidrāka, otrs jau izvēlējies studiju iestādi, 
bet vēl kāds cits tikai tagad sapratis, uz kuru pusi skatīties attiecībā uz studijām. Uzskatu, 
ka pasākums  bija noderīgs. Ja jārunā par personīgajiem iespaidiem, tad droši varu teikt, 
ka man vislabāk patika RSU stends un tā praktiskās darbnīcas. Bija dota lieliska iespēja 
ieskatīties zobārsta profesijas aizkulisēs, parunāt ar studentiem. Atklāti sakot, es ieguvu 
ļoti daudz no šīm sarunām. 
Droši varu teikt, ka brauciens bija izdevies. Pavadījām lielisku un zinību pilnu dienu 
galvaspilsētā, uzzinājām daudz jauna. Arī mans skats uz nākotni kļuva nedaudz gaišāks un 
mierpilnāks, jo beidzot sapratu, ko vēlos sasniegt savā turpmākajā dzīvē un kā būvēt savas 
karjeras kāpnes. Liels paldies skolai par šādu iespēju, paldies, ka  nedaudz atviegliniet 
skolēniem šo tik ļoti piņķerīgo jautājumu un nākat mums pretim! Ieteikums citām reizēm 
no manis, nedomājot pieņem un izmanto visas iespējas, ko Tev dod. Tu nekad nevari 
zināt, kad tas noderēs visvairāk!

Mūsu skola 15.februārī 
bija kā izslaucīta, jo daudzi 
ģimnāzisti bija devušies 
„ēnot” gan tuvu, gan tālu. 
Ēnu diena norisinās katru 
gadu visā valstī, dodot 
iespēju ikvienam skolēnam 
paplašināt savas zināšanas, 
izzināt pašiem savas vēlmes, 
veselu dienu iejūtoties sev 

interesējošas profesijas pārstāvja ādā. Ēnu 
diena palīdz saprast, vai izvēlētā nākotnes 
profesija reālā darbavietā ir tāda pati kā 
izfantazēta prātā. Iespējams, daudziem 
ēnu diena sagādāja apstiprinājumu par 
izvēles pareizumu, citiem – ļāva saprast, ka 
esošā karjeras izvēle nav piemērota, redzot, 
kā šiem profesijas pārstāvjiem jāstrādā 
ikdienā. Manuprāt, Ēnu diena ir īpaši 
vērtīga pirms lielās izvēles, kādu studiju 
virzienu izvēlēties. Tieši tāpēc ar pieredzi šī 
gada Ēnu dienā lūdzu dalīties divpadsmito 
klašu skolēnus: Gundaru Veitu no 12.b,  
Signi  Venškevicu un Agati  Pelnēnu no 
12.c klases.
Ko tieši „ēnoji”? 

likumu, Ēnu diena noritēja teorijas līmenī. 
Vispirms noskatījāmies prezentāciju 
par Latvijas NMPD, mediķu darba 
specifiku un ikdienu, kā arī uzzinājām 
dažādus interesantus faktus par šo 
profesiju. Pēc tam devāmies izpētīt, kas 
ātrās palīdzības mašīnai «vēderā». Bija 
iespēja iekāpt mašīnā, visu aptaustīt, pat 
izmērīt sev skābekļa daudzumu asinīs un 
asinsspiedienu. Mums pastāstīja par katru 
ierīci un intstrumentu. Pēc 
tam bija iespēja iemācīties 
(manā gadījumā atkārtot) 
pirmās neatliekamās 
palīdzības pamatus, 
piemēram, sirds masāžu, 
kas būtu jāzina ikvienam 
iedzīvotājam. Bija arī 
ekskursija pa dienesta 
telpām, iepazināmies ar 
galveno ārstu, dispičeriem 
un citiem darbiniekiem. 
A.P.: Ēnu diena noritēja ļoti ātri un 
interesanti, mēs iepazināmies ar Gunāru 
Ansiņu un visu viņa komandu. Mums 
bija iespēja plašāk iepazīties ar koncertzāli 
«Lielais dzintars», piedalīties sapulcēs 
un redzēt, kā darbs norisinās kokvilnas 
pārstrādes rūpnīcā «iCotton».
Cik ilgi Tev ilga „ēnošana”? 
G.V.: Ēnošana man ilga veselas septiņas 
dienas, jo devāmies uz Ameriku. No Rīgas 
izlidojām pirmdien, 13.februārī plkst. 6:40 
un Sanfrancisko ielidojām 13:05 pēc vietējā 
laika, taču gaisā pavadījām 13 stundas, 
tāpēc pirmajā brīdi bija grūti pierast pie 
vietējā laika. Sanfrancisko atradāmies 
3 dienas. Tālāk lidojām uz Atlantu, kur 
atradāmies 4 dienas.
S.V.: ”Ēnošana” noritēja apmēram 4 

G.V.: Es ēnoju Ģirtu Cēlāju, uzņēmuma 
NPK Expert vadītāju.
S.V.: Liepājas Neatliekamās medicīniskās 
palīdzības dienesta mediķus.
A.P.: Ēnoju Liepājas Domes priekšsēdētāja 
vietnieku Gunāru Ansiņu. 
Kā atradi šo vakanci? 
G.V.: Par šo vakanci man pastāstīja kāds 
paziņa, teica, lai pamēģinu pieteikties. 
Tā nu arī pēdējā stundā atlases dienā es 
pieteicos vakancei. 
S.V.: Mājaslapā www.enudiena.lv.
A.P.: Vakanci atradu pie skolas karjeras 
konsultantes Agitas Bargās. Viņa piedāvāja 
iespēju ēnot Domē, un tieši pie Gunāra 
Ansiņa bija 2 brīvas vietas, tāpēc arī 
pieteicos. 
Vai piesakoties bija kādas prasības? 
G.V.: Motivācijas vēstule bija jāraksta angļu 
valodā. Rakstīju, kādēļ vēlos vairāk uzzināt 
par biznesu un kā tas īsti tiek veidots dzīvē. 
Tā kā iepriekš mana dzīve kaut kādā mērā 
ir saistījusies ar biznesu un tamlīdzīgām 
lietām, uzrakstīju par savu pēdējo gadu 
pieredzi, sadarbojoties ar dažādiem 
uzņēmumiem un privātpersonām. Jau pēc 

pāris dienām mani uzaicināja uz interviju, 
kurā man uzdeva dažādus jautājumus gan 
par manu motivāciju, gan interesēm un 
līdzšinējo pieredzi.
S.V.: Vienīgā prasība, kas bija jāizpilda, lai 
“ēnotu” NMPD, bija uzrakstīt motivācijas 
vēstuli.
A.P.: Nē, atlika tikai pieteikties un varēju 
iet ēnot.
Kā noritēja „ēnošana”?
G.V.: Visas nedēļas garumā Amerikā 
sekoju līdzi viņa ikdienai - biznesa tikšanās, 
uzņēmuma vadīšana. Sanfrancisko 
apmeklējām gan prestižo Kalifornijas 
universitāti, kurā notika amerikāņu 
izgudrotāja Alana Amrona uzstāšanās 
studentiem, gan arī apmeklējām dažādus 
uzņēmumus biznesa attīstīšanas nolūkos. 
Pēc tam Atlantā tikāmies ar vairākiem 
ievērojamiem cilvēkiem no dažādiem 
uzņēmumiem, piemēram, The Home 
Depot. 
S.V.: Tā kā braukt līdzi uz izsaukumiem 
nepiederošām personām (kas nestrādā 
NMPD vai nav studenti, kas nokārtojuši 
vajadzīgos dokumentus) ir aizliegts ar 

stundas.
A.P.: Ēnošana ilga no 10:00 līdz aptuveni 
15:00.
Kādi iespaidi radās?
G.V.: Šīs nedēļas laikā ieguvu vērtīgus 
kontaktus, kā arī lielu pieredzi, kuru varēšu 
izmantot turpmākajā dzīvē.

S.V.: Pirmkārt, šī profesija prasa lielu 
fizisku piepūli. Viena maiņa ilgst 24 
stundas, un maiņas laikā vienai brigādei (2 
mediķi + šoferis) ir vismaz 17 izsaukumi. 
Uz izsaukumiem ir jānes līdzi smaga 
aparatūra, ap 30 kg vai pat vairāk. Ja 
pacients dzīvo  6.stāvā un mājai nav lifta, 
ar visu smago nastu jākāpj augšup pašam. 
Pacienti, kuri nav spējīgi staigāt, bieži jānes 
uz mašīnu, arī tas nav viegli, tāpēc ir jābūt 
labai fiziskajai sagatavotībai. Sievietēm 
tas noteikti ir lielāks izaicinājums nekā 
vīriešiem.
Otrkārt, šis darbs prasa garīgu un 
emocionālu izturību, arī ātru un kritisku 
domāšanu. Ne visi spēj panest tādus skatus, 
piemēram, kad autokatastrofās cietušie 
bezpalīdzīgi guļ, asinis, lauztus kaulus, to, 
ka cilvēks cieš un kliedz sāpēs. Manuprāt, 
labsirdība un vēlme palīdzēt cilvēkiem 
dod mediķiem spēku pieņemt pareizos 
lēmumus un izturēt pat visbriesmīgākos 
skatus.
Treškārt, ir jāprot komunicēt ar cilvēkiem, 
pacientu radiniekiem, kas uztraucas par 
cietušo un bieži traucē mediķu darbu. 

Jāprot uzdot pareizie jautājumi un jābūt 
saprotošam, pacietīgam un līdzjūtīgam 
darbā ar tiem, kam ir nepieciešama 
palīdzība.
A.P.: Pēc Ēnu dienas sapratu, ka katra 
darba diena šajā amatā ir ļoti aizpildīta, 
ir daudz tikšanos un sapulču, jāpieņem 
svarīgi lēmumi, jābūt daudz un dažādās 
vietās, kā arī jāsatiek 
daudzi cilvēki. Amats 
ir ļoti atbildīgs.
Vai šī Ēnu diena 
pavēra jaunu skatu 
un vēlmes uz Tavu 
nākotnes profesiju?
G.V.: Protams, šis 
brauciens manī atstāja 
lielu iespaidu savā 
nākotnes plānošanā. 
Šobrīd izvērtēju vairākus variantus par 
studijām ārzemēs, kā arī šī brauciena laikā 
uzzināju par dažādām iespējām studēt 
ASV.
S.V.: Es neteiktu, ka   šī Ēnu diena man 
pavēra jaunus skatus vai vēlmes, drīzāk 
tā man atgādināja to, ko es vēlos darīt ar 
savu dzīvi. Tā kā es mācos 12. klasē un jau 
pēc dažiem mēnešiem būšu absolvējusi 
vidusskolu, ir svarīgi saprast, kādu es sevi 
vēlos redzēt pēc pāris gadiem. Es vēlos 
palīdzēt cilvēkiem, vēlos būt laimīga, darot 
savu darbu, un to es varu sasniegt, apgūstot 
NMPD mediķa profesiju. Labi, ka ir tādas 
Ēnu dienas, kad mēs, skolēni, varam 
«piemērīt» profesijas un mazliet sakārtot 
domas.
A.P.: Pēc Ēnu dienas sapratu, ka darbs 
Domē nav domāts man, jo darbs ir pārāk 
atbildīgs un sarežģīts. 

Ko tālāk?
Dāvis Petrovics 12.b

Šo jautājumu vidusskol-
nieki, tajā skaitā es, 
dzird katru dienu. Un 
nu es jums pateikšu kaut 
ko pārsteidzošu – ES 
NEZINU! 
Vidusskolas trīs gadi 
paskrēja nemanāmi ātri. 
Tikpat nemanāma ir 

mana vēlme izlemt to, ko vēlos darīt visu 
atlikušo mūžu. Man ir 17 gadi, un es zinu, 
ka vēlos mācīties tālāk. Taču nu jau skola 
vairs var nebūt par velti.  Visi nemācās 
vienu un to pašu, un beigās nebūs jāliek tie 
paši centralizētie eksāmeni. 
Piedodiet skolotāja Sirotina, taču ķīmiķis 
nu es noteikti nebūšu. Es tā arī īsti neredzu 
atšķirību starp organisko un neorganisko 
ķīmiju – tas jau vien pasaka daudz. 
Nevaru arī teikt, ka mīlu pavadīto laiku ar 
matemātikas kladi. Es zinu, ka, kā skolotāja 
Puisīte saka - visu var atrast formulu 
lapā, bet man nemeklējas.  Fizikā es kaut 
kā tieku galā, bet, kad visa 3 gadu viela 
jāsaliek kopā, manas prasmes ir  ĻOTI 
stipri ierobežotas.
Ko mēs tikko noskaidrojām? Mans 
sauciens nav eksaktās zinības. Tieši tās, 

uzsāk tad, kad vairs nav īsti par ko runāt, 
ka sarunu biedrs vienkārši cenšas būt 
pieklājīgs un uzdot tev kādu aktuālu 
jautājumu, taču šis jautājums tikai iedzen 
diezgan pieklājīgā un aktuālā depresijā. 
Ko man atbildēt? Vai man nosaukt visus 
iespējamos studiju virzienus, kādus esmu 
apsvēris, vai arī vienkārši samelot? Mana 
pieredze rāda, ka melot ir visvienkāršākais. 
Tikai pasaki kādu virzienu, ko apsver, un 
klausītājs nomierināsies, jo viņš ir saņēmis 
savu pieklājīgo atbildi. Galu galā, ja tomēr 
neizvēlēsies šo virzienu, sarunu biedrs līdz 
pirmajai studiju dienai visticamāk jau būs 
aizmirsis, ko viņam teici.
Tagad gan klausies, mans mīļais, 
apmulsušais ģimnāzist – dzīvei ir tendence 
nokārtoties, neņemot vērā tavus plānus. 
Kā es to zinu? Tu noteikti biji plānojis līdz 
divpadsmitajai klasei kārtīgi izdomāt, ko 
darīt tālāk, un atrast sev tuvo nākotnes 
profesiju – tagad paskaties uz sevi. Dzīve 
tevi varbūt neņem vērā, un tā nemitīgi 
mainās un brauc pa kalniem un lejām. 
Vienīgais, ko mums atliek darīt, ir mācīties 
un izbaudīt braucienu. Ir jāmēģina un 
jādodas uz priekšu. Tev ir visas iespējas 
pavirzīt savu dzīves ceļu citā virzienā. Tikai 
jāizlemj, uz kuru pusi šis virziens vedīs.

kurās ģimnāzija specializējas. Bet klau, ne 
jau visi var būt zinātnieki. Un re! Esmu 
jau sašaurinājis nākotnes mācību iespējas. 
Man šķiet, ja tiešām neesi atradis sev tuvo 
virzienu, tad jāsāk izmantot izslēgšanas 
metodi.
Izslēgšanas metodi izmantojot, esmu 
nonācis tuvāk savām nākotnes iespējām. 
Diezgan labi protu angļu valodu, ar datoru 
māku apieties salīdzinoši veikli, man labi 
padodas komunicēt, bieži protu iegūt to, 
ko vēlos, un esmu pamanījis, ka, ja kaut 
ko iesāku, tad man nav tieksmes to atstāt 
pusratā. Apskatīju visdažādākās studiju 
iespējas Latvijā un ārvalstīs un atradu 
programmas, kuras man varētu patikt. 
Jāatzīstas, ja sāc meklēt – tad arī atrodi! Tas 
sāk pārvērsties par azartu, jo centies atrast 
pašu labāko, izdevīgāko un noderīgāko. Lai 
gan neesmu līdz galam izlēmis, es visiem 
divpadsmitajiem tiešām iesaku vismaz 
meklēt. Tas ir daudz labāk, nekā nedarīt 
neko un gaidīt kādu ziņu no augstākas 
varas, kura pavēstīs par pašu perfektāko 
studiju virzienu.
Bet ko darīt, kad neizbēgamais jautājums 
par nākotnes plāniem tiek uzdots? Es 
saprotu, ka sarunu par mācībām parasti 
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Karjera. Šķiet, ka to var 
veidot, tikai pabeidzot 
augstskolu vai labākajā 
gadījumā vidusskolu, bet 
patiesībā iespēja veidot 
karjeru slēpjas šajās skolas 

sienās. Katram ģimnāzijas skolēnam ir iespēja veidot 
skolēnu mācību uzņēmumu (SMU). Esmu 11. klases 
skolniece, un man ir pašai savs veiksmīgs mācību 
uzņēmums. Mācību uzņēmums tika dibināts 2016. 
gada oktobrī. Pašlaik uzņēmuma dalībnieki ir viens 
LVT skolnieks Dāvids Kokainis un divi mūsu skolas 
skolēni - es, Maija Ziemele, un Rūdolfs Kronlaks no 
11.c klases.
Uzņēmuma idejas tapšana ir visai interesanta. 
Es izaicināju Dāvidu audzēt ūsas un bārdu līdz 
Ziemassvētkiem, un viņš šo izaicinājumu pieņēma. 
Ar laiku viņš sāka izskatīties arvien briesmīgāk, 
tāpēc sāka lietot dažādus kopšanas līdzekļus līdz 
brīdim, kad radās ideja izgatavot pašam savus. Tā 
radās uzņēmums ar nosaukumu „Wild Beard”.
Kopš uzņēmuma dibināšanas līdz šim brīdim daudz 
kas ir izdarīts un piedzīvots. Decembra gadatirgū 
10. decembrī mūsu uzņēmums ieguva nomināciju 
„Labākais stends”, kā arī Goda rakstu no Ekonomikas 
ministrijas. Pašlaik piedalāmies konkursā „Start Up 
Strong”, kura galvenā balva ir ceļojums uz Silikona 
Ieleju Amerikā , un martā dodamies uz fināla 

kārtu. Esam izveidojuši video, kuram ir 5,5 tūkstoši 
skatījumu Facebook lapā. Par šo sasniegumu 
īpaši jāpasakās Rūdolfam. Tālāk ceram uz labiem 
panākumiem Vislatvijas noslēguma gadatirgū, kas 
paver iespējas arī uz starptautiskiem tirgiem.
Visas šīs lietas ir iespējams sasniegt arī jums, ja 
nākamgad vēlaties ņemt dalību un dibināt paši 
savus SMU. Tā ir lieliska iespēja:
strādāt komandā, 
iegūt pieredzi un kontaktus,
nedaudz nopelnīt,
iegūt zināšanas uzņēmējdarbībā
plānot finanses
papildināt savas runāšanas, prezentēšanas un 
pārdošanas prasmes.
Protams, ka SMU prasa laiku, enerģiju, patiesu 
atdevi, nervus un asaras, bet varu galvot, ka 
ieguldītais darbs atmaksājas vienreizējā pieredzē un 
prasmēs, kuras jūs nekad neiegūsiet, sēžot skolas 
solā.
Īpaši gribu aicināt 11. klases skolēnus paskatīties 
savas e-klases pastā un izlasīt to vēstulīti par ASV. 
Visiem, kuriem interesē uzņēmējdarbība, tā ir lieliska 
pieredze pavadīt veselu mēnesi Amerikā, mācoties, 
iegūstot draugus un sakarus un pilnveidojot sevi. 
Nepalaidiet garām šadu iespēju, sakot, ka nekur 
netiksiet, jo neesat tik gudri vai neprotat valodu tik 
labi. Galvenais ir mēģināt un piedalīties. Tu nekad 
nevari zināt, kādas iespējas iegūsi, kad beigsi stāvēt 
pie loga un atvērsi durvis.

Sāc veidot savu karjeru jau tagad! Mārtiņa Freimaņa atgriešanās 
Maija Ziemele 11.b Alise Tīdena 11.c

“Lai būtu tā – nejautā, jo atbildes ir tepat – klusumā. 
Lai būtu tā – nerunā, mums jānoķer tās divatā.”
To, ka atbildes ir jāķer klusumā, mums iemācīja 
neviens cits kā liepājnieks, mūziķis, dzejnieks, 
sapņotājs un vienkārši draugs – Mārtiņš Freimanis. 
Kā jau katru gadu, ģimnāzijas aktu zālē izskanēs 
pazīstamas dziesmas, kuras izpildīs vidusskolas 

klašu kori. Katru gadu tiek izvirzīts kāds komponists, grupa vai dziedātājs, 
kuram tiek veltīts koncerts. Šogad, 7. februārī, Mārtiņam apritēja 40 gadu 
jubileja. Tieši tāpēc mēs, ģimnāzisti, “Koru Karos 2017”, vēlreiz izdzīvosim 
dzīvi kā košumu, caur Freimaņa mākslas 
mīļāko veidu – mūziku. 
Katra klase paļaujas uz veiksmi un izlozes 
kārtībā izlozē kora krāsu, kārtas numuru 
un divas dziesmas (lēno un ātro), no kuras 
jāizvēlas viena. Klasei ir jāsniedz muzikāls 
un vizuāls priekšnesums, ko beigās novērtē 
izvirzītie žūrijas locekļi. Šogad pasākums 
notiks 13. aprīlī. Klases pašreiz nesniedz 
daudz informācijas par gatavošanos, apgalvojot, ka vēl ir laiks un 12. 
klasēm pašlaik primārais ir Žetonvakars. Tomēr par Mārtiņu…
Runājot par Mārtiņu Freimani, manuprāt, prāts nemaz nespēj novest pie 
kādas bēdīgas prāta šūnas. Pat fakts, ka Mārtiņš nu jau sesto gadu vairāk nav 
kopā ar mums, spēj apbēdināt 
tikai uz brīdi, jo viņš savas dzīves 
laikā cilvēkos ir radījis tik daudz 
pozitīvu emociju, ka tās ņem 
virsroku pār katru bēdīgo domu. 
Cilvēks- māksla, tāds Mārtiņš ir 
manās atmiņās. 
“Freimani, Tu pats maz zini, cik 
pasaulē reizēm pietrūkst Tava 
skaistā neprāta?! Tava sarežģītā 
vienkāršība un vienkāršā 
sarežģītība. Tava sirds, jā, bija 
sirds kā sirds, no miesas un 
asinīm, un ir tik neiedomājami labi, ka tev ar to vien nepietika,”  tā Mārtiņu 
Freimani piemin viņa labākā draudzene Maija Kalniņa, ar kuru arī es nesen 
runāju par mākslinieku. Runājot par Freimani, Maijas sejā smaids nezuda 
ne mirkli. Draugu viņa atceras ar prieku un ne reizi, grimstot atmiņās, 
nenoskums, to viņa ieteica darīt arī mums. Kā pilntiesīga liepājniece un 
Mārtiņa draudzene, Maija aktīvi iesaistās “Koru Kari 2017” priekšnesumu 
radīšanā, dalās ar stāstiem par dziedātāju, viņa personību un radošumu. 
Maija nebeidz uzsvērt to, ka nevajag domāt par Mārtiņu kā mirušu cilvēku, 
bet gan par draugu, un novēl ikkatram atrast sevī kaut ko “nepareizu”, 
jo tikai tā varot parādīt Mārtiņa Freimaņa mūziku. Veiksmi, izturību un 
radošus prātus! 

Pasaules slaveni, pašu zemē apjūsmoti, ar sabiedrībai zināmiem vārdiem, 
sejām un balsīm. Bet aiz redzamās un krāšņas maskas – parasti cilvēki. 
Cilvēki, kas mīl un kas kļūdās, kas spēj būt atklāti un īsti, un laikam tādēļ 
arī tik novērtēti.   
20 patiesi stāsti, kas iedvesmo, atklāj un pierāda, ka robežu nav un ka viss 
neiespējamais var kļūt iespējams. Darbs, gribasspēks, spītība un neatlaidība. 
Tieši šie vārdi caurvija 17.februārī notiekošo trešo radošo industriju 
konferenci, kuru arī dažiem ģimnāzistiem tika dota iespēja meklēt, atklāt 
un transformēties, lai iedvesmotu sevi un tālāk arī citus. 
Mārtiņš Sirmais tieši un atklāti, pavisam vienkārši dalījās savās domās par 
cilvēkiem, vidi un ēdieniem. Pavārs 1000 skatītāju priekšā uzdrošinājās 
dziedāt. Gundega Skudriņa mācīja drosmi nospiest durvju rokturus. 
“Nedaudz aizbraucis jumts paver vairāk zvaigžņu” un “Tā kā bija vairāk 
nebūs, tā kā ir, to vienmēr var mainīt”- iedvesmoja uzņēmēja un producente. 
Uz Ojāra Vācieša jautājumu “Kur tu ņēmi tik daudz laika pats sev apnikt?” 
atbildi skaidroja redaktore, mūsu skolas absolvente Agnese Kleina. 
Šīs un vēl citas domas konferences dalībniekus iedvesmoja visas dienas 
garumā. Liels paldies par iespēju smelties iedvesmu un noticēt sev, lai tālāk 
to dāvātu citiem! 
P.s. Pēc konferences ne tikai mans prāts bija domu pilns, bet arī mans 
piezīmju blociņš. Tādēļ vēlos padalīties tālāk arī ar jums ar dažiem domu 
graudiem, kas iedvesmoja mani, un ceru, ka iedvesmos arī jūs. 

Vai uzskati, ka radošuma konferencē 
arī jauniešiem ir ko meklēt, atklāt un 
transformēties?
Domāju, ka tieši jaunieši ir mērķauditorija, 
kuru šādas konferences vēlas sasniegt. 
Jaunieši uz pasauli lūkojas plašāk un 
atvērtāk, viņi redz, cik daudz iespēju ir 
šajā pasaulē. Daudzi pieaugušie stūrgalvīgi 
turas pie saviem uzskatiem, kuri jau sen 
ir novecojuši, un nevēlas neko mainīt. 
Domāju, ka jaunatnē ir liels potenciāls, 
tieši mēs būsim tie, kuri radīs nākotni. 
Tas ir lieliski, ka jauni cilvēki vēlas meklēt, 
transformēties un pierādīt sevi pasaulē, 
neskatoties uz savu vecumu.
Ja kādu dienu arī Tevi uzaicinātu piedalīties 
līdzīgā konferencē kā vieslektoru, par kādu 
tēmu un ar ko Tu dalītos, atrodoties uz 
skatuves vairāku simtu klausītāju priekšā?
Tas būtu liels pagodinājums uzstāties 
tādai auditorijai, noteikti trīcētu kājas! 
Pagaidām neesmu savā dzīvē tik daudz 
piedzīvojis un sasniedzis, lai izplūstu garā 
lekcijā. Taču laikam būtu gatavs padalīties 
ar to, cik ļoti mūsu domas ietekmē pasauli, 
kurā dzīvojam. Tas, ko visu laiku maļam 
savos prātos, realizējas dzīvē. Negatīvas 
domas rada negatīvus pārdzīvojumus un, 
protams, otrādi. Domāju, ka ir ļoti svarīgi 
pilnveidot savu domu gājienu, attīstīt to 
un ieviest tajā idejas, kuras cilvēkus un 
vidi mums apkārt veidotu pozitīvāku, 
laimīgāku un harmoniskāku.

Meklēt, atklāt un transformēties

Skolai 100!

Līga Kone 12.b

Ādolfija Ieva Litavniece 11.a 

Par godu skolas 
simtgadei, skolas avīze 
“Kliedziens” atklāj 
jaunu rakstu sēriju. 
Šoreiz tā tiek veltīta 
tēmai “Ģimnāzija 
paaudžu paaudzēs”. 
Varu droši teikt, 
ka Liepājas Valsts 
1.ģimnāzija ir mana 

skola paaudžu paaudzēs. Te strādāja mana 
vecmāmiņa, te mācījās mana mamma 
un šodien to ar lepnumu par savu skolu 
saucu es. Laika gaitā skolā ir notikušas 
pārmaiņas: mainījušies skolas nosaukumi, 
direktori, vizuālais izskats. Arī klašu telpas 
krasi atšķiras no manas vecmāmiņas 
aprakstītajām. Šodien tās ir modernizētas 
atbilstoši mūsdienu standartiem. Tomēr 
ir lietas, kas ir saglabājušās. Lepnums, 
vienotība un atbildība caurvij ģimnāziju 
visos tās laikos. 
Par savu laiku skolā stāsta mana 
vecmāmiņa un vācu valodas skolotāja 

Emīlija Celmiņa:
.„Pirmajā vidusskolā sāku strādāt direktora 
Ļaļika laikā. Mans darbs bija mācīt vācu 
valodu. Valodu mācīt nebija vienkārši, jo 
tas bija padomju laiks un pirmajā vietā 
tika nostādīta krievu valoda. Klasēs parasti 
bija divas grupas, grupa, kurai mācīja 
angļu valodu, un grupa, kurai mācīja 
vācu valodu. Darbs grupās atviegloja 
pedagoga darbu un deva vairāk laika 
individuālam darbam ar skolēnu. Mācību 
procesā man nebija nekādu grūtību. 
Programmas uzstādījums bija skolēniem 
iemācīt lasīt un tulkot svešvalodā, bet ne 
brīvi runāt. Bet mēs iemācījāmies arī to. 
Gatavošanās stundai gan stipri atšķīrās 
no tā, kā ir šodien. Katras stundas tēmu 
konspektējām, ar roku rakstot burtnīcā, 
izdales materiālus arī pārrakstījām tik 
reižu, cik bērnu bija grupā. Par kopēšanas 
iespējām pat neiedomājamies sapņot, jo to 
vienkārši nebija. Ar skolēniem sapratos, 
neskatoties uz to, ka vienu otru reizi gadījās 
arī pa kādam starpgadījumam. Skolēni 
saprata, ka svešvaloda ir jāmācās, jo daudzi 
gatavojās studijām. 
Tajā laikā mana klases telpa atradās 
pagrabstāvā blakus zēnu darbmācības 
galdniecībai. Skolēni valodā bija 
ieinteresēti, jo mēs mācījāmies dziedāt gan 
vācu, gan latviešu valodā. Ar savas klases 
skolēniem nodibināju radošu kolektīvu, 
kas toreiz saucās „Aģitbrigāde”. Tajā laikā 
tas bija ļoti aktuāli un pavēra iespējas. Mēs 

bieži uzstājāmies un republikas mērogā 
ieguvām godalgotas vietas. Kā vislielāko 
balvu ieguvām braucienu uz Vācijas 
Demokrātisko republiku. Tas bija prieks 
gan man, gan pašiem bērniem un viņu 
vecākiem.
Mana darba laikā skolā strādāja krietni 
skolotāji, kas pārdzīvojuši karu, badu, 
taisnību un netaisnību. Skolotāji 
nedrīkstēja kavēt stundas kaut kāda iemesla 
dēļ. Skolēniem bija dienasgrāmatas, kuras 
katru nedēļu vecākiem bija jāparaksta par 
esošām atzīmēm un uzvedību. 
Ilgāku laiku ar mani kopā strādāja vācu 
valodas skolotāja Šalka Linde. Ļoti labs 
darba biedrs un krietna skolotāja. Viņas 
mācītā skolniece Sandra Zeme (tagad 
Hermere) vēl šodien strādā mūsu skolā un 
māca vācu valodu. Domāju, ka skolotāja 
strādā tikpat labi kā viņas mācītāja.”
   Kad mana vecmāmiņa strādāja skolā, 
drīz vien savas skolas gaitas uzsāka mana 
mamma. 1979. gada absolvente Ieva 
Doniņa, kavējoties savās atmiņās, stāsta tā:
„Liepājas 1.vidusskolā es sāku mācīties 
1971.gada 1.septembrī 4.klasē. Uz skolu 
es gāju reizē ar mammu, viņa devās uz 
darbu, bet es uz mācību stundu. No rītiem 
uz grīdām gaiteņos un klasēs bija izkaisītas 
rīvēta parafīna skaidiņas, lai grīdas būtu 
tīras un spīdētu. Mana klase atradās otrajā 
stāvā. Klases kolektīvu veidoja vairāk 
nekā 40 audzēkņu. Ikdienā mēs staigājām 
formās. Meitenēm bija pussvārki un blūzes, 

Lai šis raksts būtu objektīvs, uzdevu pāris jautājumus arī vēl kādam ģimnāzistam, kurš 
apmeklēja konforenci. Kārlis Džeriņš no 12.b klases dalās savās pārdomās par  Subject 
Creativity 2017.  
Ko Tu ieguvi,  apmeklējot konferenci?
Konference man bija kā liels dzinulis un motivētājs, lai es turpinātu savā dzīvē meklēt 
un darīt lietas, kuras dara mani laimīgu. Šī bija lieliska iespēja uzklausīt dažādu cilvēku 
padomus, viņu atklājumus, ieteikumus dažādās dzīves jomās, kā arī iedvesmoties no viņu 
pieredzes, aizrautības un degsmes. Radās dažādi jautājumi, kurus uzdot pašam sev, un 
vēlme meklēt atbildes uz tiem.
Kura no runām Tevi visspilgtāk ietekmēja? Kādēļ?
Runātāji bija dažādi, citi ietekmēja vairāk, citi – mazāk. Grūti nosaukt vienu, jo lektori 
runāja par dažādām jomām. Vairāki eksperti deva vērtīgus padomus sava biznesa 
uzsākšanai un vadīšanai. Ēriks Ešenvalds lieliski demonstrēja, ar cik milzīgu mērķtiecību 
jādodas pretim savam mērķim. Mārcis Auziņš lika aizdomāties par to, ka tikai no 
dažādiem skatpunktiem varam ieraudzīt patieso ainu. Spilgti atmiņā ir palikusi žurnālista 
Sandija Semjonova uzstāšanās, kurā viņš rādīja vairākas kara fotogrāfijas, rādīja to, cik 
tālu cilvēks ir gatavs iet, lai piepildītu savu aicinājumu.
Kādēļ, Tavuprāt, ir vērts rīkot un apmeklēt šādus pasākumus?
Lai gan šī konference notika tikai trešo gadu, esmu pamanījis, ka šāda veida pasākumi 
notiek arvien biežāk. Domāju tas ir tādēļ, ka cilvēki aizvien vairāk grib izlauzties no 
ikdienišķā darba un pastāvīgās rutīnas, darīt to, kas pašam nav interesanti un saistoši, 
ir garlaicīgi. Šādi semināri kalpo kā lielisks iedvesmas avots, lai mainītu kaut ko savā 
dzīvē, lai sāktu domāt radoši un meklētu to, kas dzīvi padara pilnvērtīgu un laimīgu. 
Citu cilvēku sasniegumi un teiktais liek noticēt paša spējām, tas rada vēlmi piecelties no 
dīvāna un paveikt kaut ko lielisku. 
Lielākā daļa no publikas, kas apmeklēja šo pasākumu, bija krietni vecāka par Tevi. 

Šaubas ir tās, kas dzen uz priekšu./ E.Ešenvalds/
Šķērslis ir pretestība, kas rada gribasspēku./Dž.Skulme/
Svarīgi ir nevis iemācīties atrisināt konkrēto vienādojumu, bet gan vispirms 
saprast, kādu vienādojumu es vēlos atrisināt. /M.Auziņš/
Mūsdienu pasaulē ātri mainās vajadzības, bet lēni izpratne, kā tas sasniegt./Aija 
Tūna/
Katram rītam, kad tu esi lēmis piecelies, ir bijis iemesls./Lukas Lukoševičus/
Ja šaubies, tad vismaz dari to pārliecināti, jo radošs spēj būt tas, kurš nebaidās 
kļūdīties./ Ingūna un Holgards Eleri/
Šķērslis ir ceļš. /Andis Gauja/
Mūsu dzīve ir viena vienīga izvēļu ķēde, un bailes ir tās, kas mudina izdarīt šīs 
izvēles./ I.Teterovskis/
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Šoreiz radošā lapa nedaudz citāda. Aicinu jūs atgriezties laikā. Laikā, kad ģimnāzijā tapa to skolēnu radošie darbi, ko šodien jau sau-
cam par absolventiem. 

Pirmās vēstules smarža 
Pārdota velnam par ducīti asaru 
Pārdots! 
Maigākie pieskārieni purvos ar dēlēm zem viena  
dēļa slēpjas 
Skaistākie mirkļi un vietas, kur bijām, 
kā rūdītas naglas šķeļ krūškurvi manu 
Ieurbjas dziļi, nežēlo ārda 
Nakts vidū smēķēta cigarete zina vairāk  
par vaidu, kurš izlauzies tiklības ceļus 
mēs elpojām sinhroni 
bez nožēlas, sāpēm 
Pie velna tās pasaku pilis ar drātīm 
robotām, dzeloņos tītām 
samezglotām 
Pārdots! Velnam par ducīti asaru 
kurām es biju par lepnu.

Uldis Kristians Kalns  (2011.gada absolvents)

Kur vējš pret jūru pretī stājas, 
Tur mana skola, tur manas mājas. 
Augstumos putni sasit spārnus -  
Tur mana skola, tur manas mājas. 
Kur gadsimtos bruģi min cilvēku kājas, 
Tur mana skola, tur manas mājas. 
Liepa pret liepu uz sauli, kur griežas - 
Tur mana skola, tur manas mājas. 
Kur dziesma tik lepni šalc skaļāk kā mežs, 
Tur mana skola, tur manas mājas. 
Kur prieki nerimst, bet lielāki krājas, 
Tur mana skola, tur manas mājas. 
Kur nemiera vētras pie durvīm stājas, 
Tur mana skola un tur manas mājas.

Artūrs Čukurs  (2012. gada absolvents)

Gaisma
Ne vienmēr spožums ir tas, kas ar gaismu nāk, 
Ne vienmēr labums ir tas, ko tu gūsi, 
jo ēna vienmēr līdzi velkas, 
kad gaisma tiek mesta.

Tā nekad nav vienāda – tā nekad nav spožās krāsās -  
Tā var būt tikai pelēka, vai arī tumši melna, 
un gadās, ka pārāk aizraujas un nepamana to, ka tā tik brist un 
briest, 
dzenoties pakaļ gaismai.

Tas nekas, kad ziema nāk – dažreiz tik tumši melna, ka var 
apmaldīties tajā, 
bet liesma sirdī tev rādīs ceļu uz to, ko būsi aizmirsis, 
kaut vai ir tumši melna nakts.

Jānis Blūms (2015. gada absolvents)

Pa divi saplēsts
Cilvēkam ir divas dabas, 
viena labā un otra, kurai visu vajag dabūt. 
Mēs dalāmies. 
Acis nemirkšķinot, var pazudināt draugu, 
var sāpināt, var tuvākajiem aplikt žņaugu. 
Acis aizverot, reizēm top gaisma, 
ar kuru var palīdzēt un reizēm celt citus uz augšu. 
Dienā viens, naktī kāds cits. 
Barā bieds un spējīgs ir sist, 
divatā biedrs – uzticams un lietišķs. 
Katram blakus ir tāds cilvēks,  
bez mugurkaula un saplēsts. 
Katrā ir tie divi apslēpti. 

Renārs Ronis  (2015. gada absolvents)

Radošā lapa
Ādolfija Ieva Litavniece 11.a klase

bet zēniem zili kostīmi ar krekliem. Blūzes 
bērniem bija vienādi baltas ar melnu 
svītrojumu un, tā kā mēs bijām pionieru 
vecumā, tad obligāti katru dienu mums 
bija jābūt ap kaklu apsietam sarkanam 
kaklautam un pionieru nozīmītei pie 
blūzes. 
Starpbrīžos mums bija obligāti jāatrodas 
skolas gaiteņos. Mēs staigājām uz riņķi 
pa pāriem vienā virzienā. Galā stāvēja 
skolotājs - dežurants. Arī klasēs atradās 
dežuranti, kas sekoja kārtībai. Klasēs 
starpbrīža laikā varēja palikt tikai īpašos 
gadījumos ar skolotāja atļauju. Stundu laikā 
gaiteņi tika vēdināti. Kārtība bija strikta. 
Katra vecuma klašu grupas dzīvoja tikai 
savā stāvā. Tā, ja tu nebiji vidusskolnieks, 
tad iet uz trešo stāvu bija liegts. Interese jau 
bija, kas tur notiek, ka  nedrīkst iet, un tad 
dažkārt uzlavījāmies un mudīgi skrējām 
lejā, tā arī neko neredzējuši.
Mazākajās klasēs audzēkņiem uz ēdnīcu 
bija obligāti jāiet dzert pienu. Pusdienas 
ēda visi. Par pusdienām visai nedēļai 
pamatskolas audzēkņiem bija jāmaksā 
1.20 rubļi, bet vidusskolas audzēkņiem 
1.50 rubļi. Katrai klašu grupai bija savs 
starpbrīdis, kad varēja doties ēst. Galdi 
bija jau saklāti un porcijas saliktas. Porcijas 
klāja klašu dežuranti. Viņi novāca arī 
traukus. Bufetē drīkstēja iepirkties tikai 
vecāko klašu skolēni un tikai pusdienu 

starpbrīžos. Skolotāji vienmēr bija 
prioritārie pircēji, tie bija jāpalaiž pa 
priekšu, lai varētu sagatavoties nākamajai 
stundai. 

Uz stundām klasē bija jāierodas līdz 
ar zvanu. Devīto klasi mācījos ar 
matemātikas novirzienu, bet, tā kā sapratu, 
ka matemātika nav mana „stihija”, tad 
turpmāk mācījos parastajā klasē, kur 
nebija pastiprināti jāapgūst matemātika. 
Matemātikas klasē mums bija tāds mācību 
priekšmets kā skaitļošana, kuru šodien 
var pielīdzināt informātikas stundām. 
Teoriju apguvām pie pasniedzēja Ivara 
Narvila. Praktiskos darbus gājām veikt 
uz Liepājas skaitļošanas centru. Tur mēs 
pasniedzēja vadībā mēģinājām strādāt ar 
tā laika tehnoloģijām. Bet fizikas stundās 
skolotājs Austris Krauja izzinoši izklaidēja 
audzēkņus ar diapozitīviem, kurus 
projicēja ar projektora palīdzību.

Ja reti gadījās, ka nenotiek stunda, mēs 
devāmies uz „Liepavu” jautri pavadīt 
laiku. Par 70 kapeikām varēja iegādāties 
lielo šampanieša glāzi ar moku vai melno 
balzamu. Bieži nācās satikt arī mūsu 
pedagogus. Tad mēs sasveicinājāmies un 
tālāk toleranti pavadījām laiku. Dažreiz 
pēc stundām ar skolas biedriem devāmies 
iekarot arī kafetēriju „Veldze” jeb „Melnie 
Krēsli”. 
Ir patīkami arī šodien satikt daudzus 
skolotājus, kā sk. Bērztīsi, sk. Doršu, 
sk. Vecvagari, sk. Formašovu u.c. Par 
ārpusstundu darba pieredzi paldies gribas 
teikt pionieru un komjaunatnes darba 
vadītājām Aldai Gribustai, Silvijai Zaķei 
un Aijai Barčai. Savas skolas gaitas atceros 
pārsvarā ar pozitīvām atmiņām, jo šajā 
laikā tika piedzīvoti gan nenopietni, gan 
nopietni dzīves notikumi. 
Apkopojot informāciju, man jāatzīst, 
ka ir lietas, kas ģimnāzijā bijušas pirms 
vairākiem gadiem, šodien atdzimst no 
jauna. Piemēram, skolas formas, par 
ko aktīvi diskutējam šodien, ir bijušas 
neatņemama manas mammas ikdienas 
sastāvdaļa. 
Lai vai kā, ceru, ka šis nelielais ieskats 
skolas vēsturē, ir bijis gana labs pieteikums 
rakstu sērijai, kas nu ik avīzi taps par godu 
skolas simtgadei. Lai ģimnāzijas vērtības 
vienmēr augstu godā celtas!


