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KLIEDZIENS
Ja citās skolās 
gada gaidītākais 
un vērienīgākais 
notikums ir, 
p i e m ē r a m , 
izlaidums, tad 
mūsu skolā tie 
pavisam noteikti 
ir Koru kari. 
Pārpildīta zāle, 
pieblīvēts balkons 
un piepildīta 

skatuve ir ne tikai uzsitiens pa plecu 
skolas parlamentam, apliecinot to, cik labs 
darbiņš padarīts, kā teica skolas prezidents. 
Tas ir arī pierādījums tam, cik daudz Koru 
kari nozīmē kā skolēniem, tā absolventiem, 
skolotājiem un vecākiem. 
Dziesmā ir spēks – saliedēšanās un kopā 
būšanas – to pierādīja skudriņas, kas tā 
vien skrēja pa ķermeni, stāvot uz skatuves 
kopdziesmas laikā. Koru karu pēcgarša un 
emocijas manī dzīvoja vēl vairākas dienas 
pēc pasākuma. Tomēr, atskatoties atpakaļ, 
varu atzīties, ka visvairāk es izbaudīju 
tieši gatavošanās procesu. Ik mēģinājums 
bija smieklu un prieka piepildīts. Žūrijas 
pasniegtās balvas bija jaukas un gardas, 
tomēr visvērtīgākā balva bija laiks, 
kas tika pavadīts kopā ar draugiem - 
klasesbiedriem.
Jā, es zinu, ka priekšnesumu tapšanas 
procesā ir brīži kā lūzuma punkts. Kad nav 
nedz laika, nedz gribēšanas, pat pašiem 
aktīvākajiem rokas nolaižas. Un tad nereti 
rodas šis jautājums - “Vai paralēli mācību 
procesam tik vērienīgs pasākums kā Koru 
kari vispār ir vajadzīgs?”. Domāju, ka 
ikviens, kurš 13.aprīļa vakarā atradās skolas 
aktu zālē, atbildēs bez minstināšanās – jā. 
Dziesmu pēc dziesmas, priekšnesumu 
pēc priekšnesuma sirdis silti piepildīja 
Freimanisms, ko sajutām mīlestībā 
vienam pret otru un skolu. Lai pozitīvās 
emocijas un kopā būšanas prieks valda arī 
mācību gada noslēgumā! Pēdējo ieskaišu 
rakstīšanas laikā mācīsimies no Mārtiņa 
padoma: “Dzīve ir tāda normāla kalnu upe, 
vienkārši ieliec savu laiviņu un brauc – bez 
airiem.” Lai izdodas!
Līga Kone 12.b
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Ja tavs sapnis ir kļūt par uzņēmēju 
vai ekonomistu un tu apsver 
domu  studēt  Latvijā, Stokholmas 
Ekonomikas augstskola var būt 
tava potenciālā izvēle. Universitāte 
lepojas, ka tās absolventi ir  atzīti 
un pieprasīti darba tirgū Baltijā, 
Eiropā un visā pasaulē. 2011.gada 
Financial Times veidotajā Eiropas 
Biznesa skolu reitingā SSE grupa (ar 
augstskolām Stokholmā, Rīgā un 
Krievijā) ieņēma 19. vietu. Skola ir 
prestiža ne tikai augsto sasniegumu 
dēļ, bet arī tādēļ, ka katru gadu tajā 
tiek uzņemti vien 125 studenti. 
Par spīti šim nelielam skaitam 
studentu, SSE mācās un ir 
mācījušies arī Liepājas Valsts 
1.ģimnāzijas absolventi. Kalvis 
Kalniņš (2012/2013. m.g. 
absolvents) rakstā “Gribu studēt!” 
atbild uz jautājumiem par savu 
pieredzi, studējot SSE Riga.

1. Lūdzu, pastāsti, ko šobrīd 
dari un ar ko nodarbojies!

Rakstu bakalaura darbu par 
savstarpējo aizdevumu platformām 
(kā Mintos, Twino, utt.) un 
strādāju par programmētāju 
finanšu jaunuzņēmumā Factury 
(http://Factury.co), kurā esmu arī 
līdzīpašnieks.

2. Kādēļ izlēmi pēc vidusskolas 
absolvēšanas uzsākt mācības 
SSE?
Jau vidusskolā darīju lietas, 
mēģināju taisīt dažādus 
jaunuzņēmumus. Ģimnāzisti 
varētu vēl  atcerēties tādas lietas kā 
biznesa simulācijas spēli “Kolonija” 
vai lomu spēli Kalvja Mafija. 
Aizrāvos ar programmēšanu. Tālāk 

dzīvē tēmēju uz IT orientētiem 
jaunuzņēmumiem, tāpēc bija izvēle 
starp biznesu un programmēšanu - 
tā kā programmēšanu varēja viegli 
apgūt pašmācībā, tad izvēlējos 
meklēt biznesa augstskolu.

3. Kas, Tavuprāt, izceļ SSE 
un padara to studentiem 
pievilcīgāku?
Izglītības kvalitāte.

4. Skolas mājaslapā teikts, 
ka SSE studentiem piemīt  
racionālas argumentācijas 
prasmes un kritiskā domāšana. 
Vai piekrīti apgalvojam, ka, 
studējot SSE, jaunieši visvairāk 
attīsta šīs prasmes? Cik svarīgas, 
Tavuprāt, ir šīs īpašības dzīvē?
Nemāku spriest, jo maz apgrozījos 
starp studiju biedriem. Manuprāt, 
šīs prasmes ir ļoti svarīgas, lai gan 
viss ir atkarīgs no tā, kur katrs 
tēmē. Ja tēmē uz biznesu, tad pašas 
svarīgākās ir cilvēciskās prasmes - 
komunikācijas, uzticības veidošana, 
kontaktu uzturēšana utt.

5. Ja Tev būtu iespēja atgriezties 
laikā, kad absolvēji ģimnāziju, 
vai tu mainītu savu lēmumu 
iestāties SSE? 
Nekādā gadījumā - laikam ejot 
es tikai vairāk uzzināju, kā ir, 
piemēram, LU, un diemžēl kvalitāte 
ir ļoti skumja. Tad jau labāk būtu 
gājis studēt “dzīves pieredzi”.

6. Teju visi, kas ir ko 
dzirdējuši par šo universitāti, 
zina apgalvojumu, ka SSE 
absolventiem tūlīt pēc 
absolvēšanas paveras prestižu 
darba piedāvājumu iespējas 
un ka darba devēji stāv rindā, 
lai savā uzņēmumā uzaicinātu 
strādāt SSE absolventu. Vai tas 
patiesi ir tikai stereotips, vai 
tomēr realitāte?
Ir trīs realitātes. Pirmā, ņemiet 

GRIbU STUDĒT MANA SLEPENĀ AIZRAUŠANĀS
Līga Kone 12.b Elizabete Jansone 10.a, Aleksa Kaļķe 11.a

Kalvis Kalniņs

Pavasaris turpina priecēt ikvienu, 
un nemanot, nedzirdot jau ir 
pienācis aprīlis. Jā, tas pats, kurā 
pilieni nav kā līdz šim. Pūšot 
siltajam pavasara vējiņam, vērojot, 
kā saule ceļas arvien augstāk un 
augstāk debesīs, arī mēs steidzam 
izbaudīt visas aktivitātes un iespējas, 
ko mums piedāvā pavasaris. Starp 
citu, iesakām to darīt arī Tev, 
lasītāj! Taču, kamēr Tu izbrīvējis 
kādu laiciņu laiskai atpūtai vai 
vienkārši padari skolas starpbrīžus 
interesantākus, piedāvājam Tev 
iepazīties ar, mūsuprāt, gana 
interesantiem hobijiem, kuri Tevi 
neatstās vienaldzīgu. Lai mums un 
Tev būtu interesantāk, intervējām 
vienu skolēnu no vidusskolas, bet 
otru- no pamatskolas! 

Kā Tevi sauc un ar ko 
nodarbojies?
M: Mani sauc Mārtiņš Nikijs Sesks, 
mācos 11.C klasē, nodarbojos 
ar autosportu, precīzāk, braucu 
autorallijā, tās ir sacensības pa 
slēgtiem koplietošanas autoceļiem 
ar speciāli sagatavotu mašīnu. 
Sacensību pamatprincipā no punkta 

“A” jānokļūst punktā “B” maksimāli 
īsākā/ātrākā laikā. 
K: Mans vārds ir Kristers Kaļķis, 
un es mācos 7.b klasē, nodarbojos 
ar akadēmisko airēšanu. Airēšana 
ir ūdens sporta veids, kur ar 

vērā, ka SSE iestāšanās kritēriji 
ir augsti un kaut vai tādēļ sevī 
pulcina gudrus prātus, kurus 
izķers. Bet Latvija ir pārāk maza, 
lai šeit 120 absolventi gadā liktos, 
un pēdējos gados ir tā grūtāk šajā 
jautājumā. Otrā, SSE mēdz būt ļoti 
snobiski un “kruti”, kuri uzstāda 
nereālas prasības uz sākuma algu 
un atsakās darīt “melno” darbu, 
līdz ar to SSE diploms var būt 
iemesls, kāpēc neņem darbā. Un ir 
trešā realitāte, kur skolas diploms 
ir mazsvarīgs, bet skolā ar labu 
izglītības kvalitāti satiekas spējīgi 
cilvēki, kuri sadraudzējas un pēc 
tam ir paši savas laimes kalēji - no 
SSE draugu lokiem regulāri rodas 
jauni uzņēmumi.

7. Kādiem jauniešiem Tu 
ieteiktu vai tieši pretēji 
– nerekomendētu -  pēc 
vidusskolas iestāties SSE?
Ja tu spēj izturēt iestāšanās kritērijus, 
tad es tev rekomendēju iestāties. 
Būsi vai nebūsi uzņēmējs, tāpat 
noteikti novērtēsi izglītības kvalitāti 
un iegūtos kontaktus, kā nekā 
jebkuram sevis cienošam pilsonim 
jāmāk gan saprast, gan sarēķināt 
vismaz savs ģimenes budžets. Mēs 
dzīvojam kapitālismā, kurā diemžēl 
pasaule griežas apkārt naudai, tāpēc 
visiem noderēs saprast, kas tā tāda 
nauda ir īstenībā ir.

8. “Vēl es vēlētos pateikt….”

1.Ko Tu vēlies šajā dzīvē (vai 
vismaz nākamajos 5 gados)?

2.Kā Tu to sasniegsi?

3.Ko tu darīji vakar, lai to 
sasniegtu?

Atceries, šie ir svarīgākie 
jautājumi dzīvē. Ja tu spēj uz 
tiem atbildēt tā, ka pašam 
patīk, tad augstskolas izvēle Tev 
būs vienkārša.

laivu viens vai ar partneri airē pa 
dažādām ūdens krātuvēm.

Kad sāki ar to nodarboties?
M: Ar autosportu sāku nodarboties 
no 7 gadu vecuma, bet rallijā braucu 
no 15 gadiem, šo gadu laikā vēl 
esmu startējis tādās disciplīnās kā 
autokrosā, kartingā un auto šosejas 
sacensībās.
K: Ar šo sporta veidu sāku 
nodarboties ļoti nesen jeb 2016.
gada vasarā.

Kā uzzināji par šo iespēju un 
kāpēc izlēmi ar to nodarboties?
M: Viss sākās no mana vectēva, viņš 
padomju Latvijā bija sācis ideju, 
ka jāorganizē auto sacensības, tad 
rīkojās, un pats gan noorganizēja, 
gan  brauca un piedalījās sacensībās. 
Mans tētis sekoja sava tēva pēdās 
un brauca rallijā, man īsti nebija 
ne variantu, ne arī citas idejas, kā 
braukt rallijā.
K: Nodarboties ar šo sporta veidu 
man sanāca diezgan nejauši, jo 
iepriekš braucu motokrosā un 
spēlēju basketbolu, bet īsti nepatika 
šie sporta veidi, tāpēc meklēju 
ko jaunu. Tēta draugs, kurš tagad 
ir arī mans treneris, piedāvāja 
pamēģināt airēšanu, man iepatikās 
jau pirmajā treniņā, un treneris 
teica, ka man padodas, tāpēc arī 
nolēmu nodarboties ar šo sporta 
veidu tālāk.

Kādi sasniegumi Tev līdz šim ir 
bijuši? 
M: Esmu četrkārtējs Latvijas 
un Baltijas čempions dažādās 
autosporta disciplīnās. Rallijā 
augstākais sasniegums ir no Eiropas 
čempionāta - “Colin McRae Trophy” 
, kas ir viens no augstākajiem 
Eiropas rallija apbalvojumiem.
K: Pieminēšanas vērtu sasniegumu 
man nav, jo, kā jau minēju, ar šo 
sporta veidu nodarbojos diezgan 
nesen, tomēr esmu bijis uz dažādām 
sacensībām Latvijā un Lietuvā.

Kāds ir Tavs mērķis nākotnē?
M: Šobrīd nākotne izskatās 
optimistiska, tuvākais mērķis 

būtu izcīnīt visus Eiropas rallija 
čempionāta titulus, un tad jau 
redzēs, kas pēc tam notiks. 
K: Mans mērķis šogad ir iekļūt 
pirmajā desmitniekā Latvijas 
mērogā, ja ne šogad, tad tuvākajā 
laikā, kā arī pasaules mērogā 
pirmajā divdesmitniekā. Ceru, 

ka nepazaudēšu savu aizrautību 
airēšanā un turpināšu ar to 
nodarboties vēl ilgi.

Labākais notikums saistībā ar 
Tavu aizraušanos?
M: Man katras sacensības ir 
svētki un labākais notikums, jo 
starpsacensību laikā ieguldīto 
treniņu darbu var izmantot cīņas 
apstākļos. Bet labākais notikums 
noteikti ir saņemtais apbalvojums 
Eiropas čempionātā, bet ceru, ka 
šajā gadā man izdosies izcīnīt kaut 
ko vēl spožāku. 
K: Labākais notikums tikai vēl 
sekos, jo braukšu uz sacensībām 
Čehijā, kur ceru iegūt labu vietu.

Kāds ir Tavs ieteikums citiem, 
kuri vēlētos nodarboties ar šo 
sporta veidu?
M: Ja sāc darīt, tad tikai ar 100% 
atdevi!
K: Iesaku šo sporta veidu katram 
aktīvam jaunietim, kuram nav 
bail no jauniem izaicinājumiem, 
jo šajā sporta veidā jābūt gatavam 
uz aukstumu, jo treniņi notiek ārā 
arī vēlā rudenī un agrā pavasarī. 
Treneri ik dienu liek skriet daudz 
un bez apstājas, tas nozīmē, ka jābūt 
fiziski sagatavotam, lai arī viss šis 
izklausās traki, šajā sporta veidā ir 
ļoti liels adrenalīns, kas manī rada 
spēku darboties tālāk.

Kristers Kaļķis

Mārtiņš Nikijs Sesks
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Personīgam stilam jauniešu dzīvē ir liela nozīme, jo tas atspoguļo to, kas mēs esam un kādus mūs 
redz citi. Ar savu apģērbu un stilu mēs spējam izcelt sevi un likt citiem atcerēties mūs. Arī Liepājas 
Valsts 1.ģimnāzijā ir daudz jauniešu, kuriem mode un savs izskats ir svarīgs, tāpēc šoreiz intervēju 
pāris jauniešu, kuri bija gatavi atbildēt uz manis sagatavotajiem jautājumiem:
1. Kas iedvesmo Tavu stilu?
2. Kas ir 3 apģērba gabali vai aksesuāri, bez kuriem nevarētu dzīvot? Kāpēc? 
3. Viena lieta, kas nekad nebūs Tavā skapī?
4. Krāsa, kas dominē apģērbā? Kāpēc?

5. Mīļākā šīs sezonas tendence?
6. Tavuprāt, muļķīgākā šīs sezonas tendence? 
7. Labākais padoms, ko esi saņēmis/usi par modi un iesaki citiem? 
8. Viens vārds, ar kuru raksturotu savu stilu?

ELIZAbETE UDARSKA
1. Ikdienā ģērbjos tā,  lai ir ērti, visbiežāk iedvesmojos no ārzemju youtuberiem un viņu OOTD. Kad kaut kas iepatīkas, 
cenšos atrast ko līdzīgu savā gardarobē. Viena no manām mīļākajām youtuberēm ir Koleen 
Diaz, no kuras esmu bieži vien guvusi iedvesmu savam stilam.
2. Bikses ar augsto vidukli, ādas jaka, melna kleita . Klasiski un skaisti, iespējams saskaņot 
ar jebko, jebkādā situācijā - gan pasākumos, gan ikdienā.
3. Šobrīd šķiet, ka tās būtu bikses ar platajiem galiem. Nespēju iedomāties sevi kļošenēs.
4. Neitrālie toņi - balts, melns, pelēks. Neuzkrītoši, tajā pašā laikā izskatoties klasiski un 
kopti. 
5. Man ļoti patīk “off the shoulder” kleitas un blūzītes, kā arī džinsa  apģērbs ar dažādiem 
ziedu motīviem.
7. Ja Tev tas patīk - uzvelc to! 
8. Klasisks.

ELIZAbETE JANSONE 
1.Ticu, ka diezgan lielu lomu spēlē pasaules mēroga modeles un slavenības. Iedvesmojos 
arī no dažādiem instagram stila blogiem un  lietotnēm, piemēram, pinterest, tumblr, lookbook. Taču speciāli idejas un 
apģērbu komplektus nemeklēju. Idejas vienmēr kaut kā pašas rodas. 
2. Jebkāda veida soma, botas, kleitas. Šie aksesuāri un apģērba gabali aizņem gana lielu vietu manā skapī. Uzskatu, ka šīs 
lietas ir viegli kombinējamas un turklāt kleitas/svārki un botas ir viena no manām mīļākajām 
kombinācijām. Liels pluss ir arī tas, ka šis apģērba komplekts ir ļoti komfortabls un nesagādā 
liekas raizes. Bez somas nevaru iedomāties savu garderobi, jo bez tās jūtos kā “bez rokām”. 
Zinu un paļaujos, ka tajā vienmēr atradīšu visu vajadzīgo, un tā ar savu saturu mani spēs 
izglābt gandrīz jebkurā dzīves situācijā.
3. Noteikti nekas spilgti dzeltens. Spilgti dzeltens tonis nepiestāv ne maniem matiem, ne 
ādas krāsai. 
4. Pārsvarā dominē melna krāsa. Ja atvērtu manu skapi, šī būtu krāsa, ko tur varētu ieraudzīt 
visātrāk. Krāsas izvēlei nav īpaša iemesla. Uzskatu, ka melna krāsa ir ļoti pateicīga kā bāzes 
krāsa, kas vienlaikus var būt eleganta un pat brīžiem rotaļīga. Tas tālāk atkarīgs no drēbes 
fasona. Bet kāpēc tieši melna?! Nezinu. Melna krāsa man liek justies komfortablāk un 
patīkamāk ikdienā. Esmu ievērojusi, ka vienmēr iepērkoties cenšos atrast kaut ko kādā citā 
krāsā, taču vienmēr attapšos pie kā melna. 
5.Interesantas piedurknes, rišas, volāni, korsetes un baltā krāsa. Tas viss tiek ietverts  Viktorijas laikmeta stilā un, manuprāt, 
ir ļoti forši un interesanti, ka šī tendence ienāk mūsdienu modes sabiedrībā, jo ar šo stilu var ļoti variēt un izpausties.
6. Varbūt ne muļķīgākā tendence, taču man ļoti neiet pie sirds tie saucamie ‘kitten heels’. Tās ir kurpes ar ļoti īsu, tievu 
papēdīti. Uzskatu, ka kurpēm vai nu ir jābūt normālam papēdim, vai arī tām vispār nav papēža. Šī tipa kurpes arī piestāv 
reti kurai sievietei. Pierādījums, ka ne visi trendi ieņem vietu skapī.
7. Labāk, lai apģērbs ir par lielu nekā par mazu. Šo atceros kā zelta likumu, paturu prātā gan iepērkoties, gan vienkārši 
domājot apģērbu komplektus. Pēc manām domām, nekas nevar būt drausmīgāks un iegāzt cilvēku kā apģērbs, kas redzami 
ir pārmērīgi iespīlēts, neatbilst izmēram.
8. Dažādība.

STILA LAPA
Aleksa Kaļķe 11.a

Elizabete Jansone

Elizabete Udarska
Markuss Gūža

Mārtiņš Vilsons

MARKUSS GŪŽA
1.Par iedvesmošanu uzslavu pelnījusi 
mana draudzene. Vienmēr iedrošina 
mani, kad baidos uzvilkt ko jaunu, un 
palīdz izvēlēties, ja nezinu, ko jaunu 
vēlos nopirkt. Ļoti novērtēju to.
2.Tieši šobrīd lielu uzmanību pievēršu 
savām zeķēm, ir vairāki pāri, lai katru 
nedēļas dienu varētu uzvilkt citādākas 
un citās krāsās, tāpēc noteikti zeķes 
būs viens no šiem apģērba gabaliem. 
No mājas parasti neizeju, ja kājās nav 
“skinny” bikses ar uzlocītiem galiem, 
tajās jūtos ērti, ļoti patīk. Protams, 
pats galvenais man ir apavi. Apavus 
cenšos tīrīt katru dienu, un pēc tiem, ar 
kuriem iešu laukā, varu izdomāt pārējo 
apģērbu, kuru vilkšu.
3.Varbūt agrāk, kad biju mazāks un 
mamma vēl izvēlējās drēbes man, tad 
vilku, bet vismaz šobrīd manā skapī 
neatradīsies bikses ar platiem galiem. 
Tajās  nejūtos droši, nav man ērtas un 
ļoti nepatīk.

4.Visas manas drēbes pārsvarā ir 
tumšas - melnas, tumši zilas un pelēkas, 
tāpēc droši varu teikt,  ka manā skapī 

dominē tumšas krāsas drēbes.
5.Pašam vēl nav bijusi iespēja iegādāties, 
tomēr man mīļākā šīs sezonas tendence 
ir “camo” krāsas drēbes, jo var pievilkt 
pie jebkā, un vilkt gan ikdienā, gan ejot 
ar draugiem un arī uz skolu. Noteikti 
uz vasaras sezonu iegādāšos ko tādu.
6.Nezinu, vai tā ir tendence, bet bieži, 
ejot pa ielu vai skolā, redzu, ka velk 
zeķes pāri biksēm un bikšu galus sabāž 
zeķēs. Man netraucē, ka citi tā dara, 
bet pats gan savas bikses zeķēs iekšā 
neliktu. Neliekas tas stilīgi. Manuprā,t 
labi neizskatās.
7.Man neliekas, ka sekot modei ir 
tik svarīgi. Svarīgāk ir atrast savu 
stilu , kurā pats jūties droši, ērti un 
pašpārliecināti. Iesaku citiem dažreiz 
noriskēt  un nopirkt ko tādu , lai citi 
skatītos. Drēbēm ir liela nozīme, un 
daudz pēc tām par cilvēku var pateikt, 
jo tas ir pirmais, kas citiem iekrīt acīs.
8. Mulsinošs. 

MĀRTIŅŠ VILSONS
1. Manu stilu iedvesmo mans 
garastāvoklis. ;) 
2. Kepons - Esmu pieradis un bez tā 
gandrīz vai nestaigāju, bet vienmēr un 
noteikti ar ieliektu, nevis taisnu nagu. 
Džinsu bikses - klasisks un vienkāršs, 
tajā pašā laikā ļoti labs un kvalitatīvs 
apğērbs, kuru var pievilkt pie visa un 
visu var pievilkt pie džinsu biksēm.
Brilles - bez tām vienkārši neredzu un, 
ja novelku, tad kāds var nobīties.
3. Pārāk platas bikses vai T-krekls ar V 
izgriezumu.
4. Manā apğerbā dominē pelēkā un 
haki zaļā krāsa, jo šīs krāsas saskan ar 
manu acu krāsu un pašam ļoti patīk 

iegādāties tieši šīs 
krāsas apģērbu.
5. Man  mīļākā 
sezonas tendence 
pavasarī ir apğērbs 
ar augu, ziedu 
(rožu) elementiem 
un košas drēbes, 
kuras izceļas, jo 
ir pavasaris un 
tuvojās vasara. 
Apğērbs un 
krāsa ietekmē 
noskaņojumu.
6. Muļķīgākā 
tendence ir domāt, ka saule un bezvējš, 
un pirmie putni ir zīme, ka laukā ir 
+20°C, bet patiesībā ir +4°, un gan 
meitenes, gan zēni uzvelk plānākās/
vasarīgākās drēbes, un pēc pavasara 
brīvlaika puse skolas ir saslimusi.
7. Labākais padoms ir mans padoms:
Neklausīties, ko citi par Tevi domā 
vai smejas par to, kā Tu ğērbies utt. Ja 
Tev ir savs stils un vēlies izcelties vai 
būt savādāks, tad tāds arī esi. Neļauj 
sev ietekmēties no citiem, no pelēkā 
sabiedrības slāņa par to, kā ir jāğērbjas. 
Esi Tu pats.
8. #ohmangoddeamn
Mums katram ir kas īpašs, un apģērbs 
ir lielisks veids, kā izcelt sevi un izpaust 
savas sajūtas. Intervētajiem jautāju, 
kas ir labākais padoms, ko ir saņēmuši 
par modi, un katrs atbildēja citādāk, 
tāpēc vēlējos padalīties ar mazu 
izskaidrojumu, kas tad īsti ir mode (jo 
šis izskaidrojums man likās mazliet 
amizants, tomēr ļoti patiess). Mode ir 
vējš. Tā strauji brāžas pāri, bet allaž 
atgriežas.

SKOLAI 100!
Ādolfija Ieva Litavniece 11.a

Daudzi no jums ir dzirdējuši par 
Karīnu Tatarinovu. Aktīvākie latviešu 
seriāla fani droši vien aktrisi asociē 
ar Margaritas lomas atveidotāju 
seriālā „Viņas melo labāk“, bet tie, kas 
apmeklēja Koru karus, dzirdēja viņu 
vērtējam priekšnesumus. Kopš 2016.
gada decembra aktrise ir atgriezusies 
mājās – Liepājā – un strādā teātrī. 
Kā daudzas citas radošas un Latvijā 
atpazīstamas personības, arī Karīna 
ir mācījusies Liepājas 1.vidusskolā. 
Rakstu sērijā, kas veltīta skolas 
simtgadei, savās atmiņās par savu skolas 
laiku dalījās aktrise.  Uz jautājumiem, 
kāda bija sajūta pirmoreiz ienākot 
skolā un kādi notikumiem visspilgtāk 
palikuši atmiņā,  atbild pati Karīna. 

Mirklis, kad pirmo reizi tika ieiets pa 
skolas durvīm, atmiņā nav palicis, bet 
atmiņā ir palicis brīdis, kad abas ar 
mammu pavadīja par diviem gadiem 
vecāko māsu uz pirmo septembri 
pirmajā klasē. Sākot savas skolas gaitas, 
Karīna atminas ikkatru savu pirmo 
septembri kā saulainu un emocijām 
bagātu notikumu.
Pamatskolas laiks aktrisei nav bijis tas 
pats mīļākais, jo mūzikas skola vienmēr 
likusies saistošāka un arī priekšmeti tur 
padevušies vieglāk. Bet pamatskolā ir 
bijušas skolotājas, kuras joprojām sirdī 
ir palikušas mīļas, kā skolotāja Dorša 
un skolotāja Pūre literatūrā. Kā sacīja 
Karīna, vai nu ar skolotājiem izveidojas 
emocionālā un enerģētiskā saskaņa, vai 

ne, jo citi audzēkņi ar šīm skolotājām 
nebija satikuši pārāk labi.
Kā vēstīja pati Karīna, augstie griesti, 
senlaicīgā dvaša un celtnes aura lika 
iztēloties skolu laikos, kad tā tik tikko 
bija uzcelta. Kāds ir bijis tās izskats 
un ļaudis, kuri staigājuši pa garajiem 
gaiteņiem, ne reti lika aizdomāties par 
skolas vēsturi meitenei, kura mēdza 
būt dažreiz arī slinka uz mācību vielas 
apgūšanu stundu laikā.
Kā jau tas mēdz notikt, klases sadalās, 
kuras ir aktīvākas, labākas, gudrākas un 
kuras ne. Pēc aktrises viedokļa, viņas 
klase bija viena no tām sliktākajām 
gan sekmju, gan uzvedības ziņā. Kā 
izteicās pati Karīna, klases skolotāji 
tika tiranizēti, bet savu autoritāti spēja 
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Kad bija pēdējā reize, kad jūs kaut ko 
darījāt pirmoreiz? 
Mums abām tas notika nesen, kad 
piekritām piedalīties Kultūras Kanona 
konkursā. Un ne jau pats konkurss bija 
kaut kas jauns un pilnīgi neredzēts, bet 
gan tā galvenais uzdevums – izveidot 
galda spēli, ietverot latviešu vērtības. 
Nekas grūts, vai ne? Vismaz mums 
tā šķita, līdz beidzot sākām to veidot 
un sapratām, ka esam savus spēkus 
nedaudz pārvērtējušas. Līdz tādai 
atziņai gan nonācām tikai neilgu 
laiku pirms fināla, par ko pastāstīsim 
nedaudz vēlāk.
Bet iesākumā… Kas tad ir Kultūras 
Kanons un tā konkurss? Pirmkārt, šāds 
pasākums jau norisinās piekto gadu, 
un tā mērķis ir izzināt kanonā iekļautās 
Latvijas vērtības. Otrkārt, konkursam 
ir divas daļas - pusfināls un fināls -, un 
dalībnieku uzdevums ir līdz finālam, 
kurš norisinājās Gaismas Pils korē, 
izveidot galaproduktu. Šogad tā bija 
jau pieminētā galda spēle. 
Pusfināls, mūsuprāt, nebija nekas grūts. 
Vajadzēja izveidot prezentāciju ar 
piecām vērtībām, kuras vēlamies izcelt, 
un pastāstīt, kāpēc tās ir tik īpašas. 
Šo uzdevumu izpildījām veiksmīgi 
un tikām finālā. Tālāk gan negāja tik 
viegli. Idejas par spēli neradās ilgu 
laiku, un, ja pat kāda ienāca prātā, 
ātri vien atmetām. Ne vienu vien reizi 

jau šķita, ka jāmet viss pie malas un 
nav ko sevi mocīt. Tomēr visu laiku 
kādā prāta nostūrī palika doma par 
iespēju tikt Gaismas Pils korē, bet bez 
spēles nevarējām braukt (tur, izrādās, 
vienkārši tāpat arī nevar tikt, tikai ar 
īpašu uzaicinājumu, un tas šķita vēl 
vilinošāk), un arī tipiskā liepājnieču 
spītība neļāva atkāpties no iesāktā. Tā 
nu piecas dienas pirms fināla beidzot 
radās ideja par spēli, un ,piesaistot 
radus un draugus, pēdējā vakarā tā arī 
tapa. 

Fināls šķita ļoti biedējošs, jo, kad tikām 
līdz korei, ieraudzījām fotogrāfus, 
kameras, žūriju, kurā bija vairāk kā 
10 nopietnu cilvēku, kā arī pārējo 
komandu dalībniekus. Viņi visi bija 
ne tikai vecāki par mums, bet arī 
jau iepriekšējos gados veiksmīgi 
piedalījušies šajā konkursā. Tā jau 
sabijušās un cenšoties izlikties cool, 
pēc kāda laiciņa pamanījām LNT 
ziņu reportieri ar visu kamerpuisi 
priekšgalā. Tad vispār jau gribējās 
savākt mantiņas, un pēc iespējas 
ātrāk tikt ārā, bet tomēr nedaudz 
nomierinājāmies, un par laimi LNT 
tante līdz mūsu prezentācijas sākumam 
jau bija prom. 
Patiesībā pasākums jau nebija tik 
biedējošs, kā sākumā iedomājāmies. 
Pēc prezentācijām visi kļuva atvērtāki 

un draudzīgāki, žūrija arī bija jauka 
un teica daudz  labu vārdu, mums 
parādīja Gaismas Pil,i un ēdiens kopā 
ar skatu uz Rīgu no augšas arī bija ļoti 
labs. Kultūras Kanona konkurss mums 
paņēma daudz laika un enerģijas, un 
diez vai vēlreiz parakstītos uz spēles 
veidošanu, bet tomēr ieguldītais darbs 
attaisnojās, uzzinājām daudz jaunu 
par Latvijas tradīcijām un vērtībām, 
ieguvām interesantu pieredzi un 
lieliskas balvas, piemēram, mums kā 
lielām teātra cienītājām bija iespēja 
redzēt divas labas Rīgas teātru izrādes. 
Vai nožēlojām, ka teicām jā? Nekādā 
ziņā. Pieredze, ko ieguvām, zināšanas, 
ko pielietojām, cilvēki, ko iepazinām, 
un emocijas, ko piedzīvojām, visnotaļ 
pilnveidoja mūsu prasmes. Konkurss 
bija lieliska pieredze, un, atskatoties 
atpakaļ,  liels prieks, ka spītība mums 
neļāva atmest visam ar roku. 
Nebaidies no nezināmā, pieņem 
izaicinājumus un uzdrīksties arī tu! 
Viens padoms gan no mums – nedari 
kā mēs un neatliec visu uz pēdējo! 
Veiksmi!

KULTŪRAS KANONS

JAUNA PIEREDZE UN GODS

Aiva Tālberga, Alise Dženifera Gudēna 10.c

Līga Kone 12.b
Šķiet, ka līdz ar pavasara atnākšanu 
sācies arī mācību gada ražas laiks. 
Jaunieši, pamodušies no ziemas miega, 
pēc pašu iniciatīvas vai skolotāju 
pamudinājuma aktīvi steidz piedalīties 
dažādos konkursos, projektos un 
olimpiādēs, tiecoties un gūstot augstus 
rezultātus. Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas 
vārds arī šogad izskan valsts mērogā. 
Mūsu klases un skolas biedri spēj 
sevi pierādīt ne tikai skolā, bet arī 
ārpus tās sienām. Savas prasmes un 

zināšanas ģimnāzisti demonstrējuši 
gan Zinātniski pētniecisko darba 
lasījumos, kur 8 mūsu skolas skolēni 
savus darbus prezentēs Latvijas 
skolēnu 41.zinātniskajā konferencē, 
kura notiks Rīgā, gan Nacionālajā 
debašu turnīrā, kurš notika jau 8.aprīlī 
un kurā ģimnāzijas komandas izcīnīja 
2.vietu, debatējot latviešu valodā, un 
3.vietu – angļu valodā.  Vairāki mūsu 
skolas skolēni piedalījušies arī dažādu 
mācību priekšmetu valsts olimpiādēs. 

Dzirdot, cik varoši un zinoši ir mūsu 
skolasbiedri, nereti rodas tāds jautājums 
kā “ kam tas vispār vajadzīgs?”, 
nerunājot jau par laika trūkumu, ar 
ko aizbildinās teju katrs otrais skolēns. 
9.b klases skolniecei Martai Bažejevai, 
tāpat kā vēl dažiem aktīviem skolas 
skolēniem,  pietiek laika visam – skolai, 
sportam, draugiem un atpūtai. Marta 
šogad sevi pierādījusi divās mācību 
priekšmetu valsts olimpiādēs. Ar savu 
pieredzi dalās un uz iepriekš uzdoto 

RADOŠĀ LAPA
Aleta Betija Aniņa 12.c

Karīna Tatarinova

saglabāt pasniedzēji, kā skolotāja Vecvagare zīmēšanā un skolotāja Ivanova angļu valodā. Lai arī klasei skolotāja Ivanova 
neko nepasniedza, skolēnu vidū viņa palika kā cienījama persona vien savu zināšanu dēļ. 
Mazliet nepatīkams, tomēr amizants notikums ir palicis atmiņā no pamatskolas gadiem, kad bijušais pasniedzējs un skolas 
direktors Georgs Ļaļiks bija teicis svinīgās uzrunas skolas pasākumu laikā. Neesot īsti bijusi tāda reize, kad kāds nebūtu 
noģībis ilgās stāvēšanas un gaisa trūkuma dēļ. Vienreiz starp „kritušajiem” esot bijusi arī aktrises klases biedrene, kurai 
ģībstot viņu esot ķēris rokās pats Ļaļiks. Vienīgi tas esot bijis tik neveikls ķēriens, ka meitene nejauši ir iekodusi direktoram 
rokā. 
Seko neliela atzīšanās... Tā esot bijusi īsta aktiermāksla - bastot sporta stundas pie skolotāja Sprūdes. Pati Karīna tajā laikā 
pat nebija iedomājusies kādreiz kļūt par aktrisi, bet tā viņai kalpoja kā pirmā aktiermākslas praktizēšana skolā. Reizi mēnesī 
katram skolēnam bija jādežurē pagrabstāva ēdnīcā un bija jāpalīdz virtuves strādniekiem ar ēdiena gatavošanu un trauku 
tīrīšanu. Bet ar lielu prieku aktrise atminas reiz dāmu, kura strādāja skolas bufetē. Kā sacīja 
Karīna, tad viņa esot bijusi „mollīga” dāma ar skaļu balsi un galvā uzsietu mici, jo pastāvēja 
runas, ka kundze esot bijusi bez matiem. Audzēkņiem viņa esot patikusi, jo sieviete ir bijusi 
tāda „bļaustīga” un „mutīga”. Reiz kāds puisītis esot prasījis tādu ar uzputota bezē krēma 
pildītu cepumu groziņu, kad bufetniece skaļā balsī esot atcirtusi „ar čupu!?” . (Aktrise smejas.)
Vēl Karīna atminas skolas darbmācības kabinetu, kur kādreiz tika pasniegta militārā mācība, 
un skolas baseinu, kur viņa jau no paša sākuma bija mācījusies peldēt, bet tā arī līdz galam 
to pārāk labi apguvusi nav. 
Katram skolā esot bijusi kāda iesauka uzvārda, izskata vai pastrādāto notikumu dēļ. Karīnai 
tāda bija, jau pirms viņa ieradās skolā, kuru viņa mantoja no savas māsas, kuru viņai  dāvāja 
pasaules vēstures skolotāja. Kad Karīnas māsa mācījās trešajā klasē, tika apgūta jaunā viela 
par tatāru iebrukumiem. Tā kā abām māsām uzvārds ir Tatarinova, tad viņas ar māsu ir jau 
trešā paaudze, kuras nēsā iesauku „tatārs mongolis”. Pirms viņām šo iesauku nesāja meiteņu tēvs un vecais tēvs. Kā  sacīja 
pati aktrise par sevi, viņai šī iesauka ir pat tīri labi piestāvējusi, jo pašas izskats un ādas krāsa ir bijusi mazliet melnīgsnēja. 
Ja runājam par skolas simtgadi, tad aktrises domās tas ir ļoti skaists un būtisks notikums visiem - gan audzēkņiem, gan 
pasniedzējiem, gan visiem liepājniekiem. Mēs vien varam lepoties ar skolas panākumiem un skolai ikvienu piederīgo. Ir 
neizsakāms gods gan par esošo, gan bijušajiem skolas direktoriem, kuri par skolu ir tik ilgstoši rūpējušies un cēluši gan tās 
latiņu, gan izskatu augsti un daiļi. Karīnai esot bijis liels gods mācīties pirmajā vidusskolā. 
Aktrises novēlējums skolas dzimšanas dienā ir radošiem būt. Ja ir jau radoši, tad vēl radošākiem būt. Dzīvot ar maksimālismu 
un pozitīvu trakumu, neiesūnot un būt novatoriem. 

Horizontāli
2. Mirdz klases priekšā tikpat spoži, cik jūras krastā
6. Skolas radio
10. Visaugstākais amats skolā
11. Vieta, kur labāk iepazīties ar skolotājiem un skolas biedriem
12. Titula “Foršākais skolotājs” nominants
13. Ģimnāzistu iecienīts ēdiens bufetē
14. Vismīļākā skolēnu stunda

Vertikāli
1. Kas skolā iet reizē uz augšu un uz leju?
3. Iemesls, kādēļ 10. un 10. klašu skolēni nereti naktīs neguļ
4. Gada visspēcīgākais, visēdelīgākais un gudrākais mēnesis
5. Mazāks parlaments
7. Izmēģinājuma izlaidums
8. Piederības pasākums
9. Vienotības krāsa

Atbildes: Karbonāde, ZPD, trepes, DEG, Šablovskis, prezidents, fukši, kodols, žetonvakars, konsultācija, novembris, balta, Dzintars, brīvstunda
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ENKURS
Elīna Zīverte 12.b

Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas komandai šogad jau aprit 
10 gadi kopš tā piedalās Jūrniecības konkursā «Enkurs». 
Sacensības sastāv no divām kārtām - pusfināla un fināla, 
bet, lai tiktu finālā, ir jāiekļūst starp četrām labākajām 
komandām pusfinālā. Jau 10. gadu mūsu skolas 
komandai izdevies būt nepārspētai. 22. aprīlī sīvā cīņā 
tika izcīnīta 1. vieta, kas nozīmē, ka arī šogad ceļazīmē 
uz Zviedriju garantēta.
Pati “Enkurā” esmu piedalījusies divus gadus. Abos 
ar komandu ieguvām pirmo vietu un braucienu uz 
Zviedriju. Atceros, kad gāju 10.klasē, man zvanīja 

Marta Bažejeva

ĢIMNĀZISTI IEKARO ITĀLIJU
Alise Tīdena 11.c

Šajā mācību gadā skolēnu parlaments 
īstenoja AFS apmaiņas programmu  - 
sadraudzību ar Ziemeļitālijas pilsētas 
Novaras liceja skolēniem.

2016. gada oktobrī,mēs, daži drosmīgi 
jaunieši, savās mājās ielaidām pavism 
svešus vienaudžus no Itālijas. Nedēļas 
laikā šie svešinieki kļuva par tuviem 
draugiem, un atvadīšanās  brīdī tika 
lietas asaras. Tomēr nekas ar to vēl 
nebeidzās. Šī gada martā mēs kāpām 
lidmašīnā, lai lidotu uz Itāliju pie 
jaunajiem draugiem. Kā mums gāja? 
Emociju vētra. Bijām gan sajūsmā par 
piedzīvojumiem, gan arī satraukušies 
par nezināmo. To, uz ko tu esi 
parakstījies, saproti tikai tad, kad tas 

jau notiek. Tā bija arī mums. Doma, 
ka nedēļu dzīvosim svešā ģimenē, citā 
valstī, vēderam diezgan pamatīgi lika 
sagriezties. Ar trīcošām kājam ejot 
uz mašīnu, stumjot savu lielo koferi 
pa mazu bruģētu ieliņu, izdomāju 
visdažādākos variantus tam, ko varētu 
sagaidīt. Doma bija viena –galvenais 
pārdzīvot pirmo dienu. Mēģināju sevi 
noskaņot sliktākajam, lai nesacerētos, 
tomēr, kad ieraudzīju ‘’sava’’ itāļa 
ģimeni, visas manas bailes pazuda 

sekundes laikā. Mums, latviešiem, 
ļoti bija paveicies ar ģimenēm, kas 
mūs uzņēma, tāpēc jau pēc tās pirmās 
neveiklās stundas varējām atslābināties 
un sākt baudīt skaisto Itāliju. 
Mēs gan kopā izdzīvojām dažādākos 
piedzīvojumus, gan katrs atsevišķi, 
kas, manuprāt, ir visinteresantākais. 
Vakarā satiekoties,dziedot dziesmas 
ģitāras pavadījumā,  katram bija savs 
stāsts par pavadīto dienu vai nākamo 
dienu plāniem. Mēs izbaudījām Itāliju 
pavisam citādāk nekā parasti tūristi. 
Katram savi piedzīvojumi – viens 
brauca ar rolleri, viens ar moci, viens 
uz citu pilsētu, viens ar riteni, viens 
uz restorānu, viens uz teātri, viens uz 
volejbola spēli, viens uz futbolu utt. 
Piedzīvojumu mums noteikti netrūka. 
Protams, ka bez visa tā, mums bija 
izveidota arī programma. Programmas 
laikā mēs izstaigājām pilsētu, kurā 

dzīvojām, Novaru, apskatījām skaisto 
Milānu, mācījāmies itāļu valodu, 
iepazinām itāļu skolēnu ikdienu, 
piedalījāmies mācību stundās un, pats 
labākais, iemācījāmies cept īstu itāļu 
picu. 

Manuprāt, visinteresantākais šajā 
braucienā ir tas, ka redzi svešu cilvēku 
ikdienu, citu kultūru, ieradumus 
un, pats interesantākais, sāc justies 
kā ģimenes loceklis. Apmaiņas 
programmas  kā šī noteikti  ir tā vērtas. 
Mēs ne tikai redzējām svešu valsti 
citām acīm, bet arī ieguvām jaunus 
un nu jau pavisam tuvus draugus, 
kā arī uzlabojām savas zināšanas un 
prasmes angļu valodā.  Ja tev kādreiz 
parādās šāda iespēja, noteikti izmanto 
to nedomājot! Varu derēt, ka tas būs 
viens no labākajiem piedzīvojumiem 
tavā mūžā!  Paldies, Liepājas Valsts 
1. ģimnāzijai par šādu iespēju! 

jautājumu atbild pati Marta.
Kopš mācos skolā, katru gadu esmu 
piedalījusies gan skolas, gan pilsētas 
olimpiādēs, taču šogad pirmo reizi 
esmu nonākusi līdz valsts olimpiādes 
līmenim. Uzaicinājumu uz valsts 
olimpiādi esmu saņēmusi jau divas 
reizes. Es tiku uzaicināta uz latviešu 
valodas un literatūras, kā arī uz vēstures 
valsts olimpiādi. Tas neapšaubāmi 
ir milzīgs gods un liela atbildība -  
pārstāvēt Liepājas Valsts 1. ģimnāziju 

valsts līmenī. 
Ceļš līdz valsts olimpiādei nebūt nav 
viegls. Ir jāatrod laiks visam -  ikdienišķo 
mājas darbu kalniem, ārpusskolas 
aktivitātēm un nebeidzamajiem 
literatūras un filmu sarakstiem, kas 
veltīti olimpiādei. Taču viss sākas jau 
daudz ātrāk.. Visa sākums, manuprāt, 
ir zināšanas, ko iegūst ārpus skolas 
sola. Nevienam nav noslēpums, ka 
lielāko daļu olimpiādes materiālu 
nesastāda lietas, kas sastāda “parastos” 
kontroldarbus. Lai spētu labi startēt 
olimpiādēs, mācību viela jāzina daudz 
padziļinātāk. 
Mana pirmā valsts olimpiāde latviešu 
valodā un literatūrā jau ir aizvadīta. 
Tiesa, rezultāts man sagādāja nelielu 
rūgtuma sajūtu – līdz atzinībai man 
pietrūka vien 0,5 punkti. Vislielāko 
vilšanos man sagādā tas, ka nelielā 
steigā un stresā aizmirsu sev labi 
zināmas lietas. Bet olimpiādes dod man 
milzīgu pieredzi – tās māca cīnīties 

ar stresu, plānot laiku, un galu galā 
es iemācos (vairāk gan tieši atsaucu 
sev atmiņā) jaunas un sen aizmirstas 
lietas. Man ir liels prieks, ka piedalos 
tādu priekšmetu olimpiādēs, kuros 
man būs jākārto 9. klases eksāmeni. 
Man visticamāk nebūs jāpārdzīvo visu 
gadu vielas iemācīšanās vienā vakarā, 
eksāmena stress un gala atzīme. 
Vēlos pateikt arī lielu paldies savām 
skolotājām Ž.Flaksai un B. Mackialai 
par ieguldīto darbu un laiku manis 
sagatavošanā olimpiādēm!
Martas un daudzu citu skolas biedru 
piemērs pierāda, ka ar lielu gribasspēku 
viss ir iespējams. Varbūt nākamreiz, kad 
skolotājs tev steidz piedāvāt iespēju kur 
piedalīties, neesi vienaldzīgs. Baidīties 
nav vērts, jo zaudēt īsti tāpat nav ko. 
Taču ieguvējs tu būsi viennozīmīgi – 
zināšanas un pieredze uzkrājas darot. 
Lai pavasaris tevi piepilda ar enerģiju 
un vēlmi darboties!

KORU LIELSKOLA!
Alise Tīdena 11.c

Aprīlis vienmēr bijis īpašs, jo tieši šajā mēnesī 
ir viens maģisks vakars, kuru radam mēs paši – 
ģimnāzisti, pieskandinot gaiteņus ar pazīstamām 
dziesmām un liekot dziedāt visiem līdzi. “Koru kari”, 
manuprāt, ir labākais skolas pasākums un domāju, 
ka tam piekritīs daudzi. Šis pasākums prasa daudz 
enerģijas, pūles, strīdus, tomēr vienmēr, kad vakara 

vadītājs saka savus pirmos vārdus, visi aizmirst par mazajiem strīdiem un kļūst 
vienoti, lai sniegtu vislabākās emocijas un priekšnesumus skatītājiem. Tomēr, vai 
man vienīgajai likās šis vakars tik maģisks? 
Mārtiņa Freimaņa mūzika spēj uzrunāt, manuprāt, ikvienu. Par to mēs 
pārliecinājāmies brīdī, kad tika paziņots, ka pirmo reizi Koru Karu vēsturē, 
piedalīsies visas vidusskolas klases. Desmit klases, desmit priekšnesumi, katrs 
unikāls. Šis pasākums ir atgādinājums, cik kreatīvi mēs spējam būt un cik daudz 
skaistu lietu mēs spējam radīt visi kopā. 
Man personīgi visvairāk “Koru kari” patīk tas, ka kaut vai pats pasākuma 
nosaukums ietver vārdu “kari” un tās ir sacensības starp klasēm, klases visas ir 
ļoti vienotas un nekonkurē tik ļoti viena ar otru. Pat mēģinājumos citi palīdz 
citiem, jo galu galā galvenais nav uzvara vai balvas. Pats galvenais ir emocijas, 
ko sniedzam gan sev, gan citiem, 
saliedētība un vienotība, ko izteikti 
varēja just pēdējā dziesmā, ko izpildīja 
visi kori kopā. Sanākt visiem uz vienas 
skatuves, pasists viens otram un pašiem 
sev pa plecu par padarīto, sadoties 
rokās un nodziedāt kopīgu dziesmu. Vai 
gada laikā ir maz vēl kāds brīdis, kad 
jūtamies tik vienoti? Šis ir pasākums, 
kurā, manuprāt, ir jāpiedalās visiem, 11. c klases zelta koris

skolotāja Signe Berga un piedāvāja 
piedalīties konkursā. Teicu, lai viņa 
paskaidro, kas būs jādara. Skolotāja 
atbildēja, ka būs jāairē un citas lietas 
par jūrniecību jāzina. Tajā brīdī jutos 
apjukusi un nezināju, ko atbildēt. 
Skaidri zināju tikai to, ka nemāku ne 
airēt, ne arī zinu ko par jūrniecību. 
Kamēr samulsusi domāju atbildi, 
mana mamma, kura atradās blakus, 
visu laiku atkārtoja, ka ir jāpiedalās, 

10. c klases zaļais koris

kaut vienu reizi mūžā, lai izjustu tās 
emocijas, ko vārdiem izteikt nevar. 
To, ka draudzība vienmēr uzvar 
pierādīja 11.c klase (zelta koris), kuri 
ieguva 1.vietu ar dziesmu “Draugs”.  
11.a klase (violetais koris) izcīnīja 2. 
vietu, izpildot dziesmu “Lai būtu tā”, 
bet 3. vietas ieguvēji, 12.b (sarkanais 
koris), piepildīja zāli ar pozitīvismu, 
izpildot dziesmu “Bums”. 
Turpināsim šo skaisto tradīciju 
un vairosim prieku gan sevī, gan 
apkārtējos, sasildīsim viens otru 
ar smaidu kaut vienā aukstā aprīļa 
vakarā. Kā teica Liepājas teātra aktrise 
un žūrijas locekle Karīna Tatarinova: 
”Liepājas Valsts 1.ģimnāzija ir koru 
Lielskola!”. Turpināsim tādā pašā garā, 
līdz nākamajam gadam! 



 KLIEDZIENS 10 11 Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas avīze

CIK ILGI SĒDĒSIM UZ GRĪDAS?
Monta Lešče 10.c

ja piedāvā, un tādējādi atbildēja 
manā vietā. Komanda sastāv no 10 
dalībniekiem. Ģimnāzijā ir pieņemts, 
ka ik gadu komandā ir divas meitenes. 
Ir zināms teiciens, ka sievietes uz 
kuģa nes tikai nelaimi, bet šoreiz šī 
māņticība nekādā gadījumā neattiecas 
uz mūsu komandu. 
Konkurss man iemācīja daudz un 
ne brīdi nenožēloju, ka, mammas 
pamudināta, pateicu “jā”. Es iemācījos 
daudz labāk strādāt komandā, ieguvu 
zināšanas, kas  saistītas ar jūrniecību. 
Interesanti, ka konkurss ir radījis 
vienu no variantiem, kur varētu 
nākotnē studēt un par ko varētu kļūt. 
Dažreiz pat iemācītās prasmes man 
ir palīdzējušas ikdienas situācijās. 
Atceros, ka, gatavojoties konkursam, 
mums bija jāiemācās vairāki jūrnieku 
mezgli. Reiz mājās bija situācija, 
kad zināšanas par dažādiem mezglu 
veidiem un prasmes tos sasiet lieti 
noderēja. Skan smieklīgi, taču arī man  
kā meitenei šīs lietas bija jāiemācās. 
Un, ja toreiz man likās, “man to nekad 
tāpat nevajadzēs”, šodien es tā neteiktu.
Dalību “Enkurā” nevar izstāstīt. To nav 
iespējams  nedz uzrakstīt vienā, nedz 
piecās lapās, to vienkārši ir jāpiedzīvo 
pašam. Lai mūsu komanda vispār 
pastāvētu, ir jābūt arī kādam, kas to 
organizē, vada un uzrauga, lai jauniešu 
iemācītos katru sīkumu. Ikgadējais 
konkursa augstais rezultāts nebūtu 
sasniedzams, ja komandām ar savu 
gadu laikā uzkrāto pieredzi nedalītos  
skolotājas Signe Berga un Dace Grūbe. 
Viņām arī jautāju par iegūto pieredzi 
un sajūtām, ik gadu startējot konkursā.

Kādēļ ik gadu Jūs pieņemat 
lēmumu piedalīties un veidot 
jaunu komandu?
Signe: Konkurss ir ļoti labi organizēts, 
dodot iespēju jauniešiem iepazīties ar 
jūrniecības profesijām, kā arī tam ir 
vilinoša balva.
Dace: Tā ir iespēja skolēniem iegūt 
jaunu pieredzi, iepazīties ar jūrniecības 
nozari, izmēģināt savas zināšanas 
un  prasmes pilnīgi svešā “lauciņā”. 
Tā ir arī iespēja iegūt  stipendiju tiem 

D i e z g a n 
ikdienišķa 
a i n a ; 
skolēni ir 
apsēdušies 
gaiteņos uz 
grīdas. Kāds 
kaut ko lasa, 
kāds raksta, 
kāds cits 
i e g r i m i s 
t e l e f o n ā , 
bet visi - uz 

grīdas. Visiekārojamākās sēdvietas ir 
pie radiatoriem, tas ir skaidrs, bet cik 
ilgi tas tā turpināsies? Diskusijas ir 
ilgušas gadiem, jautājumi nākuši un 
gājuši, bet šoreiz palikuši. Uzdodot tikai 
vienu jautājumu skolas  direktoram 
Helvijam Valcim, ieguvu skaidru 
plānu par visiem ar skolu saistītiem 
labiekārtošanas darbiem tuvākā un 
tālākā nākotnē. 

Kad varētu īstenoties šie plāni - 
ieviest koridoros sēdvietas ?
H.Valcis: Es gribētu mazliet par to 
sēdēšanu uz grīdas, jo mans uzskats 
ir,  ka starpbrīdī vajadzētu  vairāk 
kustēties, nevis sēdēt gan stundās, 
gan starpbrīžos. Bet tas neizslēdz to, 
ka mēs  nevaram labiekārtot gaiteņus 
tā, lai būtu iespēja apsēsties mīkstajās 
mēbelēs. Plāni ir tādi, ka katrā garajā 
gaitenī būs diezgan daudz sēdekļu, 
katrā gaitenī būs četras sēdekļu-
dīvāniņu grupas un katrā grupā pa 
četriem dīvāniņiem. Respektīvi, katrā 
stāvā būs sešpadsmit dīvāniņu. Un tad 
pa grupām sagrupēti gaiteņu garumā, 
droši vien ka tagad grūti stādīties 
priekšā, bet, ja tu iziesi katrā gaitenī, 
tur būs tādi četri nodalījumi. Mīkstās 
mēbeles būs novietotas logu pusē pa 
četri, jo tur ir šie četri arhitektoniski 
nodalījumi. 
Otra lieta, kuru mēs plānojam arī 

pārtaisīt un pilnveidot, ir skolas foajē. 
Tur tiks atjaunotas mīksto mēbeļu 
grupas. Tās būs izvietotas apmēram 
tā kā šī brīža mēbeles, bet tās būs 
mazliet garākas gan pie vienas, gan 
otras sienas. Līdzīgi tādi dīvāni, kādi 
šobrīd ir skolēnu parlamenta telpā. 
Tāda veida – pietiekoši ērti, plati un 
apjomīgi. Plānā ietilpst arī nomainīt 
foajē apgaismojumu, jo šobrīd tas ir 
pieskaņots vēsturiskajam stilam un tas 
nav pārāk gaišs, un ir neekonomisks. 
Līdz ar to mēs arī šīs atpūtas un sēžamo 
grupas, kur var starpbrīžos un brīvajās 
stundās uzkavēties, papildināsim ar 
speciāli iekārtiem gaismas ķermeņiem, 
lai būtu pietiekams apgaismojums. 
Trešā lieta ir saistīta ar bibliotēkas 
labiekārtošanu. Bibliotēku mēs dalīsim 
vairākās funkcionālās zonās, padarot 
to daudz ērtāku un pieejamāku 
skolēniem. Tātad, protams, viena zona 
paliks grāmatām, tikai citādāk izkārtoti 
plaukti -  vairāk grāmatu izvietošanai. 
Būs zona, kur strādāt individuāli pie 
galdiņiem, to nebūs pārāk daudz, jo 
pati bibliotēkas telpa nav pārāk liela. 
Būs sešas individuālās darba vietas, 
papildinātas gan ar mazu dīvāniņu, 
gan citām individuālām vietām. Tā 
kā apmēram astoņas līdz desmit 
vietas varētu būt domātas klusajam, 
individuālajam darbam. Būs arī tāds 
jaunums kā trešā funkcionālā zona, 
pavisam klusā. Tur būs izvietoti skaņu 
slāpējoši lielie dīvāni (krēsli?), kuros 
arī varēs individuāli strādāt. Tajos 
nebūs pārāk daudz vietas, tādi īpaši 
tievi cilvēki varēs pat divi apsēsties 
šajā dīvānā (krēslā?). Tās būs trīs tādas 
grupas individuālajam darbam, bet tajā 
pašā laikā, ja būs vēlme, varēs veidot 
klusu sarunu grupiņas, iespējams, līdz 
pat četriem cilvēkiem. 
Tādi ir tie lielie plāni, un, ja viss 
noritēs veiksmīgi, es ceru, ka nākamā 
mācību gada laikā, ja ne no paša pirmā 

septembra, šādas labiekārtojuma 
izmaiņas noteikti būs. Mēs arī pabeigsim 
visas citas ar remontu saistītas lietas. 
Tiks pabeigts pagalma labiekārtojums, 
sporta zona, un arī pagalma pusē  
atpūtas grupu izveidošana, līdzīgi kā 
tas ir mūzikas skolas pusē. Mēs vairs 
nevaram papildināt riteņu novietnes 
Mūzikas skolas pusē, bet pagalmā 
mums ir plānots izvietot tās daudz 
vairāk. Tiks pabeigti dabas zinību 
kabineti, jo tie ir pēdējie kabineti, kuri 
šobrīd vēl nav izremontēti. Pēdējās 
renovācijas laikā ķīmijas, bioloģijas, 
fizikas, matemātikas kabineti trešajā 
stāvā, kā arī informātikas kabineti tiks 
izremontēti un iekārtoti ar atbilstošām 
ergonomiskām mēbelēm.
Runājot par realizēšanas laiku, telpu 
remonti noteikti tiks pabeigti līdz ar 
pirmo septembri, bet nevaru solīt, ka 
arī mēbeles un IT risinājumi būs. Tas 
būs procesā, man grūti pateikt, kas būs, 
kas vēl ne. Es arī nezinu, kā veiksies ar 
pagalma remontdarbiem, bet mums 
galvenais ir, lai varam pirmo septembri 
iesākt skolas telpās. Pārējo skatīsimies, 
kā veiksies,  bet skaidrs, ka arī pagalma 
puse būs jau lielā mērā pabeigta un 
visticamāk uz rudens beigu pusi būs 
jau izmantojama.
Ērti gaiteņi ne tikai pastaigai, bet arī 
sēdēšanai; skolas bibliotēkas telpas 
būs labāk piemērotas mācīšanās 
vajadzībām; beidzot gluds pagalma 
segums. Vēl tikai seši mēneši, un tas viss 
būs pieejams. Milzīgs darbs un līdzekļi 
tiek ieguldīti, lai uzlabotu audzēkņu 
komfortabilitāti skolas sienās un 
ārpusē, kas raisa lielāku lepnumu par 
mūsu skolu. Ceru, ka visi lieliskie plāni 
īstenosies un, ienākot pa skolas durvīm 
1. septembra dienā, sasmaržosim 
jauno mēbeļu smaržu. Saudzēsim un 
novērtēsim  to, kas mums tiek dots!

skolēniem, kuri ir nolēmuši studēt LJA.

Kā konkurss un skolēni, kas 
veido komandu, šo gadu laikā 
ir mainījušies?
Signe: Konkurss ar katru gadu 
paliek arvien spraigāks, sīvāka cīņa 
starp komandām. Bez nopietnas 
gatavošanās, liela darba tajā nav vērts 
piedalīties. Skolēni, kas ir komandā, 
parasti vēlas piedalīties atkārtoti.  
Dace: Konkurss savā būtībā nav 
mainījies. Jāatzīst gan, ka katru 
gadu uzdevumi paliek grūtāki, jo  
konkursi veido studenti, kas reizēm arī 
pārcenšas. Konkursa norise katru gadu 
kļūst arvien spraigāka, jo nu jau visas 
komandas ir sapratušas, ka konkursā 

bez zināšanām nav iespējams uzvarēt - 
ar veiksmi vien nepietiek!

Pēc kādiem principiem parasti 
izvēlaties tos, kuriem piedāvāt 
dalību konkursā?
Signe: Visiem jābūt sportiskiem, 
spēcīgiem. Svarīgs ir ass prāts, 
dzirkstele acīs un vēlme darīt, mācīties. 
Ikvienam komandā ir jābūt spējīgam 
labi veikt jebkuru uzdevumu – tā ir 
komandas veiksmes atslēga. 
Dace: Ir ļoti svarīgi, lai skolēnam 
būtu vēlme piedalīties un ziedot 
savu brīvo laiku, lai  mācītos. Jāprot 
strādāt komandā, būt saliedētiem. 
Neiztrūkstoša sastāvdaļa ir azarts, 
vēlme uzvarēt un komandas kopējā 
pozitīvā enerģija, ko dod katrs tās 
dalībnieks. Īpašu atlasi neveicam, bet 
izvēlamies dalībniekus, kas, mūsuprāt, 
atbilst iepriekš minētiem kritērijiem.

Kas ir tas, ko parasti ir visgrūtāk 
izpildīt un iemācīties, un kas 
ir tas, ko komanda izdara ar 
prieku?
Signe:  Grūtību pietiek vienmēr. Ja 
komandā ir saskaņa, brīva atmosfēra, 
labs humors – nekas nav tāds, ko nevar 
iemācīties, pie kam mums vienmēr ir 
lieliski palīgi no Jūras mācību spēkiem, 
Sarkanā krusta, tā ka neesam vieni. 
Sākumā viss liekas sarežģīti. Beigās 
prieks par ieguldīto darbu, zināšanām 

un rezultātu.
Dace: Diezgan daudz informācijas 
ir jāapgūst īsā laika posmā. Grūtības 
sagādā iemācīties Morzes ābeci, 
jūrniecības karogus un to nosaukumus, 
nozīmi, siet mezglus. Konkursa 
laikā visus šos uzdevumus jācenšas 
izpildīt nekļūdīgi un maksimāli īsā 
laikā. Pirmās palīdzības uzdevumi 
varbūt nešķiet tik grūti, bet, izspēlējot 
reālas situācijas, diezgan bieži iestājas  
apjukums, ko tiesnesis stingri vērtē. 
Aizraujoši ir iejusties stūresvīra, 
stūrmaņa un kapteiņa lomās pie kuģa 
simulatora, bet arī šie uzdevumi prasa 
atbildību un koncentrēšanos.

Ko no šī konkursa iegūst 
skolotājs? Vai Jūs mākat uzsiet 
kādu jūrnieku mezglu un vai 
esat iemācījušās to, kā būtu 
jārīkojas, ja notiktu kāds 
nelaimes gadījums un būtu 
jāpalīdz cilvēkam?
Signe:  Pirmo palīdzību varētu sniegt, 
kaut arī labprāt negribētos to piedzīvot 
– ar medicīnu esmu uz jūs. Vienu 
otru jūrnieku mezglu uzsietu, šo to 
varētu pastāstīt par kuģiem, zinu, kas 
ir Colregs utt. Bet godīgi – katrs gads 
kā no jauna arī man.
Dace: Katru gadu mācos kopā ar 
skolēniem, esmu klāt visās nodarbībās, 
un tajā brīdī liekas, ka zinu, bet, skatoties 
sacensības, vienmēr nodomāju, ka 
mums ir tik superīgi skolēni un diez 
vai es tā varētu. Atzīšos, ka skatoties 
no malas, satraukums ir lielāks nekā 
dalībniekiem. Plakano mezglu varu 
uzsiet jebkurā brīdī, pirmo palīdzību 

arī varētu sniegt, tikai grūti teikt, kā 
būtu, ja mani vērtētu. 

Pastāstiet, kādu interesantu 
piedzīvojumu, kas ir gadījies 
konkursa laikā!
Signe: Sākotnēji virves vilkšana bija 
viena no būtiskākajām sacensībām, 
kas varēja izšķirt komandas likteni par 

tikšanu finālā un uzvaru tajā. Mums pirmajā gadā virvē neveicās – tā bija mūsu komandas vājā vieta. Tad nu atradām 
speciālistu, kas palīdzēja iemācīties, kā virvi vilkt pareizi. Un tad tas bija mūsu spēks. Kādā no sacensībām vienas skolas 
pedagogs saviem jauniešiem ļoti skaļā un dusmīgā balsī teica: “Skatieties uz viņiem un mācieties – tā ir jāstrādā!”
Vienmēr ir bijis kāds mazs kuriozs, katru gadu jauna komanda – jauni segvārdi. Ir mums šoferītis, ir bokseris, ir paps... 
Katram savas stāsts.
Sestdienas rīti arī dažreiz kādam ir bijuši ļoti grūti... tad atrakciju daudz.
Dace: Kā kuriozu atceros pašu pirmo konkursu, kur mūsu komandas puiši tik ļoti bija nobrieduši vilkt virvi, par to vien 
runāja un gaidīja kā galveno uzdevumu. Iepriekš  mēģinājuši bijām, bet zināšanu,  kā to darīt pareizi,  nebija. Protams, mūs 
sagaidīja pilnīga izgāšanās. Pēc tam meklējām speciālistus virves vilkšanā un apguvām tehniku. Nākošajos konkursos ilgus 
gadus bijām nepārspējami līderi.
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NO SKOLAS SOLA LĪDZ bRATISLAVAI
Maija Ziemele 11.b

Tas, ka ģimnāzisti spēj apvienot 
mācības skolā ar vēl 100 citām 
nodarbēm, nav noslēpums. Arī es, 
Maija, pierādu sen zināmo patiesību: jo 
vairāk cilvēks dara, jo vairāk laika tam 
atliek. Aprīlis deva iespēju atkal doties 
ceļā. Šoreiz uz Bratislavu. 
Kas ir demokrātija? Kādi ir draudi 
cilvēktiesību ierobežošanā? Kā mēs, 
jaunieši, varam likt sevi sadzirdēt? Šos 
jautājumus apspriedām un risinājām 
starptautiskajā debašu pasākumā 
Bratislavā. Kopā piedalījās 150 delegāti 
no 15 valstīm! Pasākuma ietvaros 

notika ļoti intensīva mācību apmaiņa. 
Katru dienu gulēju 4 stundas, mācījos 
visu, ko vien varēju par demokrātiju, 
cilvēktiesībām un medijiem, to ietekmi 
uz mūsdienu jauniešiem un politiku.
Es mācījos debašu principus no 
Eiropas līmeņa čempioniem, debatēju 
vienā komandā ar bulgāriem stilā, 
kurā vēl nekad nebiju debatējusi. Visa 
šīs pieredze ir solis tuvāk tam, lai mēs 
kā jaunieši apzinātos savu varu kaut 
ko mainīt. Katrs no mums ir spējīgs 
izraisīt pārmaiņas, neatkarīgi no tā, 
vai sēžam skolas solā vai piedalāmies 
starptautiskos apmaiņas projektos. Es 
vienmēr šīs lietas biju apzinājusies, bet 
tagad saprotu, kā tās realizēt.
Šī pieredze lika paskatīties uz 
notikumiem un cilvēkiem ar citām 
acīm. Tomēr ir jāatzīst, ka pie šīm 
atziņām nonācu ne tikai ar smagu 
darbu, bet arī ar lieliskiem vakariem 
Bratislavas centrā. Man bija tā iespēja 

klaiņot pa Bratislavas mazajām 
ieliņām, pieredzēt bulgāru trakās dejas 
un dziedāšanu viesnīcas numuriņā 
(mūs gandrīz izdzina no viesnīcas), kā 

arī iemācīties apģērbties un sakravāt 
koferi vien piecu minūšu laikā. 
Katram notikumam apakšā ir savs 
stāsts, un katrs no mums var radīt 
šādus stāstus. Mēs visi esam spējīgi 
veikt pārmaiņas un tikt sadzirdēti. Ar 
mums, jauniešiem, sākas pārmaiņas, 
kuru rezultāts var būt mūsu vīzija!

Esi radošs un tava galva ir pilna ideju? Vēlies pilnveidoties un paust savu viedokli skaļi?!
Raksti uz e-pastu skolasavizekliedziens@gmail.com atklāti vai anonīmi un nāc un pievienojos LV1ģ avīzes komandai!

VIENALDZĪGĀ DROŠĪbA
Rebeka Elīza, Zariņa, Torija Rače 10.a

D o m ā j u , 
ka visi ir 
sastapušies 
ar situāciju – 
sēdi stundā, 
kad pēkšņi 
sāk skanēt 
t r a u k s m e s 
signāls, kas 
lūdz mums 
atstāt skolas 

telpas. Kad bijām mazi, tad šis bija liels 
notikums, visi ātrā solī devās ārā no 
skolas un jutās satraukti, taču tagad tā 
nav. Mūsu vecumā mēs papriecājamies 
par to, ka ir iztraucēta stunda, lēnā 
solī aizejam pēc jakām, lai nenosaltu, 
un tikai tad dodamies ārā pa durvīm. 
Kāpēc ir radusies šāda vienaldzība? 
Kas būtu, ja skolā tiešām būtu noticis 
kāds negadījums?
Uzdevām dažus jautājumus skolas 
kacelejas vadītājai Igetai Zikmanei. 

Skolas pēdējā trauksme notikusi zēnu dēļ, jo tie bijuši smēķēt tualetēs, un tas 
izraisīja trauksmi, jo dūmi nonāca detektorā. Aptuveni pirms mēneša zēnu 
mājturības stundas laikā sācis degt elektromotors kādam no aparātiem. Esot 
notikušas arī diezgan daudz nepamatotu trauksmju, jo atsevišķās skolas telpās 
bijuši ievietoti nepiemēroti devēji. Piemēram, ķīmijas kabinetā bija ielikts dūmu 
detektors, bet laboratorijas darbu laikā tur tiek daudz kas sildīts un dedzināts. 
Arī ēdnīcā esot bijusi līdzīga situācija, jo tur bija ievietots detektors, kas reaģē 
uz siltumu, bet ēdnīcā visu laiku tiek gatavots un citreiz šis tas arī mēdz piedeg. 
Tieši tādēļ trauksmes bija nepamatotas un samērā biežas. Arī sistēmā dažreiz esot 
kļūmes, un atkal atskan trauksmes signāls. Vēl notikušas nepamatotas trauksmes, 
jo kāds no skolēniem ir piespiedis trauksmes pogu, kā arī vienreiz detektorā 
ielidojusi muša, un tad atkal sākusies trauksme. 
Mēs noteikti arī sevi varam pieskaitīt pie tiem, kas vairs neizjūt uztraukumu, 
kad atskan trauksme, drīzāk prieku par to, ka varēsim vismaz 10 minūtes mazāk 
atrasties stundā. Bet vai tiešām mēs vienmēr varam paļauties uz to, ka tā ir mācību 
trauksme, vai arī to, ka bufetē piededzis kāds ēdiens? 
Mēs tomēr neesam vienīgie, kas ir sākuši izrādīt vienaldzību par trauksmes 
signāliem. To pavisam noteikti dara arī skolotāji. Bieži vien liekas pilnīgi 
nevajadzīgi izrādīt uztraukumu, vai likt pēc iespējas ātrāk evakuēties, jo pastāv 
doma – ja jau nekas nekad nav noticis, tad arī tagad nenotiks.
   Tomēr dzīvē visam pienāk pirmā reize, arī šādām lietām. Tāpēc, skolēni un 
skolotāji, iesaku jums katru trauksmi uztvert nopietni, jo vienmēr labāk ir būt 
drošībā, nevis gaidīt, kad mūsu vienaldzība mūs novedīs pie kā slikta. 


