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Latvija ir mana 

zeme, latvju zīmes -

tās stāsts. Liepājas 

jūrmala ir mana 

miera osta, Latvijas 

meži - vieta, kur 
pazust, lai atrastu 

sevi. Mana Latvija ir 
lepnums, uzvelkot 
tautastērpu, un 

asaras, dzirdot 
Sibīrijas stāstus, 

ekstāze, redzot 
uzvaram Dinamo, un 

nepacietība, gaidot, 
kad izcepsies 

vecvecmāmiņas 

rauši. Lielais svētku 

maratons ir beidzies 

un nu ir laiks saprast 
tā patieso nozīmi.

Apstājies. 

Aizver acis. 

Ievelc elpu. 

Klausies. Jūti. 
Kas ir tava Latvija?
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  Kā  jau  katru  gadu  mēs, ģimnāzisti, at-
zīmējām  Latvijai   ļoti   svarīgu   datumu - 
11.novembri, Lāčplēša  dienu.  Un  šogad 
vecāko klašu ģimnāzisti izdomāja pārbau-
dīt, cik  gudri  un  fiziski  spēcīgi  ir  skolas 
jaunieši. Skolēniem bija iespēja  sevi  pie-
rādīt     erudīcijas     konkursā    “Vēstures 
lappuses   šķirstot’’.  Protams,   neizpalika 
ikgadējais roku laušanās turnīrs,  kurā tika 
pārbaudīts mūsu tautas spēks.  Pārbaudī-
jumus   aizvadīja   līdzjutēju    gaviles    un 
uzsaukumi,    iedrošinot    savējos    izcīnīt 
uzvaru,  kas  daudziem  arī  izdevās.   Īsta 
kopības sajūta!
 
 
 
 
 
 
 
 
  Latvijai 100, 100 gadei par godu, Latvijas 
100 gadu jubileja un vēl, un vēl. Šīs ir tikai 
dažas  frāzes,  kuras  latvieši  dzirdēja  jau 
labu laiku pirms  paša nozīmīgā notikuma, 
un,  nākot  tam  tuvāk,  tās  izskanēja  tikai 
skaļāk un  vairāk.  Jāsaka  godīgi,  saceltā 
jezga un kņada  bija  milzīga,  taču  tagad, 
kad viss ir beidzies un  palikušas  tikai  at-
miņas, un noteikti pilna telefona galerija ar 
bildēm  un  salūtu   video,  varam   sākt  tā 
lēnām visu apdomāt.
  16.novembrī arī ģimnāzijā  tika  atzīmēta 
Latvijas dzimšanas diena.  Lai arī laiks aiz 
loga    bija    pamatīgs    sadrūmis,    skola 
čumēja un mudžēja no prieka, mīļuma  un 
nezūdošas  pacilātības.  Kā  allaž,  ikkatrs 
nēsāja   smaidu   uz   lūpām,  mugurā  bija 
vienas  no  labākajām  drānām,  pie   sirds 
piesprausts Latvijas karodziņš un lepnums 
tā vien spraucās ārā pa katru mazāko ķer-
meņa šūniņu, jo, nu piekritīsiet, ir iemesls.
Viens no  interesantākajiem  un nozīmīgā-
kajiem     tās    dienas    notikumiem    bija 
„Vienotības ceļš”.  Plecu pie pleca un roku 
pie rokas  skolēni  stāvēja  ceļā,  kas  vijās 
cauri visai skolai.  Skaļruņos tika deklamē-
tas dzejas rindas. Pirmajā  mirklī  manāms
mulsums,   taču  pēc   tam   -   siltums. No

plaukstas uz plaukstu  ceļoja  dūrainīši,  kuri 
ar  īpašu  rūpību  un  atbildību  tika saņemti, 
apskatīti, uzvilkti.  Lai  arī  visus  ceļa  dalīb-
niekus  saskatīt  nebija  iespējams,  kopības 
sajūta   un    gandarījums    strāvoja.  Pēcāk 
dūrainīši     tika     nogādāti     vienā     vietā, 
respektīvi,  koncerta  laikā tie tika pielikti pie 
sienas, kuriem sekoja vēl  citi  cimdiņu  pāri, 
kurš katrs sev līdzi nesa savu stāstu.
  Tālāk jau viss  sekoja  tradicionāli  pēc  sa-
raksta.    Pagrabstāvā   dunēja   iecienītākie 
meldiņi un bija dzirdamas spalgas balsis, un 
arī  kāds  nopietns  solo.  Arī   vestibils   bija 
vienās dziesmās.  Stūru  stūros  un  it  visur 
notika dažādas aktivitātes. Skola bija dzīva! 
vestibilā uz grīdas izveidotajā  Latvijas kartē 
pamazām krājās cimdiņi ar vēlējumiem  tēv-
zemei, raibiem rakstiem izrakstīti.
  Protams, svinīgā  klases  stunda,  bez  tās 
svētku   diena     skolā    nav    iedomājama. 
Jāsaka,  ka šī gan bija mazliet neikdienišķa, 
jo,   tradīciju  turpinot,   otrajā  stundas  daļā 
stafeti   pārņēma   kāds   ģimnāzijas   absol-
vents.  Šos stāstus vienmēr ir ļoti interesanti 
klausīties  -  kur  katrs  ir  nonācis,  kādas  ir 
atmiņas par skolu,  kādi nedarbi tika sastrā-
dāti un ieteikumi, kas vēl jāsastrādā!
  Dienas noslēgumā visi,  visi  pulcējās  aktu 
zālē uz svinīgo līniju.  Ar  visiem,  visiem  es 
tiešām  domāju  visus:  ģimnāzistus,  absol-
ventus,   skolotājus  un  ikvienu   ģimnāzijas 
skarto.  Dziesmai skanot,  brunčiem plīvojot 
un smaidam no  sejas  nepazūdot,  tika  aiz-
vadīts  svētku  koncerts,   kas   šoreiz   likās 
sirsnīgāks kā citus gadus.
 
 
 
 
 
 
 
 

cik svarīga ir šīs valsts simtgade. Neizpalika
arī svētku salūta  vērošana,  lai  sajustu  šo  
vienotības sajūtu ne  tikai  savā  starpā, bet 
arī ar pārējiem liepājniekiem. Tālāk  sekoja 
vēl viena parlamentāriešu  tradīcija - spēlēt 
paslēpes pa visu  tumšo  skolu  tādā  veidā 
izzinot tās  slēptākos  stūrus.  Izspēlējušies 
un izdauzījušies,  ar  smaidiem sejās devā-
mies   uz   skolas   aulu,  kur   vienojāmies, 
dziedot  himnu.  Kur  nu  katrs  pēc  šī   su-
perīgā vakara devās, nav svarīgi,  bet laiks, 
ko skolēnu parlaments  pavadīja  kopā  bija 
nenovērtējams  un  raisīja  visos  pozitīvas, 
patriotiskas emocijas.
  Lai arī mūsu valsts dzimšanas diena ir pa-
gājusi, es novēlēšu  priecīgus  šos  svētkus 
un mīlēt  savu  Latviju,  jo  tāda mums  tikai 
ir viena. Ceru, ka katrs no Jums, lasītājiem,   
izbaudīja   18.novembri  tik  pat  ļoti,  cik  to 
izbaudījām mēs  -  skolēnu parlaments!
 
 
 
 
 
 
 
 
  „Latvijas  skolas  soma”  ir   lielākā   valsts 
simtgades  dāvana  vairāk   nekā   200 000 
Latvijas bērniem  un  jauniešiem.  Sākot  ar 
2018.gada septembri,  tās  ietvaros  ikvien-
am mūsu valsts  skolēnam tiek nodrošināta 
iespēja izzināt,  klātienē  pieredzēt  Latvijas 
kultūras un dabas vērtības,  iepazīt  dažād-
os   laikos   Latvijā   radītās   inovācijas   un 
uzņēmējdarbības veiksmes stāstus.
  Liepājas  Valsts  1.ģimnāzijas  skolēni  šīs 
programmas ietvaros ir baudījuši un iepazi-
nuši dažādus pasākumus:  liela daļa vidus-
skolas klašu skolēnu  17.novembrī  apmek-
lēja izrādi Liepājas teātrī “Liepāja – Latvijas 
kultūras   galvaspilsēta”,   trīs    vidusskolas 
klases noskatījās filmu  “Tēvs Nakts”, divas 
klases izrādi “Kur pazuda saimnieks?”.
  Sadarbībā ar Latviešu strēlnieku apvienību 
7. - 9.klašu   skolēni   piedalījās    pasākumā 
“Bermontiāde   Liepājā”.   7.klašu   meitenes 
Liepājas   muzejā   izzināja,  kā   top   cimdu 
raksti,   bet  9.  un  12.klašu   jaunieši  pētīja 
Latvijas  vēstures  lappuses.   8.a  klase  de-
cembrī   iepazīs   Kurzemes  novada  kultūr-
vēstursikās vietas,  bet  7.d  klase  viesosies 
“Namīnā”, lai iepazītu senlatviešu tradīcijas.
  2.pusgadā  būs  jaunas   iespējas  kopā  ar 
klasi  apmeklēt  dažādus   pasākumus.   Kur 
vēlies doties Tu?   Esi   aktīvs,  rosini  savus 
klasesbiedrus piedalīties!

Elizabete Marhilēviča
'' 11.novembris - Lāčplēša diena ''

Elizabete Jansone
'' 16.novembris - Latvijai 100 ''

Roberta Iesalniece
'' 18.novembris - Ikgadējās tradīcijas "

Signe Berga
'' Skolas soma "

  Mūsu skolā ir lieliskas tradīcijas, kuras  no-
risinās  skolas  dienu  starpbrīžos  un  kurās 
piedalās katrs skolas skolēns  vai  skolotājs, 
bet  ar  to  viss  nebeidzas.  Liepājas  Valsts 
1.ģimnāzijas    telpās    jau    21.gadu     tiek 
piekopta patriotiska  tradīcija - 18.novembra 
vakarā skolēnu  parlaments  tiekas  un  svin 
šos  Latvijai  sevišķi  svarīgos svētkus kopā.
  Tāpat  kā  visus  gadus,  arī  šogad   mūsu 
skolas parlaments tikās skolā  un katrā logā 
aizdedzināja  svecīti,   tādā   veidā   padarot 
mūsu Gaismas pili vēl skaistāku. Kad  skola
tika izgaismota,  parlamentārieši dalījās  sa-
jūtās par to,  ko  viņiem  nozīmē  Latvija  un 
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 Novembris - Latvijas svētku mēnesis. 
Laiks,  kad  apstāties  un padomāt, iz-
prast un sajust Latviju sevī.
 
 Mēs  katrs  zinām, cik  daudz Latvijai 
kā  zemei   un  tautai  ir  nācies  ciest, 
tomēr līdz galam saprast, kā tas bija -
cīnieties  par  to, kas  nu ir mūsu, nav 
iespējams. Bet  mēs  varam to izzināt 
un  censties  saprast,  kāpēc bija tieši 
tā, kā bija.
 
 Šogad, kā katru gadu, 14. novembrī 
tika  organizēts  pamatskolas pasāk-
ums “Pieminot Bermontiādi Liepājā”. 
Kā vienmēr, viss norisinājās Karostā. 
Pie Karostas cietuma tika  aizvadītas 
militārās  apmācības,  kuras  noteikti 
palīdzēja  noķert  īsto  sajūtu. Šogad 
pasākums  bija  īpašs  ar  to, ka pār-
baudījumu  kontrolpunkti  tika  savie-
noti  ar  orientēšanās spēli. Izvirzītās 
klašu    komandas    cīnījās,    veicot 
dažādus   pārbaudījumus,   sākot  ar 
mīnu lauku līdz  pat  kodu  šifrēšanai 
un   daudziem   citiem  uzdevumiem. 
 
 
 
 
 
 
 
 Kustīgai  daļai beidzoties, devāmies 
paši  savā  lāpu  gājienā. Katrs otrais 
varēja  paņemt lāpu rokās, tā aplieci-
not   savu   patriotismu.   Sasniedzot 
vajadzīgo  galamērķi,  mūs  tur  jauki 
sagaidīja  Latviešu  strēlnieku  apvie-
nības  pārstāvji  ar  garšīgu  zupu un 
siltu tēju.  Atmosfēra bija ļoti omulīga 
un vienota.
 
 Patriots.  Cik  daudzi  no  mums ir pa-
tiesi   patrioti?   Katrs   esam  sēdējuši
stundā  un  centušies  iekalt   vēstures 
faktus   un    personības,   kurus   pēc 

kontroldarba aizmirstam, bet cik no jums 
reāli  ir  sajutuši  Latviju  sevī?  Nerunāju 
par  atvieglojumu,  kad pienāk sarkanais 
datums vai  par  gramatiski  pareizu sms 
latviešu valodā. Es domāju  asaras,  kas 
saskrien  acīs,  dzirdot  “Saule   Pērkons 
Daugava”,   sajūsmu,   kad  svešā  valstī 
dzirdi kādu  runājam  latviski,  vai izjusto 
lepnumu, kad cittautietis  nebeidz  apbrī-
not tavu zemi. Es runāju par dziļu aizvai-
nojuma un sāpju sajūtu,  kad  redzi  vēs-
tures  filmu,  kurā  mūsu  tautieši  atdeva 
savu  pēdējo  elpu, lai izcīnītu zemi, kurā 
mēs elpot varam brīvi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Piekritīsi,  ka  patriotisms ir sajūta, nevis 
fakti un vēstures datumi,  bet vai patrioti-
smu var ieaudzināt un  vai  tas  ir  skolas 
uzdevums?  Arī  mūsu  skolas   vēstures 
skolotājai   Baibai  Mackialai   par  to  ir 
savs viedoklis:
 
"- Vai jauniešos ir jāaudzina
patriotisms? 
- Patriotismu  ieaudzināt  nevar,  bet  var 
palīdzēt gūt pieredzi, aicināt  par  to  aiz-
domāties,  rādīt paraugu,  ko nozīmē būt 
patriotam un tml..
 
- Kā Jūs palīdzat attīstīt viņos 
patriotismu? 
- Es  bieži  dalos  savā  dzīves pieredzē, 
kā  es  sāku  izjust,  ka  Dzimtene man ir 
kas  vairāk,   kā   tikai  vieta,   kur   esmu 
dzimusi. Uzskatu,  ka galvenais, lai kļūtu 
par patriotu, Tēvzeme ir  jāiepazīst,  jāiz-
zina,  jāgūst sava  pieredze savā  zemē, 
gūstot dažādas emocijas,  jo tikai tā  vei-

dojas attieksme un jūtas,  ko  dēvē  par 
patriotismu.  Tādēļ dodos ar skolēniem 
ekskursijās,  izzinošos pārgājienos, ap-
meklējam muzejus,  izstādes,  piedalā-
mies  konkursos  un,   protams,   aicinu
organizēt        pasākumu       "Pieminot 
Bermontiādi   Liepājā",   kura   ietvaros
 
 
 
 
 
 
 
atgādinu  skolēniem,   ka,   turot   svētā 
piemiņā  mūsu  senču veikumu,  varam 
novērtēt   tagadni   un   lepni    skatīties 
nākotnē.
 
- Kā  vieglāk iemācīt to,  ka  jāizturas 
pret valsti ar cieņu? 
- Cieņu  pret  valsti  nevar   iemācīt,   tā 
rodas cilvēkā  pieredzes  rezultātā.   At-
tieksme veidojas pēc ģimenes piemēra, 
pēc  skolā  radītās  vides, pēc visas sa-
biedrības noskaņojuma.
 
- Vai tas būtu skolas pienākums - 
 par to runāt stundās? 
- Skolā  ir  jāatgādina un jāparāda,  ka, 
tikai   izturoties  ar  cieņu,  mēs  varam 
paši valstī vērtīgo saglabāt, kopt un arī 
radīt.  Skolā   mēs  varam  radīt  skolē-
niem iespēju gūt pozitīvas emocijas un 
gandarījumu,   izturoties   cieņpilni   un 
atbildīgi."
 
 Esam   sapratuši,   ka   patriotismu   kā 
jebkuras citas jūtas,  nav  iespējams  ie-
mācīt.  Tas  ir  jāieaudzina jau no pirmā 
spertā soļa. Zinu, ka daudzi jaunieši jau 
tagad  var  teikt,  ka ir tēvzemes patrioti, 
un,  pat ja visiem tas  vēl  nav  izdevies, 
es ļoti  ceru,  ka savas dzīves laikā mēs 
katrs spēsim atrast savu Latviju sevī. ○



pieteicies,  netiks atvērta mazā studen-
ta skaita  dēļ.  Mazais  šoks, bet laikam 
liktenis - tā  nu  dzīve  man pati pateica 
priekšā, kas jāstudē.
 
7.  Ģimnāzijā biji prezidents, vai Tu 
tagad iesaisties studentu pārvaldē?
 
Jā, esmu Banku
augstskolas
studentu
pašpār-
valdes 
aktīvists,
bet pa-
teikšu 
godīgi,
tas ir
pa-
visam 
citādāk 
kā vidus-
skolā un pa-
visam citādāk kā pie mums, ģimnāzijā.
 
8. Ko Tu ieteiktu  šī  brīža  ģimnāzis-
tiem, nākamajiem studentiem?
 
Topošajiem studentiem noteikti ieteiktu 
maksimāli   izmantot   iespējas   -  ēnot 
studentus,   braukt   uz   atvērto  durvju 
dienām u.c., iepazīties  ar augstskolām 
un iespējām. Vēl jo vairāk, vispirms pa-
strādāt ar sevi un jau saprast, ko vēlos, 
ko ne, un tad izmantot iespēju  un  pār-
baudīt, vai esmu vai neesmu  kļūdījies.
Lai arī studiju izvēle ir aktuāla  visiem, 
tomēr zinu,  ka  ātrāk  par  11./12.klasi 
reti kurš par to domā, tāpēc man ir  ie-
teikums  arī  pārējiem   ģimnāzistiem - 
saprast, ka laiks skolēna kārtā ir  iero-
bežots, un  tas,  kā  to  pavadāt,  kāda 
būs skolas un klases vide,  ir  atkarīgs 
no sevis paša. Ģimnāzijas  un  ģimnā-
zistu vienotībai  nav  robežu,  izmanto 
to! ○
 
Paldies, Renār!

  Laiks  neapturami steidz uz priekšu, 
un  mums neatliek nekas cits, kā pie-
spiedu  kārtā  iet  tam  līdzi. Konkrētā 
posma  sākumā  ir  vides,  rutīnas un 
cilvēku maiņa. Kā jūtas skolas absol-
vents,  kad  tik  krasi  tiek  nomainīta 
vide? Kādi  ir  izaicinājumi un sajūtas 
par jauno statusu? Šie ir daži no jau-
tājumiem,  kuru   atbildes   man   bija 
iespēja  uzzināt  no  2018.gada  ģim-
nāzijas  absolventa Renāra Spingas. 
Ģimnāzijas prezidents, atraktīvs ģim-
nāzists un skolas patriots - nedaudzie 
Renāra  raksturojumi.  Arī  daļai  ģim-
nāzistu   ir   viņa  un  kolēģu  Skolēnu   
Mācību uzņēmuma radītie ģimnāzijas  
džemperi. Ķeramies pie intervijas!
 
1. Kādas ir sajūtas, kad Tevi pirmo 
reizi intervē nu jau kā absolventu?
 
  Nostalģiskas,   bet   ļoti   patīkamas. 
Atminos,  ka  pats  intervēju “13.klasi”, 
ka  šis  bija  pirmais raksts, ko izlasīju, 
atverot  “Kliedzienu”,  jo  man  tas  pa-
tiešām  interesēja. Gods, ka  tiku izvē-
lēts intervijai.
 
2. Vai beidzot ir jāsāk mācīties? 
                           Kāda ir slodze?
 
                                     Man nepatīk 
                                       vārds “beizot”, 
                                          jo neuzska-
                                           tu, ka to ne-
                                           būtu darījis  
                                           ģimnāzijā. 
                                          Mācību slo-
                                        dze  gan vid- 
                                      usskolā,  gan 
                                augstskolā  ir at-  
                         karīga tikai un vienīgi 
no  paša  vēlmes izzināt  un  mācīties. 
Augstskolā   varbūt   tikai   nedaudz 
vairāk  apziņas  un vēlmes ir to darīt. 
Dažādu faktoru dēļ - par studijām tiek 
maksāts, mainās mācību vide, kā arī 
pats esi izvēlējies studiju programmu.
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3. Kas bija grūtākais pārbaudījums, 
izaicinājums vai krasākā izmaiņa, 
sākot studēt citā pilsētā?
 
  Lielākais pārbaudījums un izaicinājums 
noteikti  bija  vides maiņa - gan izglītības   
iestādes, gan pilsētas, mazs  kultūršoks. 
No dzīves ģimenē līdz dzīvei kopmītnēs. 
No  dzīves  pilsētā,  kur  zini  katru  stūri, 
līdz  dzīvei,  kur  pārvietojies  ar “Google 
maps” palīdzību. No dzīves tik pierastajā 
ģimnāzijas vidē  līdz dzīvei vēl neiepazī-
tajā augstskolas  vidē. Liels  adaptācijas 
process.
 
4. Ko tieši un kur Tu studē? 
 
  Studēju  Banku  augstskolas bakalaura 
studiju   programmā   “Uzņēmējdarbības 
vadīšana”.  Iegūšu  uzņēmuma  vadītāja 
kvalifikāciju.
 
5. Vai tā ir Tava bērnības sapņa 
karjera?
 
  Nebūt   nē.   Bērnībā  nemaz  nezināju, 
kas   ir   uzņēmējs.  Vīriņš,  kas  uzvalkā 
staigā…  Bērnībā  aizrāvos  ar  kriminālo 
pasauli, jo likās, ka  nevar  būt  aizraujo-
šāks   darbs   par   izmeklētāja   Horācija 
Keina  no  CSI, par  Semīra  Gerkāna no 
Kobra un strādāt kopā ar suni kā Reksis.
 
6. Kā beigās nonāci līdz tieši šīm 
studijām? Pirms tam aktīvi nodarbo-
jies ar sportu un pasākumu organizē-
šanu - kādēļ tieši Bankas augstskola?
 
  Izvēloties  augstskolu  un  studiju prog-
rammu,   es   strādāju    ar    izslēgšanas 
metodi,  līdz  nonācu  līdz  divām  studiju 
programmām:   “Inovācijas  un  produktu 
attīstība  uzņēmējdarbībā”, kur sākotnēji 
pieteicos   un   domāju, ka  studēšu  tieši 
tur,   un   “Uzņēmējdarbības   vadīšana”. 
Abas  Banku  augstskolā.  Pēdējā dienā, 
kad  varēja  pieteikties  augstskolai, man 
paziņoja,   ka  programma,  kurai   esmu
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  Domāju,  ka piekritīsiet man, ja teikšu, 
ka mūsu skola var lepoties ar atvērtiem 
un laipniem skolotājiem. Nav nosprauz-
ta liela robeža starp skolēnu  un  skolo-
tāju,  zinām,  ka,  ja  iesim  pretī viņiem, 
viņi  panāks  pretī   arī   mums.   Šogad 
mums ir pievienojusies jauna skolotāja -  
Ieva Lanka.  Ieva  pati  vēl studē pēdējā 
kursā    Latvijas    Sporta    Pedagoģijas 
akadēmijā,   taču   papildus   tam  māca 
sportu  mūsu  skolā   gan   pamatskolai, 
gan  vidusskolai.  Lai  gan  es,  gan  jūs 
labāk iepazītu jauno  skolotāju,  uzdevu 
pāris jautājumus.
 
1. Pirms cik gadiem pabeidzāt skolu, 
un vai pēc absolvēšanas bija vairāki 
varianti tam, par ko  studēt?
 
  Skolu  pabeidzu  pirms 4 gadiem,  tūlīt 
jau būs piektais,  kad pabeidzu 12.klasi. 
Es jau sen zināju, kur gribēšu mācīties -
Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmijā. 
Tā arī  bija  vienīgā  vieta,  kur  iestājos,  
citu   domu   pat   nebija.   11.klasē   vēl 
variants bija mācīties ģeogrāfijas zinātni 
Latvijas Universitātē,  bet  beigās tomēr 
paliku pie sporta.
 
                                    2. Kādā vecumā 
                                        izdomājāt par 
                                           to, ko gribē-
                                             siet studēt, 
                                               un cik 
                                               svarīgi ir 
                                              to izdomāt  
                                             jau laicīgi 
                                          pirms skolas 
                                        beigšanas?
 
                             Biju   izdomājusi,   ka 
gribēšu strādāt par skolotāju. To sapra-
tu jau agri,  6. / 7.klasē.  Arī mana ome, 
krustmāte un citi tālāki radinieki,  strādā 
šajā profesijā.  Ko  lai  zina,  varbūt  tas 
man  ir  iedzimts.   Bet   apkārt   man  ir 
 

daudzi   pedagogi,   tāpēc  arī   man  tas 
šķita  ļoti  interesants  un saistošs darbs. 
Doma,  ka gribētu studēt kaut ko saistītu 
ar  sportu  man  nāca vēlāk - sports man 
vienmēr  ir  bijis  ļoti  tuvs.   12.klasē  vir-
ziens  bija  skaidrs  -  Sporta  akadēmija. 
Gatavojos   tam,    un  zināju,    ko   man 
vajadzēs. Tas,  cik  svarīgi  ir  to izdomāt 
laicīgi, ir ļoti atkarīgs no cilvēka.  Cits var 
izdomāt virzienu,  kurā  grib  doties,  pēc 
gada iestāties augstskolā,  bet pēc pāris 
mēnešiem saprast,  ka  tas  nav  domāts 
viņam,  un  aiziet  mācīties  par  ko  citu. 
Taču  uzskatu,  ka  galvenais  ir  darīt to, 
kas  pašam  interesē,  kas padodas,  kur 
jūti,  ka tas tevi piepilda,  kā  arī  darīt to, 
ko pats saproti.   Varbūt  ir  lietas,  kuras 
patīk un interesē,  bet līdz galam tās ne-
izproti, tad tas sagādās grūtības tālāk.
 
3. Kāds bija pats mācīšanās process? 
Kāda ir atšķirība starp vidusskolu un 
augstskolu?
 
  Godīgi sakot, no vidusskolas neatceros 
daudz.   Taču  vidusskolā  man  vienmēr 
patika dažādi grupu darbi, nepatika lielie 
darbi,  kas  jātaisa mājās, un,  patiesībā, 
aizejot uz augstskolu,  tā  ir tava ikdiena. 
Šobrīd  vēl  studēju Sporta  akadēmijā, ir 
palicis pēdējais kurss,  aktīvi  rakstu  ba-
kalaura  darbu.   Augstskolā   mācies  tu 
pats,  ir  jāzina, kas  tev ir vajadzīgs, kas 
interesē.   Ja   vidusskolā   ir   konkrētas 
lietas,  kas   jāmācās,  tad  augstskolā  ir 
studiju kursi,  taču  tēmās  mēģini  atrast 
to,  kas  noderēs profesionālajā darbībā. 
Ir   daudz   vairāk   prakses,   daudz  kas 
saistās ar ikdienas lietām,  tā ir tā lielākā 
atšķirība.
 
4. Kāda bija sajūta, atgriežoties 
skolā, bet šoreiz jau kā skolotājai? 
 
  Sajūta   bija   ļoti  interesanta.   Atceros 
pirmo  sanāksmi  ar   skolotājiem   pirms 

1.septembra.  Ienācu  skolā,   un   man 
apkārt  bija  visi  mani  bijušie skolotāji, 
jutos   kā   skolniecīte,   ienākusi   starp 
viņiem.  Taču,  ņemot vērā, ka mums ir 
ļoti  atvērti  un  forši  skolotāji,  iedzīvo-
šanās process bija  diezgan  viegls.  Ar 
vairums  skolotāju  biju   pazīstami   jau 
pirms tam, bija sagla-
bājušās labas
attiecības,  
vidusskolā
nebija īsti 
neviena 
skolotāja, 
ar kuru
nebūtu la-
bi satikusi.
Līdz ar to ie-
justies bija diez-
gan viegli.
 
5. Kādas ir būtiskākās izmaiņas 
skolā, tās vidē, atgriežoties šeit pēc 
vairākiem gadiem?
 
  Vienu brīdi skola šķita sveša, jo,  kad 
es šeit mācījos, viss bija vecs, tagad ir 
interesanti redzēt to,  kā skola ir atdzi-
musi.   Skolēni   īsti   nemainās,   taču 
mainās vērtības,  ikdienas  aktivitātes. 
Šķiet,  ka  12.klases ir daudz pieaugu-
šākas, nekā tad, kad mēs mācījāmies. 
Kad strādāju ar viņiem,  tad  ir  sajūta, 
ka mēs būtu  vienā  vecumā.  Tas  īsti 
netraucē,  taču  nezinu,  vai skolēni to 
pieņem,  bet varbūt tieši  ir  forši,  ka ir 
jauns  skolotājs.  Varbūt  lielāku  atšķi-
rību jūtu pamatskolas klasēs,  tajā,  ka 
vair s  tik   ļoti   nerespektē   skolotāju, 
liekas, ka paši ir gudri. Bet domāju, ka 
ar laiku tas noteikti mainīsies. Runājot 
par   skolēniem,   nekas    daudz   nav 
mainījies,   taču  skola  pati  ir  kļuvusi 
citādāka.  Kad  mēs  šeit  mācījāmies, 
daudz kas bija noslēpts, baseina telpā 
nevarēja tik brīvi ieiet,  bet  tagad tur ir 
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ģērbtuves.   Darbmācības  kabinets  bija 
kā  noslēpums  ar  kambariem  un  tune-
ļiem,  kur gājām ekspedīcijās,  bet tagad 
tur viss ir atjaunots, visi var iet,  kur grib, 
skola ir atvērtāka.  Kad  mēs  šeit  mācī-
jāmies, tā  nebija,  viss nebija tik atklāts, 
mums  bija  nostāsti  un leģendas par to, 
kas atrodas skolā.
 
6. Mācoties skolā, vai kādreiz 
domājāt, ka šeit būsiet skolotājas 
lomā? Varbūt ir kādi priekšstati, kas 
bija, bet tagad ir mainījušies?
 
  Skolas  laikā  domāju  par  to,   ka  ļoti 
gribētu  strādāt  ģimnāzijā.  Patika  gan 
vieta,  gan  šķita,  ka  labi  saprastos ar 
kolēģiem. Taču nekad nebūtu  iedomā-
jusies, ka tas varētu notikt tik drīz un ka 
pēc   dažiem   gadiem   tiešām  šeit  arī 
strādāšu par skolotāju.  Uzsākot  darbu 
ģimnāzijā, zināju,  ka  tas  būs izaicinā-
jums, zināju, ka būs brīži,  kad būs jāiet 
pašai pret sevi,  jo skolotājas darbs nav 
viegls.   Vienmēr  gribas  visu  izplānot, 
bieži  vien  esmu  atradusi foršas lietas, 
ko gribu dot un iemācīt skolēniem, taču  

jāatceras,  ka  katrs  skolēns  ir  pavisam
citādāks.  Daudzi  ir līdzīgi un pieņem to, 
ko viņiem dodu,  taču,  lai arī kā negribē-
tos,  vienmēr   atrodas   kāds,   kam   tas 
neder. Līdz ar to viss process var sanākt 
saraustīts, ir ļoti daudz jādomā par to, kā 
pielāgoties un beigu  beigās,  stunda var 
neizskatīties tā, kā to biju plānojusi.  Tad 
dienas  beigās  sanāk  domāt  par  to, ka 
nesanāca, ir bēdīgi, taču ļoti forša sajūta 
ir  tad,  kad  viss izdodas, tad ir tāda labi 
padarīta darba sajūta.  Darbs  ļoti  atbilst 
tam, kādu to biju iedomājusies,  taču tas 
aizņem daudz laika.  Ne  tikai  skolā, bet 
arī ārpus tās.  Ir daudz jāplāno, bet zinu, 
ka ar laiku arī tas būs vieglāk.
 
7. Cik svarīgi ir atrast tādu darbu, uz 
kuru iet ne tikai iztikas dēļ, bet tādēļ, 
ka tas tiešām patīk, un vai jums tas ir 
izdevies?
 
  Tas ir ļoti būtiski.  Pašai bija tā, ka strā-
dāju darbā, kur nevarēju saprast,  kāpēc 
es to daru, kam tas viss ir vajadzīgs, pati 
ļoti jutu to, kā es iztukšojos.  Nepatika iet 
uz darbu,  jo katru dienu bija jādomā par 

to, kāpēc vispār to daru. Tajā brīdī, kad
tu attopies,  ka vairs neizbaudi ikdienu, 
jāsāk darīt to,  kas patiešām patīk,  tad 
arī saproti,  ka  darbs  tevi  piepilda  un 
vairs  neizjūt i domāšanu  par darbu kā 
stresu.
 
8. Vai ir kāds ieteikums mums, 
skolēniem, par to, kā atrast un darīt 
to, kas tiešām patīk, un kā sasniegt 
savus mērķus?
 
  Iesaku  darīt  tās  lietas,  kuras  liekas 
pareizas  tieši šajā brīdī, un nebaidīties 
riskēt.   Citreiz   ir   jādara   lietas,   kas 
varbūt nepatīk,  vai  liekas,  ka nepatīk. 
Vajag  pamēģināt.   Un   vēl,  ir  svarīgi 
ieklausīties  cilvēkos  sev  apkārt,  jo  ir 
viegli  pateikt,  ka  pats  zini labāk, zini, 
kas ir vajadzīgs,  taču ir ļoti svarīgi  uz-
klausīt viedokli  tiem  cilvēkiem,  kas  ir 
blakus.  Man laikam ir ļoti paveicies,  jo 
man  apkārt  ir  bijuši  īstie  cilvēki,  kas 
mani ir atbalstījuši brīžos, kad to vajag, 
kā  arī  spējuši  pateikt,   ko  labāk  ne-
vajag.  Tāpēc  ir  ļoti svarīgi ieklausīties 
ne tikai sevī, bet arī citos. ○

  Tā kā katru gadu skolā tiek ievēlēti gan 
kodola,  gan parlamenta prezidenti,  kas 
kopā  ar  savu  komandu  padara   mūsu 
skolas  dzīvi  interesantāku  un  pasāku-
miem, notikumiem bagātāku, tad, manu-
prāt,  ir  laiks iepazīt un uzzināt  kaut  ko 
jaunu arī par šī gada vadītājiem.
 
 
 
1. Pastāsti, kā izlēmi kļūt par 
“Kodola” vadītāju?
 
  Man vienmēr ir  paticis  organizēt  pasā-
kumus,  pati  vienmēr  esmu piedalījusies 
tajos.  Vienmēr esmu zinājusi,  ka nākotni 
vēlos  saistīt  ar  kaut  ko organizatorisku, 

kaut  ko  vadīt  un  tml..   Tādēļ  vienmēr 
esmu  atvērta  jaunām lietām un jauniem 
izaicinājumiem,   jo  tikai  tie  dod  mums 
pieredzi.
 
2. Paskaidro sīkāk, par ko “Kodols” 
atbild! Ar kādām ikdienas likstām 
nākas saskarieties?
 
Kodols ir atbildīgs, lai ģimnāzistiem būtu 
jautrāka ikdiena.  Mēs liekam kopā katrs 
savas  idejas  un  rodam   ko   jaunu   un 
inovatīvu.  Katru reizi,  kad rīkojam kādu 
pasākumu, beigās  veicam  rezumējumu 
un  veicam  secinājumus,  lai  nākamreiz 
viss izdotos labāk.  Īpaši  ikdienas  likstu 
nav.

3. Kāds ir Tavs uzdevums, esot 
“Kodola” vadītājas amatā? Vai tas ir 
tā, kā Tu to biji iztēlojusies?
 
  Man nav tāda viena konkrēta uzdevu-
ma,  ko pildu.  Es uzskatu,  ka visi mēs 
esam  vienlīdzīgi  un  katrs   mācāmies 
cits no cita.  Kopā  pārrunājam pasāku-
mus, kas “Kodolam”  ir  jāīsteno.  Mans 
uzdevums  ir   sadalīt   pienākumus  un 
koordinēt  pārējos,  taču  visi strādājam 
vienoti.  Tas nav tā, kā biju iztēlojusies, 
domāju,  ka  tas būs daudz saspringtāk 
un nespēšu saplānot  laiku,  bet,  patei-
coties superīgajai  komandai   un   viņu 
atbalstam,  spēju  tikt   galā   un   esmu 
motivēta jauniem izaicinājumiem! 

Intervija ar Patrīciju Keitu Jakovļevu
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4. Kā ir ar atbalstu no citiem, esot tik 
atbildīgā amatā?
 
  Es saņemu lielisku atbalstu ne  tika  no 
savas  komandas,   bet  arī  skolotājiem. 
Viņi  mani  atbalsta  un sniedz palīdzību, 
kad man to visvairāk vajag.  Esmu patei-
cīga par to,  ko  citi  dara  manā  labā un 
esmu lepna teikt,  ka  tagad  esmu viena 
no  tām, kura  ieliek  ieguldījumu  skolas 
dzīvē.
 
5. Kādam, Tavuprāt, jābūt vadītājam?
 
                                    Viņam ir jābūt at-
                                        bildīgam un sa-
                                              protošam. 
                                                 Vienmēr 
                                                   esmu 
                                                    domā-
                                                     jusi, ka 
                                                    nevajag 
                                                   nonieci-
                                                 nāt kāda 
                                               talantu pēc 
                                          viņa atzīmēm. 
                                     Katram ir savi ta-
                                lanti un katram ir sa-
vas stiprās un vājās puses,  kas  var pa-
līdzēt skolas ikdienas  veidošanā.  Vadī-
tājam jāspēj uzklausīt  citus un jāpieņem 
kritika, lai zinātu, kā uzlabot to, kur tas ir 
nepieciešams.  Jāmāk plānot savu laiku, 
lai būtu vieglāk orientēties savos mērķos 
un spētu visu paveikt laikā.
 
6. Vai Tu vidusskolā arī kandidēsi uz 
prezidentes amatu? Un kādu redzi 
skolu pēc pāris gadiem?
 
  Noteikti  vidusskolā  vēlos  būt  daļa no 
parlamenta  komandas!   Manuprāt,   tas 
būtu  ļoti  jautri  un  interesanti. Protams, 
gribētu kandidēt uz  prezidentes  amatu, 
bet tad jau redzēs.  Ar talantīgiem skolē-
niem, kādi mums ir skolā, zinu,  ka skolu 
sagaida  liela   izaugsme.  Mēs  katrs  ar 
saviem  talantiem  un  idejām  sniedzam 
skolai ko jaunu un kopīgi to uzlabojam.
 
7. Ko Tu ieteiktu citiem, kas vēlētos 
arī kandidēt uz “Kodola” vadītāja 
amatu?
 
  Nebaidieties  izteikt  savu   viedokli   un 
sekot  saviem  sapņiem,  jo  tikai   tā   tu

spēsi sasniegt  savus mērķus un realizēt 
to,  ko esi vēlējies!  Ja nebūtu manas ģi-
menes  atbalsta,  manu  klasesbiedru un 
skolotāju,  kuri  iedrošina  mani  uz   šīm 
trakajām idejām,  es nebūtu nonākusi tik 
tālu, cik esmu tagad!
 
 
 
1. Pastāsti, kā ir būt skolas 
prezidentei? Kā ir izmainījusies Tava 
ikdiena? 
 
  Ja tā godīgi,  nezinu,  ko atbildēt uz šo 
jautājumu. Kā ir būt “parastajam” skolē-
nam?  Vienīgās izmaiņas manā ikdienā 
atšķirībā no iepriekšējiem diviem vidus-
skolas  gadiem  ir  tas,   ka  ir  nedaudz 
vairāk darba un atbildības.
 
2. Kā nolēmi kļūt par prezidenti , un 
kāpēc tieši 12.klasē un ne agrāk?
 
  Par  to,  ka  varētu  kļūt  par  prezidenti, 
sāku domāt apmēram pirms gada. Sēžot 
parlamenta sēdē, sapratu,  ka es arī lab-
prāt gribētu pamēģināt vadīt parlamentu, 
bet tad kādu laiku atmetu šo ideju, jo do-
māju,  ka  pienākumus  īsti nevarēšu ap-
vienot ar 12.klasi, taču maijā sapratu, ka 
var visu, ja tikai  grib, un  ar  šādu  domu 
es  pavadīju  visu   vasaru,  taču  tad,  jo 
tuvāk  nāca  pieteikšanās   laiks,   arvien 
vairāk  sāku  par  šo  lēmumu  šaubīties, 
tomēr, sapratu, ka, ja ne tagad, tad kad? 
Un kļūt par skolas  prezidenti, manuprāt, 
ir labākais veids, kā  pilnībā  izbaudīt pē-
dējo gadu  vidusskolā. Lai  gan  sākumā 
likās,  ka  pienākumus būs grūti apvienot 
ar mācībām, taču tagad esmu sapratusi, 
ka viss slēpjas  laika  plānošanā,  un,  tā 
kā par  eksāmeniem  es  vēl  nedomāju - 
mācības  ar  pienākumien  apvienot  nav 
nemaz tik grūti.
 
3. Kā ir ar atbalstu no malas, klases-
biedriem, draugiem ?
 
  Par atbalstu es noteikti  nevaru  sūdzē-
ties. Ar  klasesbiedriem  man  ir  ļoti  pa-
veicies,   jo  viņi  mani  ir  atbalstījuši  jau 
no brīža,  kad uzzināja,  ka kandidēju uz 
skolēnu  prezidentes  amatu.  Arī  draugi 
ļoti atbalsta šo lēmumu, lai gan pienāku-
mu dēļ reizēm sanāk  pavadīt  ar  viņiem 
mazāk laika nekā iepriekš.
 

4. Par ko ikdienā atbildi skolā, esot 
prezidentes amatā? Kādas ir tās 
grūtības, ar ko nākas saskarties, 
neesot ‘parastai’ skolniecei?
 
  Mans  galvenais   pienākums  ir  vadīt 
skolēnu parlamentu, kas sevī ietver ļoti 
daudz mazākus pienākumus. Neteiktu, 
ka esmu “neparasta” skolniece, vismaz 
manā skatījumā,  jo man skola,  it īpaši 
vidusskolā,  nekad nav bijusi tikai ieša-
na uz stundām,  vienmēr esmu iesaistī-
jusies  visur,  kur  varu,  un  “apkrāvusi” 
sevi ar  darbiem,  bet  lielākās  grūtības 
noteikti ir saprast,  kas  katram pasāku-
mam ir vajadzīgs,  jo iepriekš es nepie-
vērsu tik lielu uzmanību visām mazajām 
lietiņām, kuras ļoti ietekmē visu pasāku-
mu,  un  kuram  ko  var  uzticēt  darīt, jo 
lielu  daļu  no šī gada parlamenta es vēl 
joprojām cenšos iepazīt.
 
5. Kas ir tas, ko skolā esi mainījusi 
vai vēl vēlies mainīt?
 
Es nepārprotami gribētu mainīt savu 
skolasbiedru attieksmi pret skolu kā 
tādu, parādīt, ka skola nenozīmē tikai 
mācību stundas un 
mudināt viņus 
izmantot 
visas tās 
izdevī-
bas, ko
skola 
mums 
piedāvā, 
jo tieši 
piedaloties 
dažados ār-
pusstundu pa-
sākumos, es pēdējo 
divu gadu laikā esmu ļoti augusi un 
iepazinusi pati sevi. Nav viegli, bet es 
reizēm neuzkrītoši cenšos to iestāstīt 
saviem draugiem, klasesbiedriem un 
parlamentam. Nav ne jausmas, vai man 
tas izdodas. 
 
6. Ko Tu iesaki citiem, kas vēlas 
nākotnē kandidēt uz šo amatu  vai 
arī vienkārši iesaistīties parlamenta 
dzīvē?
 
  Pavisam vienkārši – nebaidīties un 
pamēģināt! ○

Intervija ar Aivu Tālbergu



A L I S E

I E S A K A

2

 Baudot auksto, taču brīnumskaisto laiku,  nepieciešams sagatvoties arī 
ziemīgajiem izbraucieniem dabā. Lielisks draugs tad Jums būs latviešu 
branda "PIPARMĒRTA" ražotās metāla krūtītes ar  mīļiem un  jaukiem, 
dažreiz īsteni latviskiem uzrakstiem. Tā var būt arī kā brīnišķīga dāvana 
kādam īpašam cilvēkam svētkos. Skaisti un silti - 10/10!

 Visi esam dzirdējuši par mūsu varoni Žani Lipki, kurš  kara  laikā  slēpa  desmitiem cilvēku. Nu Žaņa 
stāsts, ticis iemūžināts arī filmā "Tēvs Nakts",  kura aizkustinās jebkuru. Filma  ir  ļoti  emocionāla un 
liek sirsniņai sisties straujāk. Laiks, kad nacisti sāka izrēķināties ar Rīgas iedzīvotājiem, tomēr  Žanis 
pieņēma nopietnu lēmumu, kas apdraudēja viņa ğimenes dršību. Taču neskatoties uz visām likstām, 
nu viņš ir mūsu varonis. Ar pārliecību sakam lielu JĀ! Noskaties!

ALISE
ANSPAKA

ALISE
DŽENIFERA

GUDĒNA

 Lielo svētku laikā arī Liepājas teātris par sevi atgādina! LV100 ietvaros tika ra-
dīta izrāde "Liepāja - Latvijas galvaspilsēta".  Šī izrāde ir vienreizīgs lēciens 
mūsdienu cilvēkam uz 100 gadu vecu pagātni. Režisoram Valteram Sīlim
teicami ir izdevies pasniegt vēstures stundu neparasti interesanti. Izrāde 
stāsta par 1919.gadu Latvijā. Tomēr galvenā doma ir, ne par politiku un 
tās notikumiem, bet tieši  par  to, kā  šie  konkrētie  notikumi  iespaidoja 
"parasto" iedzīvotāju dzīvi, kuri par politiku zināja tik daudz,  cik  izlasīja 
avīžu lapelēs. Izrāde  ir  veidota,  izejot  caur  vairākiem  īsiem  stāstiem. 
Sākot ar slimnīcas telpām un,  beidzot ar sprāgstošām mīnām un veco Sī-
mani. Izrāde pilnīgi noteikti liek domāt arī mājupceļā par to, cik tomēr sakār-
totā vidē mēs dzīvojam. Izteiktāko  esenci  uzvedumam  piešķīra,  nepiespiestā 
aktieru spēle un sasaiste ar mūsdienu problēmām, kas lika padomāt un uzdot jautājumu, vai tie-
šām esam izdarījuši visu, ko varam tautas, valsts un pasaules labā? Zelta zvaigzne no mums!

 Mūsdienu pasaulē vairs nav nekas ne-aktuālāks par vakardienas 
jaunumiem. Katru dienu ir tik daudz svaigu notikumu, ziņu un jau-
numu, ka grūti izsekot visam līdz.  Tomēr mēs, abas Alises, centī-
simies  atrast  un  izcelt, mūsuprāt, nozīmīgākās  un  pēdējā laika     
                                    aktuālākās lietas.

"Tēvs nakts"

"Liepāja - Latvijas galvaspilsēta"

 Viens  no  latviešu  3.atmodas  lielākajiem  notikumiem  viennozīmīgi  bija  rokoperas  "Lāčplēsis" 
uzvedums. Kādēļ gan šī gada lielajos svētkos  nevarētu  atkārtot  ko  tik  ikonisku  un  patriotisku? 
Noteikti iesakām visiem noskatīties jauno versiju  rokoperas  uzvedumam, lai  atsauktu  atmiņā  tā 
nozīmīgumu mūsu valsts un tautas vēsturē, kā arī atgādinātu par tā spēju radīt aizkustinājumu un 
īstu latviskuma sajūtu!

Rokopera "Lāčplēsis 2018"

PIPARMĒTRA
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 Skolēnu ģērbšanās stils un veids visas Latvijas pastāvēšanas laikā ir mainījies, 
tagad tas ir daudz savādāks, nekā tas bija pirms 20, 50 un pat 80 gadiem. Mūs-
dienās lielākajā daļā skolu valda apģērba izvēles brīvība, bet kādreiz  dreskodu 
noteica strikti noteikumi, apģērbs nebija pieejams veikalos, vai  cilvēkiem  trūka 
                                                 līdzekļu to iegādei.

K I T I J A S
 S K A P I S

Vai vari iedomāties savu ikdienu, ievērojot visus 
noteikumus? Visi būtu vienādi, nevienam nebū-
tu savas individualitātes. Mēs  varam  teikt  lielu 
paldies Latvijai  par  to, ka  šodien  katrs  varam 
parādīt sevi ar apģērbu, tāpēc par godu Latvijas 
simtgadei   visi   tiek   aicināti   vilkt    rakstainus 
dūraiņus un parādīt savu piederību  Latvijai,  ie-
saistoties  akcijā  ‘’Cimdotā  Latvija’’.  Krāsu  un 
rakstu  variēšanas iespējas  ir   bezgalīgas, bet, 
lai cimdus varētu  uzvilkt  ne  tikai  svētku  laikā, 
bet arī ikdienā , cimdu krāsu var izvēlēties aktu-
ālu: riekstu brūnu, ķiršu sarkanu vai olīvu zaļu.

Bieži vien Latvijā ražotās  lietas  nav  sezonālas, 
bet gan būs stilīgas un iederīgas  arī  nākamajās 
sezonās.   Piemēram,   mūsu    latviešu    zīmols 
"QOO   QOO"    par   
godu  Latvijas  simt-
gadei     ir     izlaidis 
jaunu  džemperi  ar  
nosaukumu  ‘’Latvi-
jas meita’’. Tas sevī 
ietver stilizētu Latvi-
jas ģerboni,  kas ne 
tik  nopietnā   veidā 
reprezentēs iekšējo 
patriotismu.

KITIJA
BARTONIKA

Skolēnu ģērbšanās pagātnē:
 

Svārku garums
Skolnieču  svārku  garums  nekad  nebija  īsāks 

par celi.
 

Skolas forma
Katra  skolēna  neatņemama  sastāvdaļa  bija 

skolas forma. 
 

Vienmēr savākti mati
Skolnieču matiem vienmēr bija jābūt savāktiem. 

 
Grimam – NĒ

Gandrīz visa gadsimta laikā nebija atļauts lietot 
nekādu dekoratīvo kosmētiku vai lakot nagus.

 
Augstpapēžu kurpēm – NĒ

Kurpes,  kas svētku dienās,  izlaidumos  un  pat 
ikdienā dažām ir neaizvietojamas,  kādreiz  bija 

jāaizstāj ar kurpītēm vai laiviņām.
 

Baltas lentes matos
Svētku diena nebija iedomājama  bez  baltajām 

lentēm un pušķiem meiteņu matos.
 

Kaklasaites
Vecāki puiši pie uzvalka vienmēr  nēsāja  kakla-
saites. Tauriņus, kas ir kļuvuši diezgan populāri 

mūsdienās, izvēlējās vien retais.
 

Baltas zeķubikses un zeķes
Ikviena pioniera formas sastāvdaļa  bija  baltas 
zeķes  līdz  celītim,  arī   puišiem,  un  vecākas 
skolnieces savā ikdienā  izvēlējās  tieši  baltas 

zeķubikses.
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LATVIJAS 100 GADU DZIMŠANAS DIENĀ MĒS, VISI ĢIMĀZISTI,
NODEVĀM SAVU SIRDS SILTUMU CAUR CIMDIŅIM, VĒLOT

TĒVZEMEI MĪLESTĪBAS PILNUS VĀRDUS!

REDAKTORE
ALISE ANSPAKA

 
MAKETĒTĀJA

ALISE DŽENIFERA GUDĒNA
 

KORESPNDENTI
ELIZABETE MARHILĒVIČA, ELIZABETE JANSONE, ROBERTA 
IESALNIECE, SIGNE BERGA, KRISTIJA JURKEVIČA, MONTA 
LEŠČE, TORIJA RAČE, ELĪNA LIBĶENA, KITIJA BARTONIKA, 

ALISE DŽENIFERA GUDĒNA
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''Būt pa� la����ti,
būt ma���, be� 
s�ēcīga�!''

''Aud�, ma�� ma�ā 
Lat����a!

Esi s�i�r�, ba�āta un 
la��īga!"

''La� vi�� la����šu ga��ām 
vi���ēr s�īd sa���!''

"La� vi���ēr rīto� sa���,
Un la� ne��� na� ka��!
Sag���i pa����ri!"

''Novēlu ma��� Lat����i 
vēl da��� si�� ga��!''


