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a t s k a t s

torija rače
“ BaLLeS ”

eLizaBete janSone
“ Literāri muzikāLā 

kompozīcija ”

ģimnāzija vai...
kriStija jurkeViča

ziemassvētku balle – pasākums, kas, 
pēc manām domām, skolēnos rada 
vislielāko svētku noskaņu. meitenes jau 
laikus meklē kleitas, arī puiši vienmēr 
uz balli ierodas saposušies. arī šogad 
gan pamatskolai, gan vidusskolai bija 
sava balle. 
Vidusskolas balles dreskods bija balts 
un sudrabs, atbilstoši tam tika veidots 
arī fotostūrītis, kur gan pašā balles laikā, 
gan pārtraukumos skolēni fotografējās. 
Ballē bija dzīvā mūzika, kuras laikā 
visus varēja redzēt uz deju grīdas.  
turpinājās arī pagājušogad iesāktā 
tradīcija – par balles karali un karalieni 
varēja nobalsot skolas “instagram” 
kontā, kur šogad titulu ieguva 12. 
klases skolēni – alise Dženifera 
Gudēna un rūdolfs Dreimanis.  Lai 
gan pamatskolas ballē dzīvās mūzikas 
nebija, tā bija tikpat jautra, un arī šajā 
ballē bija tēma – “zvaigžņotā nakts”, 
kur skolēni centās izvēlēties apģērbu 
atbilstoši tai.
Balles vienmēr ir bijušas kā lieliska 
iespēja pavadīt laiku ar saviem skolas 
biedriem, mazliet citādākā un jautrākā 
gaisotnē nekā ikdienā, un arī šogad 
mums tas izdevās. 

Vidusskola ir kas savādāks nekā  
pamatskola. te sākas jautrākie un atmiņas 
bagātākie gadi. pati arī iepriekš neesmu 
mācījusies šajā skolā, bet droši varu 
teikt, ka te es jūtos kā mājās, jo kā tautā 
sacīt saka: vidusskola-videne, ģimnāzija-
ģimene. Vidusskolā pret tevi jau izturas 
kā pret ‘’lielo’’ cilvēku, jo tas jau ir viens 
pakāpiens tuvāk pieaugušo dzīvei. pati 
pirms tam mācījos DaLp 5.vidusskolā, 
un, pirms nācu uz šo skolu, daudzi mani 
‘’heitoja’’, jo man zināmiem bija uzskats, ka 
šajā skolā visi staigā, galvu paceldami, un 
vēl  ‘’tas iedomīgais skatiens.., ārprāc’’. Bet 
kā tad ir, šeit esot?

Kurā skolā pirms tam mācījies?
no 1.-9. klasei es mācījos jāņa čakstes 
Liepājas pilsētas 10. vidusskolā. pēc 
pamatskolas absolvēšanas sāku mācības 
šajā skolā.
Viena lieta, kas nepatīk šajā skolā/klasē?
pirmais, kas man nāk prātā, ir daudzais 
skolēnu skaits skolā, proti, starpbrīžos 
veidojas garas rindas skolas ēdnīcā un šad 
tad veidojas liels troksnis gaiteņos, klasē.
Nākot uz šo klasi, bija uztraukums par 
jauno klasi un apkārtējo vidi?
jā, protams. Sākumā, kad uzzināju 
klases sarakstu, sāku domāt kā tad īsti 
būs, jo manā klasē ir jau 7 zēni un 25 (ja 
nemaldos) meitenes. es drīzāk uztraucos 
par to, kāds būs tas mācību process šajā 
meiteņu klasē, jo iepriekšējā klasē bijām 
vienlīdzīgā skaitā.
Salīdzinot ar iepriekšējo skolu, 
mācīšanās temps un kvalitāte ir labāka 
nekā iepriekšējā skolā?
manuprāt, ka jā, jo skolotāji tik tiešām 
māca tā, lai tiek saprasta vajadzīgā tēma 
dotā laika posmā. katram skolotājam ir 
savs veids , sava sistēma, kā iemācīt vielu, 
un iepriekšējā skolā tik ļoti to nevarēju 
redzēt, bet šeit to var labi pamanīt, jo sāku 
saprast arī tādus mācību priekšmetus, kuri 
negāja pie sirds.
Varbūt ir kādi nostāsti, ko biji dzirdējusi, 
pirms nāci uz šo skolu, un kas tagad nav 
patiesība?
Viena no lietām, ko dzirdēju, bija tā, ka 
šeit ir grūtāk mācīties nekā citur. es varētu 
teikt, ka ir citādāk nekā citur, proti, katrs 
priekšmets tiek mācīts tā, kā katrs uzskata 
par pareizu (radošākas pieejas), un, ja arī 
liekas, ka ir par grūtu, tad skolas pasākumi 
to sajūtu nosedz.
Kā Tu izdomāji mācīties ģimnāzijā?
Viens no iemesliem bija tāds, ka tika 

pērnā gada nogalē, proti, 19. decembrī 
ģimnāzijā notika pasākums, kas nu jau 
kļuvis par tradīciju- literāri muzikālās 
kompozīcijas. konkursu rīko skolotāji, 
un tas ir izglītojošs, pārdomu raisošs, 
saliedētību un pozitīvu emociju pilns.
katru gadu par konkursa tematu tiek 
ņemts kāds nozīmīgs, dziļdomīgs un 
skaists citāts. zīmīgi, valsts simtgadei 
par godu, tas skanēja šādi: ”mēs maza 
cilts, mēs būsim lieli tik, cik mūsu griba”. 
Literatūras mīļotāji un pazinēji uzreiz 
pateiks, ka tas ir raiņa citāts un tā tas 
patiesi arī ir. tad nu, iedvesmojoties no 
šiem vārdiem, iztēlojoties, strādājot, 
darot un radot, tapa visskaistākie 
priekšnesumi. katra klase izcēlās ar 
savu pieeju, darbībām. kā teikt- katram 
bija sava odziņa. priekšnesumu vidū 
bija novērojama oriģinalitāte. Daudzas 
klases atklāja neviltotas un atzinīgas 
aktiermākslas spējas, kāds pārsteidza 
ar šarmantiem dziedājumiem, viena 
klase pat savu uzstāšanos aizvadīja 
klusējot, kas arī bija ļoti interesanti. 
kā jau katrā nopietnā konkursā, dalību 
ņēma arī žūrija. Šoreiz tādas bija divas- 
tautā pazīstamas pēc segvārdiem 
mazā un lielā žūrija. ‘mazās žūrijas’ 
sastāvā bija pamatskolas pašpārvaldes 
„kodola” aktīvisti, taču ‘Lielo žūriju’ 
nokomplektēja sekojoši cilvēki: 

teikts, ka skolā nebūs vidusskolas. Bet, 
no otras puses, gribēju arī zināt, kā ir 
šeit mācīties, vai ir labāk vai sliktāk. tā 
kā joprojām mācos šeit, uzskatu, ka tā 
bija pareiza izvēle - atnākt uz šo skolu. 

Kurā skolā pirms tam mācījies?
Līdz 3. klasei mācījos Dunalkas pamatskolā, 
pēc tam Grobiņas ģimnāzijā.
Salīdzinot ar pagājušo gadu, kura klase 
Tev patīk labāk?
ir grūti salīdzināt, jo klases un cilvēki ir 
ļoti atšķirīgi. Bet šajā klasē varēju viegli 
iejusties, par ko man pašai bija liels 
pārsteigums. manuprāt, man tiešām ir 
paveicies ar klasesbiedriem.
Viena lieta, kas nepatīk šajā skolā/klasē?
Diezgan grūti uzreiz izdomāt. Varbūt viena 
lieta, kas nepatīk, ka skolā ir diezgan vēss 
un jāvelk biezs džemperis
Salīdzinot ar iepriekšējo skolu, 
mācīšanās temps un kvalitāte ir labāka 
nekā iepriekšējā skolā?
jā, protams, bija neliels uztraukums. 
jāmaina ierastā vide uz ko pilnīgi jaunu. 
taču biju diezgan droša, ka vēlos mācīties 
šajā skolā.
Varbūt ir kādi nostāsti, ko biji dzirdējusi, 
pirms nāci uz šo skolu, un kas tagad nav 
patiesība?
Biju dzirdējusi daudz, dažādus viedokļus 
par skolu, skolotājiem un mācību 
procesu. atceros, ka kāds teica, ka pirmajā 
ģimnāzijā neesot jāpilda mājasdarbi un to 
esot ļoti maz, tam nu gan es šoreiz pilnīgi 
nepiekritīšu.
Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, 
mācīšanās temps un kvalitāte ir labāka, 
vai tieši otrādi?
atkarīgs no mācību priekšmeta un 
skolotāja. piemēram, fizikā mācību temps 
noteikti ir ātrāks un kvalitatīvāks nekā 
iepriekš

Kurā skolā pirms tam mācījies?
Liepājas 8. Vidusskolā

Salīdzinot ar pagājušo gadu, kura klase 
Tev patīk labāk?
Salīdzinot ar pagājušo klasi, šī klase man 
patīk noteikti vairāk, jo visi ir draudzīgāki 
un saliedētāki.
Viena lieta, kas nepatīk šajā skolā/klasē?
man nepatīk šajā skolā tas, ka bufetēs 
lielie mums lien priekšā rindā, un vēl man 
nepatīk tas, ka skola sākas 8:30 - tas man ir 
diezgan agri, ja astotajā skolā varēju celties 
8:40, tad šeit man jāceļas jau septiņos, kā 
arī skolā ir šausmīgi auksts.
Nākot uz šo klasi, bija uztraukums par 
jauno klasi un apkārtējo vidi?
mazliet bija, jo pirmo reizi pārgāju uz citu 
skolu un nezināju, kā tas būs, kad būs citi 
klasesbiebri un skolotāji.
Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, 
mācīšanās temps un kvalitāte ir labāka, 
vai tieši otrādi?
kā pie kura skolotāja, pie cita ātrāk, pie cita 
lēnāk, bet kvalitāte noteikti šeit ir labāka.
Varbūt ir kādi nostāsti, ko biji dzirdējusi, 
pirms nāci uz šo skolu, un kas tagad nav 
patiesība?
esmu dzirdējusi nostāstus, ka te baigi 
garšīgais ēdiens skolā esot, bet īstenībā nav 
tik pasakains, kā to visi man pasniedza. 
Bet, protams, bulciņas ir kolosālas.

Kurā skolā pirms tam mācījies?
j.čakstes Liepajas pilsētas 10.vidusskolā.
Viena lieta, kas nepatīk šajā skolā/klasē?
ja godīgi, tādas lietas nav ! kopš brīža, kad 
atnācu uz ģimnāziju, viss ir bijis super.
Nākot uz šo klasi, bija uztraukums par 
jauno klasi un apkārtējo vidi?
uztraukums pavisam noteikti bija. 
Visvairāk tas laikam bija par to, kā klasē 
sadzīvosim.
Salīdzinot ar iepriekšējo skolu, 
mācīšanās temps un kvalitāte ir labāka 
nekā iepriekšējā skolā?
temps noteikti ir lielāks, kā arī nesūdzos 
par mācību kvalitāti. 
Varbūt ir kādi nostāsti, ko biji dzirdējis, 
pirms nāci uz šo skolu, un kas tagad nav 
patiesība?
īstenībā nekādus nostāstus nebiju 
dzirdējis…
Kā Tu izdomāji mācīties ģimnāzijā?
Vēlējos iepazīt jaunus cilvēkus, pamainīt 
savu mācību vidi un rezultātus.

dramaturģe rasa Bugavičute- pēce, 
aktieris pēteris Lapiņš un Liepājas 
Valsts 1. ģimnāzijas absolvente, nu 
jau arī skolotāja, ieva Lanka. Žūrija 
objektīvi izteica savus novērojumus, 
uzslavēja atzinīgākos un priecājās līdz 
ar mums- skolēniem. ‘Lielā žūrija’ 
par saviem favorītiem izvēlējās šādas 
klases: 1. vieta- 12.c, 2. vieta- 11.d, 3. 
vieta- 10.c. Savukārt ‘mazās žūrijas’ 
favorīts bija 10.a klases priekšnesums.
no personīgā viedokļa skatoties, 
uzskatu, ka šis pasākums ir fantastiska 
skolas tradīcija. protams, atklāti 
runājot, vidusskolas konkursu „koru 
kari” un pamatskolas konkursu 
„netīrās dejas” tas gluži nu nepārspēj, 
taču ar tā konceptu, ideoloģiju un 
pienesumu tas padara ģimnāzijas 
ikdienu krāsaināku un interesantāku. 
redzot degsmi skolasbiedru acīs, man 
bija sajūta, ka atrodos tieši īstajā mirklī 
un laikā, ka viss pārējais var pagaidīt, bet 
tagad mums jāsteidz tvert mirklis šeit. 
priekšnesumi bija kolosāli, fantastiski, 
iedvesmojoši un, tos skatoties, es 
dažu brīdi tiešām nespēju noticēt, ka 
to esmu paveikusi es, jūs un mēs visi 
kopā. ceru, ka arī pārējie dalībnieki 
un klātesošie noķēra līdzīgas izjūtas un 
emocijas. un atcerieties- mēs esam lieli 
tik, cik mūsu griba!  

Glorija Prūse 12.a

Ance Flakse 10.d

Elza Tomase 10.a

Mārtiņš Ozoliņš-
Ozols 12.a
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“Visur ir labi tur, kur mēs neesam”. 
Šo sakāmvārdu varētu izmantot pret 
daudziem Latvijas izglītības vērtēšanas 
sistēmas kritiķiem, jo tik tiešām 
kritizēt ir vieglāk nekā izveidot labi 
funkcionējošu sistēmu, pēc kuras tiek 
vērtēti skolēni visā Latvijā. Bet vai no 
pašu skolēnu skata punkta vērtēšanas 
sistēmai ir kādas manāmas problēmas? 
Vai mēs tiekam novērtēti ar baļļu 
sistēmu no pārāk agra vecuma? Bieži 
vien tiek apspriests jautājums, vai 
intensīva darbu vērtēšana ir noderīga 
pašu skolēnu izaugsmei? un visbeidzot, 
vai atzīmes nosaka skolēna zināšanu 
līmeni? es mēģināšu atbildēt uz šiem 
jautājumiem, balstoties uz mūsu skolas 
skolēnu viedokļiem un pieredzes.
Lai uzzinātu, ko domā Latvijas Valsts 1. 
ģimnāzijas skolēni, es viņiem uzdevu 
līdzīgus jautājumus par tēmu, kas 
viņus skar ikdienā- atzīmes.

Vai atzīmēm ir liela nozīme Tavā 
dzīvē?
noteikti nē. cilvēks var būt labi 
attīstīts, bet slinkuma rezultātā atzīmes 
var būt ne tik labas.

Vai skolēnu darbs Latvijā tiek 
novērtēts ar atzīmi pārāk agrā 
vecumā?
Domāju, ka nē. tas tikai motivē 
mazākos bērnus vairāk mācīties un 
kļūt patstāvīgiem.

Vai atzīmes norāda uz Tavu zināšanu 
līmeni?
Gan jā, gan nē.

Vai Tu vēlētos vairāk darbu, kuri 
būtu Tavai izaugsmei, bet netiktu 
novērtēti ar atzīmi?
noteikti. man svarīgāki ir mani 
sasniegumi un zināšanas, nevis cipariņi 
manā sekmju izrakstā.

tā ģimnāzija, ko mēs redzam tagad, kādreiz nebija tik balta un moderna. iepriekš skolas ēka bija nodrupusi 
un drūma, nesalīdzināma ar tagadējo. pirms pāris gadiem mums vēl nebija dota iespēja mācīties, izmantojot  
tehnoloģijas, mācīties svaigi izremontētās, gaišās un siltās telpās. Lai arī foajē dīvāniņi ir bijuši jau pirms remonta, 
patīkamāk ir sēdēt jaunos.

Līdz ar remontdarbiem skolā attīstījās arī tehnoloģiskā vide. mums tiek 
piedāvātas mācību stundas ar interaktīvajām tāfelēm, ļaujot skolēniem 
pašiem pildīt uzdevumus uz tāfeles, tas padara mācību procesu daudz 
interesantāku. Dažās klasēs ir arī planšetdatori un portatīvie datori. 
attīstoties tehnoloģijām, arī ģimnāzija iet tām līdzi, to pierāda arī 
modernie galdi, kuriem augstumu var regulēt elektroniski. 

Skolas iekšējais interjers sniedz skolēniem vairākus atpūtas stūrīšus. katra stāva 
gaitenī ir lielie dīvāni, par tiem mēs visi esam priecīgi, jo nav vairs jāstāv starpbrīžos kājās vai jāsēž uz aukstās 
grīdas. taču skolēniem ir jāprot būt atbildīgiem pret jauno inventāru, kas ir domāts mums pašiem. nav patīkami, 

ja citi tur liek kājas vai pusdieno uz šī dīvāna un to nosmērē, jo pašiem jau tur būs jāsēž. Svaigi 
izremontētā bibliotēka ļauj katram ieiet ‘’klusajā stūrīti’’, lai vienatnē un klusībā palasītu 

kādu grāmatu. es ieteiktu katram izmantot šo izdevību tur ieiet, jo bibliotēkā tiešām 
ir moderni un skaisti. Foajē tagad ir ērtas un skaistas mēbeles, arī pieejami dažādi 
mākslas darbi pie sienām. atpūtas zonu ietver arī pagrabstāvs, kurā ir izvietoti vairāki 
augstie galdi ar augstajiem krēsliem. tur mēs varam sēdēt starpbrīžos, brīvstundās vai 

pusdienot ar savu līdzpaņemto maltīti, kad ēdnīca ir pilna ar skolēniem un tajā vairs nav 
vietas, kur sēdēt.

Lai atvieglotu mūsu smagās skolas somas un neļautu bieži aizmirst mācību grāmatas mājās, mums ir pieejami 
skolas skapīši, lai tur turētu savas mācību grāmatas. tā kā uzturam atbildību par mācību grāmatām, tāpat ir 
jāatbild par saviem skapīšiem. tos nedrīkst apzīmēt, aprakstīt, lauzt un sist. Saudzējam un rūpējamies par to, ko 
paši lietojam!

mūsdienu jaunatni skar neveselīgs uzturs un vienveidīgs dzīvesveids, tāpēc mūsu skolas pagalmā ir izveidots 
fantastisks basketbola laukums kopā ar stieņiem, kur var trenēties. Skolēni starpbrīžos vai brīvajā laikā var iet 
pagalmā un spēlēt bumbu. Liels pluss jaunajam pagalmam ir tas, ka tas dod iespēju vadīt sporta 
stundas tepat – pagalmā. nav vairs jāiet uz Daugavas stadionu, jo varam izmantot 
iespēju sportot tepat, mūsu aprīkotajā, mazajā stadioniņā. 

katram vajadzētu aizdomāties par to, kāda bija ģimnāzija kādreiz un 
kāda ir tagad. ir jānovērtē tās pārmaiņas un uzlabojumi. jāciena lietas, 
ko paši ikdienā lietojam, un tas, kas mums ir vajadzīgs, jo kurš gan par 
to visu rūpēsies un darīs, ja ne mēs paši. Sakopsim aiz sevis un cienīsim 
vietu, kurā atrodamies!
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Vai atzīmēm ir liela nozīme Tavā 
dzīvē?
manā dzīvē atzīmēm ir diezgan liela 
nozīme, jo ar atzīmēm novērtē manu 
sniegumu.
Vai Tu dažreiz domā, ka Tavs 
sniegums ir bijis augstāks nekā 
atzīme?
man tā nav bijis. parasti es savas 
zināšanas parādu tādā līmenī, kā mani 
novērtē.
Vai Tev ir motivācija darīt darbu, ja 
zini, ka tas netiks novērtēts?
tas ir atkarīgs no tā, cik laikietilpīgs 
darbs ir. ja darbs prasa maz laika, 
tad man ar to nav problēmu, bet, ja 
darbs pieprasa ilgāku laiku, tad man ir 
svarīgi, ka mani novērtēs ar atzīmi.
Vai Tu vēlētos izpildīt vairāk uzdotos 
darbus, kuri būtu paredzēti Tavai 
izaugsmei, bet netiktu novērtēti ar 
atzīmi?
es būtu gatavs šādiem darbiem, ja 
es uzskatītu, ka šie uzdevumi mani 
pilnveido.

Vai atzīmēm ir liela nozīme Tavā 
dzīvē?
jā, jo pēc atzīmēm izvērsīsies tālākā 
nākotne.
Vai skolēnu darbs Latvijā tiek 
novērtēts ar atzīmi pārāk agrā 
vecumā?
es domāju, ka jā, jo tiem, kam neiet 
tik spīdoši, mācību dēļ sāk kristies 

pašapziņa, redzot, ka citiem bērniem 
ir labākas atzīmes. agrā vecumā vēl 
nevajadzētu ar atzīmēm vērtēt viņu 
prasmes.

Vai atzīmes norāda uz Tavu zināšanu 
līmeni?
runājot par skolu, es teiktu, ka jā. Bet, 
ja vispārīgi, tad noteikti nē. Daudziem 
nav labas zināšanas mācībās, bet ir 
dzīves zināšanas.

Vai Tu vēlētos izpildīt vairāk uzdotos 
darbus, kuri būtu paredzēti Tavai 
izaugsmei, bet netiktu novērtēti ar 
atzīmi?
noteikti, ka jā.

uzzinot skolēnu dažādos viedokļus, 
sapratu, ka katram par vērtēšanu 
un zināšanām ir savs viedoklis. Bet 
visu aptaujāto skolēnu viedoklis 
sakrita, ka cilvēka zināšanas gluži 
nerobežojas ar atzīmi, kas ir ielikta 
skolēnam. Dažādu iemeslu dēļ tās 
var būt maldīgas vai tās nevar būt 
tik labi atainotas pārbaudes darbā. 
cilvēks var būt zinošs kādā konkrētā 
jomā labāk, citā sliktāk. Bet mūs visus 
vieno tas, ka esam eksperts katrs savā 
jomā. mums visiem ir, ko mācīties un 
no kā mācīties. Skolā mēs to darām 
no pedagogiem. Varbūt citur pasaulē 
vērtēšanas sistēmas ir efektīvākas vai 
skolēniem draudzīgākas, bet visur tās 
nenosaka vispārējās zināšanas. tāpēc 
arī tev ir iespējas tās pierādīt gan skolā, 
gan ārpus tās. pēc mūsu skolas skolēnu 
viedokļu uzklausīšanas varu secināt 
to, ka skolēni vēlas vairāk darbu bez 
atzīmju saņemšanas. citiem skolēniem 
ir šaubas,  vai no agra vecuma mācību 
sasniegumu vērtējumu 10 baļļu skalā 
palielinās iegūto zināšanu apjoms un 
kvalitāte. Senāk skola bija vieta, kur bija 
iespēja mācīties tikai augstāko šķiru 
cilvēkiem, bet tagad katrs no mums 
ir tiesīgs iegūt vidējo izglītību skolās 
bez maksas. un par to, manuprāt, būtu 
jāaizdomājas brīžos, kad vērtēšanas 
sistēma liekas neatbilstoša tavām 
zināšanām.

ģ i m n ā z i j a  v i s ā  s a v ā 
i e k š i e n ē  u n  ā r i e n ē

annika arone

Adrians Veisbuks 9.b

Anete Freiberga 11.b

Aleksa Kriķe 10.a
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ir iesācies jauns gads, un arī mēs esam gatavi pārmaiņām- gan iekšējām, gan ārējām. 
Lai mainītos ārēji, ir jāmainās arī no iekšpuses, un šoreiz par to, kā sevi izpaust. Šajā 
gadā dažas aktualitātes ir saglabājušās, bet ir dažas, kuras būtu vērts iepazīt. esmu 
apkopojusi sešas lielākās tendences šogad.
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l i e l a i s  h o r o s k o p s  –  k o  z v a i g z n e s  t e v  s o l a  c ū k a s  g a d ā ?

`Neglītās` kurpes

Šis trends jau pagājušo gadu ieņēma līdera pozīcijas, un arī šogad nekur nepazūd. Šis 
trends ir izraisījis daudz domstarpību modes `influenceru` vidū kurpju masīvuma dēļ, 
tieši tāpēc tās tiek sauktas par `neglītajām` kurpēm.

Unisex apģērbi

Šogad  modē apģērbi, kuri der abiem dzimumiem. meitenēm puišu krekli, bikses, jakas, 
žaketes un otrādi. Šī gada devīze: apģērbam ir jābūt inovatīvam un rotaļīgam neatkarīgi no tā, kurš to velk.

Pufīgās jakas

piepūstās, gaisīgās jakas un mēteļi ir modē arī šogad. mūsu auksto laikapstākļu dēļ tās 
ir ļoti piemērotas un siltas. Šogad garumam nav nozīmes, īsas vai garas, galvenais, lai 
ir siltas un gaisīgas.

Dzīvnieku raksti

zebras, leoparda, čūskas raksti nekur nepazūd arī šogad, arī ne ziemā. 

Atkailināts plecs

pagājušajos gados aktualitāte bija atkailināti pleci, šogad modē ir asimetrija. Šo trendu varēs redzēt gan  ziemas 
džemperos, gan vasaras kleitās.

Bēšīgie un neitrālie toņi

Šogad visi neitrālie toņi, sākot no smilšu krāsas līdz pat melnajam, ir modē. Šis ir īstais laiks, kad garderobē sagādāt 
pamatlietas, no kurām garderobi vēlāk varēs veidot tālāk. melnais, smilšu krāsas, baltais, pelēkais, brūnais, tumši 
zilais – tie ir toņi, kuriem vēlams pievērst uzmanību šogad.

Šī gada vasarā atkal atpakaļ nāks 70- tie – tamborējumi un apģērbi ar tie diy apdruku. nekur nepazūd arī žaketes, 
bet šogad tās ir vairāk oversized. apģērbu var meklēt arī pretējā dzimuma nodaļās, un tas pat 
būtu vēlams. Diezgan lielu popularitāti gūst arī mākslīgās ādas izstrādājumi – bikses, 
kleitas, krekli, jakas un svārki. Veidojot savu pamatgarderobi, ir ieteicams skatīties 
pēc parastiem t-krekliem, auduma biksēm, vienkrāsainiem un klasiska piegriezuma 
mēteļiem un parastiem džemperiem, ko vēlāk varēs viegli transformēt citā izskatā.  
Galvenais nav ievērot pēdējās modes aktualitātes, bet gan ģērbties tā, kā tu pats 
jūties ērti un labi. Dažkārt savu stilu var papildināt ar pēdējiem trendiem, lai to 
padarītu mazliet aktuālāku ,un ar to pietiek. pats svarīgākais – esi tu pats!

AUNS (21.03.- 19.04.) 
Viena no auna aktualitātēm 2019.gadā būs iegūt plašāku skatījumu uz pasauli. Vēl jaunais 
gads aunam prognozē labvēlīgu periodu, proti, mazāk stresa un nervozēšanas. naudas ziņā 
jaunais gads auniem solās būt daudzsološs. Gada pirmajā pusē aunam būs iespēja mainīt 

savu dzīvi uz labo pusi. tāpat 2019.gadā auniem var parādīties iespēja parādīt sevi no labākās 
puses darbā un, pateicoties tam, savās karjeras kāpnītes pakāpties uz augšu. 2019.gada otrajā 

pusē auniem īpašu vērību vajadzētu pievērst veselībai. Ļaujiet sev un savam organismam atpūsties! iespējams, 
auni šogad satiks savu īsto dzīves mīlestību, taču tad auniem stipri jāmaina sava attieksme pret pretējo dzimumu.

VĒRSIS (20.04. – 20.05.)
Vērši visu jauno gadu cītīgi strādās , un tas nesīs nesliktus augļus. iespējams, ka Vēršiem paspīdēs 
iespēja uzsākt savu biznesu,  kas nozīmē, ka darba būs ļoti daudz , tomēr viss iecerētais 
visticamāk izdosies. neskatoties uz lielo aizņemtību, Vēršiem nevajadzētu sevi pārlieku 
pārpūlēt, un ir vēlams pacensties atrast laiku ģimenei , atpūtai un ceļojumiem. cūkas gads 
Vēršiem nesīs daudz jaunu iepazīšanos, un daudzi no šiem iepazītajiem cilvēkiem paliks 
Vēršu dzīvē uz ilgu laiku. Vientuļos Vēršus gaida pārmaiņas privātajā dzīvē, un būs brīži, kad 
Vēršiem  būs jāparāda sava izlēmība, nedomājot par to, cik pareizi vai nepareizi tie rīkojas. 

DVĪŅI (21.05. – 20.06.)
nākamais gads Dvīņiem solās būt veiksmīgs, jo gada saimniece cūka izjūt īpašas simpātijas pret Dvīņiem, un 
tas liecina, ka Dvīņi spēs gūt panākumus jebkurā jomā. īpaši varētu veikties radošajiem Dvīņiem, kuriem var 
paveikties ar jauniem, interesantiem un labi apmaksātiem projektiem. tas gan nozīmē, ka Dvīņiem būs daudz 
darba , bet tas savukārt var traucēt attiecībām ģimenē. pirmos darba augļus Dvīņi visticamāk sagaidīs jau vasarā, 
un tas būs labs iemesls tiem paņemt nelielu atvaļinājumu. runājot par brīvajiem Dvīņiem, tad 2019.gads tiem 
sola galvu reibinošas dēkas. īpaši uzmanīties vajadzētu Dvīņiem no ekstremāliem un jauniem sporta veidiem, jo 
pastāv paaugstināts risks gūt traumas. 

VĒZIS (21.06. - 22.07.)
2019.gadā Vēži varētu sākt nogurt no komunikācijas un samazināt savus kontaktus ar citiem cilvēkiem. iespējams, 
ka tas attieksies arī uz pašiem tuvākajiem cilvēkiem. Darboties komandā Vēžiem šogad būs īpaši grūti, tāpēc 
veiksies tiem Vēžiem, kuru darbs ir atkarīgs tikai no viņiem pašiem. arī Vēžu privātajā dzīve un ģimenē neies diez 

ko spoži. Vēžiem 2019.gadā vajadzētu censties pārvarēt sevi, un vismaz dažreiz iziet sabiedrībā- 
ceļot, iepazīties ar jaunie cilvēkiem, bet nepazaudēt kontaktu ar ģimeni un draugiem. tāpat 
šajā gadā Vēžiem nevajadzētu tērēt laiku tiem cilvēkiem, kas to dzīvē ienes tikai negatīvas 
emocijas.  2019.gads iesaka Vēžiem pievērsties veselīgākam uzturam un vairāk sportot, jo 
iespējams, ka radīsies veselības problēmas, kas skars gremošanas sistēmu.

Lūk, jauns gads atkal klāt.. un ko šogad mums sola zvaigznes? astrologi 2019.gadu nodēvējuši 
par zelta gadu, bet vai tā būs? Lūkosim, ko tad mums tās sola!
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LAUVA (23.07. – 22.08.)
Gada pirmajā pusē Lauvas nemitīgi atradīsies uzmanības centrā, jo to nopelni darba frontē beidzot tiks  pienācīgi 
novērtēti. Lauvu uzmanību prasīs ģimene, kas radīs problēmas, kuras Lauvām nāksies risināt. Lauvām šajā gadā 
vajadzētu censties sadalīt spēkus un nepārpūlēties. apdomājiet, ko vajag tieši jums, necentieties risināt citu 
problēmas. Vasarā būs augsta iespēja satikt savu īsto mīlestību. turklāt to jūtas var būt tik spēcīgas, ka tās Lauvu 
dzīvi var nopietni mainīt.

JAUNAVA (23.08. – 22.09.)
jaunavām šis gads būs kļūdu labošanas un pārdomu gads. ir pienācis jaunavu laiks novākt ražu, un novāks tieši 
to, ko pašas ir sējušas. pastāvēs iespēja, ka jaunavām uzlabosies attiecības ar kolēģiem. Gada otrajā pusē jaunavas 
var saņemt kādu interesantu biznesa piedāvājumu. Lai ar to nerastos nekādas problēmas, kārtīgi izvērtējies visus 
plusus un mīnusus, partneros ņemiet tikai uzticamus cilvēkus.

SVARI (23.09. – 22.10.)
2019.gadā Svari atradīs sevī jaunus, iepriekš slēptus resursus. Svaros radīsies vēlme apgūt kaut ko jaunu vai 
pārvērst savu hobiju par nelielu biznesu. ja Svari nebīsies sekot savai radošajai iedvesmai, tiem viss izdosies,  
parādīsies nepieciešamie cilvēki, un apstākļi izkārtosies maksimāli labvēlīgi. mīlestībā Svariem šogad nekādi 
īpašie eksāmeni nav paredzēti, var uzskatīt, ka šis ir fakultatīvs kurss – ja Svari gribēs, viņi ienirs jūtu dzīlēs, ja 
negribēs, saglabās savu brīvību, vien mazliet paflirtējot – tā draudzīgi un bez pienākumiem. 

SKORPIONS (23.10. – 21.11.)
Skorpioniem sāksies jauns dzīves posms, kas var skart darbu, biznesu, mācības vai privāto dzīvi. Viss vecais juks 
un bruks Skorpiona acu priekšā, vienlaikus paverot ceļu visam jaunajam.  īpaši grūti var klāties pavasarī, īpaši 
maijā. Šajā laikā Skorpionam nevajadzētu uzsākt neko jaunu un notiekošo neuztvert personīgi, jo šis posms 
ātri beigsies. jau vasaras sākumā Skorpions sajutīs spēku pieplūdumu un pamanīs jaunas iespējas savu plānu 
realizācijai. runājot par vasaru, jāpiemin, ka tajā Skorpions var uzsākt arī kādu kaislīgu romāniņu. uz gada 
beigām dzīve kļūs mierīgāka , izlīdzināsies privātā dzīve, bet darbā parādīsies izaugsmes iespējas. ieteicams 
saudzēt nervus un nerisināt citu problēmas.

STRĒLNIEKS (22.11. – 21.12.)
parasti dzīvespriecīgais Strēlnieks gada sākumā sašļuks, jo to nomāks pārdzīvojumi par tā finansiālajām 
problēmām. Strēlniekiem nāks palīgā tā tuvākie draugi . uz vasaras beigām Strēlnieku situācija uzlabosies tik 
labi, ka ķersies pie kaut kā jauna realizēšanas. rudenī vientuļo Strēlnieku sirdīs var parādīties jūtas pret kādu jau 
sen pazīstamu cilvēku.

MEŽĀZIS (22.12. – 19.01.)
cūkas gads mīlošajiem mežāžiem atnesīs virkni pārsteigumu. 2019.gads mežāžus gaida arī daudz jaunu 
iepazīšanos. arī mežāžu privātā dzīve izdosies visai veiksmīga. rudenī savu otro pusīti varētu satikt brīvie 
mežāži. Šajā gadā īpašu uzmanību vēlams pievērst emocionālajai, kā arī fiziskajai veselībai.

ŪDENSVĪRS (20.01. – 18.02.) 
Ūdensvīriem šis gads nebūs viegls, un, ja tie neierobežos savu egoismu, tos gaida nebeidzami konflikti ar 
draugiem un mīļajiem. Ūdensvīriem vajadzētu censties būt iejūtīgākiem un atcerēties, ka pasaule negriežas tikai 
ap viņiem. Vasaras vidū iespējamas arī materiālas problēmas, kurus Ūdensvīri visticamāk nespēs atrisināt. Šādā 
situācijā Ūdensvīriem vajadzētu vērsties pēc palīdzības pie draugiem. ja Ūdensvīrs visu būs darījis pareizi, gada 
beigās situācija normalizēsies.

ZIVIS (19.02. – 20.03.)
2019.gads zivīm būs īpaši veiksmīgs. tos gaida izaugsme darbā un mācībās. arī radošās zivis 
beidzot spēs realizēt kādu sen lolotu sapni vai mērķi. Šogad zivju darbs tiks patiesi novērtēts. 
Ģimenes zivis baudīs dzīvi kopā ar mīļajiem, iespējams, dosies ceļojumā  vai nopirks jau kaut 
ko sen kārotu. Vientuļās zivis rudenī satiks kādu interesantu cilvēku, tomēr iespēja, ka no 
tā sanāks kaut kas nopietns, ir ļoti maza. zivīm ieteicams atbrīvoties  no visiem kaitīgajiem 
ieradumiem, pievērsties sev un fiziskajām aktivitātēm. 
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