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Trīs zvaigznes
debesīs mums

mirdz,Divas krāsas
karogā,Trīs vārdi

lūgsnā mums
skan,Dievs svēti

Latviju! Kad manas
Dzimtenes laukos.Vējš
valsi sniegotu dēj. Un
slaidos karogu mastos
Sārtbaltas liesmas jau

skrej,Ir atkal
novembra vidus,Un

laiku pieminam
mēs,Kad cauri tumsai,
pret rītu Bij’ piedzimt

Latvijai lemts.Tā zeme
ir mūsu, tās pilsētas
mūsu, –Un mūsu šī

Baltajā jūrā mūždien;
Mūsu tēvi te cieta,

mūsu asins te
lietas,Viss, viss pie šīs
zemes simtu saitēm

mūs sien.



Buenos días! Mūs sauc Marta un Eva, un mēs esam šī gada avīzes redaktores. Uzreiz
atzīsimies -   veidot šo novembra numuru nebija tas vieglākais uzdevums, jo patiesībā tikai
pirms 3 mēnešiem kļuvām par ğimnāzistēm. Tāpēc izaicinājums bija jau vispirms aprast ar
skolas vidi un tad vēl izkāpt no savas komforta zonas, dodoties pie nepazīstamiem cilvēkiem
un kā jaunu uzzināt jau citiem iepriekš zināmo. Varētu rasties jautājums, kāpēc tad vispār
piekritām kļūt par skolas avīzes redaktorēm? Tam taču vajadzīgs tik daudz enerğijas un
zināšanu! Mēs šo iespēju vēlamies izmantot kā īsceļu, lai pa īstam iekļautos ğimnāzijas
ğimenē (jūs zināt to teicienu, ka, ja vidusskola ir videne, tad ğimnāzija ir ğimene, vai ne? Kad
pirmo reizi to izdzirdējām, mūs ļoti aizkustināja šie daži vārdi un jau pirmajos mirkļos ļāva
sajust ğimnāziju kā savējo). Ko no mums sagaidīt? Noteikti netrūks jaunu ideju no iepriekš
nezināmiem skatpunktiem, daudz īstu, personīgu viedokļu, taču tas vairāk nākamajos
numuros. Vēl mēs gribētu uzsvērt, ka šī avīze ir domāta jums. Tāpēc, ja ir kādas tēmas, par ko
jūs gribētu lasīt, vai ieteikumi, droši rakstiet mums! Lai visiem jauks decembris un tiekamies
nākamgad!
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SKOLAS JAUDĪGĀKĀ KOMANDA

Marta Zamarīte
Manuprāt, tikai mēs paši spējam
padarīt savu dzīvi tik interesantu un
piepildītu, kādu vēlamies to redzēt. Un
skolā mūsu intereses pārstāv skolēnu
līdzpārvalde un parlaments, tāpēc šajā
rakstā iepazīsimies tuvāk ar šī gada
jaunievēlētajiem vadītājiem – Agniju
Janeku no 9.a klases un Valtu Kāli no
11.d klases.

Valts Kālis
Pastāsti, kā izlēmi kandidēt
prezidenta vēlēšanās?
Man jau pagājušogad radās ideja
kandidēt, bet tad es vēl nebiju
pārliecināts par savām spējām, biju
tikai tikko atnācis uz šo skolu. Un
tad bija tā, ka pavasarī sāku vairāk
interesēties par prezidenta amatu,
parunāju ar pāris cilvēkiem,
skolotāju Signi Bergu. Pa vasaru
gan vēlme bija nedaudz apdzisusi,
bet tagad, septembrī, skolotāja
Berga pienāca pie manis un
piedāvāja šo iespēju. Man pašam
likās, ka tas būtu tāds labs
izaicinājums,es domāju, ka esmu
tam kārtīgi sagatavojies, un viss
beigās arī sanāca tā, kā gribējās.
 

Kādi ir tavi pienākumi, esot
prezidentam? 
Vai tas ir tā, kā to biji iztēlojies?
Būtībā mani pienākumi ir darīt
neko… Man ir jāsadala pienākumi
parlamentā un viss jākoriģē. Mums
nesen bija saruna ar vienu no
meitenēm, un nonācām pie
secinājuma, ka es tikai bakstu visus
un simtreiz pārjautāju: “ Vai tu to
esi izdarījis, vai to esi izdarījis?” Jo
mūsu darba forma ir tāda, ka mēs
sadalām pienākumus savā starpā,
un es vairāk visus uzraugu, ko viņi
ir izdarījuši, un atgādinu par
nākamajiem uzdevumiem, kas,
protams, prasa ieguldīt daudz laika
un enerģijas. Pa lielam viss, kas
skolā ir saistīts ar pasākumiem, tur
visur ir mans pirksts pielikts.
Tātad parlamenta uzdevumi
pārsvarā ir pasākumu rīkošana?
Jā, mēs rīkojam visus pasākumus; 
skolas sociālā dzīve, viss, ko jūs
redzat sociālajos tīklos, to darām
mēs. Tikko veiksmīgi
noorganizējām ,piemēram,
Patriotisma nedēļu, 7. klašu
iesvētības, Skolotāju dienas
pasākumus. Tagad decembris arī
būs ļoti pilns. Šogad man vispār ir
ļoti paveicies ar komandu
parlamentā, mēs visi esam ļoti
darbīgi. 

Vai ir viegli sadarboties ar
kolēģiem, kādas ir grūtības?
Pārsvarā ir diezgan vienkārši, bet
varbūt viens no lielākajiem
prezidenta izaicinājumiem ir
vienoties par kaut ko, jo ir cilvēki ar
saviem viedokļiem, idejām un tad ir
jāspēj atrast kompromiss tāpēc, ka
mēs visi esam dažādi. Bet jā,
sadarboties vispār ir diezgan viegli,
jo visi ir ļoti atsaucīgi. Mēs viens no
otra ļoti daudz mācāmies, ko es
esmu sapratis. Ja salīdzina to, kādi
mēs bijām gada sākumā un kādi
esam tagad, mēs ļoti ātri
attīstāmies.
Kādi ir tavi hobiji, kur tu smelies
iedvesmu tik atbildīgam darbam?
Es cenšos pēc iespējas vairāk
nodarboties ar sportu, dziedu arī
skolas korī un man ir arī dažādas
ārpusstundu aktivitātes, kuras es
cenšos attīstīt. Bet tagad primārais
ir parlaments, kas prasa ļoti daudz
laika un enerģijas, tāpēc varbūt
neesmu tik aktīvs ārpus skolas kā
citus gadus. Bet tas ir jautājums par
fokusu un prioritātēm.Ko jaunu tu
plāno ieviest vai izmainīt skolas
dzīvē?Mums idejas patiesībā ir ļoti
daudz - kā jau teicu, jaudīga
komanda, bet varbūt tās var palikt
nelielā noslēpumā pagaidām.
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Ko Tu iegūsti un/vai zaudē, esot
prezidentam?
Tas varbūt izklausīsies banāli, taču,
manuprāt, es esmu ļoti attīstījies kā
cilvēks. Spēja komunicēt, risināt
konfliktus, meklēt kompromisus -
esmu pa šiem 2 mēnešiem tiešām
ļoti daudz iemācījies. Esmu arī
ieguvis jaunus draugus -   mēs,
parlaments, esam tāda kā atsevišķa
ģimene. Un man liekas, ka tas ir ļoti
forši, ka mēs visi esam tik tuvi.
Manuprāt, šī pieredze man dzīvē
ļoti noderēs, jo es plānoju arī pēc
skolas beigšanas darboties
vadīšanas sfērā, tāpēc šis ir tāds
ļoti iespaidīgs sākumpunkts. Ko es
varbūt zaudēju? Tas galvenais
laikam būs brīvais laiks. Taču, pēc
manām domām, brīvajā laikā tu dari
to, kas tev patīk, un tā kā man šis
patīk, tad es neuztveru to kā
mīnusu. Jā, varbūt es nepavadu tik
daudz laika ar citiem saviem
draugiem, arī sportam sanāk mazāk
laika, taču nav tā, ka es neko
nedaru, jo es esmu šeit,
parlamentā! Vienmēr jau var atrast
attaisnojumus, bet es vienmēr
cenšos darīt visu, ko varu.

Ko jaunu Tu plāno ieviest vai
izmainīt skolas dzīvē?Mums ideju
patiesībā ir ļoti daudz - kā jau teicu,
jaudīga komanda J, bet varbūt tās
var palikt nelielā noslēpumā -
pagaidām.Ko Tu ieteiktu citiem
skolēniem, kuri nākotnē vēlētos
iesaistīties skolas parlamentā, taču
šobrīd varbūt šaubās?Mums ir bijuši
vairāki tādi gadījumi, kad cilvēki
gada vidū nāk un jautā, vai varētu
iesaistīties parlamentā, jo iepriekš
bija nobijušies vai nepārliecināti par
savām spējām. Galvenais,
manuprāt, ir uzdrīkstēties un
nebaidīties, un mēģināt. Ir tāds
teiciens – vienmēr sākumā saki jā,
un tad jau laika gaitā sapratīsi, vai
tas ir tas, ko vēlies, vai nē. Pēc tam
jau jebkurā brīdī 
varēsi atsacīties,ja nepatiks.

5 iespējams nezināmi fakti par
Valtu:
Šokolāde vai vaniļa? Šokolāde.
10. vai 11.klase? Es teikšu 11., jo
10.klasē es tikai lēnām sāku visu
uztvert, bet tagad tiešām šeit jūtos
kā mājās.
SMS vai zvani? Zvani.
Kaķi vai suņi? Ak nē… Man ir ļoti
daudz mājdzīvnieku, tāpēc es
nespēju izvēlēties.
Coca-Cola vai Pepsi? Kola.Nē,
īstenībā ūdens!

MŪSU SKOLAS MAZAIS 
DARBA RŪĶIS!

Skolas sabiedrisko dzīvi piepilda ne
vien parlamenta rīkotie pasākumi,
bet arī proģimnāzistu vadītās
līdzpārvaldes “Kodola” veidotās
aktivitātes. Kodols ir tas, kas ļauj
pamatskolai iesaistīties un rīkot, un
piedalīties pasākumos. Man bija
lieliska iespēja intervēt Agniju
Janeku, kas ir šī mācību gada 7. –
9. klašu līdzpārvaldes “Kodola”
vadītāja,   par to kā tas ir būt
vadītājai un kā viņa līdz tam
nonāca.

Patrīcija Keita Jakovļeva
Agnija Janeka

Kā izlēmi kandidēt   “Kodola”
vadītājas amatam?
Man vienmēr ir paticis piedalīties un
aktīvi iesaistīties dažādu pasākumu
organizēšanā. Darbojos
līdzpārvaldē jau no 7.klases un mani
bija ieinteresējuši vadītāja
pienākumi. Tā kā šis man ir pēdējais
gads tieši ‘’Kodolā’’ tad es izmantoju
šo iespēju un kandidēju uz kodola
vadītājas amatu.

Kādi ir Tavi uzdevumi, esot
“Kodola” vadītājai? Vai tas ir tā, kā
to biji iztēlojusies?
Mans galvenais uzdevums ir
organizēt kodola darbību. Iesaistīt
visus līdzpārvaldes dalībniekus, lai
katrs var izpausties savā nozarē un
darīt to, kas viņam vislabāk patīk un
padodas.Pirms kandidēju uz
vadītājas amatu, biju domājusi par
to, kā es organizētu pienākumus,
lai visi ‘’aktīvisti’’ tiktu iesaistīti. Un,
varu droši teikt, ka šī nelielā vīzija,
ko biju iedomājusies, ir
piepildījusies, jo ikviens no ‘’Kodola’’
ir ieguldījis savu radošo darbu, lai
pasākumi, kas līdz šim ir bijuši, būtu
izdevušies!
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Pastāsti, ko dara ‘’Kodols’’!
Līdzpārvalde ‘’Kodols’’ rūpējas par
to, lai skolēnu ikdiena skolā būtu
interesantāka. Lai skola nebūtu
tikai par mācībām, bet arī par
interesantiem pasākumiem ārpus
stundām. Pirmie darbi padarīti:
Skolotāju dienas atzīmēšana,
Mārtiņdienas pasākums, Latvijas
dzimšanas dienas pasākumi. 
Kas izdevās?
Izdevās viss, ko bijām ieplānojuši.
Plānojot pasākumus, izvērtējām, ko
varam realizēt un ko nevaram
realizēt (laika trūkuma dēļ). Mūsu
lielākais šo pasākumu mērķis bija
iepriecināt skolotājus un skolēnus,
kas ļoti labi izdevās. 
Kādam, Tavuprāt,   ir jābūt labam
vadītājam?
Manuprāt, labam vadītājam ir jābūt
pārliecinātam par sevi un savu
komandu. Jāprot pielāgoties
dažādām situācijām un jāmāk
pamatot, aizstāvēt savu viedokli,
vadīt attiecības un veidot
veiksmīgu komunikāciju, lai pēc
iespējas efektīvāk sasniegtu mērķi.
Kādu Tu redzi mūsu skolu
(Liepājas Valsts 1.ģimnāziju) pēc
pāris gadiem?
Attīstījušos un modernu skolu, kurā
skolēni un skolotāji dzīvo līdzi
laikam. Ģimnāzija, kurai ir savas
pamatvērtības, tradīcijas un ar kuru
lepojas jebkurš skolēns, darbinieks
un skolas absolvents.

Ko Tu vēlētos ieteikt citiem
skolēniem, kuri vēlētos nākotnē
darboties  līdzpārvaldē “Kodols” ?
Līdzpārvalde ‘’Kodols’’ ir vieta, kur
Jūs varat izpausties un parādīt
savas stiprās puses.
Iesakuskolēniem būt viņiem
pašiem, izteikt savas idejas un
redzējumu par to, kādu viņi grib
redzēt skolu. Tādā veidā mēs
padarīsim skolu par mūsu
vislabākajām mājām.Šajā intervijā
ne tikai noskaidrojām vadītājas
domas un mērķus ar “Kodolu”, bet
arī uzzinājām mazas lietiņas, kuras
deva mums iespēju šo skolnieci
uzzināt pilnīgi no cita skatupunkta!
Kaķis vai suns? Suns
Ziema vai vasara? Vasara
Ritenis vai mašīna? Ritenis
Saulriets vai saullēkts? Saulriets
Jūrmala vai kalni?  Kalni
 

Patrīcija par Agniju
 
Es mācos ar Agniju vienā klasē jau
trešo gadu, un man ir liels prieks
teikt, ka par viņu ļoti lepojos! Kopš
viņa sāka mācīties ģimnāzijā, esmu
pamanījusi viņas kraso  izaugsmi.
Viņa ieradās mūsu klasē tik klusa
un mierīga, pa šiem trīs gadiem
viņa ir ieguvusi ne tikai jaunus
draugus, bet arī jaunu pieredzi
(protams, gan sliktu, gan labu), bet
tas viņu ir izveidojis par to cilvēku,
kura viņa ir šobrīd, un mani tiešām
tas priecē! 
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Viņa ir superīgs cilvēks, vienmēr
atvērta sarunām un jauniem
draugiem, ar viņu ir ļoti viegli
saprasties un komunicēt, jo ir
tikviegli nonākt pie kopīga viedokļa.
Viņai vienmēr ir bijusi šī spēja
uzņemties atbildību un organizēt ne
tikai pasākumus, bet arī savu laiku
tam visam, tas mani tiešām apbrīno
un  motivē darīt lielākas lietas pašai!
Viņas acis vienkārši kvēlo, kad viņa
sāk runāt par saviem
piedzīvojumiem un jaunajām
pieredzēm, ko ir guvusi un tas
visvairāk ir redzams kopš viņa sāka
darboties kā vadītāja “Kodolā”. Es
pati iepriekšējo gadu biju vadītāja
līdzpārvaldē “Kodols” viņa vienmēr
bija klāt katrā sēdē un
gatavaiesaistīties un sniegt jaunas
idejas, man nebija ne mazāko šaubu
tobrīd, ka viņa nākošo mācību gadu
būs superīga “Kodola” vadītāja, un
man tiešām no sirds ir prieks teikt,
ka es ar viņu ļoti lepojos, jo viņa
tiešām pierādīja, ka ar pareizo
atbalstu viņa spēs to paveikt, pat
labāk nekā biju iedomājusies!
Viņamani tiešā nozīmē fascinē ar
savu degsmi, motivāciju un spēju
uzņemties tik atbildīgas lietas! Man
ir tiešām liels prieks teikt, ka pazīstu
tik atraktīvu un superīgu cilvēku!



RAIBĀ PATRIOTU NEDĒĻA

Līva Kristiāna Zīverte
Nupat Latvija nosvinēja savu 101.
dzimšanas dienu. Pilsētā un valstī
patriotiskās noskaņās bija daudz
pasākumu, un arī mūsu ģimnāzija
neatpalika. Piedāvāsim jums
patriotiskās nedēļas īsu notikumu
apskatu.
Pirmdiena, 11.novembris
Roku laušanās un lāpu gājiens.
Nedēļas sākumā, tieši Lāčplēša
dienā savu Lāčplēša spēku varēja
pārbaudīt roku laušanās
sacensībās. Sacensības notika
skolas aktu zālē. Spēkos mērojās
gan pamatskolēni, gan
vidusskolēni. Roku laušanās
rezultāti: 
meitenes: 
1.vieta - 7.b un 10.a kl.,  
2.vieta - 9.c un 11.a klase, 
3.vieta - 9.b un 11.d klase;             
zēni: 
1.vieta - 9.c un 11.c klase, 
2.vieta - 9.b un 12.d klase, 
3.vieta - 7.a un 11.d klase 
Lāčplēša dienas noslēgumā bija
lāpu gājiens. Visi gribētāji savu
skolu pārstāvēja kopīgā, pilsētas
organizētā lāpu gājienā cauri
Liepājas centram no Čakstes
laukuma līdz Ziemeļu kapiem.

Otrdiena, 12.novembris  
Erudīcijas konkurss “Zinātkārais
lācis”
Otrdienas rītā skolas aulā jeb aktu
zālē vidusskolas skolēniem bija
iespēja pārbaudīt savas zināšanas
erudīcijas konkursā “Zinātkārais
lācis’’, kuru organizēja skolas
parlaments. Konkursā piedalījās
grupas no dažādām vidusskolas
klasēm. Katrai grupai bija dota
jautājumu lapa. Uz jautājumiem visi
grupas dalībnieki atbildēja
kopīgiem spēkiem. Erudītākās
klases: 
1.vieta 11.c klase; 
2.vieta 12.b klase; 
3.vieta 12.a klase.
Trešdiena, 13.novembris         
Virves vilkšana      
Trešdienas rītā skolas sporta zālē
gan pamatskolēni, gan vidusskolēni
demonstrēja savu fizisko spēku
virves vilkšanas sacensībās.
Piektās stundas laikā sacentās
7.-9.klases, bet 6.stundā noritēja
sacensības starp vidusskolas
klasēm. Virves vilkšanas
sacensības rezultāti:
1.vieta - 8.d un 12.d klase 
2.vieta - 9.b un 11.c klase 
3.vieta - 9.c un 12.c klase 
Ceturtdiena, 14.novembris 
Karaoke ’’Kopā izdziedam
Latviju!’’ un ‘’Bermontiāde
Liepājā’’      Savukārt ceturtdienas
rītā skolas audzēkņi pulcējās
ģimnāzijas foajē, lai kopā
izdziedātu latviešu dziesmas. Garā
starpbrīža laikā skolas foajē
dziesmas izdziedāja visi gribētāji,
bet pamatskolēni uz karaoke palika
5. stundas laikā. Sestās stundas
laikā karaoki izdziedāja vidusskolas
audzēkņi. Pēc stundām visi
gribētāji devās uz Karostu, kur
norisinājās pasākums
“Bermontiāde’’.

Piektdiena, 15.novembris
Skaistais patriotiskās nedēļas
noslēgums            
Latvijas dzimšanas dienas nedēļu
ģimnāzijā noslēdza ar notikumiem
bagātu dienu. 
Piektdienas rīts sākās katram savā
klasē, pēc tam nelielās grupiņās
ģimnāzisti izklīda pa dažādām
auditorijām, kurās savas zināšanas
varēja pārbaudīt pildot testu par
Latviju. Šai aktivitātē ieguvēji bija
visi, jo daudz jaunu faktu uzzināja
par Latviju, bet rezultāti tika sadalīti
starp trīs labākajām klasēm: 
1.vieta - 9.c un 11.d klase; 
2.vieta - 9.a un 11.c klase, 
3.vieta - 9.b un 12.c klase.  
Pēc viktorīnas skolēniem bija
iespēja tikties un aprunāties ar
ģimnāzijas absolventiem. Katrs
absolvents bija sagatavojis savu
stundu, kurā mēs, audzēkņi,
uzzinājām daudz jauna un
interesanta. Viņi dalījās pieredzē
par savu dzīvi pēc skolas,
piemēram, medicīnas studente
Marta ar labu atcerējās vidusskolas
laiku, kā arī stāstīja par to, kā
vidusskolā iegūtās zināšanas noder
mācībām augstskolā.            
Šo interesanto un krāšņo dienu
ģimnāzijas aulā noslēdza svētku
koncerts. Koncertu atklāja ar
dziesmu “Mazā bilžu rāmītī”, kuras
laikā mūsu acu priekšā tapa
zīmējums. To veidoja vizuālās
mākslas skolotāja Kristīne
Gundarina. Noskaņu radīja arī
vidusskolnieki, kuri priekšnesumu
bija izveidojuši kā stāstījumu par
savu Latviju. Pēc šiem
priekšnesumiem sekoja vēl citi.
Ģimnāzijas audzēkņi izdziedāja
skaistākās latviešu dziesmas.
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KO SAKA ABSOLVENTI

Ralfs Roga
15.novembrī pie mums ciemojās
ģimnāzijas absolventi, lai pašu
vadītajās klases stundās padalītos
ar savām atmiņām, padomiem un
iedrošinājumiem mums, tagadējiem
ģimnāzistiem. Mums bija iespēja
noskaidrot, kādu ieguldījumu
Liepājas Valsts 1.ğimnāzija ir devusi
katra absolventa karjeras izaugsmē,
ko jautru viņi ir piedzīvojuši,
mācoties šajā skolā, un, protams,
arī, ko bijušie ģimnāzisti gribētu
novēlēt mums. Pēc absolventu
domām, mūsu skolas ieguldījums
viņu karjeras izaugsmē ir milzīgs,
viss sākot ar matemātikas
pamatzināšanām līdz pat skolas
pulciņu aktivitātēm. Liela daļa
minēja mācības kā lielāko
ieguldījumu, bet citi sacījuši, ka
dalība skolas dzīvē, ārpus stundām,
ir palielinājusi viņu zināšanu
krājumu un sniegusi lielu
pieredzi. Skolā tika apgūtas
dažādas praktiskās lietas, bez kā
augstskolā vēlāk neiztikt. Daļai
absolventu debates, koris, dalība
parlamentā un dažādi skolas pulciņi
ir snieguši pieredzi, ko stundās nav
iespējams apgūt, kā arī palīdzējušas
ar karjeras izvēli. Kopumā
absolventiem skola ir sniegusi
pozitīvu ieguldījumu karjeras
izaugsmē, protams, arī sajūtu, ka
esi pabeidzis tik augsta
līmeņa skolu. Jautrākās un
spilgtākās atmiņas ir ļoti dažādas.
Piemēram, Reinim Vecbaštikam
labākās atmiņas ir noskolas
bufetes, turpretim Uldim
Hmieļevskim spilgtākās atmiņas ir
par skolas durvju slēgšanu brīdī,
kad sākas stunda, jo līdz zvanam
Uldis ar draugiem esot spēlējis
futbolu un tikai tad ātri skrējuši uz
stundu, bet durvis bieži jau tika
aizslēgtas.

Pāris absolventiem spilgtākās
atmiņas bija koris un citas
aktivitātes. Laikos, kad viņi mācījās,
korī dziedāt bija prestiži, pat ja puiši
ar savu balsi nevarēja padziedāt,
viņi tāpat centās dziedāt tik labi, lai
neizmestu ārā no kora. Citi
nevēlējās atklāt savas jautrākās
atmiņas no skolas gadiem, jo
visspilgtāk ir palikušas tās, ko
nozvērēts neatklāt un kas ir pārāk
personīgas. Pēc absolventu
domām, vislabākais bijis
vidusskolas laiks, jo tad ir mazāk
mācību un daudz brīvā laika, ko
absolventi iesaka pavadīt vairāk ar
draugiem. Protams, arī pavadītais
laiks ar klasi visiem paliks atmiņā uz
ilgiem laikiem. Katrs no
intervētajiem absolventiem arī
mums, ğimnāzistiem, ir ko novēlējis. 
Uldis Hmieļevskis-novēl lēmumu
par savu karjeras izvēli pieņemt pēc
iespējas ātrāk.
Marta Samma-novēl izbaudīt
vidusskolu, nevis mācīties,
piemēram, augstskolai, jo
vidusskola ir vienīgais un labākais
brīdis, lai kārtīgi iztusētos.
Jurğis Krugļikovs-novēl saprast,
cik milzīga vērtība ir būt daļai no
mūsu skolas ğimenes.
Ralfs Lagzda-novēl neapmaldīties,
vieglāk uztvert dzīvi un būt
atvērtam visām dotajām iespējām.
Madara Kirša-novēl novērtēt
iespēju mācīties šādā skaistā ēkā,
un iespējas, ko sniedz ğimnāzija, jo
to ir patiešām daudz un lietderīgas.
Reinis Vecbaštiks-novēl cienīt šo
skolu, saprast, cik augsts ir šīs
skolas līmenis, un turēt sevi tikpat
augstu.
Ingus Palapis-novēl mācīties
sapņot.
Ritvars Grēberis-novēl ar
aizrautību darīt lietas, kas patīk.
Inta Šoriņa - novēl būt drosmīgiem,
un izaicina mūs uz mēnesi izslēgt
visus sociālos tīklus un ieklausīties
savā sirdī, jo tā tevi aizvedīs uz
turieni, par ko tu patiesībā vēlies
kļūt. 7



Žanete Markova
Atceros pirmos satraucošos soļus,
dodoties pieteikties 7.klasei
Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā, devos
ar mammu un jautāju: „Vai šī ir   tā
pils, kurā mācīšos?” Šķiet, ka tajā
brīdī jau apjautu, ka šī skola būs
piemērota man. 
Pienāca septembris, mana klases
audzinātāja bija Baiba Mackiala,
stingra, bet sirdī ļoti jauks un tuvs
cilvēks. Baiba bija tā, kura manos
pamatskolas gados iemācīja būt
visiem vienotiem un draudzīgiem,
tā mana klase tāda arī kļuva.
7.klasē   skolas lielākā daļa bija
neremontēta. Visi kopīgi izvācām
mūsu kabinetu pirms vasaras, lai
remontdarbi taptu vieglāk
paveicami. Kamēr vācām, bija tik
daudz vecu grāmatu un dažādu
lietu, starp tām vecas saspraudes
ar skolas simboliku un atslēgu
piekariņi, no katra paņēmu arī sev
par piemiņu un vēl joprojām nēsāju
ikdienā līdzi, kur vien eju.
Pamatskolas gadi manī izraisīja
lieliskas emocijas un vēlmi turpināt
mācības ģimnāzijā. 
Ģimnāzija, jauna klase un
audzinātāja Ludmila Seredina.
Jauns izaicinājums, jauni mērķi.
Ģimnāzijas dzīvē cenšos iesaistīties
pēc iespējas vairāk, jau trešo gadu
esmu viena no skolas parlamenta
dalībniecēm, kas palīdzēja man
saprast to, kādā virzienā doties
tālāk pēc  ģimnāzijas. 
Sestais gads jau ir gandrīz vidū, bet
šķiet, ka tikai nesen te esmu sākusi
savas gaitas, tā apziņa, ka mācos
ģimnāzijā ir neaptverama, esmu
lepna mācīties šajā skolā un
attīstīties šeit kā personībai.

Man piederīgai ģimnāzijai liek
justies mani draugi un visi lieliskie
pasākumi, kuri notiek šajā skolā, tie
man liek justies ka šī tiešām ir īstā
skola man. 
Mūs iepriekšējā skolā ļoti iebiedēja
par ģimnāziju, bet, kad atnācu, es
jutos ļoti pieņemta un saprotu, ka šī
skola nav tik biedējoša, kā stāstīja.

Jūtamies piederīgi skolai un vienoti
ar skolasbiedriem dažādos skolas
rīkotos pasākumos, kuri rada
pozitīvas emocijas un bieži vien arī
neaizmirstamas atmiņas. Savukārt,
ja arī visas skolas vide ir pozitīva,
tad ne tikai ar prieku nākam uz
skolu, bet arī piedalāmies visos
rīkotajos pasākumos un pieņemam
visas iespējas, kuras mums tiek
dotas, lai pilnveidotu sevi dažādās
jomās,piemēram, daudzi darbojas
līdzpārvaldē "Kodols", tātad viņi
jūtas piederīgi, ir gatavi
sastrādāties ar skolasbiedriem un
vēlas piedalīties skolas iekšējās
vides uzlabošanā.
Visnozīmīgākais faktors, kas
ietekmē mūsu piederības sajūtu, ir
apkārtējie cilvēki. Šogad beidzam
devīto klasi, un mums jākārto
eksāmeni. Pagaidām uztraukumu
nejūtam, bet, kad pienāks laiks, gan
jau tas parādīsies, un zinām, ka
mums palīdzēs ar to tikt galā. Esam
pateicīgi par to, ka varam skolā
justies droši. 
Zinām, ka mums palīdzēs gan
skolasbiedri, gan skolotāji, ja tas
būs nepieciešams.
Ğimnāzisti ir ļoti atsaucīgi, un,
protams, arī mēs esam gatavi
palīdzēt jaunajiem ğimnāzistiem
iejusties skolas vidē. Arī ar skolas
atribūtiku, proti, ğimnāzijas
džemperiem varam apkārtējiem
parādīt piederību savai skolai. Skolā
jūtamies patīkami un komfortabli,
gūstam pozitīvas emocijas ik dienu.
Jūtamies vienoti un piederīgi, esam
lepni būt daļai no Liepājas Valsts 1.
ğimnāzijas lielās ğimenes.

Helēna Raģe 9.a

ESAM PIEDERĪGI

Alise Jaunsleina 7.c

Kad mēs varam teikt, ka esam
kaut kam piederīgi?
Šogad, lai katram ģimnāzistam
ieviestu vai pilnveidotu piederības
sajūtu un viņu viedokļi tiktu
uzklausīti tika veidotas diskusiju
grupas 15.oktobrī un 6.novembrī,
kuras vadīja parlaments. Tika skarti
piederības jautājumi- lepnums,
vienotība,   gods, atbildība. Tāpēc,
protams, ir interesanti uzzināt
skolasbiedru viedokļus.

Piederības sajūta veidojas no
dažādām lietām un notikumiem-
vides, kurā ikdienā atrodamies, un,
protams, arī cilvēkiem, ar kuriem
esam kopā.
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DURVIS UZ LABDARĪBU

Ar straujiem soļiem nāk Ziemassvētki, kas jau mēnesi iepriekš vēsta par savu tuvošanos, veikalos parādoties
dažnedažādiem rotājumiem un gardumiem, kas jau tagad, novembrī, rada patīkamu sajūtu, ka tuvojas labo darbu
laiks, kad pārņem vēlme pēc gardām piparkūkām un kopā būšanas ar sev tuviem cilvēkiem. Ģimnāzijai
decembris ir ar sirsnīgām un siltām sajūtām pildīts mēnesis, īpaši labdarības nedēļa, kurā skolēni iesaistās
dažādos pasākumos, lai priecētu citu sirdis un darītu labu, kā, piemēram, koncerts “Atver savu sirdi”, kura mērķis
ir palīdzēt grūtībās esošiem cilvēkiem ar ziedojumiem, kā arī akcija “Dāvanu maiss”, došanās uz pansionātu “Iļģi”
ar pašu skolēnu gatavotajām dāvanām un pārsteigumiem šiem cilvēkiem, lai arī viņu sirdīs iemājotu svētku
sajūta, kuru mēs vēlamies viņiem radīt.Katru gadu redzama liela skolēnu iniciatīva šajos pasākumos, kas ļoti
priecē, jo ir svarīgi, lai ikvienam šajā laikā būtu siltas prieka sajūtas, kuras nepamet vēl ilgi pēcZiemassvētkiem,
tādēļ katrs tiek aicināts palīdzēt un izdarīt ko jauku citiem. Šogad skolēnu līdzpārvaldes piedāvās piedalīties
dažādās akcijās un pasākumos, lai svētku gaidīšanas laiks būtu īpašāks.Viens no gaidītākajiem notikumiem
decembrī ir arī vidusskolas un pamatskolas   Ziemassvētku balle, kas ir īpašs pasākums visiem ģimnāzistiem,
taču īpaši mūsu skolas jaunpienācējiem. Nākamajā dienā pēc balles gaidāma skolas Sporta diena. Savukārt
20.decembrī, noslēdzot pirmo mācību pusgadu, dosimies uz skolas svētku pasākumu, kur daudzi skolēni no
direktora rokām saņems goda rakstu par labām un teicamām sekmēm, tiks aizdedzinātas   svecītes skolas
svētku eglē. Un tad jau ilgi gaidītās Ziemassvētku brīvdienas – svētku laiks un atpūta.

Lai gan, kopš sāku katru rītu doties
tieši  uz Liepājas Valsts 1.ģimnāziju,
ir pagājuši tikai 3 mēneši, bet
piederības sajūta manī   ir stipra un
tā turpina tikai augt. Doties uz šo
vidusskolu bija mana izvēle, kuru
izdarīt bija visai bailīgi, bet es šo
lēmumu nevienu brīdi
nenožēloju.Ģimnāzija jau ir mainījusi
mani kā cilvēku, jo es iesaistos
debatēs un tiku ievēlēta par klases
vecāko. Debates ievērojami attīsta
manas publiskās runas prasmes, un
arī pats process man šķiet
aizraujošs. Klases vecākā amats
bija negaidīts pārsteigums, bet es
katru dienu ļoti daudz no tā mācos.

Annija Jansone 10.a

Es labāk spēju sastrādāties ar
cilvēkiem un vadīt grupas, kā arī,
protams, uzņemties atbildību par
katru savu lēmumu un rīcību.
Ģimnāzija dod man iespēju izaicināt
sevi un sniedz atbalstu, lai es
arvien vairāk sevi attīstītu.
Piedaloties debatēs un pasākumos
ar klasesbiedriem un
skolasbiedriem, mēs pārstāvam
ģimnāziju. Tie ir tie brīži, kuri rada
patiesu lepnumu un piederības
sajūtu. Ģimnāzija nav tikai iestāde,
tā ir mēs visi - skolēni, skolotāji-
tie, kas diendienā rada šo vidi, kuru
mēs saucam par otrajām mājām.
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Zini vai mini!
1. Kopš kura gada Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā strādā ģeogrāfijas skolotāja Līga Tetere?
 
  __ __ __ __
 
2. Kas kļuva par skolas inspektoru 1921./1922. mācību gadā?
 
 __ __ __ __ __ __ __     __ __ __ __ __ __ __ __
 
3. Cik absolventu ir beiguši skolu? (pilnos tūkstošos)
 
 __ __ __ __
 
4. Kā sauc šobrīd ģimnāzijā notiekošo Erasmus+ projektu?
 
 __ __ __ __ __ __ __ __
  
 
Vārds, uzvārds: ……………………………………………. Telefona numurs:…………………………………….…
 
Aizpildīto lapu izgriez un līdz 16.decembrim iemet kastītē pie skolas dežurantes 1.stāvā, foajē.
Balvā izlozēsim Liepājas dāvanu karti 5 eiro vērtībā!

Redaktores
Marta Zamarīte un Eva Vītoliņa 

 
Maketētāja

Žanete Markova
 

Korespondenti
Līva Kristiāna Zīverte,  Patrīcija Keita Jakovļeva,

Marta Zamarīte, Ralfs Roga, Žanete Markova,  Eva Vītoliņa

Konkurss!
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