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Sveiks, ģimnāzist!

  2020.gads noteikti paliks mūsu atmiņā kā neizprotams un pilnīgi
mainīgs gads. Jau pēc pirmajiem mēnešiem varam teikt, ka mūsu
dzīve nekad vairs nebūs tāda kā agrāk. Lielā mērā COVID-19
pandēmijas dēļ, taču ne tikai. Izmaiņas ir skārušas arī mūsu avīzi,
un šis numurs būs īpaši apjomīgs, tāpēc, cerams, katrs varēs atrast
sev kaut ko aizraujošu. Šajā izdevumā vēlamies iedrošināt visus
nevis čīkstēt par ierobežojumiem un problēmām, ar kurām šobrīd
jāsaskaras, bet gan paskatīties apkārt, novērtēt savu un citu
ieguldīto darbu, lepoties ar mūsējiem, izmantot jaunās iespējas
sevis attīstīšanai un atpūtai, kā arī, pats galvenais, uztvert visu ar
smaidu. Mēs, Liepājas Valsts 1.ģimnāzijai piederīgie, esam
pozitīvisma pārpilni, tāpēc parādīsim to arī citiem.
  Avīzē atradīsi bijušo un esošo ģimnāzistu veiksmes stāstus un
ieteikumus, kā vislabāk mācīties attālināti, brīžiem, kad pietrūkst
motivācijas. Diezgan pamatīgi apskatījām karjeras izvēles tēmu, kas
īstenībā noderēs visiem, ne tikai 9. un 12.klašu skolēniem, kam
jāpieņem viens no nozīmīgākajiem lēmumiem dzīvē, tāpēc noteikti
iečeko 13.klasi, Ēnu dienas izvērtējumu un soļus veiksmīgas
karjeras izveidošanai.
  Arī brīvā laika nodarbēm rakstu netrūkst – esi gudrāks par vīrusu,
stiprini imunitāti un beidzot kļūsti par šefpavāru, kas vienmēr esi
vēlējies būt, ar debešķīgām citrusaugļu ēdienu receptēm. Uzzini par
aktuālajām modes tendencēm un izlem pats, vai vēlies sekot
tendencēm vai radīt pats savas. Atklāj sevī jaunus talantus, atrodi
mīlāko sporta veidu ārkārtējās situācijas laikam un neaizmirsti
pastāstīt par saviem sasniegumiem klasesbiedriem, ģimenei, mums
un varbūt pat visai pasaulei!?
  Neaizmirsīsim arī par mūsu skolas simtgadi. Kaut gan nevaram to
svinēt tradicionāli un tik vērienīgi, kā gribētos, jau iepriekš
noskaidrojām, ka mūs, jūras vēju norūdītos un ģimnāzijas skartos,
NEKAS nevar apturēt, un mēs atradīsim risinājumu jebkuram
sarežģījumam, kļūstot par ieguvējiem. Kas nenogalina, tas padara
Tevi stiprāku, vai ne?
  Gribas ticēt, ka tiksimies klātienē jau drīz, septembrī, tāpēc
pārliecināsimies, ka uzņemam jaunus spēkus nākamajam cēlienam.
Izmantosim šo brīdi, kad pasaule ir “uzlikta uz pauzes”, kā
atspēriena punktu, lai kopīgi celtos augstāk. Un, hei, mēs dzīvojam
tik unikālā laikā, kas nav pieredzēts nekad agrāk! Šis būs viens no
piedzīvojumiem, par ko varēsim stāstīt saviem mazbērniem – jā, es
koronas laikā.
  Veiksmi divpadsmitajiem, kam priekšā eksāmeni (re kā, jums,
devītajiem, paveicās! ), un ar pārējiem tiekamies pēc dažiem
mēnešiem ar galvu reibinošiem vasaras piedzīvojumu stāstiem
(Tikai pagaidām atcerēsimies par 2 metru distances ievērošanu)!
Signing off,
Marta Zamarīte



Ņemot vērā to, ka straujiem soļiem
tuvojas vērienīgais ģimnāzijas
simtgades salidojums, šoreiz rubrikā
Skolai 100   nolēmām veikt īsu aptauju
ar mērķauditoriju – skolotājiem
absolventiem. Aptaujā piedalījās
sporta skolotāja Ieva Lanka,
matemātikas skolotāja Aira Mazure un
vēstures skolotāja Ineta Drēže.
Aptauja veikta ar mērķi – saprast, kas
licis absolventiem atgriezties savā
skolā un kas, viņuprāt, šo gadu laikā ir
mainījies.
Pirmais no jautājumiem visnotaļ
vienkāršs – Pirms cik gadiem Jūs
absolvējāt šo skolu? 
Lieki piebilst, ka tomēr ļoti noderīgs, jo
ļauj labāk izprast turpmāko jautājumu
atbildes, ņemot vērā to, ka aptaujātie
absolventi skolotāji absolvējuši skolu
ar izteiktu gadu starpību. Skolotāja
Mazure skolu beigusi pirms 49
gadiem, skolotāja Drēže pirms 36,
savukārt skolotāja Lanka pirms 6, kas
daļēji izskaidro, kāpēc atbildes ne
visos jautājumos sakrita.
Nākamais jautājums – Kas bija tas,
kas lika atgriezties tieši savā skolā
jau citā statusā – kā pedagogam?  
Atbildes diezgan līdzīgas – neviena no
skolotājām studējot nezināja, ka būs
pedogogs tieši ģimnāzijā, lai gan visas
sacīja, ka ģimnāzijā ir visforšāk un ir
nostrādājusi mīlestība arī pret pilsētu
un skolu.
Uz jautājumu – Vai tas, ka esat šīs
skolas absolvente, Jūsuprāt, ietekmē
Jūsu darbu šajā skolā, 
skolotāja Lanka atbildēja ar
pārliecinošu jā, sakot, ka nemaz
nevarot iedomāties sevi citā skolā, jo
ir
svarīgs darba kolektīvs, ko apgalvo arī
skolotāja Drēže, ka ir ļoti interesanti
būt kolektīvā ar skolotājiem, kuri
kādreiz ir ir mācījuši viņu pašu. 

Sanija Bērziņa

ABSOLVENTI,
TAGAD 

SKOLOTĀJI
Skolotājas Mazures atbilde gan pilnīgi
atšķīrās ar “noteikti nē”. Skolotājas
apgalvo, ka skola liek justies jaunam,
ļauj saprast skolēnus un viņu
emocijas, jo pašas reiz ir gājušas cauri
mācīšanās procesam. Fakts, ka strādā
plecu pie pleca ar saviem skolotājiem,
tikai pastiprina sajūtu par
nebeidzamajām skolotāja – skolēna
lomām, atbildot uz jautājumu – vai
zinot, ka kādreiz sēdējāt solos, kur
šobrīd sēž citi skolēni un esat
apgrieztās lomās ar viņiem, neliekas,
ka izdzīvojat to pašu vēlreiz?
Iestarpināju arī mazliet smieklīgu, bet,
manuprāt, aktuālu jautājumu par to,
vai kādreiz skola aukstajos
gadalaikos arī bija tikpat auksta, man
par izbrīnu atbilde vairāk svērās uz nē
pusi. Skolotāja Drēže sacīja, ka viņas
kabinetā (19.) nekad nav bijis īpaši
auksti, kas saistās arī ar skolotājas
Lankas atbildi, ka salīgi ir bijuši gala
kabineti. Savukārt skolotāja Mazure
uzskata, ka vajag pienācīgāk
saģērbties. 

Skolotāju atbildes sakrīt jautājumā par
to, kas skolā ir mainījies šo gadu
laikā (pozitīvais un ne tik), atbildot,
ka noteikti pozitīvi ir mainījusies
skolas vide gan iekšēji, gan ārēji. Kā
negatīvo skolotājas minēja tagadējo
skolēnu attieksmi pret skolu, skolas
personālu un mācībām, kas ieskauj
sevī arī skolotājas Mazures minēto –
cīņu ar viedtālruņu pārlieku
izmantošanu mācību procesa laikā.
Skolotāja Drēže domā pozitīvi un
saka, ka skola paliek nemainīga, lai
kas arī nenotiktu ārpasaulē.
Nobeigumā jautājums – Kam skolā ir
jābūt tādam, lai skolēniem būtu
vēlme pēc gadiem atgriezties kā
skolotājam?
Skolotājas absolventes atbildēja, ka
noteikti tā ir skolas vide un kolektīvs,
par kuru priekšstats jau rodas,
skolēnam esot, un kas tieši ģimnāzijā
ir ļoti īpašs un cilvēki fantastiski.
Turpināsim nest ģimnāzijas godu un
liksim skolotājiem ar mums lepoties, it
īpaši skolas simtgadē.  Stay fantastic!



Turpinot rubriku ”Absolventi, tagad
skolotāji” Vai zinājāt, ka mūsu
ģimnāzijā ir 12 pedagogi, kuri   ir
absolvējuši ģimnāziju? Ja tā padomā,
tā ir gandrīz 1/5 daļa no visiem
ģimnāzijas skolotājiem! Tad nu
nolēmu intervēt dažus skolotājus, kuri
arī dod ieteikumu, ko darīt pēc
absolvēšanas, vērtīgi uzzināt, ja vēl
neesi izlēmis, ko vēlies darīt. Intervijā
piedalās seši pedagogi: Kristīne
Gundarina, Dace Groduma-Vīriņa,
Aira Mazure, Ineta Drēže, Dagnija
Šimanska un Edgars
Pankratovs.
1. Ko atceraties no skolas laikiem?
Skolas laiks visiem skolotājiem ir bijis
īpašs, ikkatrs skolotājs atceras, kā
devās uz skolu satikt klasesbiedrus
un baudīt kopā būšanu. Edgars
Pankratovs vienmēr iesaistījās
diskusijās ar savu klasi, lai stiprinātu
sevi kā personību. Dagnija Šimanska
ar smaidu atceras, kā devās uz skolu,
vienmēr bijusi īpaša gaisotne, arī tad,
kad telpas un pati ēka nebija tik
skaisti izremontēta. Ineta Drēže
mācījās mūzikas klasē, kur visi bija
aktīvi un kopīgi veidoja teātra izrādes.
Skolotāja Dace Groduma Vīriņa
ģimnāzijā gāja kopš pirmās klases un
spilgti atceras skolotājus un klases
izklaides. Kristīne Gundarina vienmēr
gaidīja stundas ar sajūsmu un
satraukumu.
2. Vai ģimnāzijā piedalījāties kādos
pulciņos? Ja jā, tad kādos?
Edgars Pankratovs  nodarbojās ar
sportu profesionālajā līmenī, tāpēc
laika atlika tikai balles dejām 12.klasē.
Dagnija Šimanska  bija īsta aktīviste.
Piedalījās skolas pašpārvaldē, no
1.līdz 3.klasei darbojās basketbola
pulciņā, dziedāja korī, kur aktīvi
piedalījās aģitbrigādēs (dzeja,
dziesma), piedalījās balles deju
pulciņā un pamatskolas laikā kopā ar
klasi dejoja tautiskās dejas.

Kristīnei Gundarinai patika radoša
darbošanās un aktīvs dzīvesveids,
skolas laikā devās uz vizuālās mākslas
un floristikas pulciņu, kā arī bija skolas
meiteņu volejbola komandas sastāvā.
Dacei Grodumai Vīriņai vidusskolas
gadi nebija iedomājami bez jauktā
kora un talantīgā, humora pilnā
Jēkaba Ozoliņa. Ineta Drēže dziedāja
skolas korī, darbojās skolas
aģitbrigādē, dziedāja meiteņu
ansamblī. Aira Mazure piedalījās
sarīkojumu deju pulciņā. Kādi talantīgi
un aktīvi skolotāji!
3. Vai Jums labāk patika būt
skolēnam vai tomēr skolotājam?
Kāpēc?
Edgaram Pankratovam patika būt gan
kā skolēnam, gan kā skolotājam, jo,
būdams abās pozīcijās, ir iespēja gūt
un sniegt jaunas zināšanas, kā arī
attīstīt sevi kā cilvēku. Dagnija
Šimanska atbild, ka būt kā skolēnam ir
bezrūpīgi, mazāk atbildības sajūtas,
bet būt skolotājam tieši pretēji –
grūtāk, atbildīgāk, bet tik un tā šis
darbs sagādā daudz prieka labajos
brīžos un ļoti norūda ne tik labajos.
Tas dod ļoti dažādas emocijas.
Kristīne Gundarina uzsver, ka ir lieliski,
ja spēj būt kaut kur pa vidu starp
skolotāju un skolēnu: „Visam ir savs
skaistums, ir lieliski, ja spēj būt kaut
kur pa vidu starp skolotāju un skolēnu.
Būt atvērtam jaunajam un mācīties
līdzi skolēniem, caur viņiem izprotot
tās jaunās paaudzes laiku un pasaules
šķautni, kurā iesoļos viņi un atstās
pēdas šai pasaulē, kā arī ir lieliska un
patīkama tā apziņa, ka esi jau izsoļojis
tam cauri un stāvi viņu priekšā kā
bāka, izgaismojot viņu ceļu un
iedrošinot.” Aira Mazure stāsta, ka
labāk ir būt skolēnam, jo tad ir jāatbild
tikai par sevi.

Ineta uzsver, ka   gan skolniecei, gan
skolotājai ir dažādi plusi un mīnusi.
Dacei Grodumai Vīriņai patika būt
abās lomās, kā skolniece varēja
baudīt skolas sniegtās iespējas un
izmantot skolēna statusu, lai
„nobastotu” kādu stundu un ar klases
biedriem kopā baudītu jūrmalas
aicinājumu, ne latviešu valodas
komatus. Kā skolotājai tagad šādu
iespēju nav, bet ir gandarījums par
savu darbu. Būdama abās pozīcijās, ir
ieguvusi daudz draugu un
domubiedru.
4. Ko iemācījāties ģimnāzijā kā
skolēns, kas tālāk noderēja gan
dzīvē, gan darbā?
Edgars Pankratovs uzsver, ka visu ir
iespējams paveikt un sasniegt, ja tam
velta daudz laika un smaga darba.
Dace Groduma Vīriņa piemin
matemātikas skolotāju Helviju Valci,
kurš iemācīja domāt un salikt lietas
“pa plauktiņiem”. Bija arī skolotājs,
pateicoties kuram, Dace apsolīja, ka
pie viņas kabineta durvīm neviens
skolēns neraudās. Ineta Drēže uzsver,
ka svarīgi -  nekad nepaliec malā, dari
un esi aktīvs, kā arī esi atvērts un
draudzīgs, jo skolas laikā iegūtie
draugi ir vērtība uz mūžu. Aira Mazure
iemācījās strādāt komandā un
ieklausīties citu viedokļos. Kristīne
Gundarina iemācījās pierast pie
disciplīnas, mācēt plānot savu darbu.
Dagnija Šimanska uzsver, ka ir liela
māka iemācīt cilvēkam mīlēt to, kas
viņam ir, lepoties ar to, censties darīt
to labāku, godāt   tās vērtības, kas
cilvēkam dotas, just piederību šai
vietai un cilvēkiem. Ģimnāzistiem tas
vienmēr ir bijis, tas ir ietverts arī mūsu
četros atslēgas vārdos: Lepnums,
Vienotība, Gods, Atbildība.

Žanete Markova



Izvēlies studijas, kuras Tevi
saista,bet pārliecinies, ka profesija
ir pieprasīta!
Savlaicīgi atrodi un piesaki savu
topošo dzīvesvietu studiju laikā,
BET obligāti izvērtē iespējas un
finanses!
Piesakies visām iespējamām
stipendijām! Atceries, ka dažas
stipendijas ir jāatmaksā, ja studiju
process tiek pārtraukts!
Studiju sākumposms būs grūts,
nepadodies! Būs cilvēki, kuri
nenovērtēs Tavu ieguldīto darbu,
bet atceries, ka Tu mācies sevis un
savu mērķu dēļ.
Lektori nav dusmīgi uz Tevi,
vienkārši dažiem ir smagāks
raksturs nekā citiem! (Ieteikums,
protams, attiecas tikai uz
studentiem, kuri cenšas un dara.)
Iesniedz darbus laicīgi! (Nopietni!)
Esi kopā ar cilvēkiem, kuri Tevi
motivē sasniegt mērķus!
Atceries, studēt un strādāt
vienlaicīgi – tas ir cita veida
nogurums!
Labākais veids, kā pareģot savu
nākotni pēc skolas, ir pašam to
radīt!

Ieklausīties nevienā citā kā sevī un
iet to ceļu, kuru   gribi. Neļauties
bailēm, jo drosmīgajiem šai pasaulē
tiek atvērtas visas durvis. Un, ja
sanāk kļūdīties izvēlē, nevilkt
garumā, arī tā ir vērtīga pieredze,
iet un darīt, pieņemt lēmumu par to,
kas ir tava īstā profesija,
vēlamākais izpausmes veids.

Ieklausīties sirdī, ne tikai prātā un
apkārtējo viedoklī. Mēs katrs pats
izdarām savas izvēles, un skolas
absolvēšanas laiks ir kā būšana
krustcelēs, kur pašam jāpieņem
lēmums, pa kuru ceļu iet.
Mūsdienās iespēju ir ļoti daudz,
taču, izvēloties savu ceļu un
virzienu, galvenais ir atcerēties ne
tikai, kas es vēlos būt, bet arī  kāds
es vēlos būt savā pieaugušajā
dzīvē.

Atrast pareizo profesiju, lai uz
darbu nebūtu jāiet kā uz katorgu.

5. Ko Jūs ieteiktu ģimnāzistiem,
izdarot savu izvēli pēc
absolvēšanas?
Edgars Pankratovs iesaka:     

Kristīne Gundarina iesaka:

Dace Groduma Vīriņa iesaka:

Aira Mazure iesaka:

Sekojiet savam izvirzītajam
mērķim! Nebaidieties kļūdīties!
Vienmēr atceraties, ka jūs esat
Liepājas 1.ģimnāzijas piederīgie.

Vienmēr esmu ieteikusi skolēniem
dzīvē darīt to, kas ir viņu, izvēlēties
to ceļu, kurš viņiem šķiet nozīmīgs.
Cilvēks var būt laimīgs tikai tad, ja
viņam ir paša izvēlēts dzīves ceļš,
ja viņam apkārt ir mīļi cilvēki, ja viņš
var dzīvot savā dzimtajā vietā
(zinu, ka šobrīd tas nav moderni,
bet tomēr savās mājas ir vislabāk).

Mīlēt skolu, lepoties ar to, jo
Latvijas skolu vidū tādu nav daudz. 
Brīvu garu - lai jaunieši piedalās,
izsaka viedokļus, neklusē, aug.
Lai nezūd šis radošais spēks, kas
veiksmīgi nokomplektētajā
skolotāju kontingentā nebeidzami
virmo un piepilda skolēnu ikdienu.

Ineta Drēže iesaka:

Dagnija Šimanska iesaka:

6. Ko vēlaties novēlēt skolai tās
simtgadē?

Lepojos par savu skolu un visiem,
kas ir palīdzējuši skolai būt tieši
tādai!
Man ļoti patīk mūsu skolas
absolventa Jurģa Krugļikova
salīdzinājums par vidusskolu kā
videni un ģimnāziju kā ģimeni.
Skolai novēlu palikt par mūsu
ģimnāzijas ģimenes mājām, kur
katrs var atgriezties, kur katrs tiek
saprasts, uzklausīts un atbastīts.
Nezaudēt savu "personības garu un
sirsnību", kas caurstrāvo šo skolu
visās tās darbības sfērās jau šos
daudzos gadus.
Novēlu, lai mūsu zinības un
gaismas pils četri postulāti – gods,
vienotība, atbildība un lepnums –
turpina dzīvot katra ģimnāzista
sirdī, dodoties nākotnē.
Saules mūžu mūsu   MĪĻAJAI   
SKOLAI!
Vienmēr saglabāt savu fantastisko
auru.



Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas skolēnu aptaujas
rezultāti par attālinātu mācīšanos (pēc pirmās
darba nedēļas – aptauja līdz 3.aprīlim)

Liela daļa skolēnu atzīst, ka
attālināti mācīties ir patīkami,
iespēja plānot savu laiku, tā
neizraisa stresu, daļa atzīst (vairāk
pamatskolas posmā), ka var
mācīties klusumā. Skolēni norāda,
ka tā strādāt ir ērtāk, var ilgāk
pagulēt, process ir diezgan viegls.
Daļa skolēnu saka, ka tas ir jauns
izaicinājums, kaut kas jauns, pirms
tam neatklāts, nepierasts.

Visās klašu grupās skolēnu atbildes ir
līdzīgas – no lielas patikšanas līdz ļoti
nepatīkamam laikam (par katras
klases aptaujas rezultātiem 
informācija ir klases audzinātājam).  10
ballu skalā šo procesu skolēni vērtē
no 6 līdz 7. Daudzi skolēni saka
paldies skolotājiem par ieguldīto
darbu. Skolēni atzīst, ka vairāk
uzmanības velta plānošanai, cenšas
piespiest sevi mācīties, ievēro darba
nodošanas termiņus, mācās izprast
mācību vielu, noskaidrojot nezināmo.
Daudzi atzīst, ka neizlasa uzmanīgi
skolotāja dotās norādes veicamajam
darbam. 
 
Te galvenās atziņas (gan
pozitīvais, gan negatīvais):

Tā ir interesanta pieredze, jo es
iemācos strādāt no mājām un darīt
patstāvīgi darbus.
Daļa skolēnu uzskata, ka šis laiks ir
savāds – gan vieglāks, gan grūtāks.
Liela daļa skolēnu atzīst, ka šis
process ir daudz sarežģītāks, ir
grūti mācīties bez skolotāju
palīdzības.
Process ir vairāk laikietilpīgs, skolā
ir vieglāk mācīties.
Daudzi saka, ka grib atpakaļ uz
skolu (dažs pat atzīst, ka nekad
neesot domājis, ka kādreiz tā
varētu būt).
Daļa raud, jo neko nesaprot!
Daļa skolēnu uzskata, ka attālināti
mācīties ir apgrūtinoši, nepatīkami,
visu dienu jāsēž pie datora,
skolotāji uzdod pārāk liela apjoma
darbus, tāpēc valda stress.
Liela daļa skolēnu atzīst, ka
sarežģītos mācību priekšmetus bez
skolotāja skaidrojuma ir grūti
saprast. Tiek novērtēta skolotāju
līdzdalību apmācību procesā, jo
vienmēr tiek saņemtas atbildes uz
neskaidrajiem jautājumiem.
Skolēni novērtē skolotāju sniegtās
AS.



Patrīcija Keita Jakovļeva 

SKOLĀ MUZEJS?

Tā kā mēs šogad svinam mūsu
skolas simtgadi, ir  aktuāls jautājums
par skolas muzeju. Skolas muzeju,
kurā būtu apskatāma un izzināma
skolas vēsture cauri šiem simts
gadiem   - stāstos, fotogrāfijās.
Radās vajadzība meklēt jaunus un
oriģinālus veidus, kā muzeju radīt, lai
tas ieinteresētu ikvienu. Tādēļ
decembra pēdējā skolas nedēļā
(16.-18. decembris), 7. – 9. klašu
skolēni veidoja projektu, grupās tika
izvirzīta kāda tēma par muzeju, kas
viņus pašus ieinteresētu to
apmeklēt. Runājot ar skolas
darbiniekiem, aptaujājot absolventus
un smeļoties informāciju no
interneta avotiem, kā arī grāmatām,
skolēni trīs dienas darbīgi strādāja
pie projekta izveides. Prezentējām
savus veikumus skolas žūrijai un to
starp saviem klasesbiedriem. Katrā
klasē bija kāds īpašs darbs vai darbi,
kuri izcēlās ar oriģinalitāti un palika
atmiņā. Secinājums -   visi skolēni
bija cītīgi pastrādājuši un izveidojuši
ļoti labas idejas, kuras tiešām varētu
nākotnē īstenot. Vairums skolotāju
atbilde pēc šī pasākuma bija
pozitīva,  kas pierāda, ka ģimnāzijas
skolēniem ir liela iztēle, labas
domāšanas prasmes un fantāzija uz
reālistiskām, bet apbrīnojamām
lietām. No galda spēlēm un
radošajām darbnīcām līdz
interaktīvajām video spēlēm, vaska
figūrām, 3D, hologrammām, filmām,
multfilmām – tik daudz radošu ideju
bija redzams prezentācijās. Veicām
izpēti par skolas vēsturi un katrs
pielikām šajā darbā savu roku un
ideju, lai šis muzejs būtu īpašs tieši
mūsu veidā un to būtu interesanti
aplūkot gan skolēniem, gan
skolotājiem, gan absolventiem kā arī
skolas viesiem

Esam lepni teikt, ka ģimnāzija
izceļas tieši ar šīm inovatīvajām
idejām un spēju darboties radoši,
veidojot pasākumus, konkursus un
daloties ar savām idejām, lai
padarītu mūsu skolu oriģinālāku. 
Zināms, ka skolas muzejs ir viena
maza telpa, kurā skolas vēstures
lappuses cītīgi iegrāmato bijusī
vēstures skolotāja Ilma Gūža. Top
muzeja digitālā versija. Un šogad,
skolas simtgadi sagaidot, cerams,
skolas vēsturi iepazīt būs daudz
interesantāk.
Lai noskaidrotu, ko par skolas
muzeja izveidi domā citi, aptaujājām
vidusskolēnus, absolventus un arī
skolas viesus. Te publicēsim nelielu
viedokļu apkopojumu.
1.Vai vispār ir svarīgi zināt savas
skolas vēsturi?
Kaut gan ne visiem vēsture ir
mīļākais sarunu temats, ir svarīgi
izprast sākumu, lai spētu novērtēt
to, kas ir tagad. Lai redzētu to, ka
skola ir vērtība, tā ir jāspēj redzēt
no dažādiem skatu punktiem, arī no
vēstures puses. Skolas vēsture ir kā
pamats, ja tās nebūtu, tad nebūtu
iespējas tur mācīties. Skolas
vēstures izpratne ļauj arī vieglāk
iekļauties tagadējā skolas vidē, jo tu
zini, piemēram, kāpēc
Ziemassvētkos notiek tieši literāri
muzikālo kompozīciju konkurss, kā
šī tradīcija ir veidojusies. Daudzi
atzina, ka nav tik svarīgi atcerēties
sīkākās detaļas – visus skolas
nosaukumus un direktorus -, taču
katram pašam jāizvērtē, kas no
plašā vēstures zināšanu klāsta
varētu būt noderīgākais skolas
dzīvē un arī pēc tās.
2. Ja skolā izveidotu muzeju, vai
jūs izmantotu iespēju uzzināt ko
jaunu?
Muzeju apmeklētu daudzi, pārsvarā
absolventi, lai atsvaidzinātu atmiņu
par saviem skolas laikiem. Skolēni
atzina, ka muzejs būtu noderīgs
mācībām un dažādām skolā
rīkotajām aktivitātēm, kad ir
nepieciešams noskaidrot kaut ko
par laiku, kad viņi ģimnāzijā vēl
nemācījās.

Ģimnāzistiem patiktu, ja muzeja
izveidē un papildināšanā iesaistītu
arī viņus, jo ikviens vēlas atstāt
savu nospiedumu kopējā skolas
vēsturē.
3.Kam jābūt skolas muzejā?
Ieteikumu ir ļoti daudz -  dažādu
gadsimtu un notikumu bildes,
skolas formas, ZZ Čempionāta
sasniegumi, absolventu klašu
fotogrāfijas, stāsti par to, kā skola
radusies, skolu kā meiteņu krievu
ģimnāziju, ģimnāziju II Pasaules
kara laikā, kam skola ir gājusi cauri
(laika posmi, grūtības), skolas
piederumi, kas tagad ir retums,
ģimnāzijas simboli – skolas karogs.
Nav jābūt daudz mantām, pietiks ar
spilgtākajiem piemēriem. Attēli kā
skola izskatījās dažādos laika
posmos (pirms to atjaunoja utt.).
Skolotāju, direktoru, skolas vadības,
absolventu fotogrāfijas, stāsti,
liecības. Interesanti būtu uzzināt
par veiksmīgiem cilvēkiem, kas
mācījušies ģimnāzijā un tagad ir
pazīstami visā Latvijā vai pat
pasaulē. Muzeja krājumam būtu
jābūt daudzpusīgam, jo cilvēki
informāciju uztver dažādi, citiem ir
vizuālā atmiņa, citiem dzirdes, vēl
citiem taustes atmiņa.
4. Kā būtu interesanti uzzināt par
vēsturi?
Ņemot vērā, ka mūsdienās
jauniešus piesaista virtuālās
tehnoloģijas, taču vecāka
gadagājuma cilvēkiem joprojām ir
svarīgi apskatīt visu “dzīvajā” ,
muzeju vajadzētu veidot, apvienojot
mūsdienīgo ar klasisko. Iespējams,
bildes, grāmatas un atmiņu stāstus
var izvietot gan papīra formātā, gan
digitāli, uz ekrāniem. Skolēni atzina,
ka būtu sajūsmā par 3D modeļiem,
izglītojošām filmām, audiogidu.
Turklāt digitālo saturu varētu
ievietot skolas mājaslapā, lai to var
apskatīt arī cilvēki, kuri dzīvo tālu
no Liepājas vai kuriem mūsdienu
steidzīgajā pasaulē vienkārši nav
laika iegriezties muzejā.



 Skolas simtgade bija svētki,
kurus mēs visi no sirds gaidījām.
Gan lieli, gan mazi. Skolēni,
skolotāji, absolventi un
darbinieki. Ikviens no mums
gaidīja šo īpašo dzimšanas
dienu.
 Diemžēl tieši skolas 100.
dzimšanas dienas gadā pasaulē
iestājās jau visiem zināmā
situācija, kas mums šai dienā
diemžēl neļāva būt kopā. Šoreiz
mums spēcīgāk kā jebkad
iepriekš bija jābūt vienotiem
sajūtās, ne saskarsmē. Bet kā
tad mēs to varējām panākt?  
 Viena, manuprāt, ļoti nozīmīga
lieta ir ģimnāzijas džemperi. Tie
mūs vieno ne tikai sajūtās, bet
arī izskatā. Tie parāda, atgādina
apkārtējiem un arī pašiem
mums, no kurienes mēs nākam
un ar ko lepojamies. Džemperus
mēs, protams, velkam arī
ikdienā, bet, uzvelkot tos skolas
simtgades dienā, domāju, ka
lepnums un gods divkāršojas.
Protams, ļoti lielai skolas daļai
nav šo ģimnāzijas džemperu un
tie noteikti nav vajadzīgi, lai
izjustu lepnumu par skolu, kurā
esam izvēlējušies mācīties. Lai
būtu lepns, džemperis taču nav
noteicošais.

Kā jau minēju – šoreiz mums bija
jābūt vienotiem sajūtās. Šoreiz
patiesi pietika pat tikai ar
aizdomāšanos. Ar klusiem
vēlējumiem pie sevis vai ar
iepostotu bildi no laikiem, kad
vēl gājām skolā, kādā no
sociālajiem tīkliem.
Ne vienmēr ir vajadzīgas
greznas svinības. 

SKOLAS SIMTGADE

Sanija Bērziņa

Pat ne tik apaļai dzimšanas
dienai kā šī. Situācija pasaulē
mums parādīja, ka pietiek ar
klusiem vēlējumiem, lepnumu un
prieku sirdī, ar kādu mēs
devāmies uz skolu.  Būsim lepni
visu cauru gadu, jo mēs visi
patiesi esam vienoti sajūtās,
kādas mums rada mūsu skola.



Līva Kristiāna Zīverte

SARUNA AR JŪTUBERI

Internets šajā gadsimtā ir ļoti
aktuāla tēma. Protams, aktuālas ir
arī vietnes, kas ir tajā, tai skaitā
vietne ‘’Youtube’’, kas ir globāla un
pasaulē ļoti populāra interneta
vietne, pilna ar dažādiem video.
Youtube tik iecienītu padara jūtuberi
jeb cilvēki, kuri veido savu saturu,
liekot sevis taisītos video Youtube
vietnē. Mēs nolēmām izskatīt šo
tēmu, uzmeklēt kādu no mūsu
skolas jūtuberiem un parunāt ar
pašu jūtuberu par šo tēmu. Uz
sarunu aicinājām  9.klases skolnieku
Timoteju Rozentālu.                                   
Kad sāki nodarboties ar Youtube
satura veidošanu? 
Ar Youtube satura veidošanu sāku
nodarboties pirmajās skolas
klasītēs.

Kāda ir vecāku attieksme pret
Youtube kanālu?
Vecāki ļoti atbalsta un vienmēr ir
atbalstījuši. Viņi ir teikuši, ka tā ir
ļoti laba aizraušanās, un nekad mani
nenosodīja.
Kāpēc uzsāki šādu hobiju?
Atvēru kameru, sāku filmēt un man
iepatikās. Turklāt man likās
smieklīgi taisīt tādus video un pēc
tam atskatīties uz to. Nolēmu
turpināt.
Pie kura video esi visilgāk strādājis
un kāpēc?
Nosaukums: Nodega motors???
DONS PA CEĻAM-AR KRUĶI PA
CEĻAM PARODIJA. Visilgāk strādāju
pie šī video, jo tur es sīki un smalki
izdomāju katru video daļiņu pirms
filmēšanas.
Vai Tevi ir pamanījis kāds no
Latvijas ietekmīgākajiem
jūtuberiem?
Jā, FunFaceTV puiši bija pamanījuši
mani, kā arī jūtubers Niklāvs
Mičulis.

Kādi ir pieprasītākie video?
Pieprasītākie video ir parodijas, un,
ja runāju pa konkrētiem video, tad
JAUNS RULLIS PARODIJA, kurš
joprojām ir pieejams vietnē
‘’Youtube’’
Kādus video vēlies savā kanālā likt
nākotnē?
Es vēlos rādīt, ko esmu iemācījies,
un runāt par dažādām video
filmēšanas un montēšanas lietām,
iemācīt citiem lietas, kas saistītas ar
filmēšanu un montēšanu un kā
labāk ko darīt.
Vai montē video arī citiem pēc
pasūtījuma?
Protams, populārākais, ko esmu
montējis līdz šim, ir jauniešu repera
Lil Karlix mūzikas video ar
nosaukumu-Leave It.
Bez “Youtube” Timotejam ir arī citi
attīstītie talanti un hobiji, kā
piemēram mūzika. Viņš ir džeza
pianists, kā arī vokālists. Timotejam
patīk arī fotografēt, montēt video un
viņš savu dzīvi saista ar kristietību.
Paldies Timotejam par interesanto
ieskatu jūtuberu dzīvē, un lai visi
iecerētie sapņi izdodas!



Marta Zamarīte
Svarīgākā izvēle dzīvē
Nu vismaz viena no svarīgākajām. “Tu
jau esi gandrīz pieaudzis, tev taču
jāzina, ko vēlies darīt nākotnē,”
“Pastāsti, kā tu sevi redzi pēc 5, 10,
20 gadiem…” “Izmācies par ārstu,
ģimenei būs prieks!” Esmu
pārliecināta, ka šādus izteicienus ir
dzirdējis katrs no mums. Ja tu esi
viens no tiem laimīgajiem, kas kopš
bērnības jau skaidri zina, par ko vēlas
kļūt nākotnē, man liels prieks par tevi!
Tad atliek tikai čakli strādāt, lai
sasniegtu savu mērķi. Taču ko darīt
mums- pārējiem, kas vēl joprojām nav
pārliecināti par savu izvēli? 
Pirmkārt, noteikti ir jāizmēģina daudz
dažādas, pat krasi atšķirīgas
nodarbes, lai saprastu, kas tev
sagādā prieku un interesē. Jā, ir grūti
saņemties un izkāpt no savas
komforta zonas, zinot, ka jaunajā lietā
tev varbūt nekas no sākuma
neizdosies un, iespējams, izskatīsies
pēc muļķa. Taču kā gan citādāk atklāt
sevī slēpto talantu dzejas rakstīšanā,
ja visu dzīvi esi tikai spēlējis hokeju?
(Tas bija tikai piemērs, man nav nekas
pret hokeju - patiesībā es arī gribētu
pamēģināt-, taču tas vairs neattiecas
uz šo tēmu.) Vēl kāds brīnišķīgs
piemērs, manuprāt, ir dažādas mūsu
skolas piedāvātās karjeras izvēles
aktivitātes. Pirms dažām nedēļām
kopā ar citiem vidusskolēniem
devāmies uz Latvijas Universitātes
Medicīnas fakultāti un Rīgas Stradiņa
universitāti. Šī ekskursija man bija ļoti
noderīga kaut vai tāpēc, ka sapratu,
ka nevēlos savu dzīvi saistīt ar
medicīnu. Un arī šīs atklāsmes ir
svarīgas, jo šādi, iepazīstot atšķirīgas
profesijas un nodarbošanās, ir lielāka
iespēja atrast savējo. Nevajag
vienkārši sēdēt mājās
un samierināties ar to, ko, iespējams,
tev ir izvēlējušies citi.

Kad ir iepazītas savas vēlmes un
intereses, var sākt iepazīt kādu
konkrētu karjeras virzienu (virzienu,
nevis vienu profesiju!). Jānoskaidro,
vai pēc šī veida profesijām būs
pieprasījums darba tirgū, cik ilgi
jāmācās, kur vispār var iegūt
atbilstošo izglītību, cik tas izmaksās
un tā tālāk. To vislabāk var izdarīt,
aprunājoties ar īstiem speciālistiem,
kas ir izvēlējušies tev interesējošo
profesiju. Ļoti daudz darba, vai ne?
Taču, kā jau minēju, tā ir, iespējams,
svarīgākā izvēle tavā dzīvē… Tāpēc ir
vērts ieguldīt laiku un enerģiju, lai
atrastu tieši sev piemērotāko
nodarbošanos un uz darbu varētu
doties laimīgs.
Galu galā, nepopulārs viedoklis, ja pēc
kāda laika sapratīsi, ka izvēlētā
profesija tevi vairs nesaista, vai
vienkārši būsi atklājis jaunu
aizraušanos, nevajag baidīties sākt
mācīties kaut ko jaunu, varbūt pilnīgi
nesaistītu. Vairs nav tie laiki, kad šis
svarīgais lēmums par nākotnes
profesiju bija negrozāms   un kā
akmens jāuzkar kaklā un jānēsā līdzi
VISU dzīvi. Mums ir tiesības mainīt
savas domas kaut vai katru dienu un
dzīvot tā, kā pašiem patīk. Tikai
vienmēr vajag ar vēsu prātu izvērtēt,
vai tā ir tikai mirkļa iegriba, vai arī es
to reāli gribētu un SPĒTU darīt
ikdienā.
Ceru, ka tev šis raksts bija noderīgs,
jo es pilnīgi noteikti būtu vēlējusies ko
tādu uzzināt agrāk. Un, ja arī nebija,
tad apsveicu tevi ar to, ka jau esi
200% drošs par savu nākotnes
profesiju.   Vairāk informācijas par
braucienu uz RSU vari atrast skolas
mājaslapā.

KARJERAS 
IZVĒLES



Intervija ar skolas absolventu Kārli
Džeriņu
Ir sācies jauns gads. Tiem, kuri
mācās 12.klasē, pavisam drīz jāizdara
nopietna izvēle, ko darīt pēc skolas
beigšanas. Arī 10. un 11.klašu
skolēniem šī izvēle vairs nemaz tik
ilgi nav jāgaida, ņemot vērā to. ka
Zeme griežas aizvien ātrāk. Šoreiz
piedāvājam iepazīties ar mūsu skolas
absolventu Kārli Džeriņu, kurš
(daudziem par lielu pārsteigumu) pēc
skolas diploma iegūšanas devās
nevis
uz kādu no augstskolām, bet gan
plašajā pasaulē. Kāpēc? par to tad arī
lasiet!

 
1.Sveiks! Iepazīstini mūs ar to, kas
esi un ko dari?
Sveika! Mani sauc Kārlis Džeriņš,
ģimnāziju absolvēju pirms 3 gadiem
un nu esmu Banku augstskolas 2.
kursa students. Paralēli studijām
priekšsēdētāja amatā vadu savas
augstskolas studējošo pašpārvaldi,
kā arī attālināti strādāju starptautiskā
un multikulturālā audita uzņēmumā.
Ja atliek brīvs brīdis, iesaistos vēl
šādos tādos projektos, bet, kā saka,
darāmā pietiek.

ABSOLVENTU
PIRMĀ PIEREDZE

2.Kāpēc nolēmi neskriet uzreiz uz
augstskolu kā citi?
Galvenokārt tādēļ, ka nebiju
pārliecināts par to, ko īsti vēlos
mācīties un kā vēlos savā dzīvē
izpausties. Neredzēju jēgu iestāties
uzreiz augstskolā tikai tādēļ, ka
sabiedrībā tā ir pieņemts. Zināju, ka
brīvā gada laikā varēšu sevi labāk
iepazīt, izmēģinot daudz ko jaunu.
Redzēju šo kā labāku alternatīvu tam,
kā vienkārši atsēdēt lekcijas, kuras
neinteresē.
Otrkārt, jāmin arī tas, ka mūsdienās
apgūt sev nepieciešamās zināšanas
var arī daudzos citos veidos, ne  tikai
augstskolā – tiešsaistē pieejams ļoti
liels apjoms lietderīgas informācijas,
kā arī tiek piedāvāti dažādi saistoši
kursi un semināri. Lai gan tagad
studenta kārtā varu apgalvot, ka arī
augstskolas pieredze ir ļoti vērtīga un
daudziem nepieciešama.
3.Kas Tevi iedvesmoja  ceļošanai?
Tas pat īsti nebija plānots, vienkārši
parādījās dažādas izdevības, un es
tās izmantoju. Protams, man vienmēr
ir licies fascinējoši   tas, ka starp
dažādām kultūrām un cilvēkiem
pastāv tik atšķirīgi skatījumi uz
pasauli.

Kārlis Džeriņš

Ir tik interesanti mēģināt izprast
atšķirīgo. Tāpat arī nevaru nosēdēt
pārāk ilgi vienā vietā – man patīk ik pa
laikam pamainīt vidi, kaut uz neilgu
brīdi dodoties prom no valsts.
Manuprāt, tas padara dzīvi daudz
krāšņāku un piepildītāku, kā arī ļauj
iepazīt labāk pašam sevi.
4.Kā Tev tas izdevās tehniskā un
finansiālā ziņā?
Kā jau minēju, bija dažādas iespējas,
noķēru un izmantoju tās. Piemēram,
mācību gada beigās, pateicoties
iesaistei skolas projektā, padzīvoju
pie viesģimenes Spānijā. Vācijā un
Taizemē pavadīju laiku, pateicoties
manai darba vietai, bet Krieviju
izbaudīju tādēļ, ka piedalījos sev
interesējošā seminārā. Protams, šīs
izdevības neradās tāpat vien, nācās
bieži iziet no komforta zonas, daudz
strādāt, lai iegūtu pareizos kontaktus
un atstātu par sevi to labāko
iespaidu.

Alise Anspaka



6.Kā ceļošana izmainīja Tavu
personisko dzīvi, un vai piepildījās
Tavs mērķis?
Nepārprotami ieguvu plašāku
redzējumu uz to, kas notiek
visapkārt. Bija ļoti vērtīgi izrauties
no burbuļa, kurā tiek pavadīta
ikdiena, jo, tieši pateicoties tam,
iepazinu pats sevi kaut nedaudz
labāk. Lai arī mērķi bija dažādi,
tāpat kā sasniegtie rezultāti –
dažbrīd veicās labāk, dažreiz ne tik
ļoti –, taču galu galā varu apgalvot,
ka ne mirkli nenožēloju savu izvēli,
tā vietā esmu pateicīgs visiem, kas
mani tajā
atbalstīja, un pateicīgs pats sev, ka
nolēmu tā rīkoties
7.Ko Tu ieteiktu nākamajiem
absolventiem, izdarot savu izvēli?
Domājot par izvēli, ko darīt pēc
augstskolas, iesaku kā prioritāti
izvēlēties to, kas liekas aizraujošs
un saistošs, nevis to, kas šķistu
stabilāks un pat izdevīgāks. Ticu,
ka sekošana savai kaislībai un
pastāvīga pilnveidošanās tajā
  ilgtermiņā atmaksāsies. Ja grūti
saprast, kas tad īsti aizrauj, ieteiktu
ieklausīties sevī un izmēģināt visu,
kas nāk prātā. Mūžs tomēr ir
diezgan īss – vēl pavisam nesen es
nedaudz parēķināju – sanāk, ka
vidēji mums katram dzīvē ir dotas
aptuveni 4 tūkstoši nedēļas. Ņemot
vērā to, cik ātri skrien laiks, tas
taču ir tik maz! Tas man pašam, un
tagad iespējams arī citiem, kalpo
par atgādinājumu tam, ka katra
diena jānodzīvo godam, tā lai
pašam prieks!

Tā kā strādāju, daļu no izdevumiem
sedzu es pats, taču liels paldies
gan jāsaka arī maniem vecākiem,
kas atbalstīja ne tikai finansiāli, bet
arī dažādos citos veidos. (Nezinu,
vai šis arī ietu zem šī jautājuma, bet
domāju, ka nav slikti kaut kur
pieminēt). Taču tiem, kuri vēlas
sajust pasaules garšu, tērējot pēc
iespējas mazāk līdzekļu, ieteiktu
izmēģināt tādas lietotnes kā,
piemēram, couchsurfing, kas ir
lielisks veids, kā atrast bezmaksas 
naktsmītni, tajā pat laikā daudz
labāk iepazīstot vietējo kultūru, jo
ar to var iepazīstināt kāds vietējais
iedzīvotājs. Šāda iespēja,
manuprāt, sniedz daudz vērtīgāku
pieredzi nekā tā,  ko iegūst parasts
tūrists. Tāpat arī varu ieteikt sekot
līdzi jaunumiem dažādās Facebook
grupās, piemēram, Erasmus+
projektiem, Express yourself Latvia,
Ecological Future Education un
citām, kas piedāvā dažādus
apmaiņas braucienus, bieži vien
bezmaksas.
5.Kas ceļošanas laikā Tev
sagādāja lielāko pārsteigumu?
Laikam jau visvairāk pārsteidza
Taizeme un viss, ko tā piedāvāja.
Tas laikam tādēļ, ka kultūra
Austrumāzijā krasi atšķiras no šeit,
Eiropā, pierastās. It īpaši atceros
dienu, kad izdomājām iekāpt
vilcienā un aizbraukt uz vistālāko
iespējamo pieturu, kur vilciens gāja.
Jau pats brauciens uz galapunktu
bija amizants pats par sevi –
vēsturiski vagoni, kas šaubīgi kust
uz priekšu, visi logi vaļā, pie
griestiem piesieti mazi rokas
ventilatoriņi, kas atvēsina to vienu
laimīgo personu, pret
kuru tas ir pagriezts. Galapunkts
bija neliels, gandrīz pilnībā pamests
ciematiņš. Tā bija nekuriene, kuru
tūrisms un industrializācija vēl
nebija sasnieguši. Viss bija tik īsts
un patiess – aizauguši džungļi mijās
ar nelielām būdiņām, ciematiņiem,
augļu koku bagātība, nesamāksloti
un ikdienišķi vietējie – bija tā vērts
doties nezināmajā.



Studijas ārzemēs  man bija tikai un
vienīgi pašas izaugsmes dēļ. Ja man
tiek dota iespēja izkāpt ārā no savas
komforta zonas un iegūt starptautisku
pieredzi, kāpēc gan to nedarīt?  Ja
godīgi, daudz nedomāju par valstu
izvēli. Attapos tikai nedēļu pirms
pieteikšanās termiņa, kas nozīmēja, ka
man ir tikai pāris dienas, lai dabūtu
vajadzīgos dokumentus un parakstus,
aizbraukt uz  Rīgu un nokārtot
starptautisko angļu valodas
eksāmenu, un pa vidu tam - skolā ar
labiem rezultātiem nokārtot
valsts  centralizēto eksāmenu angļu
valodā. Ar to visu man palīdzēja
konsultāciju centrs “KALBA”.
Studijas  Dānijā ir bezmaksas, tikai
jābūt ES pilsonim, maksā diezgan lielu
stipendiju, bet jāstrādā
pusslodzes  darbs. Paturot visu šo
prātā, ņēmu māti Googli pie dziesmas,
un drīz vien jau lēmums
tika pieņemts. 
3.Kā pagāja pirmie mēneši, un vai
valodas barjera nebija šķērslis
komunikācijā ar apkārtējiem?
Pirmo mēnesi jutos kā tādā ilgākā
ceļojumā. Mana pilsēta Horsens  ir ļoti
līdzīga Liepājai,   tikai  bez padomju
laika daudzstāvu ēkām.   Vietējie tādi
paši vienkārši cilvēki, tikai laipnāki un
smaidīgāki, it  īpaši autobusa šoferi,
jūtos daudz drošāk. Valodas barjera
ikdienā nav problēma, ar
svešiniekiem  runājot, es zinu, ka
visticamāk redzu viņus pēdējo reizi,
tāpēc varu izlikties bailīga
un apmaldījusies...kāda arī esmu. 

Marta Bažejeva
Klāt jau februāra beigas, un 12. klašu
skolēni aktīvi sāk apspriest studiju
iespējas. Arvien biežāk dzirdu, ka
vairāki mani vienaudži vēlas turpināt
mācības tieši ārvalstīs, tāpēc šomēnes
“Kliedzienā” intervija ar pagājušā gada
absolventi Elīzu Annu Bērziņu, kura
šobrīd ir pirmā kursa studente Dānijā.

Elīza Anna Bērziņa
1.Nu jau pagājis krietns laiks kopš
skolas absolvēšanas. Kur tieši un ko
Tu studē?
Studēju Dānijā būvinženieriju. 
2.Kā nolēmi mācīties būvinženieriju
un kāpēc ārzemēs? Varbūt vari
pastāstīt, kāpēc tieši Dānija?
Pēdējā vidusskolas gadā, 12.klasē,
joprojām biju neziņā par to, ko gribas
darīt nākotnē. Pēc  izslēgšanas
metodes -   no dakterīšiem un
medijiem -   sāku domāt par
būvniecību, pat ja fizikā
un matemātikā
nebija tās perfektās atzīmes. Doma
par ārzemēm man  sirdī bija jau kopš
laikiem, kad sāku saprast angļu
valodu nedaudz  augstākā līmenī un
zināju, ka tas noteikti dod man iespēju
turpināt sevi attīstīt ārpus Latvijas.
Man nav nekā personīga  pret Latviju
un tās izglītības iespējām, redzu, ka
latvieši ar savu intelektu ir
spējīgi pievērst pasaules uzmanību un
katra nākamā paaudze gāž arvien
lielākus kalnus.

Nekad neesmu bijusi no tiem
runātīgajiem, ekstravertajiem
cilvēkiem, tāpēc jaunus draugus man
atrast ir grūtāk. Studiju biedri  man ir
no visām  pasaules malām, ar
dažādām rasēm, dzīvojuši dažādās
kultūrās, ar dažādām ticībām, tāpēc ir
liela atšķirība tajā, kā redzam pasauli.
Neskatoties uz šo, vienmēr ir kāds ar
līdzīgām interesēm, un nu jau  varu
dažus saukt par saviem draugiem.
Pastāsti, kā Tava ģimene pieņēma
Tavu lēmumu doties mācīties uz
ārzemēm? Cik noprotu, tagad
tiekaties diezgan reti.
Katrā ģimenes pasēdēšanā ar vīna
glāzēm rokās raisījās diskusija par
manām studiju opcijām.  Variants par
ārzemēm netika noraidīts, bet tomēr
vairāk visi koncentrējās par palikšanu
Latvijā. Tā īsti  viņi par manu lēmumu
uzzināja, kad teicu mammai: “Rīt
braucu uz Rīgu kārtot angļu
valodas eksāmenu”. Tobrīd nezinājām,
cik nopietni tas viss ir, bet drīz vien
pēc pieteikuma apstiprinājuma
un  intervijas ar universitātes pārstāvi
par atpakaļceļu nedomāju. Drošības
pēc pieteicos RTU
Būvniecības  fakultātē, kur arī tiku
uzņemta budžetā, taču visi ģimenes
locekļi bija gatavi mani atbalstīt, ja
tomēr  pati gribu iet to laimi meklēt
citur.  



Kā zināms, ģimnāzija šogad svinēs
savus 100, un tiek plānoti
dažnedažādi pasākumi par godu
tam, viens no tiem - ģimnāzijas
salidojums. Vai jau esi noilgojusies
pēc skolasbiedriem un plāno to
apmeklēt?
Ģimnāzijas simtgades salidojuma
apmeklēšana man noteikti būs dārgs
prieks. Tā kā tas ir tikai  maijā, vēl
nezinu, kāda man būs darba situācija
vai cik daudz skolas darbu. Lai gan
absolvēju  ģimnāziju tikai pirms gada,
griba satikt vecos skolasbiedrus ir
liela, ņemot vērā, ka tagad viņus
satieku pāris  reizes gadā. Ģimnāzijā
pavadītie 3 vidusskolas gadi bija līdz
šim labākie gadi. Atradu daudz
jaunu  draugu, kas skolas ikdienu
padarīja jautrāku, no katra
klasesbiedra iemācījos ko jaunu,
skolas ballēs un afterpartijās iepazinu
arī citus no paralēlklasēm, tāpēc
uzstāšanās klases vai skolas
priekšā nelikās vairs kā pasaules gals.
Jā, šie mazie atmiņu uzplaiksnījumi ir
gana labs iemesls, lai aizlidotu
uz  salidojumu un lai atkal satiktu
cilvēkus,  kas mainīja manu personību
uz labo pusi.

Šobrīd, atceroties ģimnāzijā
pavadītos gadus, varbūt vari
pastāstīt savu spilgtāko atmiņu vai
lielāko nedarbu, kas sastrādāts
skolas laikā?
Gandrīz katru dienu bija kāds
nedarbs, kuriem es biju aculieciniece,
nevis darītāja (pārsvarā).   Daži
mazāki, daži lielāki, tāpēc tagad
baidos izpļāpāties un kādam sagādāt
nepatikšanas.

Viena no  spilgtākajām atmiņām ir
manas klases “pasēdēšanas” jeb
ārpusskolas tusiņi, kuros neizpalikām
bez  fiziskām traumām un “kas notiek
šeit, par to pēc tam nerunā”
momentiem. Novēlu arī
tagadējiem  skolēniem novērtēt katru
mazo prieka momentu un izbaudīt
kopā būšanas laiku ar “savējiem”.



Uzskatu, ka ģimnāzija man iedeva
rakstura iemaņas plānošanā, vēlmi un
gribasspēku pēc augstas kvalitātes
sasniegšanas, likt kāpt ārā no
komforta zonas, izaicināt sevi.
Ģimnāzijā, manuprāt, to ieguvu ne
tikai stundu laikā, bet   arī pēcstundu
aktivitātēs - darbojoties parlamentā,
kurš veicina mācīties strādāt komandā
ar dažādiem cilvēkiem, darīt radošu
darbu un ģenerēt idejas, plānot un
menedžēt, kas ir arī manā jomā ļoti
nozīmīgas lietas. Pati ģimnāzija un
Liepāja ir, manuprāt, ļoti kulturāla,
radoša un vēstures bagāta vieta, kur,
domāju, arī esmu ieguvusi radošo
domāšanu un vēlmi to izpaust.
Ģimnāzija man iedeva ļoti svarīgus un
principiālus pamatus, bez kuriem
pilnīgi noteikti es nebūtu tur, kur esmu
tagad. 
3. Vai gads, kuru paņēmi brīvu pēc
ģimnāzijas, lika Tev kārtīgāk
apdomāt, ko vēlies darīt turpmāk? 
Pilnīgi noteikti! Kad absolvēju
ģimnāziju, es jau biju pieteikusies
vairākām skolām, kurās arī tiku
uzņemta, tai pašā   University of
Greenwich Filmu un TV programā, bet
man vienmēr dzīvē ir bijusi vēlme darīt
vairākas lietas, ne tikai vienu.
Sākotnēji pat biju domājusi iet uz
pasākumu menedžmenta programmu
vai ko tamlīdzīgu, bet tad pēdējā brīdī
pārdomāju, pieteicos uz filmu
programmām vairākās skolās Anglijā
un domāju - būs būs, nebūs nebūs,
bet vismaz es būšu pamēģinājusi. 

Man par pārsteigumu es tiku uzņemta
visās skolās, kurās pieteicos ar savu
portfolio, nebiju to gaidījusi, jo
lēmumu pieņēmu pēdējā brīdī un
nekādas lielās pieredzes filmu jomā
man nebija.No tā es arī nobijos, jo
sapratu, ka lēmums par citu studijas
programmu un uzņemšanu tajā man
lika saprast, cik ļoti daudzas lietas
man patīk un cik daudz iespēju man ir,
ko darīt, bet es nezināju, kuru jomu
konkrēti vēlos turpmākos gadus
apgūt un sākt būvēt savu karjeru.
Negribēju no vidusskolas ieskriet pa
taisno universitātē neapdomājot.
Pieņēmu lēmumu, ka, ja man būs
iespēja aizbraukt uz citu valsti
padzīvot kādu laiku, nomainot vidi un
iegūt pieredzi, es ņemšu gadu brīvu
un tikai tad. Iespēja parādījās - lidot
uz ASV un padzīvot tur apmēram 3
mēnešus, ko arī izmantoju un
nenožēloju, jo tieši tur sapratu, ka
vēlos mācīties filmu programmā
pilnīgi noteikti.
4. Vai šī izvēle ir Tava bērnības
sapņa karjera? 
Par to ļoti daudz domāju, kad biju
uzņemta universitātē un nonācu pie
secinājuma, ka laikam bija gan. Tas
bija tāds mazliet apslēpts sapnis, bet
kopš bērnības esmu bijusi liela filmu
fane, ne tikai tās skatīties, bet par
tām lasīt un uzzināt visas aizkulises,
tapšana procesu utt. Protams, ir bijuši
ļoti daudz un vairāki sapņi kā bērnam,
un pat varbūt joprojām daudzi ir tie
paši, bet tā jau mēdz teikt, kad izaudz
liels -  atceries, par ko gribēji kļūt, kad
biji bērns, un atgriezies pie tā.

Žanete Markova
Intervija  ar skolas absolventi
Elizabeti Balodi. 
Elizabete tāpat kā Kārlis pēc
ģimnāzijas absolvēšanas nedevās
uzreiz uz augstskolu, bet gan ņēma
gadu brīvu. Vai viņai pēc šī brīvā gada
ir motivācija turpināt mācības un vai
šis brīvais gads Elizabeti ir ievirzījis
pareizajās sliedēs, to nu arī
uzzināsim!

 

Elizabete Balode
1.Sveika! Iepazīstini mūs ar to, kas
esi un ko dari? 
Sveiki! Mani sauc Elizabete, un
2018.gadā absolvēju ģimnāziju. Pēc
ģimnāzijas absolvēšanas paņēmu
vienu gadu brīvu, pēc kura 2019.gada
septembrī sāku studijas Londonā
Univeristy of Greenwich Filmu un TV
bakalaura programmā.
2. Vai ģimnāzijā Tu ieguvi iemaņas
turpmākajai karjerai?
Ģimnāzijā gluži nebija filmu un TV
stundu, bet filmas jau tiek radītas no
pamatlietām un dzīves, par to visu, ko
mācāmies ikdienā, un viss, kas ir
apkārt, tas viss ir vajadzīgs. Filmās to
tikai parāda no mākslinieciskās puses,
bet ir labi, ka esi izglītots un ir
sapratne par lietām, ko vēlies rādīt un
stāstīt citiem, ne tikai iztēle, jo to pašu
iztēli jau rada inteliģence, ko nu kurš
izvēlas iegūt mācoties.



Pa gadiem biju kaut kā to nolikusi malā
un pat nesapņoju par filmu industriju
vai ka varētu tur strādāt, laikam tāpēc,
ka nelikās reāli un nebija daudz
cilvēku apkārt, ko zināju, kas to dara,
bet, kad nāca pieteikšanās laiks
skolām, tas kaut kā ļoti mistiskā veidā
vilka atpakaļ un nelika mierā.Tagad
pat man tētis mēdz teikt, ka, lai gan
sākumā visi bija pārsteigti par manu
izvēli, jo nevienam par to nebiju ļoti
teikusi un stāstījusi skaļi, ka tas, kā es
bērnībā esmu runājusi par filmām un
izrādījusi interesi par tām, tomēr ir jau
par ko licis domāt. Skatoties senus
video, man apmēram tur 5 gadi,
izrādās, ka lielāko daļu esmu filmējusi
un bijusi daudz aiz kameras, jo man
tas ir ļoti interesējis un paticis. 
5. Kas bija grūtākais pārbaudījums,
izaicinājums vai krasākā izmaiņa,
sākot studēt citā valstī? 
Izkāpšana no jebkādas komfortzonas.
Es aizlidoju uz Londonu viena pati,
nekad neesot iepriekš tur bijusi un
nepazīstot pilnīgi nevienu.Tas bija kā
sākt dzīvi no nulles, kā balta lapa.
Satraucoši un aizraujoši, bet tajā pašā
laikā ļoti bailīgi. Nebija nekādas
aizmugures vai drošā lauciņa,
piemēram, aiziet uz jaunu skolu un
atgriezties mājās pie iepriekš
pazīstama. Vai arī, piemēram, vismaz
viens cilvēks, ko zini un kurš parāda
visu apkārt. Viss bija jāsāk dzīvē būvēt
no jauna – attiecības ar cilvēkiem un
draugiem, iepazīt vidi, apkārtni un
kultūru, kur esmu, iekārtoties utt. Bet
tas viss bija tā vērts -   ar
neaizmirstamu pieredzi un rūdījumu. 

6. Vai Tu pēc mācībām Lielbritānijā
domā atgriezties Latvijā vai Tev ir
cits plāns?
Latvijā plāns ir atgriezties vienmēr, es
esmu no šejienes, un te ir mana
ģimene un draugi. Te ir daļa no manis,
vienmēr es atgriezīšos un vēlēšos te
dzīvot. Nevaru gan teikt, vai tas būs
uzreiz pēc studijām vai mazliet vēlāk,
jo gribētu kaut kur pastrādāt pēc
mācībām industrijā, kā arī zinu, ka
vēlētos vēl padzīvot citās valstīs, bet
to, ka es te vienmēr atgriezīšos un
pilnīgi noteikti dzīvošu Latvijā, gan.
Tāda precīza un konkrēta plāna vēl
nav, dzīve rādīs.
7. Ko Tu ieteiktu nākamajiem
absolventiem, izdarot savu izvēli?
Nav nepareizas izvēles, var būt tikai
nepareizas rīcības tajā. Domāju tieši
to, par ko domā visi absolventi, vai
izdarīšu pareizo izvēli, mācoties
izvēlēto programmu, vai arī va,i ņemot
gadu brīvu, es nepazudīšu. Viss ir
atkarīgs no rakstura. Kļūdīties nav
slikti, jo no tām mācās un sāk veidot
savu dzīvi, un laika pietiek . Neko
nevar nokavēt, jo beigu beigās viss,
kam dzīvē ar tevi būs jānotiek, tevi jau
gaidīs priekšā. Vajag vienkārši baudīt,
bet arī cīnīties par to, ko vēlies, un
darīt. Iet ar mērķtiecību un mācīties to,
kas interesē, jo tad sākās dzīve. Ir
pamati ielikti, bet tikai tagad sāk
veidoties tavs es, ko iepazīsi diezgan
drīz.



3. Vai savu tālāko izvēli zināji skaidri
uzreiz pēc ģimnāzijas?
Nē, nezināju. Manas domas virzījās uz
mūzikas jomu, bet, tā kā es biju ļoti
nepārliecināta, vai vēlos mācīties
profesionāli mūziku, tad virzījos uz
komunikācijas zinātni. Komunikācijas
zinātnē es netiku prioritātēs, bet tiku
socioloģijā, kuru, protams, arī
izvēlējos, tad paliku pie šīs izvēles.
4. Kā Tavu izvēli uztvēra ģimene un
draugi?
Es sākumā biju apjukusi, vai tas ir 
tiešām tas, ko vēlos, jo 100%
pārliecības, ko šī profesija nozīmē,
man nebija, kā arī vecāki īsti
nesaprata, ko ar šo profesiju var darīt
tālāk. Man bija arī doma ņemt gadu
brīvu (gap year), bet, tā kā man bija
iespēja mācīties budžeta vietā, tad
izdomāju tomēr pamēģināt, kā būs, jo
jebkurā brīdī var nomainīt vai aiziet uz
jebkuru citu programmu. Es savu
pirmo semestri nosaucu kā
izmēģinājuma semestris, lai saprastu,
vai man tas interesē   un vēlos studēt
tālāk. Sapratu, ka tomēr interesē un
tas ir diezgan forši. Tas man arī ir
diezgan palīdzējis, jo īpaši kad,
piemēram, ir daudz informācijas par
vīrusu, mums māca atrast uzticamus
avotus un stastistiku, kuru es domāju,
ka nekad neizmantošu, bet te nu es
esmu, mācos kaut ko interesantu un
to, kas patīk.
5. Kas ir mainījies, mācoties citā
pilsētā?
Droši vien tas, kā es vērtēju
informācijas apjomu. Ja ņem vērā, to,
ka mācos Rīgā, tad es teiktu, ka
patstāvība, kad pašam ir jānosaka, kā
tu ko darīsi,   nebūs, kurš bīda uz
priekšu. No kursa biedriem esmu
vienīgā, kura ir tieši no Kurzemes,
Liepājas gala, bieži vien gribas runāt
kurzemnieciski, kad vārdiem norauj
galotnes.

Esmu viena no tiem kursa biedriem,
kurš neieredz, kad saka, ka citas
pilsētas ir lauki, es apgalvoju, ka arī
Liepāja ir pilsēta. Pavadītais laiks ceļā
uz skolu ir mainījies, Liepājā līdz skolai
varēju aiziet 15min., bet Rīgā jāierēķina
vismaz   stunda sastrēgumu un citu
iemeslu dēļ.
6. Vai esi tālu no sava bērnības
sapņa?
Es varētu diskutēt par šo jautājumu,
kad man tas ir kvalificējies kā sapnis.
Augot man ir bijuši dažādi sapņi, viens
no spilgtākajiem, kad gribējās būt
pārdevējai vai aktrisei, kas noteikti ir
bijis daudzu sapnis, bet es to
nekvalificētu pie saviem bērnības
sapņiem. Viens no maniem sapņiem
saistīt mūziku ar savu dzīvi. Bet es
neteiktu, ka tas, ko mācos tagad, būtu
nenoderīgi, protams, tad arī es
nemācītos to. Es neteiktu, ka esmu
tālu no bērnības sapņa, jo nezinu, ko
kvalificēt pie tā, es nevaru pateikt, cik
tuvu vai tālu esmu no tā. Ja runā tieši
par mūziku, tad mani nekādā veidā no
tās neattālinās.
7. Ko Tu ieteiktu ģimnāzistiem, lai
novērtē vairāk? Kam sagatavoties,
ejot  „lielajā dzīve”?
Novērtējiet tos brīžus, kad ir iespēja
piedalīties skolas pasākumos ar klasi,
tās lietas ir jāizmanto, jo tieši no
pasākumiem un kopā pavadītā laika
veidojas tās atmiņas, lai arī kā
negribējās piedalīties.  Tev jābūt
gatavam būt atvērtam visam, izmantot
visas iespējas, draudzēties; ja esi
sagatavojies būt atvērts visam, tad arī
ir vairāk iespēju daudz ko iemācīties
un ne tikai pašam iegūt, bet arī citiem
dot. Protams, nebaidīties, jo bailes ir 
tās, kas bieži vien mūs ierobežo, un tā
tam nebūtu jābūt.

Žanete Markova
Intervija  ar skolas absolventi Gloriju
Elizabeti Prūsi. 
Glorija sāka studēt uzreiz pēc
ģimnāzijas absolvēšanas un viņai ir ko
teikt un ieteikt mums - ģimnāzistiem.
Tad nu uzzināsim, kā viņai klājās
pirmo gadu studējot, kas patīk!

Glorija Elizabete Prūse
1.Sveika! Iepazīstini, kas esi un ko
dari?
Es esmu Latvijas Universitātes pirmā
kursa studente. Es mācos socioloģiju.
Brīvajā laikā iepazīstu Rīgu, pavadu
laiku ar draugiem un, protams, mācos.
2. Kas ir pirmais ko atceries, dzirdot 
ģimnāzijas  vārdu?
Atceros ģimnāziju kā ēku, ja būtu
jāpasaka vienā   vārdā, tad loģiski, ka
vidusskola, jo tur ir piedzīvots tik
daudz atmiņu. Tieši pirms dažām
nedēļām man atnāca facebook
atmiņas par pagājušā gada koru
kariem, ar klasi piedalījāmies, un tas
arī bija viens no tiem piedzīvojumiem,
kuru atceros, būdama kā ģimnāziste.



Koris  ir dziedātāju  ansamblis, kas
pamatā izpilda kora mūziku — mūziku,
kas rakstīta koru vajadzībām. Mūsu
skolā koris ir gan pamatskolā, gan
vidusskolā, pamatskolā dzied tikai
meitenes, bet vidusskolā ir jauktas
koris. Koris ģimnāzijā   -tā ir klasika.
Mūsu skolas korim ir lieliski panākumi
konkursos, skatēs un citos
pasākumos! Mūzika ir tuva tēma
mums visiem, bet, kad runa ir par kori,
tad daudzi pat neaptver, cik svarīga
nozīme   tam ir ģimnāzijā, tāpēc
aicināju
uz   sarunu jauktā kora diriģentu
Jēkabu Ozoliņu.
Cik ilgi Jūs jau strādājat kā skolas
 kora diriģents?
Tie bija vēl padomju laiki, un man ir tas
prieks   teikt, ka skolā strādāju par
diriģentu jau kopš 1983. gada.
Kāpēc, Jūsuprāt, kora dziedāšana ir
svarīga tradīcija?
Manuprāt, cilvēks ir pati interesantākā
radība, kura dara nesaprotamas lietas,
mēs izmantojam tik daudz naudas,
materiālus, lai tikai parādītu savu
varenību, bet tās pašas svarīgākās
pamatlietas, kuras katram cilvēkam ir
un ar kurām mums vajadzētu lepoties
mūžīgi, kā, piemēram, mūzika, māksla,
zinātne, sevis izzināšana, medicīna,
veselība, par tām mēs aizmirstam.
Mūzika ir viena no valodām, ar kuru
mēs spējam sazināties. Katrai skaņai,
katram ritmam ir sava nozīme.
Mūsdienās mēs dodamies uz
koncertiem, lai dzirdētu mūziķus, kuri
spēj šo mūziku izjust savās dvēselēs
un iznest savas domas un emocijas
caur skaņām, spējot klausītājiem
pastāstīt savu stāstu caur mūzikas
valodu. 

Mūzika ir vienano lietām, kura ir katrā
no mums, tā ir viena no
debešķīgākajām lietām, ko Dievs
mums ir devis, mēs šo dāvanu spējam
izmantot arī caur kori, tas ir viens no
veidiem, kā mēs varam turpināt dot šo
dāvanu tālāk.
Vai ir kāda spilgta atšķirība starp
ģimnāzijas pamatskolas un
vidusskolas  kori?
Grūts jautājums, jo vidusskola ir jau tā
vieta, kur kora sastāvs izmainās
pilnībā, kur tu jau esi pilnveidojies kā
cilvēks, un tas jau ir atkarīgs tikai no
tevis, cik daudz sevi tu vēlies ielikt
korī. Pamatskola ir vieta, kur mēs to
apgūstam, bet vidusskolā mēs jau
mācāmies to izpaust un parādīt citiem.
Bet principiāli lielākā atšķirība ir tas
vecums, jo, ejot uz vidusskolu, mēs
jau sākam domāt par nākotni un
mūziku kā ceļu pēc skolas beigšanas.
Kādi ir lielākie sasniegumi, kuri ir
bijuši tieši  jauktajam korim?
Pirms kāda laika direktoram bija
uzstādījums, ka skolēni ik pēc 3
gadiem brauca uz ārzemēm. Un tādā
ziņā mēs esam ļoti daudz kur pabijuši
kopā ar kori – Norvēģijā, Somijā,
Zviedrijā, Itālijā u.c. Tie ir bijuši
piedzīvojumu un emociju pilni brīži.
Esam bijuši uz skatēm, fināliem,
pusfināliem, bet laikam jau lielākais
sasniegums ir kora iegūtais “Grand
prix” lielajā Latvijas skolu koru skatē,
kurā galveno titulu izcīnījām tieši mēs
(2007./2008.m.g.). 

Ar ko Jūs visvairāk lepojaties,
būdams šī kora diriģents?
Nu, protams, jau ar iepriekš
minētajiem sasniegumiem esmu ļoti
lepns un gandarīts. Bet arī esmu ļoti
gandarīts, ka varu būt katru gadu
kopā ar skolu, ielikt savu dvēseli,
darbu un iznest to ar mūziku kopā ar
jauniešiem.  Protams, katru gadu
darbs uz rezultātiem nenākas viegli,
tas vienmēr ir sarežģīts process un ne
vienmēr tas pozitīvākais, bet, kad
beidzot sagaidi beigas un jūti to
atvieglojuma vilni,un jūti savas ieliktās
pūles, ka tās ir atmaksājušās, tad
patiesi ir liels lepnums un gandarījums
par paveikto. Parasti gan tas ceļš uz
mērķi ir lielāks gandarījums nekā pats
iznākums.
Kādu Jūs redzat šo kori pēc 10
gadiem?
Nespēju nemaz prognozēt, kāda būs
sistēma pēc 10 gadiem. Latvija izvirza
muzikāli augstvērtīgus mērķus, un
katru gadu šie pasākumi paliek aizvien
kuplāki mūsu kultūrā. Tāpēc viss ir
atkarīgs, kāda būs mūsu pašu
attieksme pret mūziku un kultūru.
Svarīgas ir mūsu prioritātes un mūsu
mērķi, kuri spēs veidot kora un
mūzikas nākotni Latvijā.
J. Ozoliņš minēja, ka divas mūsu
šobrīdējās skolotājas savos laikos arī
bija dziedātājas ģimnāzijas korī. Tādēļ
vēlējāmies uzzināt arī no bijušo
skolnieču Inetas Drēžes un Indras
Jurikas puses par kora vērtībām.

Patrīcija Keita Jakovļeva

ĢIMNĀZIJAS BALSIS



Kā ģimnāzistes, cik ilgi dziedājāt
korī?
Abas skolotājas, būdamas skolnieces,
dziedāja korī visus vidusskolas gadus.
Skolotājām koris bija arī sestdienās,
un neviens nesūdzējās, bet labprātīgi
devās uz kora mēģinājumiem.
Vai jums patika iet korī? Kas bija tas,
kas patika?
Sk. Drēže par savu kora pieredzi:
“Korī man patika iet, jo pamatskolā
gāju mūzikas klasē, kā arī mēs visi
mācījāmies mūzikas skolā. Pāris
klasesbiedri aizgāja tālāk mācīties uz
mūzikas vidusskolu, līdz ar to tā pat
bija man nepieciešamība, tas bija
iemesls, kāpēc labprātīgi gāju korī.”
Sk. Jurika   par savu kora   pieredzi:
“Jā, man patika iet korī. Tajā laikā
laikam visvairāk saistīja dziesmu
svētki, bijām uz Skolēnu dziesmu
svētkiem un piedalījāmies arī skatē un
tā saucamajos „Kora karos”, tas
laikam arī bija tas, kas saistīja iet korī.
Patika arī kora atmosfēra, bija arī
skolēni no citām klasēm, veidojās cita
ģimene - kora ģimene.”
Kāds bija spilgtākais moments korī?
Abas skolotājas piekrita, ka dziesmu
svētki tik tiešām bija tas laiks, ko
atcerēsies ilgi. Ineta atceras, kad
kopā ar kori dziedāja „День Победы”, 
Jēkabs Ozoliņš bija tas, kurš
noskaņoja viņus par to, ka tā ir
muzikāli laba dziesma, Jēkabs
iedvesmoja tā laika jauniešus un
Inetu. Savukārt Indra atceras Dziesmu
svētkus, kad palika Juglas skolas
lielajā sporta zālē un klusām devās
ārā peldēties un tikpat klusi atgriezās
atpakaļ, bija jaunieši, kuri gulēja, citi
aktīvi nodarbojās ar sportu.
Kādas bija sajūtas Dziesmu svētkos?
Strādājot kā skolotājas,   Ineta un
Indra devās korim līdzi uz Dziesmu
svētkiem. Viņas nesēdēja malā, bet
gan kopā ar jauniešiem stāvēja
estrādē un dziedāja, jo tas bija kaut
kas neaptverams. Arī pēdējos
dziesmu svētkos, kuros bija Indra
kopā ar Inetu, abas cītīgi gāja uz
mēģinājumiem, jo tādi bija nosacījumi,
ja gribēja kāpt uz lielās estrādes.
Pēdējais koncerts vienmēr bija ļoti
emocionāls un neaizmirstams.

Vai ieteiktu tagadējiem un
topošajiem ģimnāzistiem iet korī?
Kāpēc?
Inetai un Indrai atšķiras viedokļi. Inetai
šķiet, ka uz kori ir jāiet, jo tā ir viena
no tradīcijām, kura ir caur gadu
desmitiem, arī dažādiem laikiem.
Viena no lielākajām un pozitīvākajām
lietām ir tā, ka kora priekšā stāv
autoritāte,   un tas ir arī mudinājis
skolēnus, jo Ineta ļoti labi atceras tos
laikus, kad bija jau kā skolotāja un
kora nodarbības bija sestdienās.   Uz
kori nāca sestdienās, tas nozīmē, ka
tā bija vajadzība, tā bija arī vēlme būt
tajā kolektīvā. Indra uzskata, ka
jaunieši ir vairāk individuālisti un
pieķeras vairāk citām lietām sev
apkārt.   Daudzi jaunieši nesaprot
komandas nozīmīgumu, to Indra ir arī
novērojusi, skatoties komandas
sporta veidus, daudzi ir individuālisti,
tieši tāpat korī kāds padomā- 

„Neaiziešu uz kori, gan jau kāds cits
aizies”, tā padomā vēl pāris cilvēki, un
beigās uz kori atnāk vien daži un, tad
korim vairāk nav tās būtības.
Indra neizprot, kāpēc jaunieši vēlas iet
korī, bet negrib iet uz mēģinājumiem.
Koris ir cita veida kopiena, kur atkal
izpausties.
Pēc šīm intervijām mēs, manuprāt, visi
kopīgi varam secināt, ka koris ir daudz
vairāk nekā tikai vieta, kur aizpildīt
savu brīvo laiku. Tā ir vieta, kurā
varam savas emocijas, prātu un
dvēseli izlikt citādākā veidā. Mēs
mācāmies sastrādāties, sadarboties,
lai veidotu neaizmirstamas atmiņas
visi kopā, papildus sasniedzot mērķus
un ceļot savas skolas godu.
Paldies skolotājām Indrai Jurikai un
Inetai Drēžei, kā arī mūsu skolas
diriģentam Jēkabam Ozoliņam par
veltīto laiku, lai iepazītu mūsu skolas
balsis nedaudz labāk!



Vai arī Tu 12. februāri pavadīji, ēnojot
kādu savas vēlamās profesijas
pārstāvi? Varbūt Tavos plānos bija
piedalīties šī gada Ēnu dienā, tomēr
nebiji pārliecināts par izvēli? Protams,
vakanču ir daudz, tāpēc grūti
izvēlēties, un pats svarīgākais,
izvēlēties mērķi un virzienu, kuram
doties pretī, tomēr Ēnu dienas ir
ideāls pasākums, lai palīdzētu
skolēnam saprast un apzināties savu
nākotni. Mūs priecē ēnotāju
atsauksmes par piedalīšanos
pasākumā, skolēnu Ēnu dienā
uzzinājuši daudz jauna un dienas
norisi vērtē pozitīvi, jo pasākums dod
ne tikai brīvu dienu no stundām skolā,
bet ļauj papildināt zināšanas, kuras
noderēs vēl ilgi pēc mācībām
vidusskolā. Šogad vispieprasītākā
nozare gan Liepājā, gan arī visā
Latvijā bijusi medicīna. No mūsu
skolas Ēnu dienā piedalījušies
aptuveni 50 skolēni, kur vairums
skolēnu izvēlējušies ēnot arī
uzņēmumu darbiniekus un daudzus
citus, kā arī 4 no ģimnāzistiem ēnoja
Liepājas domē strādājošos. Mūsu
skola ļoti aktīvi piedalās šāda veida
karjeras un izaugsmes iespēju
pasākumos. Jāsaka,ka lielākā
atsaucība Ēnu dienai bijusi sagaidāma
no vidusskolas skolēniem, tieši no
vecāko klašu vidus. Liela daļa jau
zina, ko vēlas darīt nākotnē un Ēnu
dienā piedalās ne pirmo gadu, tāpēc
dodas ēnot konkrētās profesijas
pārstāvi dažādās vietās, lai iepazītu
profesiju padziļināti, vai arī ēno
pavisam citu profesiju un nozari, lai
paplašinātu savu redzesloku profesiju
piedāvājumā.

Eva Vītoliņa

ĒNU DIENA
Ir žēl, ka skolēni neizmanto skolas
dotās iespējas, jo piedalīšanās
pasākumos dod priekšzināšanas no
jau esošajiem darbiniekiem ar
pieredzi, kuri spēj parādīt un pastāstīt
par konkrēto darbu pavisam citādāk,
nekā lasot par to interneta resursos.
Piemēram, AirBaltic stjuarti šogad
savus ēnotājus iepazīstinājuši ar savu
profesiju, dodoties turp un atpakaļ uz
Varšavu, lidojuma laikā ļaujot izzināt
profesijas aizkulises. Šis projekts
notiek trešo gadu pēc kārtas, ļaujot
skolēniem iepazīt vairāk profesiju arī
ārpus Liepājas, tomēr ģimnāzija
piedāvā vēl daudz šādu projektu.
Skolēnu aktivitāte ir uzskatāmi maza,
salīdzinot ar iespējām, kuras mūsu
skola piedāvā, tāpēc ceram, ka
turpmākos gadus skolēni būs
atsaucīgāki un nebaidīsies izmēģināt
un pārbaudīt sevi, piedaloties skolas
organizētajos pasākumos. Protams,
ēnot iesakām ikvienam no skolēniem,
pat tad, ja neesi pārliecināts par to, ko
īsti vēlies darīt pēc ģimnāzijas
beigšanas, iesakām piedalīties
pasākumā un to izbaudīt. Pat ja pēc
dienas beigām nolemsi, ka sākotnēji
izvēlētā profesija nav domāta Tev,
varēsi pievērsties citai jomai, galu
galā uzvarētājs būsi Tu pats, atklājot
sev jaunas iespējas un mērķus!



“Ja grib, tad var” jeb stāsts par
neatlaidību un mērķu sasniegšanu.
NeTĪRĀS dejas jau 10 gadus!
Iespaidīgie tērpi un deju priekšnesumi
tika veidoti vairāk kā mēnesi, un mūsu
pamatskolas vienam no  gaidītākajiem
ikgada pasākumiem aprit jau
desmitgade! ‘’NeTĪRĀS dejas’’ - šāds
nosaukums pirmo reizi izskanēja pirms
desmit gadiem, un tagad ar laimes
sajūtu pārliecināmies, ka šis pasākums
ir vainagojies ar panākumiem.
Nolēmām parunāt ar šī pasākuma
kādreizējiem un tagadējiem
dalībniekiem, kā arī pasākuma
veidotājiem.
9.a klases skolniece Agnese Kalnīte
stāsta, ka sākumā visiem gājis ļoti
grūti, nebijis viegli iemācīties deju
soļus, taču vēlāk viņi to izdarījuši un
centušies savā priekšnesumā darīt
visu simtprocentīgi labi. Pati
noskaņota bijusi ļoti pozitīvi, un bijis
jauki palīdzēt saviem klasesbiedriem,
un sajūtas savā starpā kļuvušas
siltākas. Šī klase piedalās neTĪRAJĀS
dejās 3.gadu un visās trīs reizēs gājis
ļoti labi.
8.b klases skolniece Estere Oleksa
stāsta, ka sākumā klasei gājis mazliet
grūti, bet vēlāk iznācis tīri labi. Estere
pati šo pasākumu gaidījusi ar ļoti lielu
satraukumu un prieku. 8.b klase
piedalās pasākumā otro gadu.
12.Klases skolniece Melānija Tālute
stāstīja, ka pamatskolas gados viņa
ļoti gaidīja šo pasākumu. Tas bijis
mīļākais pasākums, un klase ļoti cītīgi
gatavojusies. Protams, Melānija ļoti
ilgojas pēc šī pasākuma un, ja tagad
būtu iespēja piedalīties, viņa būtu
priecīga, ja izlozētu laikmetīgās dejas
žanru. Viņasprāt, šo gadu laikā ir
mainījusies jauniešu motivācija.
Kādreiz visi uzreiz ķērušies klāt
gatavošanās procesam, taču tagad
daudzas klases atstāj gatavošanos uz
pēdējo brīdi.

Skolēnu līdzpārvaldes ‘’Kodols’’
vadītāja Agnija Janeka vēsta, ka, lai
noorganizētu kvalitatīvu pasākumu, ir
jāvelta ļoti daudz sava brīvā laika.
Agnija ar komandu ļoti ilgi strādāja, lai
viss būtu kārtīgi pārdomāts un nekas
netiktu aizmirsts. ‘’Pašā organizēšanas
procesā nesaskārāmies ar neparastām
situācijām. Viss, ko bijām ieplānojuši,
izdevās,” stāsta Agnija. Strādājot pie šī
pasākuma organizēšanas, var saprast,
ka Liepājā ir ļoti daudz atsaucīgu
uzņēmumu, kuri labprāt atbalsta šādus
pasākumus. Zelta atslēga šim tematam
ir neatlaidība – “ Ja grib, tad var”. Ja
kāds no uzņēmumiem tomēr atsaka un
durvis ver ciet, tas nenozīmē, ka citur
būs tāpat… Ir jābūt ļoti apņēmīgiem un
jātiecas pēc saviem mērķiem. Ar
“Kodola” komandu sadalījām
pienākumus, katram bija jāveic
savstarpējā komunikācija ar kādu no
uzņēmumiem. Rezultātā bijām
sazinājušies pat ar citām Latvijas
pilsētām un saņēmām atbalstu arī no
Kuldīgas un Rīgas. Agnijai organizēt
dažāda veida pasākumus ir paticis jau
no bērnības, tāpēc organizēšana
grūtības nesagādāja. Galvenais
pasākumu organizēšanā ir pareizi
sadalīt pienākumus. Katram ir savas
vājās un stiprās puses, un ir jāsaskata
cilvēkā lieta, kas katram padodas
vislabāk, un jāuztic cilvēkam atbilstošie
pienākumi. Ir jāpadomā divreiz. Pati
esmu sapratusi, ka svarīgi ir darīt visu
no sirds, jo tad rezultāts vienmēr
iznāks labākais. Jautājām arī par žūriju,
un, pēc Agnijas stāstītā, žūrijas locekļi
ir ļoti atsaucīgi, bet ne vienmēr visi var
piedalīties un tikt noteiktajos
pasākuma datumos.

Vispār veicās ļoti labi, izdevās izveidot
žūriju, kurā bija zinoši savas nozares
profesionāļi, kas spēja izteikt savu
viedokli un uzmundrināt klasi. Ar savu
klasi, kā jau visos pasākumos, gāja ļoti
interesanti. Katram klasesbiedram bija
savas idejas par to, kā mēs šo
priekšnesumu varētu padarīt vēl
spilgtāku un labāku. Arī brīvdienās
nācām uz skolu un trīs stundas
mēģinājām katru dienu.
Kā klase ļoti saliedējāmies un papildus
visiem nopietnajiem deju
mēģinājumiem ļoti labi pavadījām laiku.
Pēc neTĪRO deju idejas autores
Džoannas Šarlotes Akselrodes teiktā,
kad pirms desmit gadiem radusies
ideja par šo pasākumu, nebija bijusi
doma, ka šī varētu kļūt par tradīciju.
Nebija pat tādu domu! ‘’Esmu patīkami
pārsteigta, kā tas viss ir attīstīts.‘’
Dejošana bijusi viņas hobijs skolas
laikā, un Džoanna vēlējusies to
popularizēt. Bija vēlme saliedēt savu
klasi, jo klasē bijušas divas frontes:
meitenes un puiši. ‘’Ja tas varēja
saliedēt mūsu klasi, tas var darboties
ar visām klasēm,’’ stāsta Džoanna.
Kaut gan galvenā šī pasākuma balva ir
klases kopības stiprināšana, šogad
vietu sadalījums ir šāds:
1.vieta – 9.a klase
2.vieta un skatītāju simpātija – 8.d
klase
3.vieta un skolēnu parlamenta
specbalva – 9.b klase

Paldies visiem par sarunu! Novēlu
skaistus un panākumiem pilnus
nākamos neTĪRO deju pasākumu
gadus.

Līva Kristiāna Zīverte

JA GRIB, TAD VAR



Marta Bažejeva

KĀ MOTIVĒT
SEVI MĀCĪTIES
ATTĀLINĀTI?

Strādāt no mājām tikpat produktīvi kā
skolā patiešām nav viegli. Vairums
mācību vielas jāapgūst pašmācības
ceļā, jāpaspēj izpildīt uzdotie darbi un
vēl atrast laiku sev. Trūkst
motivācijas? Jau iestājusies sajūta, ka
mācību gads ir beidzies un var
mesties atpūtā? Es Tevi saprotu…
Taču liecības (iespējams, šoreiz
elektroniskā veidā) mēs tomēr
saņemsim, tāpat 9. un 12. klašu
beidzējiem visticamāk vēl nāksies
kārtot eksāmenus. Došu Tev, lasītāj,
dažus padomus, kā pazaudēto
motivāciju atgūt.
1.Organizē savu dienu
Man ļoti palīdz tas, ka es savus dienas
plānus uzrakstu. Tas ļauj izsekot līdzi
darāmajiem darbiem un neieslīgt
dziļos
“parādos”. To var darīt plānotājā,
speciālās, laika plānošanai paredzētās
aplikācijās vai arī katras dienas
sākumā vienkārši uz lapas sarakstīt
darāmo darbus un izdarīto – nosvītrot.
Pačukstēšu, ka tieši grūta vai
apjomīga darba izsvītrošana no
darāmo darbu saraksta dod vislielāko
gandarījumu un sajūtu, ka vari izdarīt
vēl vairāk.

Tāpat noteikti vajag ieplānot brīdi
atpūtai. Katru dienu ieplāno kādu
izkustēšanos un sportiskas
aktivitātes, laiku svaigā gaisā un
noteikti nepavadi savu brīvo laiku pie
datora! Atpūtini acis un smadzenes.
Tieši šie nelielie atpūtas brīži palīdzēs
Tev fokusēties uz mācībām, kad tas
būs nepieciešams.
2. Centies atgriezties rutīnā
Nepazaudē savu ikdienas ritmu tikai
tāpēc, ka šobrīd jāpaliek mājās, tikai
pielāgo to atbilstoši šim laikam. Gāji uz
sporta zāli? Internetā šobrīd atrodami
vairāki treneri, kas sniedz online
treniņus, dodies skriet vai garā
pastaigā, brauc ar riteni, izmanto
treniņu aplikācijas. Mācījies spēlēt
kādu mūzikas instrumentu? Ieej
Youtube.com un atrodi video, kur tiek
sniegtas pamācības. Interneta
laikmetā taču visu var apgūt online!
Centies laicīgi iet gulēt un arī mosties
atbilstoši skolas ritmam. Protams, arī
man patīk izgulēties, un tas nav
aizliegts, bet es ieteiktu darba dienās
mosties līdz 10:00, tad tu paspēsi
izdarīt visu, kas nepieciešams, un
nepavadīsi visu nakti, cenšoties
pabeigt mājas darbus.

3. Nekādas mācīšanās gultā!
Zinu, zinu, ir patīkami un ērti visu
dienu pavadīt pidžamā un mācīties,
guļot gultā. Arī es ar to grēkoju. Tomēr
tas mazina Tavu produktivitāti. Gulta
tomēr ir paredzēta gulēšanai, un,
mācoties tajā, arī domas vairāk sliecas
uz miegu. Atrodi savu vietu, kur tu vari
radīt sev mācībām atbilstošu vidi,
centies to visu laiku uzturēt tīru un
kārtīgu. Organizēta vide = organizēts
prāts.   Piecelies, saklāj gultu, sakārto
savu mācību vidi un Tu jutīsi, cik
daudz labāka ir sajūta, kad apkārt
valda kārtība!
4. Atalgo sevi par labi padarītu darbu
Kā jau es teicu, mācīties pašam nav
viegli, taču, ja par padarītu darbu Tu
sevi atalgo, tas dod papildus
motivāciju censties. Pēc garas dienas
pasūti ēdienu no savas mīļākās
kafejnīcas, noskaties kādu sēriju
seriālam, ko skaties, palasi grāmatu,
sazvanies ar draugiem vai dari jebko,
kas Tevi iepriecina. Tu esi to pelnījis!



Ģimnāzisti māk ne tikai mācīties, bet
arī sportot un aktīvi atpūsties.
Sportošana
ir vienas no labākajām zālēm ne tikai
fiziskām slimībām un traumām, bet arī
emocionālām sāpēm. Ir pierādīts, ka
sportošana   uzlabo nervu sistēmas
veselību un spēj atslābināt cilvēku no
ārpasaules. Nav brīnums, ka Liepājas
Valsts 1.ģimnāzijā skolēni ir tik mierīgi,
jo ģimnāzija rīko daudz sportisko
aktivitāšu, kas pierāda, cik labi te   ir
mācīties. Bet, lai šo rakstu padarītu
interesantāku, sagatavojām divus
jautājumus mūsu skolas sporta
skolotājiem Aivim Tālbergam un Ievai
Lankai:
1.jautājums -   Vai, jūsuprāt, skolā
sporta nodarbības ir vajadzīgas?
Aivis Tālbergs: “Protams, ka skolā ir
nepieciešamas sporta nodarbības,
turklāt tā tas ir bijis jau kopš pašiem
skolu pirmsākumiem- Senajā Grieķijā,
Romas impērijā. Fiziskās aktivitātes
bija arī pirmajās latviešu skolās. Kas
vispār ir sports (fiziskās aktivitātes)?
Galvenokārt tā ir pareizas stājas
veidošana un līdzeklis, ar ko izprast
un stiprināt savu ķermeni. Ar
dažādiem vingrinājumiem ir iespēja
dažādot savas kustības un iemācīties
ko jaunu, kas var noderēt praktiskajā
dzīvē.”
Ieva Lanka: “Skolēnu ikdiena pārsvarā
ir diezgan vienveidīga un mazkustīga,
kas veicina sajūtu, ka visu laiku nāk
miegs, nav enerģijas, kaut kas sāp.
Sports, pirmkārt, var kalpot kā neliela
izraušanās no ierastā. 

Vismaz 1 reizi nedēļā klasesbiedri var
sanākt kopā, aktīvi pavadīt stundu,
spēlējot spēles, apgūstot jaunas
prasmes un uzlabojot savu fizisko
sagatavotību. Manuprāt, priekšmets
būtu jāraksturo ar vārdiem “fiziskā
aktivitāte”. Sports vairāk saistīts ar
rezultātu, sacensībām, bet skolā
galvenais uzdevums ir skolēna
vispusīga attīstība. Piemēram,
matemātikā mēs trenējam prātu, bet
sportā – ķermeni. Domāju, ka visiem ir
zināms, cik cieši saistītas ir cilvēka
garīgās un fiziskās spējas. ”
2.jautājums - Vai jums liekas, ka
nedēļā vajadzētu vairāk sporta
stundu?
Aivis Tālbergs: “Nedēļā sporta
stundām vajadzētu būt vismaz 3
reizes. Ideāli būtu katru dienu, taču
skolās tas nav tik viegli izdarāms.
Galvenais iemesls –infrastruktūras
trūkums. Manuprāt, Latvijā ir ļoti labs
projekts “Sporto visa klase”, kurā
iesaistītās klases sporto piecreiz
nedēļā.”
Ieva Lanka: “3. sporta mācību stunda
tiks ieviesta jau no septembra, taču
šis
process nāk ar dažādiem jautājumiem
– KAS vadīs, KUR notiks un KAD? 
Tomēr vairāk par 3 sporta stundām
realizēt būtu grūti, ja ne pat
neiespējami. Katram ir savs viedoklis.

Mans uzskats ir šāds: ja es kā
skolotāja varu skolēnu ieinteresēt
kaut vai vienā sporta veidā vai fiziskā
aktivitātē, ar kuru uzsākt nodarboties
ārpus skolas -   mans darbiņš ir
paveikts. Jebkurā gadījumā ar skolas
sportu cilvēkam nepieciešamo fizisko
aktivitāšu apjomu nedēļā nav
iespējams nodrošināt! Skolotājs var
dot tikai ievirzi, interesi un labo
sajūtu, kas rodas pēc forši paveikta
darbiņa.”
Noslēgumā vēlos iedvesmot tevi
nodarboties ar sportu, bet galvenais -
nepārspīlēt.Tagad pēdējie fakti,
kāpēc tev vajadzētu sportot:
●Sports lieliski cīnās ar lieko svaru.
● Aktīva kustēšanās mazina
depresijas
simptomus, jo fiziskās aktivitātes rada
endorfīnus jeb laimes hormonus.
●Fiziski aktīvi cilvēki var ātrāk tikt
galā ar stresa hormoniem.
●Sports palīdz novērst Alcheimera
slimību.
●Ārstnieciskā vingrošana palīdz
atbrīvoties no sāpēm mugurā.
●Pastaigas vai lēna skriešana var
palielināt kaulu blīvumu.
● Regulāra nodarbošanās ar sportu
palīdz cilvēkiem ar išēmisko sirds
slimību.
● Sports pazemina arteriālo
spiedienu.
● Sports ir spēcīgs profilakses
līdzeklis cīņā pret vēzi.

VESELĀ MIESĀ
VESELS GARS!

Kārlis Vēbers un 
Gustavs Nolle



Zinu, ka Covid-19 ir izmainījis un
skāris visu cilvēku ikdienas dzīves,
sliktā vai labā veidā.  Bet kā Covid-19
ir izmainījis sporta pasauli? Tātad
mazliet par sportistiem:
Profesionāliem sportistiem šis ir grūts
laiks, jo viņiem Covid-19 laikā ir
izmainījies viss treniņu grafiks, nav
iespējams satikties ar saviem
komandas biedriem vai treneriem, un
ir jātrenējas attālināti.  Tomēr ne viss
ir tik slikti – daudzi ārkārtējos
apstākļos ir nopietnāk   sākuši
pievērsties sportam. Cilvēkiem,
kuriem līdz šim nebija laika vai kuri
nespēja saņemties sportot, šī ir
brīnišķīga iespēja, lai daudz ko sevī
uzlabotu, tai skaitā arī fizisko formu.
Tagad mazliet par pašu sportu:
Sportam ir ļoti liela ietekme uz
ekonomiku. Tā ir 500 miljardu dolāru
industrija, kura kopš 2014.gada katru
gadu ir piedzīvojusi vidēji 4, 5%
izaugsmi. Sporta industrija ir ļoti
dažāda un nes lielus ieņēmumus
(klubi, brīvā laika sportošana,
sponsorēšanas līgumi, biļešu
tirdzniecība, reklāma, azartspēles,
atribūtika, ekipējums, TV translāciju
tirgošana utt.). Tie ir zīmoli, kā "NIKE",
"Adidas’’ utt . 

DZĪVĪBA IR KUSTĪBĀ!
IT ĪPAŠI ŠOBRĪD.

Kārlis Vēbers

Ar sportu saistīti arī citi biznesi, un
tam apkārt izveidojusies vesela
izklaides industrija. Sportam saistībā
ar Covid-19 ir nācies pieņemt ļoti
daudzus smagus lēmumus, piemēram,
Tokijas olimpiskās spēles un Eiropas
futbola čempionāts ir pārcelti uz
2021.gadu. Formula 1 (F1) atceļ
posmu pēc posma. Zaudējumi ir
milzīgi, un tos neveido tikai atceltās
sacīkstes, bet arī atceltās TV
tiešraides u.c. lietas.
Ticu, ka negribas lasīt tikai to, ka
Covid-19 ir ļoti slikti ietekmējis sportu,
tāpēc pieminēšu pāris labas lietas,
kas ir notikušas sportā šī vīrusa
uzliesmojuma laikā:
•Sportisti un treneri izdomā vēl
radošākus veidus, kā trenēt un
trenēties, lai turpinātu savu karjeru.
•Sāk veidot attālinātās sacenības,
starp citu Latvijā jau notika
"Veloprofs" Latvijas kausa
riteņbraukšanā Zwift platformā.
Pirmās vietas ieguva Krists Neilands
un Toms Skujiņš. Abi nobrauca
distanci 55 minūtēs.
•Sportam pārdzīvojot šādu krīzi, būs
izveidojies rīcības plāns citu nākotnes
krīžu pārvarēšanai.
Nobeigumā atcerēsimies, ka īpaši
jāsporto ir tieši šādās situācijās, jo
sportošana uzlabo imūnsistēmu. Tieši
tā! Aktīvs dzīvesveids mūs pasargās
vairāk nekā sejas maskas vai roku
dezinfekcijas līdzekļi. :)



CITRUSAUGĻI
5. Cilvēki jau no citrusaugļu
iepazīšanas tos ir izmantojuši gan
sejas, gan ķermeņa kopšanā.
6. Apelsīni nekļūst nogatavojušies
pēc novākšanas, bet citroni paliek.
7. Citronos ir vairāk cukura nekā
zemenēs.
8. Citrusaugļi samazina risku
saslimt ar sirds slimībām un dažāda
veida vēzi.
9. Pomelo ir lielākie citrusaugļi.
10. Apelsīni un to ziedi ir mīlestības
simboli.
11. Apelsīniem pēc šokolādes un
vaniļas ir pasaules populārākā
garša
Receptes, šoreiz veselīgas, no
slavenās fitnesa treneres Paulas
Freimanes recepšu grāmatas ''Zelta
sastāvdaļa'', ņemot vērā to, ka
daudzi Jaunajā gadā apņēmušies
dzīvot un ēst veselīgāk.
SVAIGĀ LAIMA UN AVOKADO
TORTE
Sastāvdaļas:
4 vidēji lieli gatavi avokado
1 laims
4 ēdamkarotes kļavu sīrupa
150 g dateļu
150 g valriekstu
Pagatavošana:
1.Tortes pamatni gatavo no
datelēm, tādēļ tās vispirms 10
minūtes jāizmērcē.
2.Ar gaļas āmuru vai virtuves
kombainā sasmalcina riekstus.
Kad dateles izmirkušas, tās ieber
palielā bļodā, pievieno
sasmalcinātos valriekstus un visu
kārtīgi samīca, izveidojot no masas
bumbu.
3 .Ņem veidni (22-24 cm diametrā).
Ar samīcīto masu izklāj gan veidnes
pamatni, gan iekšmalas.
4.Izmazgā blenderi, liek tajā
avokado, pievieno kļavu sīrupu,
pierīvē mazliet laima miziņas un
izspiež tā sulu.
5.Visu sablenderē un lej pāri tortes
pamantnei veidnē.
6.Liek ledusskapī un atstāj uz 30-
60 minūtēm.
7.Pasniedz ar svaigām ogām.

Lai arī joprojām to neizjūtam - ir
janvāris, otrais ziemas mēnesis.
Janvāris ir ne tikai otrais ziemas
mēnesis, bet arī citrusaugļu
mēnesis, lai arī tie mums apkārt ir
visa gada garumā. Ne visi, bet liela
daļa veikalā redzamo augļu  ir
citrusaugļi, kas pārsvarā neaug pie
mums, bet siltajās zemēs,
piemēram, apelsīni, citroni, pomelo
utt. Protams, ir izņēmumi un arī
tepat pie mums, Latvijā,  ir
iespējams pašiem izaudzēt
citrusaugļus. Tad nu šoreiz rakstā
daži interesanti fakti un receptes
par citrusaugļiem.
Fakti par citrusaugļiem:
1. Apelsīnā parasti ir 10 daiviņas -
nākamreiz ēdot pamēģini saskaitīt!
2. Apelsīni bieži tiek novākti zaļi, bet
vēlāk nokrāsoti. Kalifornijā un
Arizonā to ir aizliegts darīt, taču
Teksasā un Floridā krāso apelsīnu
mizas.
3. Citrusaugļu baltā ''miziņa'', kura ir
rūgta un lielākā daļa cilvēku to
cenšas nomizot, patiesībā ir
veselīgākā augļa daļa.
4. Greipfrūti, kuri patiesībā ir saldi
un   kuru 3. faktā minētā miziņa ir
rūgta, ir izveidojušies tādi, kādus
mēs tos pazīstam, radiācijas
ietekmē.

GREIPFRŪTA, APELSĪNA UN
KOKSRIEKSTU ŪDENS
Sastāvdaļas:
300 ml kokosriekstu ūdens
1 greipfrūts
1 apelsīns
100 g ledus
Pagatavošana:
1.Šeikerā lej kokosriekstu ūdeni.
2.Bļodiņā izspiež greipfrūta un
apelsīna sulu. Izspiesto sulu caur
sietiņu lej klāt koksriekstu ūdenim.
3.Šeikeru kārtīgi sakrata. Glāzē
ieber ledus kubiņus un ielej kokteili
4.Pasniedz uzreiz, kamēr kokteilis ir
auksts.

Eva Vītoliņa



MODE 2020

Marta Zamarīte

Uzzini par modes tendencēm
pirmais!
Kaut gan es neesmu no tām, kas
izplāno savu garderobi nākamajiem
6 mēnešiem saskaņā ar slavenu
modes namu jaunāko kolekciju
skatēm, man vienmēr ir licies
interesanti palūkot, ko jaunu
redzēsim slavenību un garāmgājēju
stilos nākamajā sezonā. Pat ja Tu
nekādā gadījumā neplāno vilkt kaut
ko tikai tāpēc, ka to iesaka kāds
cits, es ticu, ka būs aizraujoši
uzzināt, par ko stresos pasaule
jaunajā 2020.gadā. Ceru, ka gūsi
iedvesmu uzdrīkstēties un
pamēģināt ko jaunu tik ikdienišķā
lietā kā apģērba izvēle, jo
2020.gada modes tendences ir
spilgtas un nevienu neatstās
vienaldzīgu.
 
2020.gada krāsa 
Krāsu institūts “Pantone”, kas ik
gadu izsludina, kāds tonis būs
aktuāls nākamos 12 mēnešus, par
2020.gada krāsu ir izvēlējies
“klasiski zilo” toni (angļu val.
PANTONE 19-4052 Classic Blue).
Savu izvēli eksperti pamato,
norādot, ka šajā nestabilajā un
neparedzamajā laikā, kad iesoļojam
jaunajā desmitgadē, mēs īpaši
meklējam mieru, pašpārliecinātību
un saikni ar citiem cilvēkiem. To arī
simbolizē klasiski zilais tonis.

Krāsaina āda
2020. ir ne tikai āda, bet tieši
krāsains un caurumotas ādas tērpu
un aksesuāru laiks. Ja ir īstais laiks,
klasiski melno ādas jaku nomainīt
pret koši zaļu vai oranžu.

Pērles
Bohēmas un relaksācijas simboli
gliemežvāki 2020. gadā būs
jāaizstāj ar citām zemūdens klasiku
- pērlēm. Auskaros, kaklarētās un
pat rokassomās - pērles būs
jaunais dekoratīvais akcents.

Apjoms
Apjomīgo platformas kurpju
tendences un pārcēlies uz apģērbu
- jakas, uzvalki un īpaši kleitas.
Lielas, kuplas un kārtainas, un par
tām droši var teikt - jo apjomīgāka,
jo šikāka.

Matu stīpiņas
Arvien biežāk tiek uzraudzīti
nobriedušie sprādzes, kas ir līdzīgi
kā 2020. gadā. Ar piebildi -
izteiksmīgi tieši un polsterētas.

Uzvalks
Uzvalki jau sen vairs nav tikai
vīriešiem. Arī tie kaklasaites nekur
nepazudīs, vienmēr un kāds bet.
Modē būs vienkrāsaini, ikdienišķāki
uzvalki, kurus iespējams
dekonstruēt - tas nozīmē valkāt
bikses un žaketi izmantot.

Mokasīni
Arī šīs tendences nekur nepazudīs,
katrā 2020. gadā redzēsim ierastās
kurpes ne no jauna skatupunkta,
bet gan ar dzīvnieku rakstiem,
pogām vai caurumiem
visneiedomājamākajās vietās.
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Ja Tev šķiet, ka esi pietiekami plaši domājošs, radošs un tāds, kas domā “ārpus rāmjiem”,
pamēģini uzminēt šīs mīklas!

1.Kas ir garāks par stundu, bet īsāks par minūti?

2. Kurā valodā runā klusējot?

3. Pa ko bieži staigā, bet reti brauc?

4. Kāds franču rakstnieks ļoti ienīda Eifeļa torni, bet vienmēr pusdienoja tā pakājē. Kāpēc?

5. Laukos dzīvo 7 māsas, kur katra nodarbojas ar savām lietām. Pirmā māsa lasa grāmatu, otrā
gatavo ēst, trešā spēlē šahu, ceturtā min sudoku, piektā uzkopj namu, sestā laista un kopj
istabas augus. Ko dara septītā māsa?

6. Brauc gan kalnā, gan lejā, bet visu laiku paliek savā vietā.

7. Pie upes pienāk 2 cilvēki. Krastā ir laiva, kura var izturēt tikai vienu, tomēr abi cilvēki tika otrā
krastā. Kādā veidā?

8. Lidoja zvirbuļi, apsēdās uz zariņa. Katrs apsēdīsies uz sava zariņa – viens zvirbulis būs lieks.
Ja uz viena zariņa apsēdīsies pa 2 zvirbuļiem – viens zariņš paliks lieks. Cik bija zariņu un cik
zvirbuļu?

9. Kur var redzēt tādu skatu, kad zirgs zirgam pārlec pāri?

10. Kā cilvēkam negulēt 8 dienas? Sekunde
Zīmju valoda
Kāpnes
Jo tā bija vienīgā vieta,
no kuras Eifeli
nevarēja redzēt.
Spēlē šahu
Ceļš
Abi stāvēja pretējos
krastos
Trīs zariņi un četri
zvirbuļi.
Šahā
Guļot pa naktīm
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