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Pieneņu pūkas, ceriņu smarža, 
saulē piemiegtas acis – šis mācību 
gads ir gandrīz izskanējis. Kas 
noteikti paliks atmiņā? NeTīrās dejas, 
Koru kari, Vienotības skrējiens  - 
tradīcijas, kuras izdevies  saglabāt 
arī attālinātajā mācību procesā. 
Kāpēc? Manuprāt, tas ir stāsts par 
PIEDERĪBU. Ja tu izjūti PIEDERĪBU, 
tu kaut kur IEDERIES, tur ir 
SAVĒJIE, tur mani saprot, tur jūtos 
labi un droši. Par piederību pilsētai, 
kura kļuvusi par savējo un kurā jūties 
savējais, par piederību savai skolai, 
kad jūti lepnumu, sakot : “Es esmu no  
ģimnāzijas!” Par piederību sev, savai 
mīlestībai, kas var būt gan dzeja, gan 
zinātne, gan kultūras pasaule, gan.. 

 Par to visu lasi šajā numurā.  
Iepazīsti mūsu skolas labākos un 
atvadies no 12-  tajiem. 
Man ļoti īpašiem 
cilvēkiem… Bet ko nu 
par skumjo! Ilgi gaidītā 
vasara jau ceļā.

Krāsainu, saulainu un 
atmiņām bagātu vasaru 
vēlot – Vintra Braša
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Sasniegumi 
Sveicam labākos mācībās!

2020./2021. mācību gadā titulu “Labākais mācībās savā klasē” ieguvuši / sarakstā 
izcelti teicamnieki:

Ieva Balode (7.a), Reičela Skudrovska (7.b ), Evelīna Serija  (7.c), Airisa Juzupa  (7.d), Marks Daniels Brižaks 
(7.d),  Linda Emīlija Vecvagare  ( 8.a), Alens Kozjura  (8.b), Karīna Porcika (8.b),   Elīza Anna Šperberga  (8.c), Estere 
Roga (8.d),  Līva Katrīna Deksne (9.a), Roberta Plāciņa (9.b),   Dilāra Abarta ( 9.c),  Aleksa  Balande (9.c),  Rēzija 
Kravčuka (9.d), Helēna Raģe (10.a), Silva Bumbule (10.c),  Olivers Raits (10.d), Annija Pāvila (11.a), Agneta Valtere 
(11.b),  Rebeka Zvirbule (11. c),  Emīls Sudmalis (11.c), Marta Zamarīte (11.d), Marisa Aktumane (11.d),  
Emīls Ozoliņš (12.a)  Dana Šēra (12.b), Mihails Kristians Zagorskis (12.b), Amanda Radava (12.b), Klaudija 
Grīnfelde (12.c), Juris Ozoliņš (12.c), Laura Bunka (12.d), Valts Kālis (12.d)

Ar labām un teicamām sekmēm šo mācību gadu beidz:
7.a klasē - Ance Keita Buličeva, Gustavs Jēkabs Knapšis, Keita Sofija Krekovska, Kitija Kronberga, Daniela Kuzminova, Ksenija 

Polovenko, Amanda Rone, Nikola Anna Slavika, Laima Sonore Sleže, Nikola Vašuka, Alise Zeme, Sofija Zīverte, Arina Jevlampijeva
7. b klasē - Una Goguadze, Rūta Krūmiņa, Rebeka Ķude, Ance Pakalniņa, Kaspars Slaidiņš, Elizabete Vindiga
7. c klasē - Elīna Jansone, Marija Kalneniece, Emīlija Kūlaine, Rūdis Līcis, Krista Mieze, Justīne Ozola , Raivo Samausks, Estere 

Anna Sileniece, Patrīcija Svistunova, Elisa Tefa, Terēza Lotta Tikuma, Elza Vucena , Markuss Žukausks
7. d klasē - Alekss Barkus, Roberts Deksnis, Sanija Marta Ērkule, Markuss Jaunsleinis, Kate Klieve, Tihons Lomaņņikovs, Jeļizaveta 

Makašova, Kristers Mažeiks, Kārlis Roga , Katrīna Rupeika, Beāte Patrīcija Saule, Dmitrijs Sitņuks, Anastasija Tatarenkova
8.a klasē - Henija Blūma, Rebeka Brikšķe, Elizabete Bindija Grudulei, Madara Šmite
8.b klasē - Elīza Baušeniece, Paula Blizņeca, Paula Jusupova, Madara Kirpčenoka,  Jānis Krūmiņš , Ričards Kurvins, Denīze Lācīte, 

Daniela Sofija Pavlovska, Beatrise Rapacka, Paula Rubene, Arturs Vasiļjevs
8.c klasē -  Elizabete Grīnberga, Alise Jaunsleine, Nikola Krasovska, Miks Vītols
8. d klasē - Kārlis Ābele, Žanete Bērziņa, Katrīna Blažkova, Sanija Brikmane, Rēzija Estere Mazkalniņa, Kitija Muzikante, Polina 

Noskova , Jegors Pņovs, Artjoms Poddubnijs, Intars Pomerancis, Patrīcija Rogule, Estere Sergejeva, Anna Elizabete Štorha, Anastasija 
Tereščenko, Amanda Vīksna

9.a klasē - Anete Berga, Patrīcija Runiķe, Arturs Vītols, Enija Paula Aploka, Daniels Dīks, Anna Mūrniece, Viktorija Rūja, Paula 
Aleksandra Urbančika

9.b klasē - Edgars Silenieks, Matīss Skarevičs,  Jete Šakale, Kristena Leana Vēvere
9.c klasē - Rēzija Egmane, Kristians Zorens Filaks, Haralds Gūža, Daniela Kaupa, Kristaps Krētainis, Alise Patrīcija Ķergalve, Elena 

Meļķe, Patrīcija Ozola, Emīlija Tīna Poga, Markuss Tomass Saule, Leons Skudrītis, Tīna Kristiāna Švarce, Ričards Tomsons, Didzis 
Vārna, Lauma Zīverte

9.d klasē - Edgars Brakšis, Betarise Eglinska, Ieva Graudiņa, Līva Karecka, Rēzija Kriķe, Kristers  Kriķis, Elizaveta Makhonina, Heilija 
Matisone, Konstancija Ņižņika, Laura Osipenko,  Alise Reishofa, Santa Riežniece, Kristīne Marianna Savicka, Emīls Toms Terliņš, Marta 
Vīriņa

10.a klasē -   Francis Andersons,  Megija Deksne, Agnija Janeka,  Alise Fiļipova,   Elizabete Kiričenko,Marta Lapiņa,  Reinis 
Stadsvolds, Ilze ElizabeteTapiņa, Santa Zauka

10.b klasē - Elizabete  Alise Auza, Pēteris Džeriņš,  Tīna Ance Jansone, Krista Kločko,  Emīls Guntis Ķūsis, Ralfs Laķis- Lazdāns, 
Annija Runne, Dārta Vucena

10.c klasē - Marats Kristiāns Anžans, Nikola Auzāne,  Gustavs Gārde, Reinis Gustavs Ignatjevs,  Niks Janeks Kreitāls, Laura Kuplā,  
Luīze Paula Nille, Tatjana Oļeičenko,  Tīna Rubeze, Līva Štībele, Alekss Vindiģis

10.d klasē - Rolands Dobelis, Kārlis Janens, Karlīna Kalna, Edgars Kržanovičs, Andis Roberts Počebits, Annija Ziņģeniece
11.a klasē - Līva Miļevska
11.b klasē - Vanesa Bauže, Airisa Grīsle, Enia Jansone, Viktorija Karpenko,  Linda Mirčenko, Alina Siļaka,  Madara Zabīte
11.c klasē - Līva Freimane, Ralfs Jurjāns,  Ieva Ķestere, Terēza Lauva,  Edvards Miezītis,  Eliass Pāvils Valcis
11.d klasē - Roberts Augustiņš, Rūta Bucika,   Ella Bunka, Rasa Lācīte, Elīna Miltiņa, Ralfs Roga, Eva Vītoliņa
12.a klasē - Didzis Gudkovs, Kristija Jurkeviča, Aleksa Kriķe
12.b klasē - Linda Astrauska, Kārlis Bergs,  Beatrise Blūma, Markuss Bumbu , Kārlis Eglītis, Undīne Una Heidemane, Veronika 

Jociene, Estere Juzupa, Ieva Mažeika, Agneta Plāciņa, Patrīcija Špaka, Mihails Kristians Zagorskis
12.c klasē - Roberta Grēta Andersone, Agnese Auziņa, Elīza Ance Beņislavska, Natālija Budžāne, Ričards Bulavs, Jānis Straume
12. d klasē - Rūdolfs Pēteris Bumbieris , Arina Čičko, Dāvis Dāvids Eleris, Evija Kreba,  Karīna Krūmiņa, Sofija Bella Ķeruže, Keita 

Ķīnasta, Mārtiņš Leimants , Maija Ose, Ričards Rūja, Anastasija Šarakova , Alise Vindiga
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KAS ir KORU KARI? KAS ir ne TĪRĀS DEJAS?

Silva Laure 11.b

Tradīcija, tradīcija, tradīcija. 
Vai tā ir stabilitāte mūsu tik strauji 
mainīgajā pasaulē, vai enkurs, kurš 
neļauj progresēt tālāk - sasniegt ko 
vairāk?

Tauta spēj saglabāties cauri 
labam un sliktam ar to, ka atceras 
sevi, savu valodu un vēsturi. 
Tādējādi šīs zināšanas tiek nodotas 
no paaudzes paaudzē, lai tās 
varētu turpināt savu ceļu tālāk. 

Valoda mainās. Kā fonētiski, tā 
saturiski.

Vēsture papildinās. Šodiena 
nudien ir rītdienas vēsture.

Un tradīcija… turpinās? 
Papildinās,  Mēs bieži aizmirstam, 
ka viss šajā pasaulē ir plūstošs. 
Tradīcijas virpuļo un mainās. 
Kļūst lineāras, kvadrātainas un 
cilindriskas. Tajā skaitā, arī viss, kas 
norisinās mūsu ģimnāzijā šobrīd. 
Viszināmākās tradīcijas ir divas - 
neTīrās dejas proģimnāzistiem (7. - 
9. klase)  un Koru kari ģimnāzistiem 
(10. - 12. klase)

“Pastāvēs tas, kas mainīsies” 
(Rainis)

neTīrās dejas
Dejot ir māksla, dejot ir skaisti. 

Vai skaistums ir noteiktībā un 
kārtībā? Ne obligāti, bet noder 
arī. Otrā semestra sākumā lielu 
daļu proģimnāzistu un audzinātāju 
prātus pārņem domas par to, kā 
vislabāk iemācīties ča-ča-ča, Vīnes 
valša vai citu deju soļus. Kā no 
šī mācību procesa ko labu iegūt 
skatītājiem un visiem pārējiem 

iesaistītajiem, bet galvenokārt - 
skolēniem.

Katru gadu skolēnu līdzpārvalde 
“Kodols” aktīvi strādā pie afišām, 
dodas vērienīgos sponsoru 
meklējumos un citās aktivitātēs, lai 
pasākums kļūtu pamanāms. Šīs 
ziņas nonāk līdz skatītājiem, tiem 
tiek paziņots par pasākuma datumu 
un citām detaļām. Viss ārpusējais 
tiek sakārtots. Iekšēji skolā 
norisinās viens liels mudžeklis. 

Tikko tikai sapratām, starp 
kādiem deju stiliem mums jāizvēlas.

Cenšamies 
sarunāt 
tērpus.

Vai 
mums vajag 
horeogrāfu?

Youtube 
taču arī labas pamācības!

Es taču nemāku dejot, kājas iet 
greizi!

Un kas tik vēl ne. Katrā 
skolēnā rosās jauna dzirkste. 
Ar satraukumu, adrenalīnu, 
apņēmību un dažbrīd arī slinkumu. 
Tie iemācās pierunāt viens otru 
uzstāties, motivēt kādu, kuram viss 
jau līdz “brošai”. Pats svarīgākais, 
tie, klasesbiedru tuvuma un 
skolas telpu drošībā, iemācās 
aptvert adrenalīnu, kas plūst cauri 
asinīm, uzstājoties, atrādot sevi, 
iemācīto, aptverto, apzināto. Kā 
turēt acis vaļā prožektoru gaismās. 
Kā iekustināt to, kas pirms tam ir 
atradies vienā pozīcijā. Kā atrast 
savu ķermeni - savu deju. Jā,  
skolēns var mācīties specifisku 
horeogrāfiju cik vien viņš vai viņa 
vēlas. Vienalga uz skatuves viss 
būs tāds, kā ķermenis pavēlēs. 
Mēģina ko jaunu, attīstot savu 
izpratni par kultūru, kustību un 
sevi. Tas ir kas tāds, kas Liepājas 

Valsts 1.ģimnāziju padara par skolu 
nākotnei.

Pati esmu piedalījusies šajā 
pasākumā jau piecus gadus. Trīs 
kā dalībniece un divus kā skatītāja. 
Un, lai arī koncepts pasākumam ir 
un paliek tas pats - tā izpildījums 
un grandiozitāte mainās katru 
gadu. Izpildījuma maiņa ir dabīga 
un paredzama, bet nereti rodas 
jautājums par šo grandiozitātes 
maiņu - kam tas tiek darīts? Vai tas 
maz ir vajadzīgs?

Cilvēks ir radīts tam, lai 

progresētu. Viss vienmēr attīstās. 
To sakot, arī šī pasākuma 
aspektu attīstība ir tikai vēl viens 
rādītājs tam, ka Liepājas Valsts 
1.ģimnāzijas  jauniešiem ir svarīgs 
tas, ko un kā viņi iemācās. Viņi ir 
gatavi ņemt jau iepriekšējo skolēnu 
iedegto lāpu un nest to tālāk, vēl 
augstākās virsotnēs. Tas nav šovs, 
tā ir progresija. Tā ir vēlme pēc kā 
jauna - pēc attīstības. Pirmsākums 
proģimnāzistu skatuves dzīvei.

Arī šogad, Covid-19 pandēmijas 
ietvaros, skolēni mācījās dejas, 
veidoja priekšnesumus ar saviem 
klasesbiedriem, veidojot šī gada 
sava veida hibrīd-neTīrās dejas. 
Izeja ir vienmēr, alternatīvais ir 
nākotnes jaunais.

Koru kari
Svētki, kuros varam savdabīgi 

novērtēt Latvijas vietējo mūzikas 
scēnu - komponistus, dzejniekus, 
dziedātājus un grupas. Dziedot, 
aranžējot, spēlējot - radot!

Šī tradīcija aizsākās 2010. 

Vai skaistums ir noteiktībā un 
kārtībā?

Ģimnāzists vasarā

Elizabete Alise Auza, 10.b

 Sveicu visus, kas pārvarējuši šo izaicinošo un 
pārbaudījumu bagāto mācību gadu! Šis mācību gads 
tik tiešām bijis piedzīvojumiem bagāts. Beidzot esam 
nonākuši pie mūsu tik ļoti gaidītajām un pelnītajām 
brīvdienām trīs mēnešu garumā. Bet ko tad tagad 
darīt? Kā šos trīs mēnešus pavadīt bez skolas, bet 
lietderīgi? Protams, svarīgākais ir atpūsties. Atpūtu var 
apvienot arī ar ceļošanu un savu hobiju pilnveidošanu. 
Vienmēr pastāv variants vasarā strādāt, ja nu galīgi nav 
iespējams nosēdēt mierā. 

 Atpūta ir mums ir vitāli nepieciešama. Ja mūsu 
ķermenis un prāts nav atpūties, tas nespēj funkcionēt 
tā, kā paredzēts. Tāpēc vasarā noteikti ir jāatrod laiks 
atpūtai, neskatoties uz blakus nodarbēm. Aizej uz jūru 
pasauļoties, paguli mājās un noskaties kādu filmu, 
izlasi kādu grāmatu, gatavo ēst. Iespējas ir daudz, 
tikai jāatrod sev tīkamākā, lai atpūta tik tiešām būtu 
baudāma un patīkama. 

 Lai arī ceļot šobrīd ir sarežģītāk nekā ierasts, 
tāda iespēja joprojām pastāv. Protams, tā nav tik 
droša, taču var ceļot tepat pa Latviju un baudīt Latvijas 
skaisto dabu un paslēptās pērles. Noteikti iesaku 
kādā siltā vasaras dienā aizbraukt uz Irbes ieteku jūrā, 
Akmensraga bāku, Usmu Nabas, Gulbju un Ziloņa 
ezeriem. Ceļošana ir ierobežota, bet tikai mēs paši 
izlemjam, kā mēs to mainām vai izmantojam. 

 Arī skolas laikā ir iespēja nodarboties ar 
sev iecienītiem hobijiem, taču vasarā to var darīt 
vairāk un spēcīgāk. Tiem, kuri savu sirdslietu vēl nav 
atklājuši, iesaku vasaru izmantot kā lielisku laiku, lai 
izpētītu dažādās opcijas, kuras piedāvā Liepājā un tās 

apkārtnē. Piemēram, dažādi sporta pulciņi- veikošana, 
vindsērfings, kaitošana, sērfošana, klinšu kāpšana, 
airēšana, burāšana, loka šaušana, makšķerēšana 
u.c. Ne vienmēr hobijam jābūt sportiskam. Var arī 
nodarboties ar mākslas darbu radīšanu- pērļošanu, 
gleznošanu, rotaslietu radīšanu, māla trauku 
veidošanu, u.c. Es ceru, ka visiem šovasar atradīsies 
laiks saviem hobijiem un to izmēģināšanai.

 Darbs vasarā ir lieliska alternatīva tiem, kuri  
nevar nosēdēt mierā. Darba iespējas ir ļoti plašas gan 
Liepājā, gan tās apkārtnē. Ja paša spēkiem darbu 
neizdodas atrast, pastāv iespēja pirms mācību gada 
beigām pieteikties vasaras darbiem, kurus nodrošina 
pilsētas pašvaldība. Vasaras darbi, manuprāt, ir lieliska 
iespēja izpētīt dažādas profesijas, nopelnīt naudiņu, 
iemācīties par sava laika un finanšu plānošanu. Tā 
ir lieliska iespēja satikt jaunus cilvēkus un komunicēt 
ar tiem, jo visbiežāk vasarā darbiniekus meklē tās 
iestādes, kuras pašas ir atvērtas tikai vasaras laikā, 
peļņu gūstot no tūristiem, kuri apmeklē Liepāju.

  Vasara ir pietiekami gara, lai tajā paspētu 
visu: gan atpūsties, nedarot neko, gan nopietnāk 
pievērsties hobijiem gan atrast darbu un nopelnīt savu 
naudu. Laika pietiks visam, galvenais to lieki neizšķiest 
domājot un baidoties, jo vasara ir laiks, kad mēs 
atslābstam, aizmirstam bailes, ejam un darām. 

 Novēlu ikkatram ģimnāzistam un ģimnāzijai 
piederīgajam skaistu, siltu un piedzīvojumiem bagātu 
vasaru! Nebaidieties no piedzīvojumiem un krājiet 
pieredzi, lai, atkal atgriežoties skolā, ir ko pastāstīt 

klasesbiedriem un draugiem!



 KLIEDZIENS   6 7   Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas žurnāls

D
ZĪ

VE
 S

K
O

LĀ gada skolēnu Parlamenta un viņu 
prezidenta Jura Krugļikova vadībā. 
Tajā laikā Latvijas televīzijas 
pasaulē aktuāla bija pārraide ar 
tādu pašu nosaukumu “Koru kari”, 
kurā piedalījās 7 kori - viens no 
katras lielās Latvijas pilsētas, 
un sacentās ar dziesmu sirdī - 
muzicējot. Raidījumā piedalījās arī 
divi skolēni no mūsu skolas, kuri 
bija tā laika Parlamenta sastāvā. 
Vēloties šo ideju realizēt arī 
mazākos apmēros, bet ar tikpat 
lielām ambīcijām, Liepājas Valsts 
1.ģimnāzijā tika ieviests pasākums 
- Koru kari.

Šie svētki ģimnāzistu dzīvēs 
kļūst aktuāli katru pavasari. 
Katrai klasei tiek piešķirta krāsa, 
kura viņus atšķirs no pārējiem. 
Izpildītājs, albums vai tematika. 
Tie cildina apziņu par Latviju kā 
dziedātāju tautu. Lai arī kāds 
būtu katra balss tembrs un lampu 
drudzis, visi sarosās, viens otru 
atbalstot, un izpilda kādu skaistu 

skaņdarbu vai miksējumu no 
vairākiem.

Šāda pasākuma koncepts 
ar neizsīkstošām vērtībām 
un acīmredzamo skolēnu 
uzstāšanās spēju attīstību ir kā 
perfektā formula, ar rezultātu - 
daudzspējīgu, tālredzīgu jaunieti. 

Starp citu, arī neTīro deju 
idejas aizsākums ir meklējams 
tieši Koru karu darbībā. Tā laika 
Kodola pārstāvji iedvesmojās no šī 
pasākuma un vēlējās izveidot ko 
tādu, kas gan palīdzēs skolēniem 
iekustināt savus skatuves 
muskuļus, kā arī kopumā pavērs 
cilvēkus dejai.

Koru karu 2021 ietvaros tika 
veidotas intervijas ar dažādiem 
šai tradīcijai nozīmīgiem cilvēkiem 
- žūrijas locekļiem, skolotājiem, 
mentoriem un, galvenokārt - 
dalībniekiem. Dzejniece un mūziķe 
Maija Kalniņa, ilggadēja žūrijas 
pārstāve un muzikālā mentore 

dažādām klasēm, kādā no tām 
piebilda: “Veidojiet Koru karus tā, 
lai tie ir jums pašiem, nevis kādam 
citam”, un tieši ar šo domu Koru 
kariem ir jādodas tālāk nākotnē. 

Koru kari mainīsies un 
pārveidosies, bet galvenā būs 
un paliks to pievienotā vērtība - 
jaunieši ar daudz pārliecinātāku 
skatu uz dzīvi, savām spējām, 
esamību un ķermeni.

Tradīcijas skolā un ārpus tās ir 
tas, kas veido sabiedrības apziņu. 
Komūnas sajūta, draugi, kolēģi, 
ģimene un prieks, bēdas, raizes, 
šaubas, eiforija un mīlestība. Tam 
visam ir jāļaujas. Tā ir daļa no 
mums, un mēs esam daļa no tās. 
No dzīves, sabiedrības un tautas 
pieredzes - tradīcijām, kuras mūs 
virza  uz priekšu, bet atgādina par 
pirmsākumiem.

Ļaujies tam!

D
ZĪVE SK

O
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Mana divpadsmitā klase

Kad šo rakstu, ir divdesmit septītais 
aprīlis. Koru Kari 2021 bija nu jau 
pirms četrām dienām, un principā 
viss, kas man šobrīd ir atlicis, ir 
trīs galvenie eksāmeni, par kuriem 
šķietami ir runāts ne tikai visu šo 

mācību gadu, bet arī visus 
iepriekšējos.

Eksāmenu stress savā ziņā 
man ies secen, jo rezultāti 
lielā mērā man nav svarīgi 
– universitātē esmu jau 
ticis un pēc pāris mēnešiem 
(godīgi sakot, vēl jau īsti nezinu, 
vai sanāks iespēja uzreiz jau tur 
doties, ņemot vērā situāciju) 
došos uz Nīderlandi, lai apgūtu 
mākslīgo intelektu Radboudas 
universitātē Nijmēgenā. Tiesa gan, 
neizslēdzu, ka tas varētu mainīties 
– iepriekšējā izdevuma ietvaros 
uzzināju, ka ne vienmēr viss notiek 
tā, kā ir ieplānots.

Atgriežoties šeit un tagad, 
eksāmenu stress jau nedaudz tāpat 
būs, taču daudz, daudz mazākā 
formā, kas man sniedz iespēju 

mierīgi atskatīties uz to, kas šogad 
noticis, nevis pārlieku uztraukties 
par to, kas tikai vēl būs.

Kas tad īsti šogad ir noticis? Pēc 
pāris mēnešpauzes pagājušā gada 
1.septembrī atgriezāmies pie 
mācībām klātienē ar cerību, ka 
varbūt tomēr mums nebūs tā, kā 
iepriekšējiem divpadsmitajiem. 
Bija. Un kā vēl. Pienāca rudens 
brīvlaiks, un oktobrī sekmīgi 
atgriezāmies pie saviem ekrāniem 
un mājām, kurās tad vēl lielākoties 
atrodamies arī šobrīd. 

Nemācēšu teikt, kāpēc, bet, otro reizi aizejot 
attālinātajā procesā, nebiju vairs tik motivēts un visu 
darošs kā pirmajā reizē. It 
kā jau vajadzētu būt otrādi, 
zinot to, ka šī gada rezultātus 
redzēšu papīrā, kurš man 
nāks līdzi visu manu darba 
gaitu laikā.
Lai tur vai kā, centīšos par tik 
bēdīgām lietām kā atestāta 
atzīmēm nerunāt. It īpaši šādā laikā, kad tik bieži 
mēdzam iekrist negatīvās domās vai nespējam rast 
ko pozitīvu. Kaut kas labs jau tomēr šogad ir noticis! 
Šogad ar pāris parlamentāriešiem diezgan veiksmīgi 
palaidām skolas podkāstu. Vienu brīdi aizcīnījāmies 
līdz teju Top 100 podkāstiem Latvijā (!), taču šobrīd 
esam nedaudz no šiem lauriem atkāpušies. Bet tas 
jau nav tik svarīgi. Galvenais, ka ir izveidojies kas 
paliekošs, kas turpināsies arī pēc mums (vismaz tā 

gribētos domāt, ņemot 
vērā to, cik daudzi 
parlamentārieši ir 
izteikuši vēlmi šo lietu 
turpināt). Drīz vien uz to 
varēšu skatīties nu jau no 
malas, taču ar lepnumu, 
ka biju to skaitā, kas 
aizsāka šo kustību. 
Podkāsta komandas 
starpā bieži jokoju, ka 
palikšu šeit līdz augusta 
vidum, jo ir vēl daudz 
epizožu, kuras vēlētos 
ierakstīt. Nedaudz ceru, 
ka tā arī notiks, lai tā 
sauktā pirmā sezona tiktu 
novadīta godam.

Šogad notika arī Koru 
Kari! Lai arī ir neliela vilšanās par to, ka vidusskolā 
piedzīvoju tikai vienus īstus Koru Karus, esmu patiesi 
priecīgs par to, ka tie notika šogad, neskatoties uz 
visiem šķēršļiem un problēmām. Ar klasesbiedriem 
veiksmīgi arī tajos piedalījāmies, pēc tam saņēmām 
atzinības no daudziem, kas tiešām sasildīja sirdi un 
sniedza pamatīgu prieka devu gan tiešraides laikā, 
gan arī pēc tās. Galu galā izpelnījāmies arī žūrijas 
nomināciju “Mīlošākais koris”. Nav ne mazākās 
nojausmas, kā. Nav arī ne jausmas, kā nonācu līdz 
solo dziedāšanai priekšnesumā, bet, ja ir viens 
gads, kad šādi riskēt, tad tas noteikti ir tas gads, kad 
tas nav jādara dzīvē, jo tad es pavisam noteikti to 
neuzņemtos. Pieļauju, ka man arī neviens to neļautu 
darīt :D Sākums bija diezgan akmeņains, taču pēc 
video iesniegšanas ar mums sazinājās Jēkabs Ozoliņš, 
kas pusotras stundas laikā parādīja, ka arī es, cilvēks, 
kas ļoti izmisīgi centās no dziedāšanas izvairīties un 
kurš kādu brīdi (ar kādu brīdi es domāju vairākus 

mēnešus) neapmeklēja mūzikas stundas, jo bija 
jādzied uz atzīmi, spēj dziedāt kaut cik pieņemami. Jau 

atkal jāsaka, ka nav ne mazākās 
nojausmas, kā.

Par ģitāras spēlēšanu runājot, to 
kā hobiju uzņēmos oktobrī, kad 
sākām mācīties attālināti. Vēl 

viena laba lieta, kas divpadsmitajā klasē notikusi. Sāku 
arī spēlēt šahu ka hobiju mājsēdes laikā. Lai arī šobrīd 
pats vēl esmu pirmklasnieka līmenī, daudz sekoju līdzi 
pasaules labākajiem un skatos ļoti daudz spēļu.

Lai arī katrs savās mājās, man liekas, ka mūsu klase 
šogad mistiski pamanījās palikt saliedētāka kā vēl 
nekad. Iemācījāmies novērtēt to laiku, ko pavadām 
kopā, jo šogad tā ir ļoti maz. Pēc pāris mēnešiem 
mūsu ceļi šķirsies, taču es patiešām ceru, ka viņiem 
viss izdosies.

Kāda tad īsti bija mana divpadsmitā klase? Nu, 
kaut kāda tāda. Kaut ko nedaudz iemācījos, kaut 
ko nedaudz apguvu, nedaudz arī atstāju kaut ko 
paliekošu ģimnāzijā. Man šī vieta būs kaut kur dziļi, 
dziļi sirdī vienmēr, un es ģimnāzijai vienmēr būšu 
pateicīgs, jo bez tās es nebūtu ne kripatiņa no tā, kas 
tagad esmu. Ja tā mani vēl kādreiz sauks, darīšu visu, 
lai atsauktos.

Laikam jau šis ir arī mans pēdējais raksts “Kliedzienā” 
kā skolēnam. Baigi emocionāli centīšos neizplūst 
(laikam jau par vēlu), bet paldies arī par šo iespēju 
nedaudz izpausties un ielikt kaut kādas savas domas 
Word dokumentā.

Uz drīzu tikšanos, cerams! :)

Emīls Ozoliņš 12.a 

...liekas, ka mūsu klase šogad 
mistiski pamanījās palikt saliedētāka 

kā vēl nekad...

bez tās es nebūtu ne kripatiņa 
no tā, kas tagad esmu...
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Skolotājs – ne tikai ģimnāzijas skolēna 
mācību procesa un skolas ikdienas neatņemama 
sastāvdaļa, bet arī cilvēks ar savu viedokli un 
pieredzi.

Ģimnāzijas durvis šajā mācību gadā ir atvēruši 
vairāki talantīgi un zinoši savas nozares speciālisti. 
Arī daiļrades cienītāja, skolotāja, lektore, autore 
un gluži vienkārši magnētiska personība Sandra 
Okuņeva ir kļuvusi par daļu no ģimnāzijas 
aizraujošā kolektīva. Iepazīstot skolotāju, rodas 
vēlme kļūt par septītās klases skolēnu un smelties 
iedvesmu literatūras un teātra māsklas tālākai 
izzināšanai. 

Sandra Okuņeva par sevi vēsta:
Esmu Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas teātra 

mākslas skolotāja, jau vairākus gadu desmitus 
pasniedzu retorikas un bērnu literatūras kursus 
Liepājas Universitātē, pētu bērnu literatūras un 
kultūras jautājumus. Esmu vairāku rakstu autore. 
Mana pamatprofesija ir latviešu valodas un 
literatūras skolotājs, filoloģiskā izglītība bakalaura 
un maģistra līmenī iegūta Liepājas Universitātē 
(toreiz – pedagoģiskajā institūtā),  esmu beigusi 
teorētiskās studijas literatūrzinātnes doktorantūrā 

Daugavpils Universitātē.

Kā Jūs iepazīstinātu ar sevi, ja šī būtu mūsu 
pirmā stunda pie Jums?

Esmu apļa kvadrāts. Vai kvadrātaplis. Kādā 
personības izpētes testā centos atrast savu atbilstību 
cilvēku dalījumam divos tipos: kvadrāti – pragmatiskie un 
racionālie, apļi – radošie. Manī sadzīvo abas šīs formas: 
patīk skaidra sistēma, precīza struktūra, bet šī patikšana 
iet roku rokā ar radošu brīvību, darbības juceklīgumu, 
emocionalitāti. Tātad: labdien, jums nāksies sadarboties ar 
cilvēku – kvadrātapli!

Kā izlēmāt kļūt par pedagogu?
Skolas bērna sapņi. Kā daudziem, kad ļoti iepatīkas 

kāds skolotājs. Man tāda skolotāja bija, kad mācījos 5. vai 
6. klasē, – Ināra Palapa. Jauna, sirsnīga, ar interesi par 
skolēniem. Ļoti man patika. Rakstīju sacerējumus par to, 
kā man patiktu darboties ar bērniem, biju laimīga, saņemot 
no viņas grāmatu kā dāvanu pirmizrādē. Jau apzināta 
izvēle bija pēc vidusskolas beigšanas: humanitārās 
zinātnes, māksla, kultūra.

Kad Jūs sapratāt, ka vēlaties saistīt savu dzīvi 
ar literatūru/teātri/mākslu?

Saikne ir bijusi vienmēr: vecāki, lai gan nenāca 
no mākslas vides (abi strādāja metalurgā), bija lieli 
grāmatnieki, mājās bija ļoti daudz grāmatu, tika abonēts 
bezgala daudz dažādu periodisko izdevumu. Mēs gan 
bijām liela ģimene, katram bija savas intereses, kas 
jāapmierina. Vecāki darbojās Metalurgu Tautas teātrī. 

Kad mācījos 2. klasē, stundā ienāca bērnu 
dramatiskā kolektīva vadītāja Vita Pētersone, meklējot 
jaunus dalībniekus savam kolektīvam. Sāku piedalīties 
dramatiskajā pulciņā, kas tagad izaudzis par Liepājas 
Bērnu teātri, vēlāk darbojos arī Liepājas Tautas teātrī. 

Režisorei Vitai Pētersonei ir īpaša 
nozīme manā dzīvē, jo tieši viņas 
vadībā sākās mana iejušanās teātra 
pasaulē un tāda kā kultūrizglītība. 
Līdzīgi kā daudziem citiem, kas 
izgājuši viņas bērnu teātra skolu. 
No turienes izauga arī vēlme un 
lēmums stāties teātra klasē.

Ar ko nodarbojaties brīvajā 
laikā?

Lasu, klausos mūziku, braucu ar 
riteni, cenšos uzturēt dzīvu saikni 
ar meitām un mazbērniem, runājos 
ar draugiem un piedalos Liepājas 
Tautas teātra iestudējumos.

Tā kā esat 
literatūrzinātniece, kāds ir 
Jūsu uzskats par grāmatu 
lasīšanas nozīmi skolēna 
ikdienā?

Par to jau ir tik bezgala daudz 
runāts un rakstīts, ka neko jaunu 
pateikt es nevaru. ĻOTI LIELA! 
Ļoti. Atgādināšu tikai, ka pasaulē 
lasītprasme tiek vērtēta kā viena no 
mūsdienu cilvēka pamatprasmēm. 
Protams, runa ir par jēgpilnu 
lasīšanu, nevis tikai tehniski apgūtu 
procesu. Ja proti saprātīgi lasīt 
(jebkuru tekstu), vari kritiski novērtēt 
citu teikto, formulēt savu viedokli, 
patstāvīgi mācīties un pilnveidoties. 
Kurā profesijā vai darbības jomā 
šodien tas nav svarīgi?

Kā Jūs izvēlaties grāmatas, 
ko lasīt, no plaši pieejamā 
grāmatu klāsta? Un kuru 
autoru darbi ir Jums 
iecienīti?

Vienu vai dažus iecienītākos 
autorus būtu grūti nosaukt, bet man 
ir bezierunu mīlestība un cieņa 
pret visu, ko dara un rada Inese 
Zandere. Viņas spēja vienkāršībā 
atklāt pasaules plašumus un 
dziļumus ir grūti atkārtojama.  

Lasu ļoti daudz. Dažādas 
grāmatas. Daļu no tām veido 
darbam nepieciešamais: 
pētījumi par literatūru un kultūru, 
daiļliteratūra (Latvijā katru gadu 

tiek izdots ap simt oriģinālgrāmatu 
bērniem un jauniešiem, divtik 
tulkojumu. Jāsaprot, kādi procesi 
turpinās, kas rodas jauns.). Lasu 
arī redzesloku paplašinošus 
tekstus periodiskajos izdevumos 
“Domuzīme”, “Teātra Vēstnesis”, 
“KDi” un rakstus interneta vietnēs 
Satori.lv, Kroders.lv  u.c. Šis 
ieradums un arī vajadzība ir manu 
augstskolas laika pasniedzēju 
iedibināts: lasīšanu uztvert kā 
nozīmīgu daļu no sava darba, no 
profesionālās pilnveides. Nesen 
izlasīju Līvijas Dūmiņas apjomīgo 
viena aktiera radošās darbības 
raksturojumu “Artūra Skrastiņa 
Spogulija”.

No daiļliteratūras mani saista labi 
uzrakstīti teksti, kas atklāj cilvēka 
daudzšķautņaino dabu. Pēdējā 
laika spilgtākos iespaidus devušas 
vairākas grāmatas: amerikāņu 
autores Taras Vestoveres 
”Izglītotā”, igauņu rakstnieka 
Andrusa Kivirehka “Zilais ragainais 
dzīvnieks”, Jurgas Villes “Sibīrijas 
haiku” – komiksa formā uzrakstīts 
stāsts par izsūtījumu. Ir ļoti daudz 
labu grāmatu. Svarīgi ir atrast tām 
laiku. Tikko pabeidzu lasīt latviešu 
autora Andra Kalnozola “Kalendārs 
mani sauc”. IZCILA! Izklaidei – 
detektīvromāni. Esmu aizrautīga. 
Nevaru apstāties. Tāpēc bieži 
neļauju sev tos lasīt. 

Cik tuvu esat teātrim 
savā būtībā? Vai pirms 
pandēmijas apmeklējāt 
teātri? Ja apmeklējāt, tad 
kura izrāde Jums visspilgtāk 
ir palikusi atmiņā?

Teātris ir daļa no manas dzīves. 
Atļaušos citēt teikumu no tikko 
izlasītās A. Kalnozola grāmatas: 
“.. ja runa ir par teātri, es kaut 
kā baigi uzvelkos.” Protams, ka 
apmeklēju. No Liepājas teātra 
repertuāra maz ir neredzētā. 
Piedzīvoju pēdējo pirmspandēmijas 
izrādi Liepājā – Bernarda Sleida 
melodrāmu Sergeja Ščipicina režijā 
“Nākamgad tai pašā laikā”. Iegāju 

Lielajā dzintarā, kamēr vēl valdība 
diskutēja par turpmāko, bet, kad 
beidzās izrāde, bija jau pieņemts 
lēmums par ierobežojumiem 
un manā telefonā drūzmējās 
studentu īsziņas “Ko rīt darīt?”. 
Pavasarī ierobežojumu laikā 
pamanījos noskatīties dažādus 
digitālos piedāvājumus: Elmāra 
Seņkova iestudēto izrādi “Irānas 
konference”, kas tika piedāvāta 
ierakstā, tiešsaistē liepājnieku 
izrādi “Mēness neredzamā puse” 
un Valmieras teātra tik emocionāli 
iedarbīgo “Visas labās lietas” ar 
brīnišķīgo Mārtiņu Meijeru (šī luga 
ir iestudēta arī Liepājas teātrī, tikai 
gaida atļauju tikties ar skatītājiem) 
u. c. Pasaulslavenās E. Loida 

Vēbera rokoperas «Operas spoks» 
iespaidi bija ļoti spilgti par spīti tam, 
ka grandiozais iestudējums jāskatās 
datora ekrānā. Aprīlī tāda iespēja 
bija, pateicoties mūzikas autora 
tiešsaistes iniciatīvai “The Show 
Must Go On”, kad visā pasaulē 
varēja noskatīties šo un citus E. 
L. Vēbera populāros mūziklus. 
Kad noteikumi bija brīvāki, rudenī 
noskatījos visas trīs jaunās 
izrādes Liepājas teātrī: “Dēmons”, 
“Saviļņojums”, “Malыš”. Atšķirīgi, 
bet ļoti labi iestudējumi.

Daļu no manas saiknes ar 
teātri veido arī tas, ka kopš 
sākumskolas laikiem darbojos 
amatierteātrī, trīs gadus mācījos 

Rebeka Zvirbule 11.c

Šogad ģimnāzijas saimei ir pievienojušies vairāki jauni un mērķtiecīgi 
skolotāji, kuri ar savām zināšanām un vielas pasniegšanas metodēm palīdzēs 

veiksmīgāk apgūt mācību vielu skolēniem gan pamatskolā, gan vidusskolā. 
Saime ir kā ģimene, kurā ir svarīgs GODS, LEPNUMS, VIENOTĪBA un 

ATBILDĪBA, tāpēc skolas avīze izveidoja rubriku „Iepazīsti jauno skolotāju” 
, kas ļaus iepazīt jauno mācību spēku tuvāk un atklās interesantas lietas par 

viņiem.

Kvadrātapļa cilvēks 
Intervija ar teātra mākslas skolotāju Sandru Okuņevu
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teātra klasē Valmieras Viestura vidusskolā, kurs daudz 
nodarbību vadīja Valmieras teātra aktieri un režisori. 
Rakstu scenārijus un veidoju uzvedumus Liepājas 
Dzejas dienu pasākumiem, vadu pasākumus. Ir bijusi 
bagātinoša sadarbība ar dažādām kultūras personībām 
– dzejniekiem un rakstniekiem, aktieriem, mūziķiem, 
māksliniekiem, pētniekiem. 

Kas tieši teātra mākslā ir īpašs, kas atšķir to 
no citiem mākslas veidiem?

Tas nu gan ir grūti atbildams jautājums... Dzīvošana 
darbībā. Domāju, īpašais ir tas, ka teātris ir sintezējoša 
māksla, tā apvieno tekstu, mūziku, kustību, vizuālo 
mākslu.  

Kā, Jūsuprāt, skolēni pilnveidojas, apgūstot 
teātra mākslu?

Vispusīgi pilnveidojas. Šis mācību priekšmets dod 
iespēju ne tikai padziļināti iepazīt vienu no mākslas 
veidiem, bet arī attīsta tādas mūsdienu sabiedrībā 
ikvienam nepieciešamas prasmes un spējas kā drosmi 
paust savas domas, uzstāties, prasmi sadarboties, 
radošumu un vēl, un vēl... Bet vissvarīgākā , manuprāt, 
ir teātra spēles cilvēkmācība. Iespēja iepazīt sevi, 
mēģināt saprast citus.

Kādi ir lielākie izaicinājumi, mācot pavisam 
jaunu priekšmetu pamatskolā - “teātra 
māksla”, ņemot vērā, ka šis ir arī Jūsu 
pirmais gads ģimnāzijā?

Izsvērt nepieciešamo. Un apvienot ar interesanto. 
Ļauties radošajai brīvībai.

Cik viegli vai grūti Jums bija iejusties 
ģimnāzijas (šobrīd attālinātajā) vidē?

Esmu no tiem cilvēkiem, kas lēnīgi iejūtas jebkurā 
jaunā vidē un tā pa īstam spēj atbrīvoties tikai starp 
labi zināmiem cilvēkiem. Katra mācību gada sākums 
ir grūts. Bet ģimnāzijā ļoti daudz tiek domāts un darīts, 
lai kolēģi, kas pievienojas skolotāju kolektīvam, justos 
labi un kļūtu par tā daļu. Nu jau varu teikt, ka esmu gan 
apradusi ar jauno situāciju, gan iepazinusi lielāko daļu 
no kolēģiem un septīto klašu skolēnus jau varu saukt 
par savējiem. 

Kādus pozitīvos un negatīvos aspektus 
Jūs spējat identificēt attālinātajā mācību 
procesā?

Jaunu prasmju apguve, komunikācijas iespēju 
paplašinājumi būtu galvenie ieguvumi. Negatīvie 
aspekti, manuprāt, saistīti ar klātienes saskarsmes 
trūkumu. Teātra mākslā, kur fiziska darbošanās un 
cilvēciskais kontakts ir tik ļoti svarīgs, attālinājums 
būtiski ietekmē mācības. Pat deformē. Bet attīsta 
radošumu, jo jāpielāgojas apstākļiem. Cik daudzreiz 
esmu sev teikusi: šo nevar izdarīt attālināti, bet 
padomājot tomēr atrodas piemērots risinājums. Kolēģu 
idejas ir tik iedvesmojošas!

Tā kā esat gan lektore universitātē, gan 
skolotāja pamatskolā, vai Jūsu sadarbība 
ar katru no šīm divām vecuma grupām 
prasa citādāku pieeju?

Prasa, prasa. Nepārtraukti par to jādomā. Par 
pusaudžu uztveri, interesēm. Kāds puisis 1. semestra 
darba novērtējumā ierakstīja, ka skolotājai nevajadzētu 
būt tik nopietnai.  Nemitīgi meklēju līdzsvaru starp 
radošu vieglumu un atbildību par gana nopietnajiem 
mācību mērķiem. 

Pēc Jūsu pieredzes, ko jāpaspēj izdarīt 
pirms vidusskolas beigām?

Iegūt labus draugus. Un mācīšanās pieredze 
noteikti nenāktu par ļaunu.

Vai Jums ir kādi ieteikumi skolēniem, kā 
padarīt savu attālināto mācību ikdienu 
krāšņāku?

Būt atvērtiem jaunajam un raudzīties uz 
attālinātajām mācībām kā uz radošu izaicinājumu. 
Humors palīdz. Vairāk smaidiet!

Vai Jums ir dzīves moto? Ja ir, tad, kā tas 
skan?

Šodien būt labākam cilvēkam nekā vakar.

Kāds būtu Jūsu novēlējums ģimnāzijas 
skolēniem un skolotājiem?

Radošumu visās darbības jomās! 

Undīne Heidemane 12.b

Dzirkstelīte sirdī jeb mesties nezināmajā 
Marta Rozentāle, mūzikas un 7.C klases skolotāja

  Cilvēks, kurš nepārtraukti 
grib pilnveidoties un pieņemt 
jaunus izaicinājumus. Marta jau 
no mazotnes ir aizrāvusies ar čella 
spēli. Mūzika un māksla ir ievīta 
katrā viņas solī. 

7.c klase atklāj: „Covid-19 
ierobežojumu dēļ mums vēl nav 
sanācis kārtīgi iepazīt mūsu klases 
skolotāju, taču noteikti varam teikt, 
ka viņa ir izpalīdzīga, atbalstoša, 
nebļauj uz mums, respektē mūsu 
viedokli un vēlmes, atvērta jaunām 
idejām. Mēs visi piekrītam tam, 
ka visforšākais ir tas, ka skolotāja 
mums neuzspiež dziedāt mūzikas 
stundās.”

Kā Jūs vienā teikumā 
raksturotu savu personību 
un dzīvesstilu?

Esmu radoša, līdzjūtīga un 
sirsnīga. Atslēgas vārds dzīves 
stilam - brīvība.

Vai Jums ir vēl kāda 
nodarbošanās ārpus skolas, 
ja, jā, tad kāda?

Es strādāju Liepājas pilsētas 2. 
mūzikas skolā par čella skolotāju. 
Esmu tetovētāja salonā. Piedalos 
dažādos muzikālos projektos, gan 
privātos, gan publiskos. Piedalos 
dažādos studiju ierakstos, teātra 

izrādēs, pa retam mēdzu arī 
sadarboties ar Liepājas Simfonisko 
orķestri. Covid-19 ierobežojumi arī 
man liedz pilnvērtīgi strādāt savās 
pamata nodarbošanās, tāpēc, lai 
izmantotu laiku lietderīgi, savus 
spēkus pārbaudu konditorejas 
lauciņā, iestājoties LVT.

Kā uzņemat enerģiju un 
atpūšaties no dienas steigas?

Šķiet, ka man atpūta vairāk 
saistās ar darbības maiņu. Šobrīd 
jūtos nedaudz iestrēgusi. Brīvajā 
laikā man patīk skriet gar jūru, 
jo tas mani piepilda, bet šobrīd 
slinkums ņem virsroku pār to. 
Mēdzam ar ģimeni braukt uz kādu 
citu pilsētu, ņemot līdzi riteņus, jo tā 
interesantāk, ātrāk un aktīvāk varam 
iepazīt katras pilsētas skaistumu. 
Protams, arī man mēdz būt „halāta 
dienas”, kurās es palieku mājās un 
neko nedaru.

Vai Jums sagādāja grūtības 
izdomāt ko un kā darīsiet 
pēc vidusskolas? Kādu 
ieteikumu/atziņu Jūs varat 
ieteikt 12. klašu skolēniem 
pirms galējās  izvēles? 

Nedaudz bija pēc 9. klases, jo 
man bija jāizvēlās starp mākslas vai 
mūzikas skolu. Izvēlējos turpināt 
mācības mūzikas vidusskolā, jo 
iepriekš jau biju 9 gadus apguvusi 
čella spēli, kas mani aizrāva. Es ne 
mirkli nenožēloju, ka izdarīju šādu 
izvēli. Pēc mūzikas vidusskolas 
absolvēšanas es iestājos Jāzepa 
Vītola mūzikas akadēmijā. Vēlāk 
arī piepildīju savu bērnības sapni, 
pabeidzot mākslas vidusskolā 
ilustratora nodaļu. Darba bija daudz, 
bet man to izdevās visu apvienot. 
Kāds gudrs mākslinieks reiz teica, 
ka secība, mūzika un māksla, var 

notikt, bet otrādi gan ne! Pilnīgi tam 
piekrītu!

12. klases skolniekiem es 
kādreiz būtu ieteikusi sekot 
saviem sapņiem, bet šobrīd iesaku 
ņemt vērā jau iepriekš minēto, 
bet arī izvērtēt savas profesijas 
pieprasījumu, izaugsmi un peļņas 
iespējas.

„Sportistiem un mūziķiem 
ir grūti saprasties un 
būt draugos, jo tās ir 
divas dažādas pasaules.” 
Stereotips vai patiesība? Kā 
Jūs to vērtētu?

Manuprāt, tas ir stereotips! 
Mums īsti nav ko dalīt, ja nu vienīgi 
skatītāju uzmanību. Dažreiz es 
aizdomājos, kāpēc uz mūzikas 
konkursiem un mūzikas balvas 
pasniegšanu cilvēki nedodas, 
to publiski vērot, bungu un 
dažādu uzmundrinošu saucienu 
pavadījumā. Klasiskā mūzika ir 
nozare, kuru cilvēks nemaz līdz 
galam nespēj izprast, novērtēt 
un baudīt, ja nav zināšanas šajā 
jomā. Daudzi uz klasiskās mūzikas 
koncertiem dodas tikai savas 
inteliģences statusa apliecināšanas 
dēļ, kaut arī klasiskā mūzika viņus 
garlaiko. Populārā mūzika un sports 
ir diezgan vienlīdzīgi. Vienkāršajai 
tautas masai! Protams, arī sporta 
sacensībās sēž sportisti, kuri to 
visu izprot daudz dziļāk un uz to 
neskatās kā vienkāršs vērotāji, 
bet izprot procesu, nevis tukši 
atbrīvojas, bļaujot no uzkrātajām 
emocijām. 

Kā Jūs vienā teikumā 
raksturotu mūsu skolu un 
skolēnus?

Skola ir skaista! Ļoti sakopta 
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vide, superīgs un atsaucīgs 
kolektīvs. Ir skaidras vērtības. 
Skolēni ir ļoti radoši, gudri un 
interesanti!

Kā Jūs jūtaties ģimnāzijā, 
vai ātri spējāt iejusties 
jaunā vidē?

Pārsteidzoši labi! Ļoti atsaucīgs 
kolektīvs. Daudzi jauni pienākumi, 
kurus  vajadzēja iemanīties pildīt. 
Mācīties un vēlreiz mācīties!

Kā Jūs izdomājāt jau 
pirmajā gadā ģimnāzijā 
savus spēkus pārbaudīt 
klases skolotājas lauciņā?

Šeit atbilde būs vienkārša! 
Piedāvāja, un es pieņēmu 
piedāvājumu. Uzdrīkstējos!

Viena lieta, kas Jums ir ļoti 
mīļa ģimnāzijā, kāpēc?

Tā kā pati esmu ģimnāzijas 
absolvente, gan tikai pamatskolas, 
ir prieks redzēt, kā šie gaiteņi un 
kabinetu noformējums ir mainījies 
līdz nepazīšanai! Manā mācību 
periodā, tas izskatījās diezgan 
drūmi. Tikai ēka vienmēr likās 
ārkārtīgi skaista. Redzu, ka tur 
ir ieguldīts pamatīgs darbs, lai 
jaunatnei būtu prieks un vēlme šo 
skolu izvēlēties! Ļoti liels prieks par 
ģimnāzijas izaugsmi un attīstību.

Kāds ir Jūsu iecienītākais 
ēdiens pusdienās „mājas 
ēdnīcā”?

Man ļoti garšo kartupeļu 
pankūkas, bet gatavoju tās reti. 
Garšo arī dažādi salāti, zaļie zirnīši 
un cūku pupas. 

Kā Jūs sevi raksturotu no 
skolēnu skata punkta?

Grūti iedomāties! Skatoties 
uz mūsu dialogiem, šķiet, ka viņi 
ir sapratuši, ka esmu pacietīga, 

atsaucīga un skarbums man 
īsti nepiemīt! Vienmēr esmu 
uzskatījusi, ka vecums nav 
noteicošais, cieņai ir jābūt 
abpusējai!

Vai jebkurš cilvēks var 
skaisti un pareizi dziedāt, 
vai šāda spēja piemīt tikai 
izredzētajiem? Pamatojiet 
savu viedokli!

Es domāju, ka var jebkurš, 
bet viss ir attiecīgi jātrenē. Viss 
ir atkarīgs no motivācijas 
un treniņu daudzuma. Ja 
nemaldos, tad Elvisam 
Preslijam visi pedagogi 
teica, ka viņš nekad 
nedziedās, bet spīts un 
apņēmība veda pie karaliska 
iznākuma. 

Vai arī tiešsaistes 
mūzikas stundās 
skolēniem ir jādzied? 
Kāpēc? 

Skolēni ir kautrīgi, tāpēc 
es neuzspiežu dziedāt. Zoom 
stundās skaņa nāk ar nobīdi, 
tāpēc tas būtu liels izaicinājums. 
Mācāmies notis, dažādas nošu 
atslēgas un bungājam dažādus 
ritmiskos zīmējumus. 

Vai pēc mūzikas gaumes var 
spriest par cilvēka raksturu, 
personību? Pamatojiet savu 
viedokli!

Ja tā nopietni, zinot sev 
pazīstamus cilvēkus un zinot viņu 
muzikālo gaumi, nedomāju gan. Tas 
drīzāk raksturo dvēseles stāvokli, 
ne cilvēka raksturu.

Kāds, jūsuprāt, ir skolotāju un 
skolēnu galvenais pluss, mācot un 
mācoties tālmācībā?

Skolotāja – skolēni netrokšņo un 
neizrādās.

Skolēna – individuālāka pieeja.

Kā ārkārtas situācijā 
palikt pozitīvam un 
dzīvespriecīgam?

Neskatīties ziņas! Labi, joks! 
Jokot un smaidīt! Galu galā, nav jau 
karš! Jā, ir daudzas neskaidrības 
un nebūšanas, bet domāju, ka 
mūsu senči ir izgājuši cauri daudz 
trakākām epizodēm un laika 
periodiem.

Viena atziņa no šī neierastā 
ierobežojumu laika?

Tas īsti neattiecas uz manu 
nozari, bet domāju, ka daļa biroju 
darbinieki turpinās strādāt attālināti! 
Mūzikā diemžēl tembrs, skaņas 
kvalitāte, dinamiskās zīmes vai 
saspēle sāk tikt izslēgtas no 
prasībām. 

Kāds ir Jūsu dzīves moto?
Dari, ko vari!

Kāds ir Jūsu novēlējums 
kolēģiem un skolēniem?

Veselību, prieku un izaugsmi! 
Reiz man kāds prasīja, lai saku, 
ko vēlos sagaidīt no nākotnes, un 
es, neiespringstot par atbildi, teicu, 
laimīgu dzīvi! Tad man visu laimīgo 
dzīvi aizēnoja pretjautājums - lūdzu, 
sīkāk! Definē, kas Tev ir laimīga 
dzīve! Tā bija viela pārdomām!
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veids, kuras pamatā ir vārdu un 
ritma mijiedarbība. Vārdi tiek savīti 
kopā, lai veidotu skaņas, attēlus 
un idejas, kuras varētu būt pārāk 
sarežģītas vai abstraktas, lai tās 
tieši aprakstītu.

Pirmo reizi es lasīju dzeju, kad 

biju pavisam maziņa, ja pareizi 
atceros - tas bija Ziemassvētkos. 
Man vienmēr patika visos 
Ziemassvētku pasākumos tikt pie 
dāvaniņas, kuras maksa bija tikai 
viens  jauks dzejolītis. Kad paliku 
lielāka un sāku iet sākumskolā, tad 
dzejas lasīšana un mācīšanās no 
galvas bija obligāta un uzspiesta, 
bet arī tad man patika šis process. 
Dzejas krājuma un dzejnieka 
izvēlēšanās, ilgā meklēšana, lai 

atrastu dzejoli, kurš nav pārāk garš 
un sarežģīts. 
Es parasti jutos 
ļoti lepna, ja 
mani izvirzīja 
uz skolas 
skatuves runas 
konkursiem, 
jo tad es jutu 
gandarījumu no 
šī procesa.

 Pirmie 
dzejnieki, kurus 
es  zināju, bija 
Ojārs Vācietis 
un Imants 
Ziedonis. 
Manuprāt, šie 
dzejnieki ir katra 
bērna pirmie 
priekšstati par to 
– kas ir dzeja. Kaut arī šie ir pirmie 
dzejnieki, kuri lika man iemīlēties 

dzejā, es sevi 
ierobežoju. Atceros, 
ka domāju par dzeju 
kā par četrrindītēm 
ar atskaņām. Šādi 
es lēnām attālinājos 
no dzejas, jo tā vairs 

nešķita tik interesanta. Man svarīgi 
bija gūt labu atzīmi literatūrā. Mans 
dzejas redzes loks bija ļoti šaurs un 
naivs, jo tolaik es dzeju neizpratu.

 Taču, sākoties vidusskolai, 
es vēlējos atrast kaut ko savu. Es 
gāju uz skolas bibliotēku un meklēju 
iedvesmu, kura mani aizveda 
pie dzejas plaukta. Tur es satiku 
Katrīnas Rudzītes dzeju, kura man 
parādīju to, ka dzeja ir daudz vairāk 
kā tikai atskaņas. Un ar to es sāku 

savu iemīlēšanās ceļu. Manā ceļā 
es iepazinu 
dažādus 
dzejniekus, 
kā Knutu 
Skujenieku, 
Ingu Gaili, 
Edvīnu 
Raupu u.c. 
Bet vislielāko 
iespaidu  man 
atstāja kāds 
dzejnieks, kura 
dzeja mani 
ir saistījusi 
vairākus 
gadus – Jānis 
Tomašs. 
Viņš ir viens 
no retajiem 
latviešu 

dzejniekiem, kurš izceļas no 
pārējās mūsdienu latviešu dzejas 
ar precīzo, vienkāršo dzīves, 
personīgo pārdzīvojumu attēlojumu, 
tādējādi veidojot savu “vīrišķīgo” 
dzeju. Līdz pat šodienai es atceros, 
kādā sajūsmā es biju, pirmo reizi 
lasot dzejas krājumu “Melnie darba 
cimdi”. 

 Es esmu ļoti reti dzirdējusi, 
ka kādam mana vecuma cilvēkam 
patiktu rakstīt vai lasīt dzeju. Man 
šķiet, ka viņi baidās no emocijām. 
Tāpēc jaunieši nemāk izrādīt savas 
jūtas, jo izvairās meklēt patiesību 
vietā, kura liekas bezjēdzīga. Dzeja 
ir kā emocija.  

Dzejas mīlestība
Daniela Skvorcova 12.a

...jaunieši nemāk izrādīt savas 
jūtas, jo izvairās meklēt patiesību...
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Mīlestība – Kultūra
Alise Anspaka 12.c

Sveiks, ģimnāzist, absolvent, 
skolotāj un lasītāj! Tā kā es mācos 
12.klasē un ir jau maija beigas – 
drīz vien man būtu jāsper pirmais 
solis jaunajā – pieaugušo dzīvē. 
Melotu, ja teiktu, ka šis lēmums 
man nākas viegli. Pavisam noteikti 
nē. Patiesībā, vienīgā skaidrā lieta 
ir tā, ka vēlos dzīvi noteikti saistīt 
ar kultūras un mākslas pasauli. 
Es noteikti neesmu viens no tiem 
cilvēkiem, kas varētu justies brīvi 
zinātnes vai eksakto priekšmetu 
profesijās. Es ticu, ka šāda situācija 
ir gadījusies arī kādam no jums. It 
īpaši, ja esi mācījies Liepājas Valsts 
1. ģimnāzijā un apmeklējis stundas 
pie mūsu fizikas skolotāja, tad ne 
reizi vien esi dzirdējis, ka veidot 
savu nākotni kultūras virzienā ir 
ļoti muļķīga un neizdevīga doma, 
jo kultūra taču ir tik nepieprasīta, 
tajā nevar nopelnīt un atrast darbu. 
Atzīšos, ka šie apgalvojumi mani 
nobiedēja ne pa jokam, tomēr ar 
laiku man tas lika jautāt – vai tiešām 
tas ir viss? 

Man negribas ticēt, ka kultūra 
ir joma, kurā tik nereāli būtu atrast 
darbu, ņemot vērā, ka tā būtībā 
veido visu mūsu ikdienu. Iespējams, 
neesi nemaz to ievērojis. Kino, 
TV pārraides, mūzika, mediji, 

teātris, semināri, koncerti, festivāli, 
reklāmas, radio, pat pieminekļi, 
kuriem katru dienu ej garām, utt. 
– tas viss ir zem jēdziena kultūra. 
Un zem katra uzskaitītā piemēra 
atrodas neskaitāmi daudz profesiju 
– producenti, asistenti, mūziķi, 
grima mākslinieki, gleznotāji, 
arhitekti, scenogrāfi, horeogrāfi, 
operatori, gaismotāji, utt. Vai tiešām 
būtu tik neiespējami atrast arī savu 
stūrīti šajās jomās?

Man apkārt ir diezgan daudz 
kultūras darbinieku, un tas, ko 
varu apliecināt savām acīm, šie 
cilvēki nekad nesēž, rokas klēpī 
salikuši. Patiesībā viņiem pat bieži 
vien dikti grūti iet ar kāda laiciņa 
izbrīvēšanu savām darīšanām. 
Tomēr, lai saprastu sīkāk, nedaudz 
apspriedos ar savu māsu un manu 
personīgo iedvesmas avotu Martu 
Anspaku, kura arī ir Liepājas Valsts 
1.ģimnāzijas absolvente. Viņas 
pirmais solis, beidzot vidusskolu, 
spēra iekš Rīgas Stradiņu 
universitātes, mediķos.

 Marta stāsta: “Pēc 
pamatskolas nolēmu iestāties 
Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā, jo 
zināju, ka tur tiek piedāvāts ķīmijas-
bioloģijas novirziens. Biju jau no 
bērnības izdomājusi, ka vēlos 
būt ārsts vai tieslietu medicīnas 
eksperts, vai arī psihiatrs. Un, ja 
man godīgi jāsaka, tad šī doma man 
radās bērnībā, saskatoties “CSI 
Miami” un citus detektīvseriālus. 
Tā bija jau no sākta gala tāda 
bērnības utopija. Nekas cits man 
arī nebija nācis prātā, jo nevarētu 
teikt, ka pamatskolā tiktu sniegts 
pietiekami informācijas par to, 
kādas profesijas ir un ko vispār 
tālāk varētu darīt. Viss, kas sniedza 
ieskatu, bija dažādas filmas un 
seriāli, kas arī likās ļoti interesanti, 

un nešķita, ka šie televīzijas 
piemēri varētu būt maldīgi. Tā arī 
iestājos ģimnāzijā un mācījos savu 
bioloģiju un ķīmiju, kad 12.klasē pie 
mums skolā atnāca mana klases 
biedra mamma, kura ir karjeras 
konsultante. Viņa mums lika pildīt 
personības testus. Ļoti interesanti 
bija tas, ka vairākiem cilvēkiem no 
manas klases, īpaši meitenēm, 
arī man, rezultāti dalījās 50/50 – 
mākslas/kultūras puse un zinātniskā 
puse. Izrādījās, ka mēs visi ar šiem 
rezultātiem tā arī jutāmies iekšienē 
– dilemma par to, uz kuru pusi 
doties. Karjeras konsultante man 
arī uzdeva jautājumu, ko es par to 
domāju. Atceros, ka atbildēju, ka es 
jau ļoti gribētu kaut ko darīt kultūrā, 
bet man tas liekas nereāli un ka tur 
jau nekā nebūs, ko es tur darīšu utt. 
Lai gan sapratu, ka jau tajā brīdī 
es nerunāju ar saviem vārdiem un 
domām, bet burtiski citēju to pašu, 
ko man bija stāstījuši cilvēki, kuri 
centās mani pārliecināt, ka kultūra 
nav laba ideja. Patiesībā tas bija 
viens no lielākajiem iemesliem, 
kādēļ iestājos RSU – sabiedrības 
lielais spiediens un viedokļi par to, 
ka kultūra nav pelnoša nozare. Un 
interesantākais bija tas, ka, uz to 
atskatoties, saprotu, ka visi, kuri 
man stāstīja, ka kultūras nozare 
ir muļķīga ideja, bija cilvēki, kuri 
vispār nav pat tuvu šai nozarei, 
cilvēki, kuriem nav ne jausmas, kas 
ietilpst zem jēdziena kultūra. Viens 
no iemesliem arī bija tas, ka kultūra 
ir tik plaša nozare, ka to ir ļoti grūti 
aptvert,  un man nebija ne jausmas, 
ko tad tieši es būtu gribējusi darīt 
šajā jomā. Es zināju, ka nemāku ne 
zīmēt, ne muzicēt, ne dejot. Skola 
pietiekami nesniedz ieskatu kultūras 
pasaulē, lai izprastu, kas tajā vispār 
iekļaujas. Liels pluss  ģimnāzijai ir 
tas, ka skolā norit diezgan daudz 
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T kultūras pasākumu, kā arī tiek veidots ikgadējais 
radošo darbu krājums “Laiks nekur nepazūd”, 
vairākās skolās nav pat tik daudz kultūras.

 Nonākot RSU, man nebija nekāda plāna B. Ātri 
vien sapratu, ko nozīmē mācīties medicīnu – tu esi 
labs, ja labi iekal grāmatas vielu, bet no tevis kā 
no cilvēka pienesums īsti nav nekāds. 
Šajā jomā nav vajadzīgs nekas no 
tava individuāla skatījuma vai domām. 
Tas bija fakts, kuru man bija visgrūtāk 
pieņemt, bija tāda sajūta, ka es, it kā 
no tās grāmatas iemācoties, kļūstu 
gudrāka un zinošāka, bet es kā cilvēks 
un kā personība vienkārši atrados 
stagnācijā. Nejutu, ka ar mani notiek 
personīga izaugsme un attīstība, jutos it 
kā man būtu sasietas rokas un priekšā 
nolikta grāmata, tas arī padarīja mani 
ļoti nelaimīgu. 

Pēc pusotra gada pavadīšanas 
RSU pieņēmu lielu lēmumu atgriezties 
Liepājā. Biju ļoti nobijusies un nepārliecināta, jo 
man nebija nekādas pieredzes vai zināšanu par 
kultūru. Tomēr nodomāju, ka man nav, ko zaudēt un 
ir jāmēģina kas jauns. Tajā laikā zināju, ka Latvijas 
Kultūras akadēmija piedāvā audiovizuālās mākslas 
programmu, kurā bija vairākas specializācijas 
– montāžas režisors, operators, producents. 
Nezināju, ko no šiem vēlos, bet zināju, ka man tur 
jātiek iekšā. Man šķita, ka tikt iekšā šajā skolā ir 
nereāli, jo parasti šīm programmām ir nepieciešama 
iepriekšēja pieredze. Kā arī LKA nepieciešami 
iestājeksāmeni, kas man likās vienkārši nereāli, 
bet tad man viss ļoti organiski saslēdzās, jo LKA 
uzņemšana šajā programmā bija tikai pēc 2 gadiem. 
Tad nolēmu iestāties Liepājas Mākslas, mūzikas un 
dizaina vidusskolā, kurā ir iespējams profesionālo 
programmu iziet 2 gadu laikā, ja esi pirms tam 
jau pabeidzis vidusskolu. Tad nu nolēmu iestāties 
multimediju programmā. Šī bija mana pirmā skola, 
kur sapratu, ka esmu īstajā vietā. Uz skolu cēlos 
ar prieku, mājasdarbus nekavēju un mīlēju to, ko 
daru. 2 gadu laikā izveidoju savu port folio  un 
tiku iekšā LKA. Tagad man šķiet pilnīgi smieklīgi, 
ka biju iedomājusies, ka es varētu būt ārsts. Tā 
vispār neesmu es. Es esmu pa gaisiem, un man 
tas patīk, LKA arī ir skola, kura noteikti raksturo 
mani kā cilvēku un personību. Tomēr es galīgi 
nenožēloju, ka biju RSU, jo tas man ir sniedzis 
brīnišķīgu perspektīvu par to, kā ir darīt, ko tu mīli, 
un kā ir darīt kaut ko, kas tev riebjas. Šī pieredze 
man vienmēr liks no sirds novērtēt to, ko daru un kur 
esmu.

Runājot par darba iespējām kultūrā, es pieļauju, 
ka Liepājā ar to ir daudz grūtāk, bet, piemēram, 

Rīgā viss notiek. Piedāvājumu ir daudz, un darba 
ir daudz. Varbūt cilvēkiem šķiet, ka šajā nozarē 
tev ir jābūt ļoti daudzpusīgam un dažādam, 
tomēr, manuprāt, ir ļoti noderīgi atklāt tieši savu 
konkurēto nišu un sekot tam, kas tev sanāk viegli 
un labi, nevajag censties aptvert pilnīgi visu. Vajag 

koncentrēties uz savu lietu, 
jo tieši tas tevi padara par 
ekspertu savā jomā. Vēl viens 
iemesls, kādēļ daudziem 
varētu šķist, ka kultūrā ir grūti 
atrast darbavietu, ir tādēļ, ka 
šajā jomā darbs tāpat vien 
pie tevis neatnāk. Ļoti lielu 
lomu spēlē esošie kontakti, 
komunikācija un tava esošā 
pieredze. Šī ir joma, kur jābūt 
drosmīgam un autentiskam, 
par savu vietu ir jācīnās. 
Cilvēkam jābūt aktīvam un 
ārpus savas “kastes”, kā arī 

cilvēki bieži vien neaptver, cik tieši plaša ir kultūra 
un māksla. Katra reklāma, žurnāls, fotogrāfijas utt. 
– tā visa ir kultūra. Aiz katras reklāmas, piemēram, 
atrodas desmitiem cilvēku – kāds, kas regulē 
krāsas, formas, tekstu, apslēpj psiholoģiskos trikus 
utt. Cilvēkiem tiešām jāpaplašina savs redzesloks, 
lai izprastu šo kultūras un mākslas pasauli un kādas 
profesijas zem tās slēpjas.”

Uzklausot, kāda ir kultūras un mākslas pasaule 
Martas acīm, vēlējos, lai viņa pastāsta sīkāk, kāda ir 
viņas ikdiena šajā jomā.

“Kad mācījos vēl LMMDV, uzsāku darbu 
uzņēmumā Giraffe360 par datorgrafiķi, kur strādāju 
fotošopā ar fotogrāfijām. Uzsākot mācības LKA, 
turpināju darbu šajā uzņēmumā, bet tiku pārcelta 
uz Rīgas filiāli. Tagad pēc 2 pavadītiem gadiem 
šajā uzņēmumā, vairs nestrādāju ar fotogrāfijām, 
bet nu jau palīdzu izstrādāt šī uzņēmuma standartu 
un tamlīdzīgi. Viena no foršākajām lietām ir tā, ka 
LKA mācību procesā iekļaujas arī filmu skatīšanās, 
kultūras pasākumu apmeklēšana un tml., kas 
paplašina manu kontaktu loku un liek arī augt kā 
personībai. Arī esošo kontaktu dēļ nākas saņemt 
diezgan daudz projektu piedāvājumu, kuros 
varu iegūt ļoti noderīgu profesionālo pieredzi un 
praksi. Mans ikdienas ritms noteikti ir ļoti mainīgs 
un nepatstāvīgs. Ir dienas, kuras sākas 8.00 un 
beidzas 17.00. Man ir ļoti daudz naktsmaiņu, nereti 
sanāk doties gulēt 6.00 no rīta un tad atkal ceļos 
10.00, lai dotos atkal filmēt. Bieži vien RedBull ir 
mans labākais draugs. Katra diena ir ļoti dažāda 
– ir dienas, kad varu 24h būt mājas un mācīties, 
un ir dienas, kad 24h varu neatrasties mājas, bet 
gan filmēšanas laukumā. Man tas ir ideāls un ļoti 
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aizraujošs variants, jo man patīk, ka mans grafiks ir 
nemitīgi mainīgs un neparedzams. Es izbaudu to, 
ka visu laiku esmu kustībā. Tas gan ir diezgan liels 
izaicinājums, savienot darbu, mācības, filmēšanas 
projektus un sesiju, kas strauji tuvojas, tomēr arī 
plānošana ir liela māksla, kas jāapgūst. ”

Tā kā Marta ir metusi dažnedažādus līkločus, 
lai beidzot nonāktu īstajā vietā, vēlējos noskaidrot, 
vai, viņasprāt, vidusskola pietiekami spēj nostiprināt 
zināšanas par kultūru, lai iestāšanās augstākās 
izglītības iestādēs, kuras specializējas kultūrā, 
noritētu veiksmīgi?

“Noteikti nē! Vidusskolās lielākoties tiek 
pasniegta mūzika un vizuālā māksla, un nevarētu 
teikt, ka šīs mācības būtu pasniegtas ļoti spēcīgi. 
Tieši pretēji. Kā jau es teicu, kultūra 
un māksla ir anormāli plaša industrija 
un joma. Vidusskolā ir grūti pat izprast 
šīs jomas nozīmi, ja viss, ar ko tā 
tiek saistīta, ir mūzika un vizuālā 
māksla. Lai iestātos tajā pašā LKA, 
ir nepieciešams port folio un ļoti svarīgi ir ne tikai 
teorētiskās zināšanas, bet gan praktiskās. ”

Šeit diemžēl man jāpiekrīt Martai. Arī es 
neuzskatu, ka vidusskola sniedz pietiekamu ieskatu 
kultūras un mākslas pasaulē. Protams, tagad, kad 
esam beidzot nonākuši līdz kompetenču izglītības 
modelim un skolēnu stundu sarakstu ir papildinājuši 
jauni kultūras priekšmeti, rezultātus tomēr jutīsim 
ilgtermiņā, un tas neizslēdz faktu, ka izglītības 
modelis vēl aizvien būtu jāattīsta un jāuzlabo, un 
cerams, ka kultūrai par labu. Vēlos uzsvērt vienu 
lietu, ko stāstīja mana māsa. Ja tu esi viens no tiem 
jauniešiem, kurš dziļi sirdī zina, ka ir kultūras un 
mākslas cilvēks, bet esi iesprostots konstruktīvā 
ģimenes vai draugu lokā, tad, lūdzu, izlauzies! 
Neklausies cilvēkos, kuriem nav ne jausmas, par 
ko viņi runā. Neklausies no mehāniķa, kā pareizi 
gleznot, un neklausies no gleznotāja, kā pareizi 
salabot motoru. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi – dzīvot sev, 
ne citiem.

 

 Mācoties ģimnāzijā, man palīdzēja 2 lietas 
-  saprast, ka es esmu kultūras cilvēks. Pirmā bija 
parlaments. Koru kari, Ziemassvētku labdarības 
koncerti un citi pasākumi, kuru organizēšana bija 
Parlamenta rokās, sniedza nelielu ieskatu un 
sajūtu – draivu, kas pārņem, atrodoties mākslas 
virpulī. Otra lieta bija Kultūras Kanona konkurss. 

Šis konkurss bija ļoti patīkams un interesants 
veids, kā apgūt Latvijas kultūras pamatus, kas 
noteikti noderēja ne vien pašam konkursam, bet 
gan paplašināja manas zināšanas, ko izmantoju 
arī latviešu valodas, literatūras stundās un pat 
eksāmenos. Šis konkurss, protams, norisinās 
tikai saistībā ar Latvijas kultūru un tās vērtībām, 
tādēļ nevajag uzskatīt, ka arī tas ir viss, ko kultūra 
piedāvā, tomēr šī konkursa ietvaros iespējams 
pieredzēt daudz interesantu pavērsienu un 
notikumu. Tas noteikti ir pirmais solis, kā droši sākt 
izzināt kultūru un tās pasauli, kā arī izzināt tieši 
Latvijas vēsturi un pūru.  Iegooglē “Latvijas Kultūras 
kanons”, tu būsi pārsteigts, kas atrodas zem 
jēdziena kultūra. 

Kultūra un māksla 
– tā ir misija. Tā nav 
industrija, kurā nereti 
sanāk kļūt miljonāram. 
Tas ir portāls, caur 
kuru tu sniedz pasaulei 

mieru, nemieru, mīlestību, naidu. Tās ir visas tās 
lietas, kuras liek tev kaut ko just. Lai strādātu šajā 
industrijā, tev ir jābūt tev un patiesajam “tev”. Tādēļ 
jau tik daudzi baidās no šim profesijām, jo tās nav tik 
primitīvas un bezpersoniskas. Šajās profesijās nav 
iespējams tēlot to, kas neesi, nav iespējams nejust 
līdzi un vienkārši būt. Kad tu esi kultūrā un mākslā 
– tā ir drosme uzdrošināties just, uzdrošināties darīt 
un būt sev. Tā ir ļoti drosmīga profesija.

 Man tomēr jāatzīst, ka ne Parlaments, ne 
Kultūras Kanona konkurss nav man palīdzējis 
saprast tieši, kas ir tas, ko šajā nozarē vēlos darīt. 
Psihologi stāsta, ka ir labi analizēt savas bērnības 
sapņu darbus un tiem sekot. Tas, ko vēlējies darīt 
bērnībā, tevi padarīšot patiesi laimīgu. Nezinu, vai 
tā ir taisnība, tomēr, kad ar māsu skatāmies mūsu 
bērnības video ierakstus, kurus filmēja tētis, bieži 
vien var dzirdēt Martas mazo balstiņu lūdzamies 
: “Tēti, lūdzu iedod pafilmēt!”. Viņa jau sen bija 
nolēmusi, ka kļūs par operatoru. Man atkal ļoti 
patika gorīties kameras priekšā un spēlēt “raidījuma 
vadītāju”. Arī šodien varu apstiprināt, ka mīlu būt 
kameras priekšā un uz skatuves. Tad jau redzēsim! 
Tas jau ir tas pats labākais – māksla un kultūra ir 
neparedzama, tieši tas ir tas, ko tajā mīlu.

...izbaudu to, ka visu laiku esmu 
kustībā...

PA
R

 N
Ā

K
O

TN
I D

O
M

Ā
JO

T
Caur ērkšķiem uz zvaigznēm jeb kāpēc sevi 
piespiest darīt sarežģītas lietas
Rūta Bucika 11.d 

Kad dzirdu vārdu 
zinātne, uzreiz prātā iztēlojos 
kaut sarežģītu: fizikas formulas, 
ķīmijas eksperimentus, trigo-
nometriju. Īsāk sakot, visas tās 
lietas, kas vidusskolēniem liek 
vēlēties plēst ārā matus un naktī 
pirms kontroldarba liek savā 
istabā klusi šņukstēt. 

Šķiet ļoti interesanti, ka 
tieši es, cilvēks ar tik savērptām 
asociācijām par zinātni, kurš no 
darba un pienākumiem bēg kā 
no uguns, tomēr, skolotāju un 
vecāku iedrošināta, 10. klasē 
izvēlējos rakstīt zinātniski 
pētniecisko darbu un beigu 
beigās kaut kā iemaldījos arī 
valsts kārtā. Tiesa gan, grūtību 
bija pietiekami, taču gandarījums 
par paveikto tās aizēno.

Atzīšos, ka es noteikti 
neesmu perfekts darba autora 
piemērs, taču vienu lietu noteikti 
es zinu. Pētniecisko darbu rakstot, 
pati svarīgākā lieta ir izvēlēties 
tēmu, kas tiešām interesē tev 
pašam, ne mammai, ne tētim, 
pat ne skolotājam. PAŠAM. 
Kaut gan teiciens - “Dari to, 

kas tev patīk un tev nekad mūžā 
nebūs jāstrādā” attiecināms uz 
karjeras izvēli, mana pieredze 
rāda, ka tas savu nozīmīgumu 
saglabā, runājot arī par ZPD 
rakstīšanu. Pētniecība un darba 
noformēšana ilgst aptuveni gadu, 
kas, tiešām negaidīti, sagādāja 
man vislielākās problēmas. 
Skolas darbus darot, ir pierasts 
uzdoto izpildīt un atzinību, kriti-
ku un labojumus saņemt gandrīz 
uzreiz. Diezgan bieži, veicot 
šādus ilgtermiņa darbus, sajūta 
tāda, ka tausties tumsā, un, jo 
ilgāks laiks pavadīts, darbu vei-

cot, jo jūtams lielāks spiediens 
darbam būt kvalitatīvākam.  Ja 
garajam termiņam vēl būtu bijis 
jāpieskaita vienaldzība un nepa-
tika pret darbu, diez vai to vispār 
būtu pabeigusi.

Vēl viens liels klupšanas 
akmens daudziem ZPD auto-
riem (tajā skaitā arī man) ir laika 
plānošanas prasmju trūkums. 
Kad 10. klasē sāku rakstīt dar-
bu, es biju ļoti motivēta un 
pārliecināta, ka vasarā izstrādāšu 
lielāko savu pētījuma daļu. Bet, 
kad pienāca vasara, prioritātes 
tomēr bija citas. Tā nu es attapos 
tikai oktobrī, ar lielāko daļu dar-
bu vēl tikai priekšā. It kā beigās 
jau viss noritēja tīri veiksmīgi, 
bet atskatoties- varbūt ziedot 
tās pāris vasaras dieniņas un 
aiztaupīt stresa pārņemtos va-

karus un negulētās naktis, tomēr 
nebūtu bijis tik slikti.

Uz pozitīvās nots -  es tiešām 
biju pārsteigta, cik darbu veikt 
ir vienkārši un nesarežģīti, kad 
beidzot tajā “iebrauc”. Atceros, 
cik daudz laika pavadīju, skato-
ties tukšā dokumentā, stresojot 
un domājot par to, kas un kā būtu 
jāraksta, tā vietā, lai īstenībā kaut 
ko darītu. Man gribējās, lai mans 
pirmais uzmetums ir arī mans 
pēdējais, lai tas būtu perfekts. Kā 
jau nojaušat, šāda pieeja nekur 
tālu mani neaizveda, veikties 

man sāka tikai 
tad, kad sapra-
tu, ka kļūdīties 
ir neizbēgami.

Ta g a d , 
kad kāds laiciņš 
pēc darba 

pabeigšanas ir pagājis, lai vai 
kā pa ceļam būtu gājis un kāds 
rezultāts bijis, gandarījums par 
padarīto ir milzīgs. Reizēs, kad 
darba rakstīšanā galīgi neveicās, 
es pārmetoši sev uzdevu 
jautājumu: “Kāpēc man šis vispār 
bija vajadzīgs?” Tagad es no-
teikti atbildētu: “Kāpēc? Tāpēc, 
lai pilnveidotu savas radošās, 
kritiskās domāšanas, problēmu 
risināšanas, komunikācijas, lai-
ka menedžmenta un daudz citas 
spējas.” Tagad zinu, cik svarīgi 
pašas izaugsmei ir uzņemties 
papildus iniciatīvu. 

Un varbūt tieši šis darbs 
būs ierosinātājs nākotnē pieņemt 
lielus izaicinājumus un sasniegt 
augstus mērķus.

Atrodi to, ko tev patīk darīt un 
tev nekad nebūs jāstrādā...
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SVēsture viena taloniņa attālumā

Liepāja, tā ir pilsēta, kas iet 
laikam pa priekšu, bet neaizmirst 
pagātni. Pilsēta, kurā jūgendstila 
ēkas atrodas blakus modernām 
jaunceltnēm. Vieta, kur atklāta un 
vētraina Baltijas jūra skar kultūras 
piepildītas pilsētas krastus. 

Bieži saskaros ar šaubu pilniem 
skatieniem, kad sīkāk izklāstu, 
ka patiesībā esmu rīdziniece. 
Jau gaidu jautājumu - kāpēc 
pārvācies? Rīga taču ir lielāka, 
modernākā, labāka! Taisnība jau 
ir, bet Rīgā nav tā, kas ir Liepājā. 
Liepājā varu izstaigāt cauri 
vēsturei aptuveni stundas laikā. 

Pamostos mājā, kurai visai 
drīz apritēs 114 gadu, bet koka 
sienas apspīd šī rīta saule. Noeju 
gar 

baznīcas sāniem, kuras 
zvanu skaņas man bieži kalpo 
kā modinātājpulkstenis un 
atgādinājums par vakariņu laiku. 
Ieelpojot tirgus gaisu, ieeju vienā 
no arhitektoniski visskaistākajiem 
tirgus paviljoniem Eiropā. 
Sasveicinoties ar pārdevēju, 
paveru skatu augšup un redzu 
jūgendstila rotājumus, zem 
kuriem tiek pārdots viss, ko vien 
vajadzētu piknikam. Ar svaigiem 
augļiem un smalkmaizīti somā 
dodos uz autobusa pieturu, lai 
dotos uz pavisam citu pasauli 
– Karostu. Pa ceļam uz pieturu 
ieskatos Annas baznīcā un uz 
īsu mirkli ieraugu baznīcas altāri, 
kas ir lielākais un mākslinieciski 
vērtīgākais baroka koktēlniecības 
darbs Latvijā. Pēc tam, kad esmu 
iekāpusi mazajā 22.minibusā, 

nejauši nokompostrējusi talona 
nepareizo galu un ieņēmusi 
vietu pie loga, skats paveras uz 

tālienē redzamo 
koncertzāli 
Lielais Dzintars 
- vienu no 
modernākajām 
koncertzālēm 

Elizabete Granta 12.a

visā Baltijā. Pēc neilga laika 
jau braucam pāri unikālam 
inženierzinātnes piemineklim – 
Kalpaka izgriežamajam metāla 
konstrukciju tiltam. Rūpīgi 
ieskatoties armijas teritorijā, gar 

acīm paviz Jūras virsnieku saieta 
nams, kura atklāšanas ceremonijā, 
iespējams, pat piedalījies pats 
Krievijas cars Nikolajs II. 

Nu jau esmu pie jūras un 
negribas ticēt, ka šī ir tā pati jūra, 
kuras krastā mazi bērni ceļ smilšu 
pilis un tiek pārdots saldējums. Šeit 
smilšu vietā redzama plaša krāsu 
gamma, veidota no akmentiņiem 
un jūras apbružātiem stikliem. 
Kad kabatas jau līdz pusei pilnas 
ar krāsainiem stikliņiem, dažiem 
dzintariem un interesantiem 
akmeņiem, apsēžos priežu veidotā 
aizvējā. Kājas ir piekusušas, un 
deguns mazliet salst, bet es pilnā 
pārliecībā varu apgalvot, ka esmu 
tur, kur gribu būt. Pilsētā, kurā 
mūsdienīgais sastopas ar vēstures 
vērtībām, vietā, kur cilvēki nebaidās 
no vēja, rada mākslu, mūziku un 
,pašiem to nezinot, iet laikam pa 
priekšu. 

Kā ir būt gudrai - saruna/intervijas ar TV 
konkursa “Gudrs vēl gudrāks” finālistēm
Eva Vītoliņa 11.d

Šogad TV erudīcijas konkursā 
“Gudrs, vēl gudrāks” startēja 
meiteņu trijotne no mūsu pašu 
ģimnāzijas – Tīna Rubeze (10.c), 
Marta Zamarīte (11.d) un Rebeka 
Zvirbule (11.c) – kuras aizstāvēja 
skolas godu arī spēles finālā. 
Šāds gadījums ģimnāzijas dzīvē 
noticis pirmo reizi, tāpēc uzdevām 
meitenēm jautājumus par dalību, 
emocijām spēles gaitā un viņu 
viedokli.

Kādas ir Tavas attiecības 
ar pieredzi šāda veida 
konkursos? Vai esi jau 
piedalījusies iepriekš vai arī 
bijusi kā skatītāja?

Tīna: Senāk, raidījuma 
pirmsākumos, esmu piedalījusies 
šajā spēlē gan kā dalībniece, 
gan atbalstītāja. Kopumā esmu 
piedalījusies daudzās intervijās un 
filmēšanu tapšanās, tādēļ varētu 
teikt, ka attiecības ar publiskiem 
konkursiem un pasākumiem man ir 
labas.

Rebeka: Pirms diviem gadiem, 
pavadot vasaru Rīgā, man radās 
iespēja piedalīties viktorīnā par 

Latvijas vēsturi. Tā kā nesen biju 
mācījusies un uzrakstījusi 9. klases 
vēstures eksāmenu, jutos ļoti 
pārliecināta par savām zināšanām, 
kuras mani tobrīd nepievīla. Bet 
varu pieminēt, ka skatītājas lomā es 
iejūtos katru nedēļu un pat vairākas 
reizes nedēļā. Esmu iecienījusi 
tādas TV spēles kā “Gudrs, vēl 
gudrāks”, “V.I.P.” un “Es mīlu tevi, 
Latvija!”.

Marta: “Gudrs, vēl gudrāks” 
es šogad piedalījos jau trešo reizi, 
taču pieredze bija pilnīgi cita, jo, 
pirmkārt, konkurss notika attālināti, 
otrkārt, biju piedalījusies ļoti sen, 5. 
un 6.klasē, kad biju pavisam maza 
un kautrīga meitenīte.

 Kas Tevi pamudināja 
pieteikties “Gudrs, vēl 
gudrāks?

Marta: Bija vairāki iemesli, 
kāpēc pieteicos. Pagājušogad 
klases biedrs Gustavs lika apsolīt, 
ka to izdarīšu, bija jāgodā solījums. 
Attālināto mācību laikā gribas 
izdarīt kaut ko neierastu, 
lai katra diena nav 
vienāda, protams, arī 
balvas ieinteresēja. Bet 
pēdējais pamudinājums 
nāca no skolotājas 
Signes Bergas, kas 
atgādināja par konkursu. 
Es pieteicos burtiski 
pēdējā mirklī.

Tīna: Noteikti 
pamudinājums pieteikties 
bija karantīnas laiks, kad 
esmu uzsākusi daudzas 
jaunas nodarbošanās un 
šī bija viena no iespējām izmēģināt 
savas zināšanas un intuīciju.

Rebeka: Atklāti sakot, mans 
lēmums pieteikties spēlei bija 

pavisam nejaušs. Atceros, ka 5. 
klasē mans pieteikums dalībai 
spēlē tikai noraidīts, tādēļ vairākus 
gadus apšaubīju savas spējas 
uzrakstīt pienācīgu pieteikumu un 
nokļūt studijā. Kad šogad sākās 
11. klašu pieteikšanās, visi blakus 
faktori harmoniskā mijiedarbībā 
mani pamudināja pārvarēt savas 
bailes izgāzties un beidzot 
pārbaudīt savas spējas TV spēlē 
“Gudrs, vēl gudrāks”. Es domāju, 
ka vēlmei piešķirt pašreizējai 
rutīnai kādu spilgtāku notikumu un 
spēles alternatīvajam formātam, 
kas nešķita vairs tik biedējošs, 
bija nozīmīga ietekme uz manu 
lēmumu. Iekšējā balss teica: “Tev 
nav izvēles, ir jāpiedalās!”.

 Otrpus ekrānam viss 
noteikti šķiet daudz citādāk 
nekā īstenībā. Kas Tevi 
pārsteidza piedalīšanās/
filmēšanas procesā?

Rebeka: Visvairāk noteikti 
pārsteidza tas, ka filmēšanas 

process 
attālināti 
nemaz 
tik ļoti 
neatšķīrās 
no tā, ko 
pēc tam ir 
iespējams 
redzēt 
televīzijā. 
Protams, 
filmēšanas 
process 

ilga vismaz 
3 reizes 

ilgāk nekā gatavais materiāls, 
jo vadītāju teksts bija jāieraksta 
dažkārt atkārtoti, kādam spēles 

Marta  Zamarīte 11.d
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...varu apgalvot, ka esmu tur, kur 
gribu būt...

Piederība
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ko atbildēji nepareizi, tāpēc šobrīd atceros jautājumu 
par to, kur atrodas vislielākie saldūdens resursi. Un nē, 
tā nav vis Antarktīda, bet gan Ziemeļamerika!

 Kādu tēmu jautājumus, Tavuprāt, nākotnē 
būtu nepieciešams spēlē iekļaut vairāk?

Marta: Mani, protams, priecētu vēl vairāk jautājumi 
par bioloģiju, kā arī citām pasaules kultūrām (āziešu un 
latīņamerikāņu īpaši). Bet ir svarīgi arī izzināt Latviju.

Tīna: Manuprāt, vairāk būtu svarīgi iekļaut ne tikai 
jautājumus no dažādiem mācību priekšmetiem, bet 
vairāk saistītiem ar erudīciju un intuīciju. Savā ziņā 
tas spēli vairāk balstītu uz veiksmi, bet, manuprāt, 
nav svarīgi cik daudzas matemātikas formulas tu iekal 
galvā, bet gan kā tu spēj mācību priekšmetus sasaistīt 
ar dzīves situācijām. No skolas mēs izejam ar diplomu, 
kas apliecina mūsu zināšanas mācību priekšmetos, 
bet neviena skolas iestāde nespēj jaunietim iemācīt, 
kā dzīvot patstāvīgi un tikt galā ar dažādiem 
izaicinājumiem un citām problēmām par kurām 
rūpējas pieaugušie, tādēļ šādas iespējas pieteikties un 
apņemties darīt lietas ārpus skolas ir ļoti svarīgas. No 
tā būs kāds ieguvums, kuru iespējams redzēsi tikai pēc 
garāka laika posma.

Rebeka: Tā kā padziļināti gandrīz katru dienu 
mācos fiziku, skolas periodā mana zināšanu pasaule 
vijas ap šo mācību priekšmetu. Man patiktu, ja fizikas 
jautājumi spēlē parādītos tikpat bieži, cik ķīmijas. 
Nekur nav iespējams aizbēgt no eksaktajām zinātnēm, 
tāpēc, manuprāt, būtu tikai interesantāk, ja katra no 
šīm nozarēm tiktu reprezentēta vienlīdzīgi. Mana brīvā 
laika lasāmviela bieži mēdz būt dažādu gadsimtu 
filosofija, tādēļ arī mani iepriecinātu kādi jautājumi 
par ietekmīgiem filosofiem, kas ieņem lielu daļu no 
pasaules un cilvēka attīstības vēstures.

 Vai dalība konkursā Tev ir palīdzējusi 
uzzināt savas stiprās un vājās puses?

Rebeka: Jā un nē. Es pārliecinājos, ka mans 
zināšanu apvārsnis nav tik plašs, lai spētu sniegt atbildi 
uz konkrētajiem jautājumiem spēles gaitā, tādējādi 
uzzinot precīzas lietas, par kurām zinātkāres dēļ es 
varētu pameklēt vairāk informācijas. Es apzinos, ka 
viens jautājums, kas ietver sevī kādu zināšanu loku, 
nevar objektīvi noteikt, vai varu visu šo loku nosaukt 
par savu vājo pusi. Manuprāt, cilvēks pat nevar zināt 
tuvu visam, kas varētu tikt uzdots tik daudzpusīgā 
spēlē, tāpēc, tāpat kā sportā, nostrādā veiksmes 
faktors, kas nereti sniedz spēlētājam nepareizu 
priekšstatu par savām patiesajām spējām.

Marta: Šogad piedaloties konkursā, sapratu, ka 
man vairs nav bail runāt publikas priekšā un es tik ļoti 
neuztraucos par lietām, ko nevaru ietekmēt, piemēram, 

laikā pazuda elektrība, bet citam vājais interneta 
savienojums radīja grūtības pilnvērtīgi piedalīties spēlē, 
taču kopumā spēles formāts deva sajūtu, ka esmu pie 
TV ekrāna, bet šoreiz, pārsteidzošā kārtā, jārunā un 
atbildes ir jāsniedz man.

Marta: Mani patīkami pārsteidza tas, ka patiesībā, 
spēlējot attālināti, tiek dots vairāk laika, lai atbildētu uz 
jautājumiem, nekā tās 5 vai 10 sekundes, ko parāda 
televīzijā.

Tīna: Protams! Raidījums, ko redzam jau gatavu 
TV ekrānos atšķiras no tā, kā norit filmēšanas process. 
Piedaloties spēlē neklātienē, bija uztraukums, ka 
gadīsies kādas tehniskas kļūmes, kas varētu “iegāzt” 
mani spēles laikā, taču par laimi neviena no šīm 
nelaimēm mani nepiemeklēja. Vizītkartes filmēšanas 
process man noteikti nesa pozitīvas emocijas un forši 
pavadītu dienu ar visu filmēšanas komandu, kura 
patiešām bija piepildīta ar interesantiem un radošiem 
cilvēkiem, kā arī šobrīd ir radušās vēl iespējas būt 
kopīgos pasākumos ar Kasparu Ozoliņu. Tāpēc 
uzskatu, ka ir ļoti svarīgi piedalīties pieteikties dažādos 
konkursos un programmās, jo pēc tam vari iegūt 
milzum daudz jaunus kontaktus un iespējas, par kurām 
nekad nebūtu domājis!

 Kāds, Tavuprāt, bija pats āķīgākais 
jautājums?

Tīna: Par pašu āķīgāko jautājumu noteikti būtu 
jāpadomā, bet man visvairāk problēmas sagādāja 
mūzikas un vēstures jautājumi, uz kuriem atbildēju 
minot.

Rebeka: 
Precīzi 
nevarēšu citēt 
jautājumu, bet 
gan pusfināla, 
gan fināla 
jautājumam 
atbilde bija 
Krišjānis. Barons 
vai Valdemārs? 
To nācās izlemt 
man. Bet, pārāk 
ilgi domādama, 
sajaucu šos 
abus cildeno 
vīru uzvārdus 
un atbildēju 
nepareizi. 

Kādam varbūt 
zināt atbildi uz šo jautājumu šķiet pašsaprotami, bet 
mani šie jautājumi abas reizes “noķēra uz āķa”.

Marta: Parasti atmiņā vienmēr paliek tie jautājumi, 

Rebeka Zvirbule 11.c

atbildēšu pareizi, uzvarēšu vai nē, par ko man ir liels 
prieks. Par vājajām pusēm - sapratu, ka kļūstu diezgan 
aizkaitināta, ja lietas notiek lēni un «velkas garumā». 
Man laikam patīk visu izdarīt ātri, lai būtu miers.

Tīna: Dalība konkursā noteikti ir sniegusi man 
iespēju uzzināt savas stiprās un vājās puses, kuras jau 
man bija diezgan skaidras, jau tad, kad pieteicos šim 
šovam, taču bieži vien šādos konkursos ir svarīgi likt 
cerības uz intuīciju un laimi!

 Kā Tev ir ar “lampu drudzi”? Kāda bija Tava 
pieredze piedaloties konkursā neklātienē?

Tīna: “Lampu drudzis” ir mani piemeklējis, bet 
uzskatu, ka tam viegli iespējams tikt pāri laika gaitā 
piedaloties vairākos publiskos pasākumos un intervijās. 
Noteikti sēdēt aiz datora ekrāna arī ir satraucoši, jo 
spēle un jautājumi saglabājas tajā pašā veidā, kā 
dzīvē.

Rebeka: “Lampu drudzis” lielākā vai mazākā mērā 
pārņem teju katru cilvēku šādā situācijā, tādēļ arī es 
neesmu izņēmums. Lai gan man patīk runāt publikas 
priekšā, vienmēr satraukums neaizmirst pavēstīt par 
sevi ar strauju sirdspukstu darbību. Salīdzinot spēles 
situācijas klātienē un neklātienē, varu noprast, ka 
dalībai attālināti piemīt mierīgāka un pazīstamāka 
gaisotne. Skatīties uz sevi un citiem spēles 
dalībniekiem datora ekrānā noteikti ir vieglāk nekā 
gozēties studijā, kur publikā ir redzami gan vienaudži, 
gan skolotāji, kā arī pati filmēšanas komanda.

Marta: Neklātienē, protams, nav tik liels 
satraukums kā studijā, jo tu esi savā istabā, taču 
satraukums ir tik un tā. Viss, ko tu pasaki, pēc tam šķiet 
pilnīgi nesaprotams, nevajadzīgs un muļķīgs, bet G,VG 
filmēšanas komanda ir īsti profesionāļi un spēj izveidot 
jēgpilnu raidījumu no jebkā. Viss ir tikai katra paša 
galvā.

 Kādas spējas, neskaitot zināšanas, noteikti 
ir nepieciešamas, lai veiksmīgi piedalītos 
konkursā? 

Marta: Zināšanas, manuprāt, nav tik svarīgas 
konkursā, kā varētu likties. Daudz vairāk ir jāzina, 
kas notiek pasaulē un jāprot savienot skolā mācīto 
ar reālās dzīves norisēm. Un pats galvenais - tā ir 
veiksmes spēle! Var gadīties, ka jautājumi būs tieši par 
tavām interesēm, var arī gadīties, ka aizmirsīsi pat to, 
ko pilnīgi noteikti zini. Un tas ir normāli.

Tīna: Noteikti ir svarīga cilvēka intuīcija un 
uzdrīkstēšanās nebaidīties zaudēt vai atbildēt 
nepareizi, kā arī tavas komunikācijas prasmes, lai 
aizpildītu anketu un sarunātos ar raidījuma vadītājiem. 
Taču nevar aizmirst cik svarīgi ir priecāties arī par 
konkurentu uzvaru, jo kādu dienu tieši TU pats vari 

uzvarēt, un kuram gan patiktu dzirdē negācijas, no 
saviem konkurentiem?

Rebeka: Attapība, pašpārliecinātība, 
uzdrošināšanās, spēja nepārdzīvot par kļūdām, spēja 
saglabāt mieru - tikai dažas īpašības un spējas, kuras 
man šķiet noderīgas šāda veida pasākumiem. Minēšu, 
ka veiksme arī ir ļoti būtiska, kaut gan tā nav spēja. 
Cik arī ļoti es vēlētos paļauties tikai uz sevi, notikumu 
likumsakarība, atstāj savas pēdas spēles iznākumā. 
Pati pusfinālā piedzīvoju brīdi, kad veiksme bija ar 
mani, bet finālā brīdi, kad veiksmes nebija tuvumā. To 
var just!

 Ko Tu sev vēlētos atgādināt pirms fināla 
kārtas, ja nākamajā gadā būtu iespēja 
piedalīties?

Rebeka: 
Atgādinātu sev 
kārtīgi izgulēties un 
atpūsties, lai prāts 
darbotos labāk un lai 
izbaudītu spēles un 
filmēšanas procesu 
vairāk.

Marta: «Pat ja 
tu neuzvarēsi, es 
lepojos ar tevi, ka tiki 
tik tālu. Un vēl vairāk 
lepojas tavi mīļie. 
Novērtē to!”

Tīna: Noteikti spēles finālu neuztvert, kā grūtāko 
lietu pasaulē, jo pirms fināla biju noskaņojusies ļoti 
grūtiem jautājumiem un izslēgusi tā teikt iespējami 
vieglo atbilžu iespēju.

. Vai plāno pieteikties konkursam arī 
nākamajā gadā?

Tīna: Noteikti plānoju pieteikties konkursam 
nākamgad, jo ir ļoti patīkami, ne tikai pārbaudīt sevi, 
bet arī redzēt, cik daudzi jaunieši Latvijā ir ļoti gudri, 
neatlaidīgi un cenšas sevi pilnveidot, kas noteikti dod 
motivāciju pašam darīt vairāk!

Rebeka: Ja būs drosme, maza noslogotība un 
vēlme izaicināt sevi, tad noteikti arī pieteikšos spēlei 
nākamgad, tā kā tas ir pēdējais gads, kad varu to 
īstenot.

Marta: Pilnīgi noteikti! Centīšos novest līdz 
galam iesākto. Cerams, ka nākamgad finālā varēšu 
sacensties ar saviem klases biedriem (aiziet, 11.d!) un 
citiem ģimnāzistiem.
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Tīna Rubeze 10.c
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Sieviete- vājais dzimums

Karlīna Kalna 10.d

   Mūsdienās arvien vairāk 
cilvēku iestājas par sieviešu 
tiesībām. Arvien vairāk cilvēku 
saprot, ka tomēr sieviešu tiesības 
zināmā mērā tiek diskriminētas, 
par ko vairākkārt ir runājušas 
daudzas sabiedrībā pazīstamas 
personas, kā, piemēram, 
Rūta Beidere Ginsburga un 
Emma Vatsone.

Stereotipiski sievietes 
tiek uzskatītas vājākas nekā 
vīrieši. Kāpēc tā? Kamēr vīrieši 
bija mednieki, sievietes bija 
pulcētājas. Viņas deva dzīvību, 
kamēr vīrieši atņēma dzīvību. 
Vīrieši cīnījās karos, sievietes 
palika mājās, gaidot ģimenes vīru 
atgriešanos, un uzņēmās visus 
vīrieša darbus.

Agrāk sabiedrība ierobežoja 
sievietes gan apģērbā, gan 
uzvedībā, gan profesiju izvēlē. 
Iepriekš tām lika ģērbties tā, 
lai neļautu pat ērti pārvietoties. 
Nevienlīdzību raksturo ne 
tikai iepriekš minētais, bet arī 
atalgojums, kuru saņem sievietes 
par padarīto darbu. Aplūkojot ES 
dzimuma un darbu samaksas 
atšķirību, novērojams, ka 

sieviešu ES ir mazāk darba tirgū 
nekā vīriešu, turklāt dzimumu 
atalgojuma atšķirība ES ir 14,1%, 
un pēdējās desmitgades laikā ir 
mainījusies minimāli, proti, vīrieši, 
darot to pašu darbu, nopelna par 
14,1 % vairāk nekā sievietes.

Sievietēm vajadzētu būt 
sakoptām, skaistām un klusām - 
skaistums, ko vīrietis pasargās. 
Bet sievietes ir cīnījušās, lai 
iegūtu sabiedrībā pelnīto vietu, 
un daudzos gadījumos ir guvušas 
panākumus.

Mēs, sievietes, vēlamies tikai 
dzimumu vienlīdzību. Protams, 
būtu nepareizi apgalvot, ka 
vīrieši un sievietes ir vienlīdzīgas 
būtnes. Nevar apgalvot, ka viens 
no viņiem ir pārāks par otru, 
katram dzimumam ir savi plusi 
un mīnusi, bet tie var būt gan 
vieniem gan otriem. Vienīgā 
atšķirība ir anatomiskā uzbūvē 
un varbūt dzīves uztvere, bet tas 
jau nav noteicošais, proti, var būt 
tādi vīrieši, kas ir sievišķīgi, un 
sievietes, kuras ir vīrišķīgas. 

Daži uzskata sievietes par 
vājām, jo   tās neslēpj savas 
emocijas. Sievietes raud vairāk 
nekā vīrieši, un, kamēr daži saka, 
ka tas ir vājums, citi apgalvo, ka, 
lai spētu parādīt savas emocijas, 
ir vajadzīgs spēks. Bēgšana no 
emocijām padara gļēvu, un nav, 
ar ko lepoties.

Mēdz teikt, ka sievietes 
var izturēt vairāk sāpju nekā 
vīrieši. Mums katru mēnesi 
ir menstruācijas, lielākajai 
daļai jāpacieš vēdera sāpes. 

Mēs esam tās, kas deviņus 
mēnešus nēsā bērnu pirms 
viņu piedzimšanas. Šis process 
prasa lielu fizisko spēku un 
izturību. Protams, vīrietim bērna 
piedzimšanā ir loma, taču viņiem 
nav jāizcieš sāpes, kuras cieš 
sievietes. 

Un tad man radās jautājums 
- Vai sievietes mūsdienās nespēj 
iedzīt naglu sienā vai nespēj 
spuldzi nomainīt? 

Viņas to var, bet vai viņām to 
vajag…

 Ja vīrieši darītu savus 
vīrieša darbus, tad sieviete būtu 
sievišķīgāka un sabiedrībā būtu 
sievišķais maigums. Tādējādi 
sievietes varētu saglabāt savu 
dabas doto maigumu, nedot 
virsroku vīrišķajai enerģijai, kas 
savukārt ļautu mātēm ieņemt 
mātes lomu, nedublējot to ar tēva 
lomu.

Šodien vīrišķais un sievišķais 
vairs nav tik atšķirīgs - gan darbi, 
gan profesijas, gan pienākumi 
ir līdzsvarojušies. Gan vīrietis, 
gan sieviete var strādāt jebkurā 
profesijā, var ieņemt augstus 
amatus gan valstī, gan politikā 
un vienlīdzīgi sadalīt pienākumus 
mājās un bērnu audzināšanā. 

Tajā pašā laikā es iestājos 
par to, lai sievietes nezaudē 
savu sievišķību un var paļauties 
uz vīriešu vīrišķību, spēku un 
atbalstu.

Ceļš uz augstskolu

2020.gada absolvente Žanete Markova

Čau! Esmu Žanete, 2020.
gada absolvente. Skolā biju viena 
no klusajām darītājām. Visus 
vidusskolas gadus biju viena 

no parlamentārietēm un lepna 
ģimnāziste. Noteikti tie, kuri mani 
pazīst, zina, ka es nespēju atteikt 
un vienmēr gan palīdzu, gan saku 
jā lietām, kuras iepriekš nekad 
neesmu darījusi. 12.klasē uzņēmos 
maketēt avīzi, ko iepriekš nebiju 
darījusi, un man tiešām tas patika! 
Iesaku visiem teikt jā lietām, kuras 
iepriekš nav darītas. Uzdrīksties, 
un, kas to lai zina, varbūt tas būs 
tieši tas, ar ko vēlēsies saistīt savu 
nākotni. 

Ko tad es daru pēc ģimnāzijas 
absolvēšanas? Jau kādus piecus 

gadus zināju, ka vēlēšos studēt 
ārzemēs. Sākotnējais plāns bija 
studēt Zviedrijā, bet nokavēju 
pieteikšanos, tur vajadzēja 
pieteikties līdz janvārim. Tad 
uzzināju par tādu kompāniju 
‘’Kalba’’, kura man par brīvu 
palīdzēja pieteikties vairākās 
universitātēs gan Nīderlandē, 
gan Lielbritānijā (ja vēlies studēt 
Nīderlandē vai Lielbritānijā, iesaku 
tev pačielēt www.kalba.lv 
). Ar dokumentu pārbaudi man 
palīdzēja Inga Holande, par ko es 
vēlos pateikt lielu paldies. Tāpat 
paldies visiem skolotājiem, kuri gan 
iedrošināja, gan palīdzēja apgūt 
visu, ko šobrīd zinu. Beigās paliku 
pie Lielbritānijas varianta, un te 
nu es esmu -  studente Londonā! 
Mācos Griničas Universitātē 

(University of 
Greenwich) 
starptautisko 
biznesu. 

Pirmo reizi 
devos gan mācīties, 
gan dzīvot pilnīgi 

patstāvīgi. Interesantākais ir 
dzīvokļa meklēšana, jo tu nekad 
nevari zināt, kas tevi otrā galā 
var sagaidīt, kamēr pats atrodies 
Latvijā. Veiksmīgi atradu dzīvokli - 
20 minūšu gājienā līdz universitātei, 
kas ir diezgan iespaidīgi, it sevišķi 
lielpilsētā. Kā daudzi ir teikuši: 
‘’Es atrodos tieši tur, kur man ir 
jāatrodas.’’ Jā, viss pilnīgi jauns, 
Londonā iepriekš nebiju bijusi, 
pirmās divas nedēļas lēcu autobusā 
un braucu lūkot Londonu, kamēr 
studijas vēl nebija sākušās (ziniet, 
Lielbritānijā ne vienmēr līst, man 

ļoti paveicās ar foršo saulīti, 
kura lutināja mēneša garumā). 
Ekskursijās arī devos ar ģimnāzijas 
absolventi Elizabeti Balodi, kura 
mācās tieši turpat, bet pilnīgi citā 
jomā (Filmas un TV bakalaura 
programma) jau otro gadu. Tieši 
Elizabete palīdzēja man iejusties un 
izprast britu kultūru mazliet vairāk. 

Vai skola un universitāte 
krasi atšķiras? Dzīve skolā un 
universitātē  radikāli atšķiras, ja 
skolā man dienā bija 8 stundas 
un mājasdarbu bija maz, tad 
universitātē 4 stundas nedēļā, 
un viss pārējais ir uz mūsu pašu 
pleciem, kā un cik labi uzrakstīsim 
darbus ar pirmo reizi, tā kā tev 
vairāk iespēju lektori nedod. Ir 
nepieciešama liela motivācija un 
gribēšana studēt, it īpaši šajos 
interesantajos laikos, kad viss 
notiek attālināti. Paspēju pirmo 
semestri izbaudīt klātienē ar studiju 
biedriem un teikšu tā, man līdz 
šim patīk! Jāsaka gan liels paldies 
vecākiem, kuri gan iedrošina, 
gan atbalsta un palīdz, kad tas ir 
nepieciešams. 

Ģimnāzijā es ieguvu daudz, 
darot ārpus stundu darbus, 
aktivitātes, un iedrošinu arī tevi 
uzņemties un būt kam vairāk nekā 
tikai skolēnam solā. Ja vēlies kaut 
ko vairāk uzzināt, droši vari man 
uzrakstīt! 

Dzīve skolā un universitātē  radikāli 
atšķiras...

13.K
LA

SE
Pārdomas
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Augstie standarti pašai pret sevi

2020.gada absolvente Marta Bažejeva

Skatoties ārā pa logu, nemaz nevar just to, ka 
straujiem soļiem tuvojas vasara un līdz ar to – arī 
mācību gada beigas. Atceros, ka pirms gada šajā 
laikā biju pavisam apjukusi. 12. klases absolvēšana, 
jauna ceļa sākums, fakts, ka esmu 
pavadījusi 3 mēnešus, guļot gultā ar 
datoru blakus un imitējot mācīšanos, 
nevis kārtīgi izbaudot pēdējos 
mirkļus vidusskolā. Bija pavisam 
savādi. Nebūt nevaru apgalvot, ka tā 
biju iedomājusies šo 2020. gadu.

 Bet kas tad es esmu? Mani sauc Marta 
Bažejeva. Šobrīd esmu studente Latvijas Universitātē. 

Pagājušogad, trakajā 2020. gadā, es absolvēju 12. 
klasi Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā. 

Varu teikt, ka laiks ģimnāzijā noteikti bija jautrības 
un piedzīvojumu pilns. Spilgti atceros Koru karus, 
skolas balles un citus pasākumus. Gatavošanās 
process ikvienam pasākumam jau bija kā vēl viens 
pasākums. Pārāk smalkās detaļās gan par to gan 
nestāstīšu, jo katrs īstens ģimnāzists pats zina, kāds 
tad ir šis gatavošanās process.   Arī mācībās man 
vienmēr gāja visai labi, nekad visu 12. gadu laikā tā 
īsti uz to neiespringu, labas atzīmes nāca ļoti viegli, 
tāpēc skolas dienas man lielākoties asociējās ar jautri 
pavadītu laiku ar draugiem, nevis smagu darbu. Mani 
vecāki vienmēr smējās, ka nekad nav redzējuši mani, 
pildot mājas darbus. Jāatzīst, ka viņu priekšstats bieži 
neatšķīrās no realitātes. Vienmēr pēc skolas devos uz 
treniņu, mājās biju tikai vēlu vakarā, kad uz mācībām 
prāts vairs nevedas. Arī brīvdienas nekad nepavadīju 
pie skolas darbiem, bet vai nu biju volejbola laukumā 

vai pavadīju vakaru ar 
draugiem. Mājas darbi 
manā ikdienā aizņēma 
ļoti mazu daļu no laika. 
Un manā gadījumā tas 
problēmas neradīja. 

Man vienmēr likās, ka desmitnieki vidusskolā man 
garantē tikpat labas atzīmes arī universitātē. Vai, 
kā es kļūdījos… Atceros, kā tik daudzi, kas jau bija 
uzsākuši savu augstākās izglītības ceļu, man teica, 
ka universitāte būs kas pilnīgi cits kā vidusskola. Es, 
ar savu visai spītīgo raksturu, protams, domāju, ka ar 
mani tā nebūs. Bet, nonākot studentes ādā, es sapratu, 
ka neviens nav man melojis un tiešām – ja gribi kaut ko 
saprast, būs jāmācās. Jau pašā pirmajā lekcijā mums 

profesors stādīja priekšā statistiku 
– 80% no studentiem no šī kursa 
iemācīsies un sapratīs 20% no 
mācītā, bet 20% no studentiem 
sapratīs 80%. Teikt, ka tajā brīdī es 
nobijos, būtu maigi teikts, bet tas arī 
mani motivēja censties un pierādīt 
sev, ka es varu to izdarīt. Tādu 
īstu studentu dzīvi es gan paspēju 
izdzīvot pavisam maz, jo drīz vien 
visas mācības atkal pārgāja uz 
attālināto 
režīmu. 
Es atkal 
biju tādā 
pašā  
situācijā 
kā 
pirms pāris mēnešiem – lekcijas 
pidžamā un ar lielu kafijas krūzi 
rokās. Un, mācoties šādi, bija 
daudz grūtāk censties sasniegt šos 
augstos mērķus, jo vienkārši zuda 
motivācija. Kas man lika turēties 
pie mērķa? Mani augstie standarti 
pašai pret sevi.

Jau minēju, ka esmu studente 
Latvijas Universitātē, taču ceļš 
līdz tai arī nebija rozēm kaisīts. 
Patiesībā līdz brīdim, kad uzsāku 
mācības, nebiju pilnībā pārliecināta, 
ka esmu izvēlējusies pareizo 
ceļu. Atceros brīdi, kad mums tika 
jautāts, kādus papildus eksāmenus 
vēlamies kārtot. Tajā brīdī es 
sapratu, ka būtu laiks nolemt, ko tad 
es īsti vēlos darīt. Trīs vidusskolas 
gadu laikā es biju domājusi par 
neskaitāmiem ceļiem. Bija laiks, 
kad es domāju, ka mans ceļš būs 
saistīts ar medicīnu, tad pavīdēja 
doma par tiesību zinātņu apgūšanu, 
žurnālistika, pedagoģija… Biju sevi 
iedomājusies daudz un dažādās 
profesijās, bet neviena nelikās 

līdz galam pareizā. Tāpat doma, 
vai studēt ārzemēs vai palikt tepat 
Latvijā. Jautājumu bija vairāk 
kā atbilžu. Laiks gāja, un skolas 
beigas tuvojās ar straujiem soļiem. 
Tad nu es beidzot apsēdos un 
sāku domāt, kas tad īsti ir tas, ko 
vēlos ES? Vienmēr biju dzirdējusi 
apkārtējo viedokļus par to, kas man 
būtu labāk, bet nekad nebiju pati 
sapratusi, ko vēlos es pati. Diezgan 

ātri nonācu 
pie domas, 
ka mana 
nākotne 
varētu būt 
saistīta ar 
ekonomiku, 

matemātiku, bet man patīk arī 
izteikt savu viedokli un izdarīt 
dažādus spriedumus. Izskatot visas 
piedāvātās studiju programmas, 
apstājos pie četrām, bet tā lielā 
gala izvēle man bija starp divām, 
visai līdzīgām. Atceros, ka pēdējā 
dienā, kad bija jādodas apstiprināt 
sava izvēle, vēl šaubījos starp 
abām programmām, tomēr beigās 
nosliecos par labi biznesa vadībai. 
Apstiprinot savu izvēli, sekoja asaru 
jūra, jo biju nobijusies, ka esmu 
izvēlējusies nepareizi. Taču jāatzīst, 
ka līdz šim man viss ļoti patīk, es 
nevarētu būt vēl vairāk apmierināta 
ar savu izvēli kā esmu tagad. Esmu 
sapratusi, ka šī ir mana īstā vieta, 
te jūtos kā zivs ūdenī. Es esmu 
atradusi daudz jaunus draugus ar 
līdzīgiem uzskatiem. Jau pirmā 
mācību gada beigās esmu uzsākusi 
pati savu biznesu, kas pirms gada 
man būtu licies neticami. Visiem 
topošajiem studentiem varu ieteikt 
to pašu – sekojiet savai sirdij.  
Nevajag domāt, ko vēlas citi, 

bet atrast to lietu, kas liek acīm 
iemirdzēties un sirsniņai pukstēt 
straujāk, un izvēlēties tieši to ceļu. 
Un pat ja šķiet, ka tādas lietas nav, 
ir pavisam normāli kļūdīties. Tas ir 
cilvēcīgi, ja, izejot no skolas, tu esi 
apjucis un nezini, ko tālāk darīt. 
Galvenais ir meklēt to savu īsto 
vietu uz zemes. 

Gribu novēlēt visiem 
ģimnāzistiem nebaidīties uzstādīt 
sev augstus mērķus un tiekties 
uz tiem. Tici sev un dari visu, lai 
sasniegtu šo mērķi. Nebaidies 
kļūdīties, jo katra tava kļūda ir solis 
tuvāk pareizajam risinājumam. Esi 
aktīvs un ņem visu, ko dzīve dod, 
jo otrreiz šāda iespēja var nebūt. 
Vidusskola tiešām ir viens no 
interesantākajiem posmiem Tavā 
dzīvē, izbaudi to!

Gatavošanās process ikvienam 
pasākumam jau bija kā vēl viens 

pasākums.

Nebaidies kļūdīties, jo katra 
kļūda ir solis tuvāk pareizajam 

risinājumam
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Biju sevi iedomājusies daudz 
un dažādās profesijās, bet neviena 

nelikās līdz galam pareizā
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Saplaisājušie šokolādes cepumi
Linda Bubiere 12.a

Brīvā griba

***

Pēc brīvas gribas sniedzu roku (labdarība). Pēc tās var arī stikla šķembās greznot piecu metru garo grāvi 
(nolaidība un Lielās Talkas cēlonis). Uz visādi apzīmogoto koka atraitni apzinīgi, pie pilna saprāta nosaku 
mantojuma tiesības (mantiskā pievilcība). Perma sausā klimata iespaidā sastop augu atliekas (nejaušība). Darba 
dienas beigās kaimiņš soļo mājup, nevis lejup vai augšup un Gauja saudzīgi paļaujas taisnvirziena plūsmai, nevis 
lejup vai augšup (brīvā ne-griba).

***

variants a
atrast koka māju latgales bijušajā kolhozā 

variants b
iegulties dūņu vannā sanatorijā

variants c
padoties un atzīt savu vainu
es meloju visu šo laiku

variants c punkts viens
dzīve ir netaisnīga
dzīve ir bezcerīga

variants d
nosapņot

variants f
izlasīt bībeli

eee kur palika?
Liene Tīģere
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Tev vajadzēs:
100g kakao
250g miltu
2 tēj.k. cep. Pulvera
Šķipsniņa sāls
80g sviests (istabas temp.)
300g cukurs
4 olas
50g pūdercukurs

Bļodā iesijā kakao, miltus, cepamo pulveri, sāli un samaisi.
Atsevišķā bļodā puto sviestu kopā ar cukuru. Turpinot putot, pa vienai pievieno 

olas, pēc katras rūpīgi samaisot. Pievieno sausās sastāvdaļas un minimāli samaisi, 
līdz sastāvdaļās kļuvušas viendabīgas. Mīklu pārklāj ar pārtikas plēvi un liec 

ledusskapī dzesēties uz vismaz 1h vai vēlams uz nakti.
Kad tos vēlies cept, sakarsē krāsni 175 grādus karstu. Cepamo pannu noklāj ar 

cepamo papīru.
Mīklu sadali 35-40 vienādās daļās, savel bumbiņās un izripini rūpīgi pūdercukurā. 

Bumbiņas liec uz cepamā papīra, atstājot 2-3 cm starp cepumiem. Cep krāsnī 12 
min. 

Svētki bez gardumiem ir tikai pasēdēšana.
Lai katra diena ir kā svētki! 
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Dižķibele - mājsēde
8. un 9. klases šajā attālinātajā mācību procesā tika aicinātas izpaust savu redzējumu, zīmējot karikatūru, 

šaržu vai komiksu par tēmu: “Dižķibele- mājsēde!” Uzdevuma nosacījumos bija noteikts veidot zīmējumus 
A4 formātā, krāsainās vai melnbaltās grafikas tehnikā, panākot vizuālu vēstījumu karikatūras mākslas veidā, 
paužot  vīziju par to, kas ir šī īpašās jauno laiku sekas, attālinātā procesa norisē, paužot domas, savu vīziju tēmā 
“Dižķibele – mājsēde!”

Skolotāja Kristīne Gundarina

Ar savu karikatūras zīmējumu smieklīgā veidā 
vēlējos parādīt, cik apnicīga un apgrūtinoša jau mums 
kļuvusi tā “mājsēde”. Pārspīlējot var teikt, ka cilvēki jau 

ir gatavi kaut kur doties ar visu māju.
Tāpat zīmējumā vēlējos pārspīlēti apspēlēt vārdu 

“mājsēde”. Vai “mājsēdes” laikā tiešām mums visu laiku 
jāsēž mājās vistiešākajā vārda nozīmē? Vai “mājsēdes” 

laikā mājās drīkst arī stāvēt?
Alens Kozjura 8.b

Attēlota situācija, kad īsi pēc pamošanās, 
kamēr izskaties atbaidoši, notiek Zoom stunda 

un skolotāja liek ieslēgt kameru. 
Markuss Tomass Saule 9.c

Alise Čaure 8.a

Galvenā doma manai karikatūrai bija 
parādīt mājsēdes laikā radušos nekārtību 

ikdienas darbu procesā. 
Paula Blizņeca 8.b

Artjoms Podubnijs 8.d

1.lapas autors -Normunds Dzintars
3. izdevumu maketēja -  Paula Magazeina 10.b


