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DZELTENĀ 
 PRESE

Decembris - gada skaistākais laiks un burvīgākie  svētki. Kad pilsētas ielas rotā simtiem 
mirdzošu bumbiņu, tad pašā Liepājas centrā gaisā ceļas gaisa balons un Rožu laukumam 
pāri ceļas tiltiņš. Šis ir tas laiks, kad dienas kļūst īsākas un naktis garākas, bet tai vietā, lai 
tās  būtu tumšas un drūmas, naktis rotā skaisti mirdzošu lampiņu eglītes  un svečturi logos. 
Mūsu mājās ir egļu skuju,  svaigi ceptu piparkūku un kādas skaistas svecītes smarža. Laukā 

ir auksts gaiss, kurš nedaudz kož degunā, bet, ievelkot pilnas nāsis, gaisā ir sajūtama  
Ziemassvētku burvība. Man, kā daudziem citiem,  Ziemassvētki simbolizē kopā būšanas 
laiku. Tieši pagājušajā gadā pirmo reizi svinēju Ziemassvētkus bez lielā radu pulka, tikai 

ar savu mammu, tēti un māsu. Sākumā domāju, ka šie Ziemassvētki būs kā katra parasta 
diena, ko tajā gadā nosēdēju, mājās mācoties, bet tie izvērtās par pašiem burvīgakajiem 
Ziemassvētkiem un Jauno gadu, kāds man ir bijis. Tad es sapratu, ka nevajag daudz, lai 

justos laimīgs, un tas neatiecas tikai uz teicienu par dāvanām, bet tas attiecas arī uz cilvēkiem 
- nevajag daudzus cilvēkus, lai tu justu, ka apkārt ir dzīvība un nebeidzamas sarunas. Pietiek 
ar tiem pašiem trim tuvākajiem, lai sajustu pilnu sirsniņu prieka un vaiga kaulos smaidu. To 
man nozīmē Ziemassvētki. Kopā būšana ar saviem tuvākajiem un mīļākajiem. Prieka pilnas 

un dziļas sarunas, garda maltīte un  daudz citu jauku tradīciju.
 Ja pat man Ziemassvētki vienmēr ir bijuši stresains pirkšanās un gatavošanās process, 

tas tāpat beigu beigās vienmēr ir pats jaukākais laiks. Nezinu, vai mana ‘’šopaholisma’’’ vai 
atlaižu dēļ, bet noteikti arī apkārtējo dēļ. Tāpat kā es, tā arī citi man apkārt vienmēr jūtas silti 

un omulīgi, pilni prieka, kas padara šo par skaistu laiku ne tikai mājās, bet arī ārpus tām. 
Runas par atzīmju izlikšanu, piedošanu, Ziemassvētku džemperiem, zeķēm un cepurēm, 

kā arī par daudz ko citu, - par to uzzināsi šī mēneša avīzē.
Lai visās mājās gaišs Ziemassvētku vakars un priecīgs Jaunais 2022. gads!

IEPAZĪSTI JAUNO 
SKOLOTĀJU

Studijas Latvijā vai ārzemēs, ko labāk izvēlēties   20 
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Sveicam labākos mācībās!

Ziemassvētki mūsos2021./2022.m.g. 1.semestri ar labām un teicamām sekmēm beidz 158 ģimnāzijas 7. - 12. 
klašu skolēni.  
Skolas aulā 21.decembrī skolas direktors simboliski aicina  teicamniekus un klašu 
labākos skolēnus mācībās iedegt svecītes Ziemassvētku eglē:
Teicamnieki (liecībā 9 un 10 balles)  - Elizabete Sudmale (7.a), Joanna Šterna (7.c), Tīna Rubeze 
(11.c), Emīls Sudmalis (12.c), Rebeka Zvirbule (12.c), Marisa Aktumane (12.d), Marta Zamarīte (12.d)

Elizabete Sudmale (7.a)
Alise Anženko (7.b)
Joanna Šterna (7.c)
Maija Aploka (7.d)

Labākie mācībās klasēs:
Pauls Veiss (8.a)
Rūta Krūmiņa (8.b)
Marks Daniels Brižaks (8.c)
Markuss Jaunsleinis (8.d)

Linda Emīlija Vecvagare (9.a)
Alens Kozjura (9.b)
Elīza Anna Šperberga (9.c)
Estere Roga (9.d)

Tīna Kristiāna Švarce (10.a)
Anete Berga (10.b)
Markuss Tomass Saule (10.c)
Roberta Plāciņa (10.d)

Megija Deksne (11.a)
Krista Kločko (11.b)
Reinis Gustavs Ignatjevs (11.c)
Olivers Raits (11.d)

Līva Miļevska (12.a)
Agneta Valtere (12.b)
Rebeka Zvirbule (12.c)
Marta Zamarīte (12.d)

Ar labām un teicamām sekmēm 1.semestri beidz:
7.a - Sofija Lapiņa, Henrijs Augustins  Žaks Leijs, Paula Oleksa, Beāte Rence, Hestere Rozenberga, Daniela 

Tetere
7.b - Markuss Augustovskis, Viktorija Meldere, Markuss Nerets, Ralfs Zeps
7.c - Kate Andersone, Ralfs Briljonoks, Elizabete Dimza, Dārta Dzintare, Leonards Ozols, Alise Tūlika, Luīze 

Valdmane, Valters Vjakse
7.d - Eimija Marta Baumane, Gabriela Bite, Amēlija Grantiņa, Nikola Guzikate, Monika Krūče, Estere Puķe, 

Kristians Rieksts,Aksels Semenkovs, Kristians Vītoliņš
8. a - Ance Keita Buličeva, Gustavs Jēkabs Knapšis
8. b - Ance Pakalniņa, Reičela Skudrovska, Elizabete Vindiga
8.c - Elīna Jansone, Marija Kalneniece, Emīlija Kūlaine, Raivo Samausks, Evelīna Serija, Elisa Tefa, Elza 

Vucena, Markuss Žukausks
8.d - Amanda Dobele, Airisa Juzupa, Beāte Patrīcija Saule
9.a - Madara Šmite
9.b - Elīza Baušeniece, Paula Blizņeca, Madara Kirpičenoka, Jānis Krūmiņš, Denīze Lācīte, Karīna Porcika, 

Patrīcija Putra, Anete Rence, Paula Rubene, Arturs Vasiļjevs
9.c - Alise Jaunsleine
9.d - Kārlis Ābele, Žanete Bērziņa, Kitija Muzikante, Jegors Pņovs, Intars Pomerancis, Estere Sergejeva
10.a - Katrīna Magdalēna Ivanova
10.b - Aleksa Balande, Emīls Vizulis, Lauma Zīverte
10.c - Dilāra Abarta, Marta Cīrule, Haralds Gūža, Kristofers Knapšis, Rēzija Kravčuka, Alise Reishofa, Ričards 

Tomsons, Kristena Leana Vēvere, Marta Vīriņa
10.d - Paula Aleksandra Urbančika
11.a - Francis Andersons, Agnija Janeka, Elizabete Kiričenko, Marta Lapiņa, Helēna Raģe, Santa Zauka
11.b - Jasmīna Astrauska, Elizabete Alise Auza, Pēteris Džeriņš, Emīls Guntis Ķūsis, Ralfs Laķis - Lazdāns, 

Marija Lapiņa, Annija Runne, Dārta Vucena
11.c - Nikola Auzāne, Dana Ažēna, Silva Bumbule, Gustavs Gārde, Niks Janeks Kreitāls, Laura Kuplā, Sofja 

Lomaņņikova, Tatjana Oļeičenko, Renata Solovjova, Līva Štībele, Alekss Vindiģis, Markuss Ziedkalns
11.d - Kārlis Janens, Karlīna Kalna, Edgars Kržanovičs, Markuss Lazukins, Andis Roberts Počebits, Elīna 

Rubeze, Katrīna Karolīna Skābe, Markus Stebļinskis, Adelīna Urtāne, 
Annija Ziņģeniece
12.b - Vanesa Bauže, Raimonds Berčis, Airisa Grīsle, Baiba Kantāne, Viktorija Karpenko, Linda Mirčenko, 

Aļina Silaka, Madara Zabīte
 12.c - Līva Freimane, Ieva Ķestere, Edvards Miezītis, Eliass Pāvils Valcis
 12.d - Roberts Augustiņš, Rūta Bucika, Ella Bunka, Rasa Lācīte, Elīna Miltiņa, Ralfs Roga, Karlīna Vītola, 

Eva Vītoliņa

 Ir pienācis tas gada laiks. Tas laiks, kas saistās ar ģimeni, lampiņām, krustnagliņu un 
piparkūku smaržu. Protams, katram šī asociācija ar Ziemassvētkiem var būt cita. Kā maziem 
bērniem mums visiem ir stāstīti stāsti par Ziemassvētku vecīti, par ziemeļbriežiem, rūķiem. 
Šie stāsti un varoņi līdzinās citiem, jau dzirdētajiem- zobu fejām, Lieldienu zaķiem, raganām, 
mantām, kas atdzīvojas. Taču Ziemassvētkiem tik un tā tiek dota lielākā vērība. Šos svētkus 
zina visi - gan vecvecāki, gan vecāki, gan  bērni- , un lielākā daļa arī atzīmē tos. Bet kas ir tas, 
kas gadu no gada liek mums gaidīt šo Ziemassvētku brīnumu? Kas tieši ir tas, ko jūtam?

Manuprāt, Ziemassvētki slēpjas mūsos visu cauru gadu, taču cilvēki mūsdienās ir pārāk aizņemti, par 
daudz cenšas paspēt, aizmirstot par īstajām vērtībām - ģimeni, harmoniju, laimi. Šie gaišie svētki iesākas 
ar to gaidīšanas laiku - Adventi. Jau tajā ik svētdienu katrs tiek aicināts iedegt svecīti, pavadīt šo laiku 
mierā, noskaņojoties Ziemassvētkiem. Uzskatu, ka tāpēc, ka arī visapkārt tiek ieviests šis miers, tuvojoties 
Ziemassvētkiem, cilvēkos atraisās līdzjūtība, tie kļūst mierpilnāki un atvērtāki pret citiem.

 Protams, ir arī liela daļa sabiedrības, kas līdz šīm jaukajām Ziemassvētku sajūtām neaizsniedzas. Es 
kā skolniece varu apgalvot, ka arī man tas nenākas tik viegli. Noslēguma darbi, semestra atzīmju izlikšana, 
neuzrakstītās ieskaites, skrējiens no viena pasākuma otrā - tas viss liek justies nogurušai un stresa pilnai, taču 
uzskatu, ka ne par velti šie visi darbi ir pirms Ziemassvētkiem, gada noslēgumā, jo pēc to paveikšanas rodas 
atbrīvotības un pabeigtības sajūta, kas ļauj atslābt un pa īstam pievērsties svētku gaidīšanai.

 Pēdējos gadus bieži no paziņām dzirdēts, ka netiek izjusta svētku sajūta. Domāju, ka, piemēram, pagājušajā 
gadā varētu būt vainojama pandēmija, kas daudziem arī 
liedza tikties ar radiem, draugiem, kuru lokā šos svētkus jau 
bija ierasts svinēt.

Vēl viena svarīga Ziemassvētku sastāvdaļa un to 
gaidīšana ir iegūt dāvināšanas prieku. Rūpējot citiem 
dāvanas, pats to dāvinātājs pretī saņem jaukas emocijas. 
Ziemassvētkos aktīvāk tiek veicināta labdarība, kas cilvēkiem 
liek aizdomāties par tiem, kam dzīvē nav klājies tik viegli. Šajā gaišajā gada laikā sabiedrība kopumā kļūst daudz 
empātiskāka, kas arī pozitīvi ietekmē savstarpējās attiecības ar ikvienu apkārt esošo.

 Manuprāt, Ziemassvētkos katrā no mums atmostas iekšējais bērns, kas priecājas par it visu. Pat 
pieaugušajiem iemirdzas acis ieraugot gaišās lampiņas, bērnu prieku un sajūsmu acīs, kas ļauj noticēt svētku 
brīnumam. Uzskatu, ka, lai šī Ziemassvētku sajūta rastos, pie tās ir jāpiestrādā. Lai cik tas banāli arī nebūtu- 
jāparūpējas par rotājumiem svētku noskaņai, jānoskatās kāda Ziemassvētku filma un jāklausās svētku dziesmas, 
jācep piparkūkas. Tās ir nodarbes, kas mūs pavadījušas ik gadu, tādēļ svētku noskaņa var rasties, balstoties 
atmiņās. Kopā ar atmiņām tad arī nāks izjustās sajūtas.

Ziemassvētkos katrā no mums 
atmostas iekšējais bērns..

Elīza Anna Šperberga 9.c
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Stila lapa

Viena no visātrāk augošākajām un mainīgākajām nozarēm šajā 
pasaulē ir dizains jeb apģērbu stils. Tas sevī ietver daudz un aiz sevis 
slēpj neskaitāmi daudz nozīmju un zemtekstu. Sabiedrība tic, ka pirmais 
“Fashion wave” sācies 21.gs. pirmajā desmitgadē, kad uz ielas varēja 
sastapt cilvēkus, kuri, tāpat kā Madonna, izbaudīja pēcpuses atvēsināšanu 
ar “low-rise” biksēm vai, iespējams, pat vēlējās justies tikpat tropiski kā 
Kate Moss un Britney Spears. Bet izrādās, ka pirmais tā sauktais modes 
vilnis aizsācies 19.gs. , kad pirmais pasaules modes dizaineris Čārzls 

Frederiks Vērts Parīzē iekārtoja modes namu un sāka iedvesmot jaunas dvēseles.

Madara Derkēvica 11.a:

Godīgi sakot, es īsti neatceros, kad un kā es sāku aizrauties ar modi…tas tā 
vienkārši notika. Iespējams, tāpat kā citi jaunieši pieredzēju dažādas grūtības, un, lai 

spētu atrast sevi kā personību, kā arī lai justos “reālāk”, es sāku 
sevi slēpt zem drēbju kaudzes. Manuprāt, manai stila izjūtai nav 
sava nosaukuma, tas ir dažāds, tas balstās uz manām izjūtām, 
kuras balstās uz pašsajūtām, mūziku, laikapstākļiem, dažām 
personām utt.  Es nebaidos eksperimentēt ar krāsām un apģērba 
dažādību, man patīk apvienot kaut ko “aizvēsturisku” ar  ko jaunu, 
kā arī liekas interesanti, ka vienu dienu skolā varu ierasties kā 
mazs puišelis un nākamajā kā īsta lēdija. Tādēļ arī reizēm mēdzu 
sacīt, ka manai stila izjūtai nav dzimuma, bieži pat neievēroju, kurā 
dzimuma un vecuma sekcijā es iepērkos, jo tas mani nekādā ziņā 
neuztrauc un neinteresē.

 
Tā kā esmu atbildīga par stila lapu avīzē, es nolēmu to padarīt nedaudz interesantāku gan sev, gan citiem 
skolēniem, apjautājoties par viņu stila izjūtu un skatījumu uz modi jeb apģērba būtību.

Intervējamie jautājumi :
Kā tu raksturotu savu stila izjūtu?

Vai ir kāds, kurš tevi šādi iedvesmo ģērbties?
No kurienes/kā tu rod “inspos” saviem ikdienas “outfitiem”? 

Vai, tavuprāt, apģērbs aiz sevis slēpj kādu nozīmi?
Vai tas ir svarīgi - justies ērti savā ikdienas apģērbā?

Nu, runājot par stila izjūtu, esmu vairāk vērsts uz klasisko stilu, bet arī kombinējot to 
ar new school. Nesen man ļoti sāka patikt Virgil Abloh, Alain Delon, Yves Saint Laurent 
un Chanel apģērba stili. Es nekad neplānoju, ko es ģērbšu, tieši vakaros es negatavoju 
to outfitu, bet inspiration man nāk vairāk no kultūras 
un mākslas. Esmu pārliecināts par to, ka apģērbs sāk 
radīt tavu iekšējo pasauli tad, kad tu tieši sāc dot tam 
apģērbam kaut kādu jēgu. Ir daudz stilīgu cilvēku, bet 
neesmu pārliecināts, ka viņi ir vairāk nekā vienkārši 
stilīgi. Man liekas, ka apģērbam nav dzimuma, 
bet,protams, pastāv tādi elementi, kas var tieši highlight 
sievišķīgumu vai vīrišķīgumu, bet tajā pašā laikā 
apģērbs ir tas, ko var dažādi apspēlēt, tāpēc es mīlu mūsdienīgu modes industriju. Ja tev 
patīk tavs apģērbs, tad cilvēks uzreiz jūtas ērti, tāpēc vajag vilkt to, kas patīk, nevis kas ir 
trendīgs. 

Iļja Osipovs 11.a:

Eizabete Bindija Grudule 9. a:

 
 
   Es teiktu, ka mans stils ir basic, bet tajā pašā laikā interesants. Ja dažreiz pilnīgi “random” 
cilvēki uz ielas. Ja es ieraugu kādam kādu stilīgu “outfitu” un ja man ir tāds “wow”, tad es 
paķeru kādu ideju un tad realizēju to savā veidā, bet dažreiz, kad nedaudz aizguļos un ir 
ātri jātaisās uz skolu, es paķeru pilnīgi pa ātro kādas drēbes un dienas beigās saprotu, ka 
īstenībā ir baigi labi. Manuprāt, apģērbs var dažreiz pastāstīt par cilvēka personalitāti vai arī 
parāda emocijas, bet apģērbam nav dzimuma.

Ģirts Šenkevics 10.d:

 
 
 
   Mana stila izjūtu es raksturotu:  ļoti izceļoša, manuprāt, neesmu tik atšķirīgs no citiem savā 
stilā, bet esmu pietiekami. Nav man nevienas iedvesmas, domāju idejas, meklēju dažreiz 
kādas idejas, bet tieši kādas personas man nav. Apģērbs, manuprāt, ļoti savā nozīmē izsaka 
par cilvēku daudz ko, tas varētu būt jums kaut kas kopīgs, kas parāda, ka jums ir līdzīga 
domāšana vismaz apģērbā, tas ne vienmēr pastāsta par otru cilvēku, bet ir iespējams. 
Manuprāt, apģērbam nav dzimuma, var vilkt jebkura apģērba gabalu, kurā jūties ērti. Tas ir ļoti 
svarīgi - justies ērti savā ikdienas apģērbā, jābūt laimīgam par savu apģērba izvēli.

Ralfs Laķis Lazdāns 11.b:

Jebkas, kas uzrunā manu personīgo stila izjūtu un dod šo ‘’wow’’ faktoru :D Pārsvarā 
melnas drēbes ar kādu interesantu akcentu..Nav nevienas specifiskas personības, kas mani 
iedvesmo. Es pats sevi iedvesmoju :D .Bieži vien atrodu internetā kaut ko interesantu, bet 
parasti pats savā prāta izdomāju, kas varētu izskatīties labi un kas ne :)

Personīgi nē. Es velku šāda veida drēbes, jo tas man liek justies vairāk parliecinātākam 
par sevi. Apģērbam nav dzimuma, drēbes tikai var iedalīt pēc vīrišķīguma un sievišķīguma, 
pēc ko sabiedrības to uzskata par. Jā, ja ir apģērbs, kas man pašam nepatīk, tad pats nejūtos 
tik ērti un forši :333

Kārlis Zommers 12.c:

Daudzpusīgi, brīvi? Grūti dot konkrētus 
nosaukums. Pats nekad neesmu varējis 
pateikt - “tas ir mans”, drīzāk ļaujos brīvībai 
un vados pēc- “tas nekādā gadījumā nav 
mans”.

Gluži tā neteiktu. Noteikti varu teikt 
paldies Emīlam, super cilvēciņam, par kādām niancēm, bet ikdienā necenšos balstīt savu 
“stilu” uz kaut ko/kādu. Cenšos būt es pats.

Protams. Uzskatu, ka pēc apģērba varam izsecināt salīdzinoši daudz. It īpaši, kad ir 
jūtama pārliecība tieši ar konkrētu “fitu”. Mēs parādām pasaulei sevi. Jo unikālāk kāds 
uzdrošinās ģērbties un pārkāpt ikdienas robežas,jo vairāk par personu varam mācīties. 

Protams, apģērbam dzimuma kategorijas pasaulē ir pieņemtas, bet uzskatu, ka svarīgais 
ir tikai un vienīgi personas neatkarīgās sajūtas un vēlmes. Visi, manuprāt, varam piekrist, ka 

 Izjust, kā tā barjera lēnām 
pagaist, bija super! Pamēģini!
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atbilde ir jā. Tas skar mūsu

pārliecību, to, kā mēs funkcionējam kopumā.
Bet svarīgi ir arī mēģināt lauzt savu komforta zonu, respektīvi, lai komforta zonai būtu jauni 

stāvi.
Pats, tāpat kā visi, saskaros ar - “Kā viņi to sapratīs”, kad uzdrošinos, ko jaunu. Ir šī reize, 

kas palikusi atmiņā, kad mani džeki teica:”Uzvelc šo, tu zini, un mēs zinām, ka tu vēlies, 
piespied sevi.” Es teicu, ka nevaru to atļauties, tas ir pārāk daudz, tam ir jāpieiet lēnām, bet 
tomēr beigās mani pierunāja, piekritu. Uzdrīkstēšanās sajūta bija skaista. Izjust, kā tā barjera 
lēnām pagaist, bija super! Pamēģini!

Artūrs Kaļetkins 10.c:

Es raksturotu sava stila izjūtu kā milzīgu pieredzi apģērba kombinēšanā 
un jaunu “outfitu” izdomāšanu. Es lielākoties iedvesmojos no sava tuvākā 
“friend group”. Man “inspos” rodas kaut kur no nekurienes, pat nezinu, kā to 
varētu definēt, es varu vienkārši gulēt gultā, un tad pēkšņi man kaut kas ienāk 
prātā un ļoti gribas to īstenot. Ja, protams, apģērbs aiz sevis slēpj daudz ko, 
piemēram, es pats esmu ievērojis, ka “outfita” izteiktākā krāsa var parādīt 

cilvēka “moodu”. Protams, apģērbam nav dzimuma, apģērbam nav ne acu, 
ne matu, ne kāju, itin nekā, tāpēc es pats nelietoju vārdus  kā sieviešu/
vīriešu apģērbs, es vienkārši staigāju pa veikalu un izvēlos to, kas man 
patīk. Manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai cilvēks justos ērti savā apģērbā, jo ērtība 
ir pirmā un galvenā “outfitā” pazīme, bieži vien, kad kāds manā klātbūtnē 
uzspiež kādam nopirkt apģērbu, kurā cilvēkam nav ērti, uzdodu sekojošu 
jautājumu: “Kam  viņam ir vajadzīgs apģērba gabals, kurā viņam nav ērti,  kuru  viņš nekad 
neuzvilks un pēc tam izmetīs.”

Līva Štībele 11.c:

 Es ģērbjos saskaņā ar izjūtām, kas man 
ir tajā brīdi, bet es vienmēr cenšos iesaistīt 
vecmodīgus vai “cottagecore” elementus. 
Daudziem šis varētu likties smieklīgi, bet mani 
iedvesmo mana vecmāmiņa un bildes no 
viņas jaunības.  Iedvesmu es atrodu modes 
žurnālos, grāmatās un filmās, un dažreiz pat arhitektūrā vai muzejos.

 Protams, es neatrodu tieši apģērba “inspos” tur, bet es saprotu to virzienu un sajūtu, kuru 
vēlos redzēt savā skapī un savā ikdienas modē. Protams, ka tas aiz sevis kaut ko slēpj. Apģērbs 
atklāj cilvēka raksturu un emocijas. Tas ir viens no svarīgākajiem pašizpausmes veidiem, ar kuru 
sastopamies katru dienu. Runājot par dzimumu, es neuzskatu, ka tas piemīt drēbēm. Katrs var 
tajās justies ērti un kā viņš pats, un, ja kāds jūtas ērti apģērbā, kas paradzēts pretējā dzimuma 
pārstāvjiem, tad kurš var aizliegt tās vilkt. Pašizpausmei un modei nav limitu. Skaistums prasa 
upurus. Kaut arī es pati piekrītu šim teicienam, ir jāatrod zeltus vidusceļš, lai apģerbs netraucētu 
izbaudīt un iegrimt ierastajā ikdienas dzīvē.

Apskatot intervējamo skolēnu atbildes uz jautājumiem, es noteikti varu apgalvot, ka mūsu 
skolā mācās ļoti daudz radošu, unikālu un ar noturīgu raksturu apdāvinātas personas. Godīgi 
sakot, ikviena  atbilde mani savā veidā aizrāva un lika aizdomāties par to, cik tas reizēm 
ir dīvaini, ka apģērbs jeb tas, cik ļoti tu iemīļo modi,  tevi var izmainīt un likt domāt daudz 
savādāk. Manuprāt, ir svarīgi likt sev saprast, ka tu neesi no neviena atkarīgs un vienīgais 
priekšnieks uz šīs pasaules sev, esi tu pats. Manās acīs apģērbs ir kaut kas tāds, kas tev 
var likt justies daudz dzīvākam,  caur apģērbu tu vari izrādīt savas emocijas, aizrautību, savu 
“vibe” un to, cik dažāds, bet unikāls esi. Reizēm apģērbs spēj palīdzēt izrauties no realitātes 
un sevi reizēm pat paslēpt no pārlieku lielas uzmanības un pārpratumiem.

..ir jāatrod zeltus vidusceļš, lai 
apģerbs netraucētu izbaudīt un 
iegrimt ierastajā ikdienas dzīvē.

Madara Derkēvica 11.a

Balle mums visapkārt

Lai kā mums visiem nebūtu apnicis runāt par nu jau ne tik jauno korona vīrusu, tas gluži 
kā tās vecās omītes, kas sēž pie tavas mājas soliņa un mēdz tevi aizdomīgi nopētīt, un pēc 
tam noteikti apspriest, iebāž savu degunu visos mūsu svarīgākajos momentos, it īpaši skolas 
dzīvē. Kāds sēž piespiedu pašizolācijā, nenotiek ne balles, ne tādi pasākumi kā agrāk.

Kaut gan es pilnīgi saprotu vilinājumu šajos laikos sēdēt mājās, dusmoties un prātot, kur kavējas tas pasaules 
gals, ko visi tā sludināja 2012. gadā, varbūt tomēr jāpieiet šaj situācijai no citas puses.

Lai cik klišejiski neizklausītos, ne velti tautā saka, ka katram 
mākonim ir zelta maliņa. Tā nu es domāju, ka tāda ir arī šim, lai cik liels 
un melns tas sākotnēji neizskatītos.

Šī brīža situāciju var mēģināt uztvert kā jaunu sākumu. Jā, skolā šogad nebūs 
balles. Bet vai tas vien nav iemesls sev katru dienu padarīt par balli? Ja tā labi 
padomā, tāda mums ir visapkārt- saulainā laikā, jociņos, kurus saproti tikai tu un 
tavi draugi, pusdienu starpbrīžos, kurus pavadīji kādā ēstuvē un pēc kuriem nācās 
pa galvu pa kaklu skriet atpakaļ uz stundām, klases pasākumos un dienās, kad 
skolotājiem ir labs garastāvoklis, un tie mēdz parunāties un pajokoties par savu 
personīgo dzīvi- šādu lietu tiešām ir bezgalīgi daudz, galvenais tās spēt saskatīt un 
novērtēt mirklī.

Atskatoties uz visu līdz šim pateikto, vai būtu jāpriecājas, ka mums daudzi 
skolas pasākumi un tradīcijas (vai to ierastās formas) izpaliek? Protams, ka 
nē, taču tas nav pamats arī skumjām vai dusmām. Šis laiks mums māca būt 
pieticīgākiem- iztikt un priecāties par mazumiņu un tām lietām, ko kādreiz 
varbūt nenovērtējām, kā nākas. Vajag skatīties uz šo laiku kā baltu lapu jaunam 
sākumam, krāso to, kā pats vēlies, rodi prieku mazajās un ikdienišķajās lietiņās.

Bet vai tas vien nav iemesls sev 
katru dienu padarīt par balli?

Rūta Bucika 12.d
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LĀ Roņošana - spēle ar prātu
Roņošanu es sauktu kā spēli ar prātu. Nekad nevari paredzēt, kad tevi skars vēlmes 

sajūta un tu atradīsies ūdenī. Tas ir gan fizisks, gan garīgs piedzīvojums, bet daudzi no 
roņotājiem zina, ka lielāko lomu spēlē galvā radītais baiļu slieksnis.

Galvā radīties baiļu slieksnis liedz 
ķermenim izkustēties. Tas neļauj atslābt. 
Pēc pāris roņošanas reizēm šī sajūta 
pāriet, ja to dara patstāvīgi. Trakāk ir 
tad, kad kādu laiku tas nav darīts. Sanāk 
pieķert sevi pie apziņas, ka tas atkal 

notiek. Atkal sevi ir jāgrūž uz priekšu, jānoliek malā slinkums, 
101 attaisnojums, kāpēc to nedarīt, un bailes, ko rada šis ledaini aukstais ūdens. Tāpat kā jebkurā citā sporta 
veidā, tā arī roņošanā, ja ar pirmo reizi neizdodas, ir jāturpina mēģināt, jo tikai ar pacietību un pieredzi var augt, 
mācīties no kļūdām, un sasniegt labākus rezultātus.

Lieliskākā sajūta roņošanā ir šis piedzīvojums, kam ķermenis iziet cauri, šo 10 minūšu laikā. Brīdis, kad tu 
ierodies Beberliņos un redzi, kā jau citi roņotāji rūdīdamies nāk arā no ūdens un sveicina tevi, uzsaucot, lai 
izdodas. Tu sāc noģērbties un pēkšņi jūti tirpiņas, kas arī sajuta aukstuma vēsmu. Dodoties tuvāk ūdenim, es 
sev vēlreiz uzdotu jautājumu, vai vēlos to darīt? Un tikai tajā mirklī, tajā sekundes simtdaļā, kad stāvu pie krasta 
malas, veroties ūdenī, es saprotu, ka atkāpšanās ceļa vairs nav. Es esmu tikusi tik tālu, tāpēc ievelku vēl pēdējo 
elpas vilcienu un dodos ūdenī. Sākumā ūdens šķiet stindzinošs. Pār ķermeni skrien tik daudz sajūtu, un tikai 
pēc 20 sekundēm es atslābstu un varu mierīgi uzelpot. Zinu, ka esmu to izdarījusi. Šajā mirklī ikvienā roņotājā 
ieraudzīsiet lielu smaidu sejā. Iznākot ārā no ūdens, mēs izskatāmies kā saulē apdeguši, jo ķermenis palicis koši 

sārts, bet tas nav salīdzināms ar lielo gandarījuma sajūtu, ko 
izjūtam pēc šis peldes.

Roņošanā 
ir tik daudz 
pozitīvu 
faktoru. Kāpēc 
arī tev to 

neizmēģināt? Tā attīsta gan fizisko, gan mentālo veselību. Tā liek 
izkāpt no komforta zonas, un sajust nezināmo. Tā uzlabo tavu 
vielmaiņu, un rūda tavu imūnsistēmu. Roņošana padara katru 

cilvēku laimīgāku. Man katru gadu 
bija vēlme iesākt šo izaicinājumu, bet 
nekad nebiju pietiekami motivēta. 
Kad savācās lielā kompānija, kurā 
cits citu motivē augt un sasniegt vairāk, arī es sāku pārvarēt visus šos iemeslus, 
kāpēc to nepamēģināt.  

Noteikti, tev roņošana nesīs sajūtu vētru, 
bet tas ir tā vērts. Dzīvē kā ar katru lietu 

ir tikai jāsāk darīt, un tad jau sāksi pamanīt 
pirmos darba augļus. Veiksmi visiem, kas izlemj 
izkāpt no savas komforta zonas un doties šajā 
piedzīvojumā - spēlē ar prātu!

Es esmu tikusi tik tālu, tāpēc 
ievelku vēl pēdējo elpas vilcienu 

un dodos ūdenī.

Veiksmi visiem, kas izlemj 
izkāpt no savas komforta zonas un 
doties šajā piedzīvojumā - spēlē ar 

prātu!

Ella Bunka 12.d

Ko nozīmē būt piederīgam? Pēc manām domām, tas nenozīmē, ka kaut kas vai kāds 
vienkārši pieder līdzīgi īpašumam. Būt piederīgam kaut kam, manuprāt, nenozīmē būt 
vienkārši saistītam ar to. Tāpat ir ar piederību ģimnāzijai. Ne jebkurš skolēns, kas šeit 
mācās, sevi uzskata par piederīgu 
skolai. Iespējams, viņš tikko sācis 
mācīties, vai arī viņam neinteresē 
skolas dzīve; iemeslu var būt daudz. 

Vai kļūt par piederīgu ģimnāzijai  
-  tā ir tikai paša skolēna izvēle. Neskatoties uz to, ir vairāki 
veidi, kā var izsaukt piederības sajūtu. Piemēram, ar 
lepnumu – ja skolēnam būs vairāk iemesli lepoties ar savu 
skolu, tad arī viņš vairāk gribēs justies piederīgs tai. Tāpēc ir 
nepieciešams atgādināt par mūsu skolas sasniegumiem un panākumiem un stāstīt, ar ko mūsu skola atšķiras un 
ir unikāla. Labs veids, lai varētu vairot piederīguma sajūtu ir, manuprāt, ļaut audzēkņiem pārstāvēt ģimnāziju ārpus 
tās. Piemēram, es uzskatu, ka skolas krekli diezgan augstu paceļ piederības sajūtu starp skolēniem, jo tādā veidā 
ir iespēja parādīt, no kurienes esi. Cits svarīgs veids, kas ļauj kļūt vairāk piederīgam skolai, pēc manām domām, 
ir regulārie notikumi un pasākumi, kas var notikt un ir saistīti aršo skolu. Es uzskatu, ka, jo vairāk skolēns piedalās 
un ir iesaistīts skolas dzīvē, jo vairāk viņš jutīs sevī piederīguma sajūtu. 

Lai skolēni varētu justies vairāk piederīgi, var izmantot vairākas iespējas, neskaitot tās, kuras tika aprakstītas 
augstāk. Es uzskatu, ka skolās ir ļoti svarīgi, lai būtu augsta piederības sajūta. Skolēni tādā veidā apzinās, ka ne 
tikai viņiem ir svarīga skola, bet arī otrādi – viņi ir svarīgi skolai, jo kopā viņi veido to atmosfēru un vidi, kas tur 
valda.

Skolēni tādā veidā apzinās, ka 
ne tikai viņiem ir svarīga skola, bet 
arī otrādi – viņi ir svarīgi skolai, jo 
kopā viņi veido to atmosfēru un 

vidi, kas tur valda.

Alens Kozjura 9.b

ES projekti skolā

Komunikācija un spēja saprasties klases kolektīvā ir panākumu 
atslēga. Ir ļoti svarīgi vienam otru iepazīt un uzdrīkstēties pārkāpt savu 
komforta zonu. Šo soli pretī viens otram mums palīdz spert  ES  jaunatnes 
līdzdalības projekts “Pumpurs” 7., 10. klasēm.  Ģimnāzijas absolventi 
veido saliedēšanās pasākumus, aicinot katram apzināties savus mērķus, 
atbildību par to, ko darām.

Intervija ar Lauru Osipenko 10.b

1. Tavuprāt, vai šādi saliedēšanās pasākumi sekmē jauniešu 
saliedēšanos?

Manuprāt, šādi pasākumi sekmē jauniešu saliedēšanos, jo liek visiem iesaistīties 
un vairāk iepazīties ar saviem klasesbiedriem, pēc kā klase kļūst komunikablāka un 
atvērtāka sava starpā.

2. Vai Tu pati gribētu kādu reizi būt kā šāda pasākuma vadītāja?
 Jā, es vēlētos būt kādu reizi šāda pasākuma vadītāja, jo būtu iespēja redzēt, kā no 
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malas jaunieši pārvar savu komforta zonu.

3. Kura no aktivitātēm Tev vislabāk palikusi atmiņās?
 No visam aktivitātēm man vislabāk palika atmiņā, kad bija jāsēžas klēpī vienam otram. 
4. Ko Tu sagaidi no nākamā saliedēšanās pasākuma?
 No nākamā saliedēšanās pasākuma es sagaidu, ka mums būs vairāk kopīgu atmiņu un interesantu, aizraujošu 

aktivitāšu.

Intervija ar Heiliju Matisoni 10.a

1. Kādas bija sajūtas, esot jaunā klases kolektīvā, vai bija grūti 
iejusties?

Es biju sajūsmā, bet nedaudz nobijusies. Sākums bija grūts, bet ar laiku sajutos kā savējā.
2. Kura aktivitāte, Tavuprāt, visvairāk lika klasesbiedriem atvērties?
Man patika dejošanas spēle. Vienam bija jāparāda kustības, pārējiem jāatveido, bet tam, 

kas ir vidū, jāuzmin, kurš rādīja kustības. Ļoti jauka, smieklīga spēle, kas mūs atdzīvināja un 
atbrīvoja.

3. Vai Tev kopumā patīk šāda veida pasākumi, kuros ir iespēja iepazīt savus 
klasesbiedrus?

Ļoti. Tas parāda, kādi tad īsti ir mani klasesbiedri, cilvēki, ar kuriem pavadu katru dienu kopā.
4. Kāds ir Tavs novēlējums jauniešiem, kuri baidās uzdrīkstēties spert pirmo soli 

komunikācijā jauniņo vidū?
Turieties!! Zinu, ir grūti uzņemties iniciatīvu, bet jūs esat tie, kas palīdz arī pārējiem atvērties un justies brīvi!

Intervija ar Renāru Spingu 

1. Kādas ir spilgtākās atmiņas no aizvadītajiem pasākumiem projekta 
ietvaros? 

Tā kā viss, ko mēs zinājām par projekta dalībniekiem, bija “septītais” un neviens nemācēja 
teikt, kas tad slēpjas aiz šī cipara, atlika tikai minēt un paredzēt, ar ko visa gada garumā būs 
jāsadarbojas, tāpēc visspilgtāk atmiņā palikusi iepazīšanās, kur katrai klasei bija jāuztaisa 
pašprezentācijas.  Tās 5 minūtes uzreiz parādīja, kas un kādi ir septītie, kuri ir pašreizējie klases 
līderi un kas ir aktuāls katrai klasei. Prezentācijas bija ļoti dažādas. Gluži kā visi septītie...  

2. Kādi ir ieguvumi bijuši sev, rīkojot šāda tipa pasākumus? 
Ieguvumu ir daudz. Protams, jauna pieredze nozīmē jaunas prasmes: projektu vadīšana, laika plānošana, 

radošā domāšana, komunikācijas prasmes, spēja pielāgoties neplānotām situācijām, u.c. Ar lieliem burtiem gribētu 
izcelt prasmi BŪT EMPĀTISKAM jeb spēt iejusties otra cilvēka ādā. Mēs ar Moniku (kopā organizējam projektu) 
esam piedzimuši tieši dekādi agrāk. Organizējot šādus projektus ir jāmācās izslēgt “domāšana ES” un ieslēgt 
“domāšana VIŅI”. Kas viņiem ir aktuāls kā 7. klases skolēniem, kādas ir viņu problēmas, kas viņus aizrauj?

3. Kā rodas jaunas idejas plānojot jaunas aktivitātes jauniešiem? 
Mums ar Moniku ir liela pieredze, gan pašiem piedaloties, gan organizējot pasākumus. Ideju pūre lāde ir pilna 

ar aktivitātēm, taču izaicinājums ir saprast, ar kādām metodēm aktivitātei piešķirt pievienoto vērtību mūsdienu 
septītajam, lai tā spēj aizraut un reizē arī iemācīt. Liela māksla kombinēt trendus ar vērtībām un pieredzi. Varam 
padalīties ar formulu, ko izmantojam šim projektam: jauna un lieliska ideja =  ideja, ko redzējām TikTok + ideja, ko 
atradām YouTube + “ee, atceries, kā... (labi aizmirsts vecais). 

4. Kādas ir emocijas dzirdot no jauniešiem, ka ar jūsu palīdzību viņiem ir kļuvis 
vieglāk iepazīties un komunicēt? 

Protams, patīkamas, lai gan vissvarīgākais jau nav to dzirdēt no jauniešiem, bet redzēt un sajust. Ar 
nepacietību gaidu nākamo projekta posmu, kurā atskatīsimies uz 1. semestri un runāsim par attiecībām klasē. 
Gribam redzēt, kas semestra laikā ir mainījies. Ja attiecības klasē būt pozitīvi uzlabojušās un kāds pateiks, ka 
projekts ir palīdzējis, domāju, ka tad mēs jutīsimies gandarīti.

5. Vai ir bijušas kādas neveiksmes vadot projektu? Kādas ? 
Manuprāt, lielu neveiksmju nav bijis. Protams, ir daudz lietu, ko varējām labāk. Jāatzīst, ka pietrūkst 

izmēģinājumu, jo parasti tikai pēc pirmās klases saprotam, kas strādā, bet kas jāpamaina. 
6. Vai ir reizes, kad atgriežoties absolvētās skolas gaiteņos, ir manāms, ka cauri 

paaudzēm ir mainījusies arī skolas akustika un atmosfēra?

Par akustiku man grūti spriest, taču atmosfēra, atgriežoties ģimnāzijā, vienmēr šķiet lieliska. Ja arī atmosfēra 
ir kā pamainījusies, tā ir saglabājusi to īpašo auru, kas nav sajūtama 
nekur citur, jo to caurvij vērtības, kas stāv pār tehnoloģiju attīstību, 
pasaules veselības krīzēm un straujajām pārmaiņām: gods, lepnums, 
vienotība un atbildība. 

Intervija ar Oļesju Krugļikovu

1. Kādas ir spilgtākās atmiņas no aizvadītajiem pasākumiem 
projekta ietvaros?

Spilgtākās atmiņas uzreiz nāk prātā no aizvadītajiem projektiem, par jauniešu 
saliedēšanos, kāds uzticības kritiens, caur kuru gājušas ļoti daudz klases un tās ir 
neaizmirstamas emocijas gan man, gan jauniešiem. Es ļoti labi atceros lielos panākumus, 
kad jaunieši nebaidījās izrādīt savas emocijas un arī tiešām raudāja, jo nāca ārā patiesās 
emocijas un gandarījums par savu padarīto.

2. Kādi ir ieguvumi bijuši sev, rīkojot šāda tipa pasākumus?
Šis vairāk ir kā došanas pasākums nevis ņemšanas sev, bet, tas ko es iegūstu ir arī 

emocijas, pieredze organizējot pasākumus, iespēja apskatīt un izpētīt jauniešu šī brīža tendences, redzējumus un 
pat dzīves stilu.

3. Kā rodas jaunas idejas plānojot jaunas aktivitātes jauniešiem?
Idejas vienkārši rodās manā galvā, principā, ja runājam par tādu ideju radīšanu kā tādu, tad mēs ar Jurģi visu 

laiku cenšamies, gandrīz vai katru pasākumu, katrai klasei taisīt citādāku un balstoties uz to vecumu, vai balstoties 
uz konkrēto klasi, kur mēs zinām kādu konkrētu situāciju vai cilvēku pie kā strādat, vai arī balstoties un ņemot vērā 
šī brīža tendences vai nepieciešamību pēc kaut kā. Tā to visu saliekot kopā, mēs vienkārši radām kaut ko jaunu.

4. Kādas ir emocijas dzirdot no jauniešiem, ka ar jūsu palīdzību viņiem ir kļuvis 
vieglāk iepazīties un komunicēt ?

Noteikti pozitīvas emocijas un gandarījums, jo mērķis ir panākts un tas arī ir mūsu galvenais mērķis, izdarīt 
tā, lai jaunieši atrāk iepazīstās savā starpā, lai viņi daudz ātrāk var kvalitatīvi komunicēt, sadarboties, lai viņiem ir 
skaidrs, no kā var prasīt un kā organizēt savu darbu.

5. Vai ir bijušas kādas neveiksmes vadot projektu? Kādas ?
Šķiet, ka gandrīz katrā pasākumā ir kādas neveiksmes. Vai nu kaut kas ar laikiem nesakrīt, vai nu laikapstākļi, 

kāds neatbrauc vai nesanāk, kaut kas no materiāliem nav paņemts līdzi, vai kādās no spēlēm nav kaut kas 
pārdomāts līdz galam. Ar to es, kā projekta vadītāja apzinos un saprotu, ka tas ir normāli un neviens pasākums 
līdz galam nebūs ideāls un nevar būt ideāls, tai skaitā arī šis projekts, jo lai kā arī mēs gribētu, tas prasa laiku, 
ieguldījumus, zināšanas, spējas un arī laiku galu galā. Es apzinos, ka tas ir tikai normāli, ka ir kaut kādas 
neveiksmes vai kaut kas īsti nesāk līdz galam.

6. Vai ir reizes, kad atgriežoties absolvētās skolas gaiteņos, ir manāms, ka cauri 
paaudzēm ir mainījusies arī skolas akustika un atmosfēra?

Jā, jā, jā un vēlreiz jā, viennozīmīgi skolā ir ļoti daudz kas mainījies un tas ir ļoti jūtams. Mainījies gan ārēji, 
gan iekšēji, gan kopējais tāds skolas “vaibs”, noteikti arī skolēnu vidū atmosfēra un tas patiesībā ir ļoti interesanti. 
Mainījies ir daudz kas, bet šeit noteikti ir arī jāņem vērā tas, ka skolas izskats un vide ir mainījusies, protams, arī 
paaudze un, tomēr ģimnāzīja ienāk aizvien vairāk un vairāk skolēnu, tāpēc tas viss ir tikai normāli, bet es gribētu 
teikt, ka šo 10 gadu laikā ir mainījies ļoti daudz kas.

Rēzija Kravčuka 10.c
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2021.gads finišē

2021.gads tuvojas finišam.  Tas  paliks vēstures lappusēs kā COVID -19 gads, kad 
lielāko daļu laika cilvēki strādāja no mājām, mācības notika attālināti. Viss notika citādāk, 
daudz neierastāk, kā līdz šim pieredzēts. Tomēr cilvēks jau ir būtne, kas diezgan ātri spēj 
pielāgoties jaunām situācijām. Arī mēs skolā pieradām pie zoom stundām, pieradām, ka ar 
klasesbiedriem varam runāt tikai caur datora kameru.  Liels prieks bija atgriešanās skolā 
rudenī.

Neliels ieskats no skolēnu aptaujas, kas tad ir šī savādā, 2021.gada, spilgtākie iespaidi, 
atmiņas:

 1.Noteikti visspilgtākie bija pasākumi: Es mīlu tevi, Latvija, Kora Kari, jo tie norisinājās savādāk…
2.Spilgtākais notikums skolā šogad bija eglītes rotāšana. Izbaudīju arī attālināto mācību :D
3. Klases ekskursija
4.Uzstāšanās “Muzikālajā kastītē”. Mani iepriecina cēlais mērķis palīdzēt citiem un tas, ka varu būt noderīga. :)
 5.Muzikāli literārais uzvedums. Uzskatu, ka tas bija šī gada spilgtākais notikums, jo deva iespēju mums, kā 

klasei, saliedēties un pavadīt kvalitatīvu laiku kopā.
6.Pirmais tests = pirmais kovids 
7.Visspilgtākais notikums šogad noteikti bija klases ekskursija uz Siguldu. Atmosfēra bija fantastiska un kopā 

pavadītais laiks tiešām nāca par labu, ne tikai klases kolektīvam, bet arī (manuprāt) katram individuāli. Protams, 
lieliskie laika apstākļi padarīja visu vēl skaistāku! Noteikti vēlētos kaut ko līdzīgu atkārtot arī nākamajā semestrī.

8.Pagarinātais brīvlaiks un laiks, ko spēju pavadīt ar draugiem.
9.Klasesbiedra ievēlēšana par skolas prezidentu, jo no šīs pieredzes viņš ir audzis un palicis atbildīgāks pret 

skolas pienākumiem.
10.Man pašai spilgtākie šī gada notikumi ir ārpus mācība procesa notikumi: gatavošanās olimpiādēm ar 

skolotājiem un podkāsta tradīcijas turpināšana (lai gan pašlaik vēl nav iznākusi pirmā epizode), vēl nesenais 
teātra apmeklējums ar klasesbiedriem projekta ietvaros. Patīkams ikdienas aspekts ir bibliotēkas apmeklējums, 
kur klusībā var mācīties, lasīt un vienkārši izbaudīt mierīgu ikdienu. ProVieMo projekta apmeklējumi arī ir bijuši 
interesanti un noderīgi!

11.Pavisam noteikti - Prezidentūras kandidatūra. Uzlabojis manu dzīvi gan skola, gan ārpus tās uz 100%.
12.Iesvētības 8 klasei!!!!
13.Kad izlozējām netīras dejas deju un klases vakars
14.Uzvara pasākumā “Es mīlu tevi, Latvija”
15.Viljams atgriežas skolā!
16.Atskatoties atpakaļ uz rudens sākumu, spilgtākais šī gada notikums bija projekta “Soli pa solim” pasākums 

Šķilās. Tā bija tiešām ļoti produktīva, iedvesmojoša un jautra diena! Un man ļoti patika pasākuma noslēgums pie 
ugunskura ar popkornu un sarunām!

17.Laiks kopā ar parlamentu
18.Es aizgāju uz kori. Pirmo reizi iesaistos skolas pulciņos. Es dziedu korī, apmeklēju šaha pulciņu.
19.Vēl pirms mācību gada sākuma - vasaras beigās ar klasi braucām laivu braucienā, bija ļoti forši. Ļoti patika 

arī klases ekskursija.
20.Nodziedājām daudz laimes vārda dienā Arnoldam Šablovskim
21.Labākais bija tas, ka mācības atsākās klātienē
22.Vienīgais laikam būtu piedalīšanās ģimnāzijas rakstu krājuma tapšanā. Tas bija interesanti, un man jau patīk 

vis kaut ko runāt un rakstīt (pat, ja nepareizi), izteikties, intervēt citus
23.Mans spilgtākais notikums -  Skolotāju dienā kopā ar Elīzu Annu runāt skolas radio un atskaņot dziesmas
24.Pirmais septembris. Bija jauki satikt visus skolas biedrus.
25.Kad es dabūju covid
26.Kad es mūzikas stundā klases priekšā nospēlēju dziesmu uz klavierēm
27.Manuprāt, mans spilgtākais notikums bija atkal atgriešanas skolā pēc online mācība procesa, tas bija 

brīnišķīgi, satiku jaunus klases biedrus un sadraudzējos ar daļu
28.Es tik labi neatceros, bet jebkurā gadījuma man patīk mācīties Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā!
29.Atmiņas, kuras esmu izveidojusi kopā ar draugiem - smiekli, prieki, bēdas un burtiski viss satriecošais, kas 

ar mani noticis.
30.Mana klase šogad ir sākusi vairāk saliedēties un iepazīt viens otru.
31.Satiku vienu labu cilvēku.

Pieredze, sadarbojoties ar  
Veselības ministrijas Vakcinācijas projekta 

vadītājiem

1. Kā radās doma izveidot animāciju par vakcināciju?
Vēlme izstrādāt izglītojošu un informatīvu materiālu jau radāspirms kāda laika, taču, 

Covid-19 situācijai un vakcinācijas aptverei valstī 
pasliktinoties, es sāku meklēt veidus, kā palīdzēt 
un veikt savu ieguldījumu situācijas uzlabošanā. 
Es ilgstoši, kā Latvijas pilsonis, jutu atbildību pret 
sabiedrību un valsti kopumā, jo katru dienu nācās 

saskarties ar milzīgu daudzumu dezinformācijas, sliktām ziņām par 
mūsu valsts vakcinācijas rādītājiem.

2. Kāds bija process?
Es sazinājos ar Latvijas vakcinācijas projekta vadītājiem, īsi pastāstīju par sevi, piedāvāju palīdzēt ar 

informatīvu materiālu izveidi. Pēc tam jau sekoja koncepta izstrāde, tika ‘’uzskicēta’’ ideja par animāciju. Bieži 
sazinājāmies, man tika sniegta vajadzīgā informācija par Covid-19 un vakcināciju pret Covid-19, kā arī bieži 
pārspriedām, kā izveidot kvalitatīvāku un iespaidīgāku animāciju par vakcināciju pret Covid-19. Kad animācija bija 
pabeigta, vakcinācijas projekta vadītāji nodrošināja animācijas ieskaņošanu no Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
resursiem.

3. Kā sanāca?
Es teiktu, ka animācija sanāca pietiekami kvalitatīva, es droši varu teikt, ka es ar sevis paveikto lepojos. Šī 

bija mana pirmā 3D animācija, taču pieredze 3D lauciņā man jau bija pietiekami liela, sadarbojoties ar vairākiem 
slaveniem popmūziķiem un kompānijām no ASV. Pati animācija arī 
izpelnījās uzslavas no maniem tuviniekiem, draugiem, pat svešiem 
cilvēkiem, kas vienkārši vēlējās pateikties par iniciatīvu un vēlmi 
palīdzēt informēt sabiedrību par vakcināciju pret Covid-19. Protams, bija 
arī ‘’lielie kritiķi’’, kas spēja vien rakstīt aplamības un naidīgus tekstus 
gan komentāros, gan privāti soctīklos. Šos naidīgos ‘’viedokļus’’ es 
neņēmu galvā, jo šie cilvēki vienmēr ir noskaņoti negatīvi - viņi cenšas 
izplatīt dezinformāciju un nevēlas iesaistīties konstruktīvās diskusijās.

4. Kādas ir Tavas domas par šībrīža situāciju valstī?
Manuprāt, tas ir prātam neaptverami, ka mēs esam tik kritiskā situācijā, it īpaši ar tik daudz iespējām 

vakcinēties. Mēs esam mūsdienīga Eiropas valsts, taču daļa mūsu sabiedrības nespēj izjust pienākumu vai 
jebkāda veida cieņu pret riska grupām un citiem sabiedrības locekļiem, kas ir pakļauti daudz lielākam riskam no 
Covid-19 infekcijas. Ir grūti katru dienu redzēt milzīgos skaitļus, kas saistīti ar inficēšanās un nāves gadījumiem, 
zinot, ka šie skaitļi būtu daudz zemāki, ja ļaudis dotos vakcinēties un atturēties no dezinformācijas, ko izplata 
cilvēki, kuriem nerūp citu dzīvības.

Markuss Saule 10.c
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JU Saruna ar jauno fizikas skolotāju Artu 

Gribēnu
Ģimnāzija – mūsu otrās mājas, skolas kolektīvs – mūsu otrā ģimene. 

Radoša, atbalstoša un tiešām daudzpusīga ir mūsu lielā ģimene. Šā mācību 
gada sākumā tai pievienojās jauni, enerģiski skolotāji, visi gatavi mācīt 
skolēnus un aktīvi iesaistīties skolas dzīvē. Viena no šiem skolotājiem ir 
mūsu, šķiet,  vienmēr pozitīvā fizikas skolotāja Arta Gribēna. Arī viņa mūsu 
kolektīvā jau ir pavisam iejutusies un gatava iepazīstināt ar sevi.

1.Kā Jūs īsi raksturotu sevi kā personību?
Gribētos domāt, ka esmu diezgan asprātīga, 

izpalīdzīga un ātra. Teikt tikai labās īpašības ir 
mazliet narcistiski, tādēļ kaut kas ne pārāk labs 
- esmu haotiska, un mana mīļāka nodarbe ir 
‘pačīkstēt’ par sīkumiem.

2.Kā izlēmāt kļūt par mūsu skolas fizikas 
skolotāju?

Vienā jaukā maija rītā man piezvanīja skolas 
direktors Helvijs un jautāja, vai nevēlos pievienoties 
ģimnāzijas kolektīvam kā fizikas skolotāja, ilgi 
nedomājot, piekritu. Tajā mirklī vēl studēju klātienē 
RTU programmā “Būvniecība” un strādāju Rīgā 
projektēšanas birojā, bet jau biju sākusi domāt par 
to, ka vēlos 
atgriezties 
mājās - Liepājā. 
Tā nu šis zvans 
bija kā zīme, ka 
ir jāsāk jauna 
nodaļa dzīvē.

Fizikas skolotājas amatam mani bija ieteikusi 
mana draudzene Elīna Jakubauska, kura jau bija 
piekritusi kļūt par ķīmijas skolotāju šeit.

Tā kā, studējot būvniecību, esmu izmācījusies 
gan augstāko fiziku, gan dažādus mehānikas kursus 

un citus ar fiziku saistītus 
kursus, varu pagaidām 
mācīt arī bez pedagoģiskās 
izglītības, taču, sākot ar 
nākamo gadu, sākšu studēt 
arī pedagoģiju, lai būtu 
pilntiesīga skolotāja.

3.Kā Jūs vērtējat sevi 
kā pedagogu?

Šobrīd varu teikt, ka 
esmu ciešama skolotāja, 
neesmu slikta, bet ir vēl 

daudz vietas izaugsmei. Šobrīd cenšos atrast savu 

mācīšanas stilu, veidu, 
kā labāk izskaidrot 
lietas, kā noturēt 
skolēnu uzmanību, kā 
iemācīties runāt lēnāk. 
Īsumā varu teikt - ir labi, 
bet būs vēl labāk. Jābūt.

4.Vai ir kāds spilgts 
gadījums, kas 
palicis atmiņā no 
laika, kad pati 
bijāt skolniece?

Vislabāk atmiņā ir palikuši pasākumi, kur 
darbojāmies kopā ar klasi - Koru kari, ZZ 

čempionāti, balles, ekskursijas, Liepājas SEZ 
konkursi. Jautrākos un labākos atgadījumus 
nevaru stāstīt, bet, ja vajag kaut ko konkrētu, 
tad skats uz saullēktu no ģimnāzijas jumta ir 
ļoti labs. Tas, kā, kad un kādēļ es tur biju, lai 
paliek noslēpumā. P.S. Nekāpiet uz jumta, tas 

nav droši.

5. Kāds ir lielākais gandarījums, ko 
saņemat šajā darbā?

Lielākais gandarījums noteikti ir mirklī, kad es 
laboju darbus un redzu, ka kaut ko es tomēr esmu 
iemācījusi. Vai mirklī, kad skolēns pasaka, ka 
esmu laba skolotāja. Lielākoties tā ir pielīšana, bet 
garastāvokli tas uzlabo. :)

6.Kā Jūs esat iejutusies mūsu skolas 
kolektīvā?

Kolektīvā esmu iejutusies, lielu daļu kolēģu 
atceros no laika, kad es vēl pati mācījos, pārējos jau 
esmu kafijas pauzēs skolotāju istabā iepazinusi. Ar 
skolēniem arī jau esmu sapazinusies, lielākajai daļai 
jau atceros vārdus, kas ir diezgan liels sasniegums.

7.Kā Jūs domājat, cik liela 
nozīme skolēnu dzīvē ir 
kvalitatīvi pavadītam 
brīvajam laikam?

Brīvais laiks ir ļoti svarīgs, tā 
ir iespēja atpūsties no mūžīgā 
skrējiena un atrast laiku sev, 
sakopot domas, iekrāt enerģiju 
vai izlietot pāri palikušo. Ja brīvais 
laiks tiek pavadīts kvalitatīvi, tas 
uzlabo sniegumu gan mācībās, gan 
ikdienā.

8.Ko darāt brīvajā laikā, kā 
atpūšaties?

Brīvo laiku šobrīd aizpildu ar 
mierīgām aktivitātēm - pastaigājos, 
padzeru kafiju ar draugiem, 
apciemoju omīti, apmeklēju teātri.

9.Kāds ir Jūsu dzīves moto?
‘’Saies’’. Vai kā saka mana oma: 

“Būs labi, jo citādāk nemaz nedrīkst 
būt.”

10.Kāds ir Jūs novēlējums 
skolotājiem un skolēniem?

Novēlu visiem atrast mieru sevī, 
pat tad, kad apkārt valda haoss!

P.S. Nekāpiet uz jumta, tas nav 
droši.

Helēna Raģe 11.a

Saruna Ar Lanu Hubbs - angļu valodas 
skolotāju no Ņujorkas

Mums, skolēniem, katru dienu paveras jauni skati ar plašām iespējām. 
Tā var būt iespēja gūt jaunu pieredzi un prasmes, iespēja iepazīt jaunas 
personības, vai iespējas, kuras var būtiski ietekmēt mūsu turpmāko karjeru. 
Tomēr mēs dažreiz, neapzinoties, ka tās pie durvīm klauvē tikai vienu reizi, 
tām neatbildam. Citreiz kļūstam tik bikli plašu iespēju priekšā, ka par labu 
savai komforta zonai, tās neizmantojam. 

Kā zināt, kad mums pretī pavērusies lieliska iespēja sevis pillnveidošanai? 
Kā uzticēties savai lemt spējai, un kā būt pārliecinātam par savām izvēlēm? Kā nebaidīties no 
jaunas un svešas vides, bet gan pieņemt nezināmo ar atplestām rokām? 

Lai gūtu atbildes, iepazinos ar vienu no šīs skolas jaunajiem skolotājiem Lana Hubbs, kura, 
būdama īsta ņujorkiete, nolēma doties apmaiņas braucienā tieši uz Latviju. Lana šajā mācību 
gadā sāka pasniegt angļu valodas stundas mūsu skolā, aktīvi mācot skolēniem par vides un 
klimata pārmaiņām visā pasaulē, jo pati studējusi vides zinātni. 

Viņa padalījās ne tikai ar savu pašreizējo pieredzi un iespaidiem par Liepāju, mums ierasto 
vidi, bet arī sniedza svarīgus padomus un atziņas, kuras iespējams gūt tikai, ja atmetam 
bailēm par nezināmo ar roku. 

1. Kā jūties šajā valstī un it 
īpaši šajā skolā? Kādi ir Tavi 
pašreizējie priekšstati? 

Pagaidām ļoti izbaudu savu 
pavadīto laiku Latvijā. 

Tā ir kā elpa ar svaigu gaisu, jo 
esmu no Ņujorkas. Šeit ir ļoti jauka 
pilsētas un dabas dualitāte. Esmu 
ievērojusi, ka latvieši ļoti augstu 
vērtē savu laiku ārā, saskarsmē 
ar dabu. Piemēram, es devos ar 
draudzeni nocirst Ziemassvētku 
eglīti mežā. Ņujorkā mums ir 

jāpērk mūsu Ziemassvētku eglītes 
no tirgus vai lauku saimniecības, 
kur tās jau ir privāti izaudzētas, 
kultivētas un  kāds cits jau nocirtis 
un izvedis no meža. Man patīk, ka 
latviešiem ir teikšana par šādām 
lietām. Šeit ir jauka autonomija, pie 
kuras es neesmu pieradusi. Šķiet, 
ka uzsvars tiek likts uz uzticēšanos 
un/vai sapratni ar jūsu valdību; kā 
progresīvs sociālais līgums.

2. Vai vari pastāstīt par 
procesu, kurā nolēmi gūt 

pieredzi ārpus Amerikas un 
apciemot Latviju? 

Es esmu šeit, Liepājā, jo 
saņemu Fulbright angļu valodas 
skolotāja asistenta stipendiju. Šī ir 
starptautiska apmaiņas programma, 
ko sponsorē Amerikas Savienoto 
Valstu valdība, un tās mērķis ir 
palielināt savstarpējo sapratni starp 
ASV un citu valstu iedzīvotājiem. 
Šī programma darbojas visā 
pasaulē. Mans uzdevums ir mācīt 
un pasniegt  lekcijas jaunajiem 
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studentiem angļu valodā, cerot, ka 
varu palīdzēt studentiem uzlabot 
angļu valodas zināšanas. Savukārt 
es gūstu arī vērtīgas atziņas par 
valsti un 
kultūru, 
kurā 
mācu. 
Turklāt es 
vienmēr 
vēlējos 
mazliet 
paceļot pa Eiropu, pirms sāku 
iegūt formālo izglītību jurista 
amatā. Fulbright programma šķita 
labs līdzeklis, lai pieredzētu dzīvi 
ārzemēs, vienlaikus darot kaut ko 
produktīvu.

3. Kādas bija Tavas cerības/
iedomas (expectations)  
par Latviju? Vai tās tika 
piepildītas, vai vēl joprojām 
ceri piedzīvot kaut ko 
konkrētu? 

Es centos doties šajā, iepriekš 
neliekot augstas cerības vai 
gaidot kaut kokonkrētu, lai es ar 
to neaizrautos. 
Tādā veidā es 
varu izbaudīt 
savu pieredzi 
kopumā tieši 
tādu, kāda tā ir, 
bez jebkādām 
kavētām 
domām. 
Diemžēl Covid 
situācija mani 
ir atturējusi no plašas sabiedriskās 
dzīves, pie kuras esmu pieradusi, 
bet es ticu, ka pēc svētkiem lietas 
kļūs gaišākas. Cenšos saglabāt 
optimismu, ka drīzumā man 
pavērsīsies vairāk iespēju. Teikšu, 
gaidu siltāku laiku, pavasari un 
vasaru, lai varētu vairāk laika 
pavadīt ārā. 

4. Vai esi atradusi kādus 
hobijus ārpus darba? Vai tie 
sakrīt ar hobijiem, kuri Tev 
bija, dzīvojot Ņujorkā? 

Man ļoti patīk doties pārgājienos 

vai nodarboties ar kardio treniņiem 
laukā. Kad nebija tik auksts, man 
patika doties garās pastaigās pa 
parku vai doties uz pludmali. Es 

arī izbaudu, 
gatavojot 
ēdienu 
draugiem. 
Pirms 
ierados šeit, 
es strādāju 
vairāk nekā 

60 stundas nedēļā, un man reti bija 
laiks gatavot. Tas noteikti ir bijis 
piedzīvojums - izdomāt, kur šeit 
atrast konkrētus ingredientius (vai 
kā tos sauc), jo es nerunāju pārāk 
labi latviešu valodā, taču tā man ir 
bijusi lieliska iespēja mācīties. 

5. Vai, Tavuprāt, Latvijas 
izglītības sistēma ir 
līdzvērtīga Amerikas? Ja 
Tu varētu kaut ko integrēt 
no Amerikas izglītības 
sistēmas mūsējā, kas tas 
būtu? 

Manuprāt, Latvijas izglītības 
sistēma ir brīnišķīga. 
Patīkami, ka es neredzu 
pārāk lielu atšķirību starp 
saviem skolēniem. Turklāt 
ir neticami iespaidīgi, cik 
daudzās valodās studenti 
šeit prot runāt. Latvija 
rīkojas pareizi, iepazīstinot 
skolēnus ar svešvalodām 
ļoti agrā vecumā. Amerikā 
mēs svešvalodu sākam 

mācīties tikai 7. vai 8. klasē. Šajā 
laikā mūsu smadzenes vairs nav 
tik reaģējošas uz valodas uztveri, 
kā tās ir bērnībā. Es katru dienu 
esmu pārsteigta par savu studentu 
intelekta līmeni un jo īpaši par 
valodu, kas viņiem nav dzimtā 
valoda. Kas attiecas uz Amerikas 
izglītības sistēmu, tas ir pārslogots 
jautājums. Katra valsts diktē saviem 
studentiem mācību programmu. 
Rezultātā dažas skolas Amerikā 
ir daudz labākas nekā citas. Tas 
viss ir saistīts ar to, kas vada 
pašvaldības un kā tiek sadalīti 

līdzekļi skolām. Tāpēc dažas valsts 
izglītības sistēmas ir daudz tālāk 
par citām. Teikšu, Amerikas skolās 
svešvalodas konsekventi neievieš 
agrīnā vecumā. Šī iemesla dēļ 
es domāju, ka Amerikas skolas 
var daudz mācīties no Latvijas 
izglītības sistēmas.

6. Vai esi ievērojusi kādas 
drastiskas atšķirības, kuras 
atšķir latviešu skolēnus no 
amerikāņu? 

Izņemot valodas prasmes, es 
teiktu nē. To var pilnībā attiecināt 
uz sociālajiem medijiem un citu 
koplietojamo mediju saturu. Viņi 
visi saprot vienas un tās pašas 
studentu nianses. Viņiem ir tāda 
pati humora izjūta un dzinulis. 
Paldies tev, Tik Tok!

7. Mēz zinām, ka esi 
studējusi dabas zinātni un, 
visticamāk, esi saskāruries 
ar jautājumiem, kā, kur 
un ko studēt, kas vēlēsies 
būt nākotnē utt.,  taču vai 
esi kādreiz jutusies, ka 
Tevis izvēlētais novirziens/
fakultāte/programma nav 
Tev piemērots? Ja jā, kāds 
būtu Tavs ieteikums citiem 
skolēniem/studentiem, kuri 
arī tā jūtas? Kā saglabāt 
motiāciju un pārliecību par 
savām izvēlēm? 

Es domāju, ka tas ir ierasts, 
ka lielākā daļa cilvēku ceļā 
uz universitāti tam iziet cauri. 
Mans tēvs kādu laiku bija 
skolotājs un tagad nodarbojas 
ar uzņēmējdarbību. Man ir labs 
draugs, kurš sāka nodarboties ar 
medicīnu, bija medmāsa un tagad 
ir žurnālists. Dažreiz neatkarīgi 
no tā, cik daudz mēs redzam sevi 
nodarbojamies ar noteiktu profesiju, 
tas var neatbilst mūsu patiesajām 
interesēm vai dzīves mērķiem. Tas 
ir normāli. Īpaši jaunajā paaudzē, 
kur mums ir vieta un iespēja 
izmēģināt dažādas karjeras. No 

personiskā viedokļa es vienmēr 
esmu vēlējusies būt jurists. Es pat 
nevaru atcerēties citus karjeras 
apsvērumus, kas man bija agrāk, 
taču tas nenozīmē, ka kādu dienu 
es varētu pamosties un nolemt, 
ka manas intereses ir citur, ārpus 
juridiskās jomas. Esmu ar šo 
samierinājusies. Ikvienam, kuram ir 
grūtības izvēlēties pareizo karjeras 
ceļu, es ieteiktu būt atvērtam. 
Nepārtrauciet pēc kaut kā tiekties, 
jo domājat, ka tas var būt grūti, 
jūs domājat, ka nevarat to izdarīt 
vai arī neesat kvalificēts. Ticiet 
vai ne, bet cilvēki visu laiku iegūst 
darbu, kuram viņi nav kvalificēti. 
Viņi vienkārši parāda spēcīgu 
solījumu un motivāciju mācīties un 
pielāgoties. 

8. Kas Tev liktu saprast, ka 
darbavieta/pozīcija, kurā 
nonāci, nav Tev piemērota? 

Es domāju, ka 
atbilde uz šo jautājumu 
ir saistīta ar to, vai 
darbs, ko es daru, 
atbilst manām dzīves 
vērtībām. Man dažreiz 
patīk atkāpties un pajautāt sev, 
vai darbs, ko daru, veicina manu 
dzīves mērķu sasniegšanu un to, 
ko es uzskatu par vissvarīgāko. 
Dažreiz atbilde ir “nē”, kas ir labi. 
Tas ļauj man pārdomāt un pārvērtēt 
savus mērķus un to, kā tos 
sasniegt. Piemēram, es nedomāju 
nākotnē būt skolotāja. Jā, es šobrīd 
strādāju skolotāja amatā, taču šī 
pieredze veicinās manu izpratni par 
to, kā darbojas birokrātija pasaulē, 
un tādējādi sniedz man ieskatu 
svarīgā juridiskās jomas pīlārā. 
Galu galā ir svarīgi spert nelielus 
soļus, lai uzzinātu, ko vēlaties darīt 
dzīvē. Turklāt ir pareizi izvēlēties 
apkārtceļus, jo tās vienmēr ir 
iespējas, kurās varat uzlabot savas 
intereses un spējas.

9. Šobrīd, gatavojoties 
valsts eksāmenam angļu 
valodā, skolēni daudz 
mācās par dabas, vides un 

it īpaši klimata izmaiņām. 
Vai vides jautājumi tik 
intensīvi tiek pārrunāti 
arī Amerikas skolās? Vai 
amerikāņu studenti ikdienā 
apzinās klimata pārmaiņu 
radītos izaicinājumus, un 
vai viņiem šķiet svarīgi par 
tām mācīties?

Ir pagājis kāds laiciņš, kopš es 
mācos vidusskolā, tāpēc nevaru 
jums sniegt skaidru atbildi. Varu 
teikt, ka skolās uzsvars tiek likts 
uz atkritumu pārstrādi. Cilvēks 
var justies klusi apkaunots par 
plastmasas pudeles izmešanu 
atkritumos klasē, nevis to 
pārstrādājot, taču tas ir atkarīgs no 
Amerikas sociālo normu struktūras. 
Varu arī teikt, ka mūsu dabaszinību 
stundās ir kaut kāda vides apziņas 
struktūra. Turklāt es domāju, ka 

amerikāņu studenti katru dienu izjūt 
klimata pārmaiņu radīto spiedienu, 
jo tās ir intensīvas sociālajos 
medijos. Tas ir labs veids, kā 
studenti var pilsoniski piedalīties 
viņiem rūpīgā lietā un atrast vietējos 
vides mītiņus vai grupas. Es teiktu, 
ja skolās nav pārāk daudz vides 
zinātnes satura, amerikāņu skolēni 
noteikti dara visu, lai to atzītu ārpus 
skolas.

10. Kādas ir galvenās 
amerikāņu skolēnu 
intereses pēc vidusskolas 
beigšanas? Vai lielākā daļa 
ir motivēti “iekarot pasauli” 
ar savām idejām, vai viņu 
interese ir sākt pelnīt pēc 
iespējas ātrāk? Vai varbūt 
tomēr dominējošā interese 
ir doties gap year un ceļot? 

No savas pieredzes es teiktu, 
ka apmēram 2/3 studentu, kas 

absolvējuši, turpina mācīties 
koledžā. Otra 1/3 iesaistās 
tirdzniecībā, varbūt ģimenes 
uzņēmumā vai sāk strādāt, līdz 
viņiem ir nauda,     lai ietu uz skolu. 
Amerikas sabiedrība ir ļoti atkarīga 
no naudas, tāpēc jaunieši mēdz 
ļoti smagi strādāt, lai labi nopelnītu, 
pirms viņi apmetas uz dzīvi un, 
iespējams, nodibina ģimeni. Tas 
ir saistīts ar mūsu materiālistisko 
kultūru, kā arī ar mūsu dārgajām 
dzīves maksām. Vidējais amerikāņu 
students pēc vidusskolas beigšanas 
tiek mudināts doties uz koledžu, jo 
diemžēl bez koledžas grāda ir ļoti 
grūti nodrošināt ērtu iztiku. Tas ir 
normāli mums un tam, kā darbojas 
mūsu sabiedrība.

11. Vai Tev jau ir kāds plāns 
vai ideja Tavam nākošajam 
solim kā vides speciālistam/
entuziastam? Vai Tavos 
mērķos tiks iekļauta 
pieredze, kuru guvi, 
dzīvojot šeit? 

Pēc šīs pieredzes gūšanas, 
mans plāns ir doties uz juridisko 
skolu un pievērsties intelektuālajam 
īpašumam, koncentrējoties uz 
idejām un/vai produktiem, kas ir 
orientēti uz vidi. Tas apvieno divas 
manas galvenās intereses — 
tiesības un vidi. Esmu pārliecināta, 
ka man būs vieta, kur šo pieredzi 
ieviest savā darba jomā. Es zinu, ka 
no savas pieredzes Latvijā man būs 
daudz priekšstatu par to, kā veicināt 
lielāku izpratni par vidi. 

Latvija rīkojas pareizi, 
iepazīstinot skolēnus ar 

svešvalodām ļoti agrā vecumā.

..ir svarīgi spert nelielus soļus, 
lai uzzinātu, ko vēlaties darīt 

dzīvē. Turklāt ir pareizi izvēlēties 
apkārtceļus, jo tās vienmēr ir 

iespējas, kurās varat uzlabot savas 
intereses un spējas.

Jasmīna Saule 12.c
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Studijas Latvijā vai ārzemēs, ko labāk 
izvēlēties.

Nu jau gads ir pusē, un daudziem no mums nepieciešams sākt domāt par savas 
karjeras izvēlēm. Tomēr ticu, ka daļu jauniešu nepamet ziņkāre uzzināt ko vairāk par to, kā 
tad atšķiras studijas Latvijā un ārzemēs, un ko tad labāk izvēlēties. Vieni no populārākajiem 
jauniešu studiju galamērķiem ir Nīderlande, Dānija, Lielbritānija un Francija. Šīs Eiropas 
universitātes pašlaik piedāvā darba tirgū pieprasītas studiju programmas, dažādus 
samaksas atvieglojumus un konkurētspējīgus darba piedāvājumus pēc studiju beigšanas. 
Apskatot šo valstu studiju piedāvājumus, vienīgā bezmaksas studiju piedāvājošā valsts 
ir Dānija, kura neiekasē samaksu par 

studijām no Eiropas Savienības pilsoņiem. Turpretī Latvijā 
aptuvenās studiju izmaksas gadā sniedzas no 800 līdz pat 4000 
euro gadā. Vislielākās studiju izmaksas šobrīd ir Lielbritānijā, 
kur brexita rezultātā Eiropas Savienības pilsoņiem zuduši 
studiju aizdevumu atvieglojumi. Tomēr starp Latviju un ārzemēm 
atšķiras ne tikai finansiālā daļa. Viena no šī brīža atšķirībām ir 
tā, ka ārzemju universitātes ir spējīgas piedāvāt plašāku studiju 
programmu nekā Latvija. Lai pieteiktos studijām ārzemēs, 
studentam bieži vien ir nepieciešams nokārtot IELTS testu, kas 
nosaka tavu angļu valodas prasmju līmeni, bet pēdējos gados 
daudzas universitātes vairs nepieprasa kārtot šo testu, tomēr tos galu galā ir ieteicams nokārtot, lai tu pats spētu 

pārbaudīt savas angļu valodas zināšanas, pirms domāt par studijām 
ārzemēs. Latvijā tajā pašā laikā šie testi nav nepieciešami, jo 
studijas norisinās latviešu valodā, universitātēm Latvijā galvenokārt 
nepieciešams vidusskolas atestāts. Pirms uzsākt studijas Eiropā 
vai Latvijā, ieteiktu vispirms katram no jums apskatīt, ko tieši katra 
studiju vieta cenšas izcelt studiju laikā, kā, piemēram, Dānija un 
Nīderlande lielāku uzmanību pievērš praktiskajām iemaņām, turpretī 
Latvijā vairāk uzmanības tiek pievērsts teorētiskajām zināšanām 
un to pielietošanai. Viena no lietām, kas vēl ir jāapskata, ir izvēlētās 
studiju valsts ekonomiskais stāvoklis, jo šajā gadījumā Dānija 

tiek uzskatīta par vienu no visdārgākajām valstīm pasaulē, kas nozīmē, ka studenta dzīve var būt ļoti dārga, 
neskaitot to, ka studijas ir bez maksas. Piemēram, Francija tiek uzskatīta par salīdzinoši dārgu valsti, it īpaši, ja 
izvēlas studēt Parīzē, tomēr Francija šajā gadījumā sniedz palīdzību Eiropas Savienības studentiem ar mājokļa 
izmaksām, tas ir, valdība aprēķina vidējo maksu, ko katru mēnesi izsniegt studentam, mājokļa izmaksām, tomēr 
tas nenozīmē, ka dzīvošana ir bez maksas, jo tiek segta tikai daļa no izmaksām. Šobrīd, apskatot lielākās 
atšķirības starp studijām Latvijā un ārzemēs, ir tava kārta veikt savu izvēli. Tomēr jāatceras, ka ir nepieciešams 
izvērtēt savas prasmes un saprast, kas tev ir nepieciešams, lai veiktu pareizo izvēli. 

Laura Mirčenko 11.b

 Par nākotni domājot - kur studēt?  
Intervija ar augstskolu studentiem, mūsu skolas  

absolventiem 

Stress, trauksme, neizlēmība, nezināšana, spiediens, bailes… Šīs ir 
sajūtas, kuras pārņem gandrīz ikvienu, kad tuvojas vidusskolas beigas un 
jādomā par tālākiem nākotnes soļiem. Nereti mūs pārņem 
dažādi jautājumi un šaubas par augstskolas izvēli, un 
vēlamies, lai būtu kāds, kuram pajautāt, lūgt palīdzību vai 
padomu par šo svarīgo izvēli, jo pašam tas dažreiz var šķist 
par grūtu. Iepriekšējā avīzes izdevumā uzrakstīju nelielu 
informāciju par piecām Latvijas augstskolām, kurās var studēt 

pēc vidusskolas absolvēšanas - Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) , Latvijas Universitāte 
(LU), Rīgas Stradiņa universitāte (RSU), Biznesa augstskola ‘’Turība’’ un Latvijas Kultūras 
akadēmija (LKA). Tad šajā rakstā būs iespēja iepazīties ar RTU un LU no studentu skatu 
punkta, kuri arī ir absolvējuši Liepājas Valsts 1. ģimnāziju. Uzzināsiet, kā studenti jūtas par 

šīm skolām, kas patīk, ko viņi var ieteikt topošajiem studentiem un kam 
jāgatavojas. 

Paula Naļivaiko par studijām Latvijas Universitātē (Medicīnas fakultāte):

Kāpēc un kā izvēlējāties studēt LU?
Kad pienāca laiks izvēlēties, kurā universitātē studēt, man bija divas izvēles -  Rīgas 

Stradiņa universitāte un Latvijas Universitāte, jo savu nākotni vēlējos saistīt ar medicīnu. 
Visi apstākļi sakrita tā, ka tajā gadā bija ļoti daudz absolventu, kas gribēja studēt 
medicīnu, un beigās es nonācu Latvijas Universitātē. 

Kāda bija Tava pirmkursnieka pieredze?
Godīgi, tas jau liekas tik sen, jo šobrīd mācos 4.kursā, bet noteikti varu teikt, 

ka pirmkursnieka pieredze bija lieliska. Jauna, moderna universitāte, kur mācīties, 
bibliotēka, kas strādā visu diennakti, profesori ar lielu pieredzi un jauni izaicinājumi 
katru dienu. Protams, nenoliegšu, ka tas bija liels izaicinājums, jo tā ir pilnīgi jauna vide 
un pienākumi, ar kuriem iepriekš neesi 
saskāries, bet, ja ļoti kaut ko vēlies, tad viss 

sakārtojas un pie visa pierod. 

Kas ir Tava  mīļākā lieta šajā augstkolā? Varbūt ir kaut 
kas, kas arī nepatīk?

Kā jau iepriekš minēju, mana mīļākā lieta ir modernās telpas. Bija 
fantastiksi mācīties anatomiju no mākslīgi veidotām cilvēka ķermeņa 
daļām, kas ir tik reālistiskas. Tā ir pilnīgi cita pasaule, ko varbūt ir 
grūti saprast, pirms pats neesi to pieredzējis. Šobrīd man nodarbības notiek dažādās Rīgas slimīcās, bet skolas 
bibliotēka man joprojām ir pieejama. 

 Kā arī vēl viena svarīga lieta, kas ir palīdzējis man tikt cauri visdažādākajām grūtībām un arī priekiem, ir mani 
kursabiedri. Zinu, ka daļa no viņiem būs man tuvi visu dzīvi, jo nevaru iedomāties nevienu, kas labāk saprastu, kā 
tas ir -  studēt medicīnu. 

Katrā universitātē ir savas nesaskaņas un katram kāda lietiņa, kas nepatīk, bet tie ir tikai sīkumi. Šobrīd nav 
nekā tāda, par ko varētu sūdzēties. ☺ 

Kāds būtu Tavs padoms topošajiem studentiem šajā augstskolā?
Nebaidīties. Ja tu tiešām to vēlies, tad tavs attaisnojums nevar būt bailes. Iesaku uztvert visu kā jaunu veidu, 

kā sevi izaicināt. Sākumā var šķist grūti visu apvienot un visdrīzāk būs jāatsakās no lietām, kas iepriekš ir bijusi 

ja tev ir kāds jautājums un 
vēlies parunāties par to, kā ir 
pagājis mans laiks studējot, 

nekautrējies un uzraksti man!
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prioritāte, jo darba ir daudz, bet tas tev palīdz saprast, kuri cilvēki tev paliek blakus arī brīdī, kad tava dzīve krasi 
izmainās. Augstskola palīdz pareizi saplānot savu laiku un vairāk novērtēt atpūtu, bet, lasot manas atbildes, paturi 
atmiņā, ka es studēju medicīnu un varu stāstīt tikai par savu pieredzi šajā fakultātē, domāju, ka pieredzes ir ļoti 
dažādas. Kā arī, ja tev ir kāds jautājums un vēlies parunāties par to, kā ir pagājis mans laiks studējot, nekautrējies 
un uzraksti man!

Vai kaut kas Tevi pārsteidza, kad kļuvi par studentu? Piemēram, noteikumi, izmaksas, 
pasākumi, cilvēki vai pieeja mācībām.

Viss kopumā -  pirmajā brīdī viss šķiet dīvaini un nepierasti. Noteikumi mainās ik dienu, ņemot vērā šī brīža 
situāciju valstī, bet mūsu pienākums ir pielāgoties un atvieglot šo situāciju, kā vien spējam. Izmaksas ir ļoti 
individuālas, tas ir atkarīgs no tā, vai esi budžetā studiju gados, vai izvēlies dzīvot kojās vai īrēt dzīvokli, protams, 
izmaksas ir lielākas nekā Liepājā, bet var atrast dažādus veidus, kā ieekonomēt. Pasākumi ir dažādi un interesanti 
-  Aristotelis, Ziemassvētku balle, dažādas lekcijas un pieejamie semināri, to visu kārtīgi izbaudījām pirmajos divos 
gados, tagad tas viss ļoti ierobežots. 

Matīss Balodis par studijām Latvijas Universitātē (Medicīnas fakultāte):

Kāpēc un kā izvēlējies studēt LU?
Tā kā es gribēju studēt medicīnu, man bija tikai 2 varianti - RSU vai LU. Izšķīros 

par labu Latvijas Universitātei, jo ļoti uzrunāja jaunais, modernais zinātniskais centrs 
Torņkalnā, kur pašreiz ir 2 ēkas, taču lēnām top vesela studentu pilsētiņa. Un otrais 
iemesls noteikti ir uzskats, ka Latvijas Universitāte, kā lielākā universitāte Latvijā, ir 
vieta, kur ikviens var attīstīties un pilnveidoties, kā arī dibināt noderīgus kontaktus 
gan savas fakultātes ietvaros, gan arī ar citās fakultātēs studējošajiem.

Kāda bija Tava pirmkursnieka pieredze?
Tagad atskatoties, varu teikt, ka pirmkursnieka laiks noteikti bija stresa pilns, 

jo viss bija pilnībā jauns. Noteikti liels izaicinājums 1. kursā ir dzīvošana bez 
vecākiem, kad esi jaunā pilsētā un vēl prom no ģimenes. Un mana studiju specifika 
- medicīna - prasa ļoti daudz darba, un grūti ir no bezrūpīgas vidusskolas dzīves 
pārslēgties intensīvām mācībām. Pagāja arī laiks, kamēr sapratu, kādas mācīšanās tehnikas der man, taču to līdz 
galam sapratu tikai 2. kursa sākumā :D

Kas ir Tava  mīļākā lieta šajā augstkolā? Varbūt ir kaut kas, kas arī nepatīk? 
Favorīts noteikti ir jau iepriekš minētā ēka, kurā mācos, viss ir moderns, attīstīts, un pirms covida vēl bija 

lieliska iespēja mācīties skolā neierobežoti ilgu laiku, jo ēka bija vaļā 24/7. Tad ar kursa biedriem dažreiz pat līdz 
trijiem naktī sēdējām un kopā studējām. Vēl man ļoti patīk LU tradīcijas, viena no tām ir mācību gada atklāšanas 
svētki - Aristotelis. Uzstājas pašmāju mūziķi līdz rītam, tas ir kā mazs festivāls pirms studiju sākšanas.  Forši ir arī 
ikgadējā budžeta rotācija, kas nozīmē - ja 1. gadā neesi budžetā, tad, labi mācoties, tur vari ierotēt 2. kursā. Taču 
šī rotācija ir arī risks kādu gadu izkrist no budžeta, ja neesi pietiekami labi nokārtojis pārbaudījumus. Vienīgais 
mīnuss, ko spēju iedomāties, ir - jo lielāka infrastruktūra, jo vairāk organizatorisko problēmu var izveidoties, bet 
parasti arī ar tām skola ļoti efektīvi cenšas tikt galā.  

Kāds būtu Tavs padoms topošajiem studentiem šajā augstskolā? 
Visiem tiem, kuri plāno uzsākt studijas Latvijas Universitātē, es noteikti iesaku izmantot iespēju pieteikties 

Mentora programmai, kurā Jums kāds vecāka kursa students, kurš arī ir izvēlējies tādu pašu studiju programmu, 
varēs Jums palīdzēt ar padomiem un noteikti atbildēt uz visiem jautājumiem. Un obligāti augusta sākumā 
iegādājieties biļetes uz Aristoteļa pasākumu!

Vai kaut kas Tevi pārsteidza, kad kļuvi par studentu? Piemēram, noteikumi, izmaksas, 
pasākumi, cilvēki vai pieeja mācībām.

 Pirmais patīkamais pārsteigums bija studentu atlaides sabiedriskajā transportā. Stundas biļete maksā 
0,30€, tikai pirms tam jānokārto braukšanas karte Rīgas Satiksmē. Vēl man likās forši, taču tajā pašā laikā baisi, 
ka pēkšņi vienā dienā Tu esi pieaudzis. Lekciju un nodarbību laikā ar Tevi vairs neviens “neauklējas”, visi ar 
nopietnību pieiet mācību procesam, un, ja Tu negribi kaut ko darīt, tad nedari, tikai pats beigās uzņemies atbildību, 
jo neviens pakaļ neskries. Bet tas, ko sapratu šajā studijās - jebkas ir izdarāms, atliek tikai darīt. Veiksmi!

Roberta Iesalniece par studijām Latvijas Universitātē (Medicīnas fakultāte):

Kāpēc un kā izvēlējies studēt LU?
Ņemot vērā to, ka medicīnu Latvijā var studēt tikai divās augstskolās, man jau 

sākumā nebija diži daudz variantu - LU vai RSU. Tā kā ieguvu budžeta vietu Latvijas 
Universitātē,  devu priekšroku šai skolai.

Kāda bija  Tava pirmkursnieka pieredze?
Pirmā kursa ietvaros klātienes studijas man bija neilgas - tikai līdz novembra vidum, 

kad pandēmijas dēļ tika ierobežotas klātienes studijas. Tomēr pieredze pa tiem diviem 
klātienes mēnešiem bija krāsaina - jauni draugi, ar kuriem ir kopīgas intereses, studiju 
process bija ļoti intensīvs, bet nekas jau nav neiespējams. Arī pasniedzēji ir super 
pretimnākoši -  gan klātienes studiju laikā, gan arī periodā, kad visi studējām attālināti. 

Katrā ziņā nevienā brīdī netika atteikts atbalsts vai palīdzība no skolotāju vai kursabiedru puses.

Kas ir Tava mīļākā lieta šajā augstkolā? Varbūt ir kaut kas, kas arī nepatīk?
LU ir lielākā augstskola Latvijā, kurā ir daudz fakultāšu, par kurām man nav daudz informācijas, tāpēc nevaru 

izteikties par pārējām fakultātēm, bet LU Medicīnas fakultāte ir viss, ko vien students var vēlēties - studiju vide 
ir skaista, jo tiek būvētas jaunas ēkas, kurās norisinās studiju process. Par skolu kopumā - tā tikai attīstās, ir 
jau divas jaunbūves (Dabas un Zinātņu māja) un tagad turpat blakus arī top Rakstu māja. Tuvākajos gados tiek 
plānots, ka katra fakultāte varēs iemitināties savā mājā, kas ir izcili moderna. Interesanti ir tas, ka pagājušogad LU 
tika novērtēta kā TOP 200 augstskola pasaulē.

Kāds būtu Tavs padoms topošajiem studentiem šajā 
augstskolā? 

Padoms ir pavisam vienkāršs - esiet atvērti, nebaidieties no 
jauniem kontaktiem un nekautrējieties jautāt palīdzību, kad tā ir 
nepieciešama! Vienīgi  dzīvesvietu gan sāciet meklēt itin laicīgi!

Vai kaut kas Tevi pārsteidza, kad kļuvi par studentu? Piemēram, noteikumi, izmaksas, 
pasākumi, cilvēki vai pieeja mācībām.

Man pārteigumu dižu nebija, jo biju jau gatava, ka studijas būs apjomīgas un būs jāiegulda liels darbs. Mani 
vairāk pārsteidza tieši labās lietas - pirms studiju uzsākšanas domāju, ka starp kursa biedriem būs mežonīga 
konkurence, bet izrādās ir tieši pretēji - visi viens otru atbalsta visos iespējamos veidos. Arī liels, pārsteidzošs 
pluss ir tas, ka ar pasniedzējiem komunicēt ir viegli - vari sūtīt e -pastus, zvanīt jebkurā brīdī un viņi par to tikai 
priecāsies, ka studenti izrāda interesi.

..dzīvesvietu gan sāciet 
meklēt itin laicīgi!

Valts Kālis par studijām Rīgas Tehniskajā universitātē:

Kāpēc un kā izvēlējies studēt RTU?
Tā izvēle bija ļoti ilgstoša un grūta. Sākotnēji patiesībā biju plānojis 

studēt ārzemēs, precīzāk- Dānijā. Taču apstākļi tā sakrita, arī daudz runāju 
ar tuviniekiem un citiem cilvēkiem ar pieredzi (t.sk. karjeras konsultanti) un 
nonācu pie secinājuma, ka tomēr palikšu studēt Latvijā. Man skolas vadība 
arī piedāvāja pieteikties gadu iepriekš izveidotai studentu programmai RTU 
“Talantu programma”, kas sevī ietver dažādas privilēģijas tās dalībniekiem. Tā 
nu visu izvērtēju un nolēmu mācīties tieši tur.

Kāda ir Tava pirmkursnieka pieredze?
Es ar tuviem draugiem dzīvoju dienesta viesnīcā jeb kā tautā pareizāk teikt- kojās. Tā nu tur arī pārsvarā 

izbaudu tieši šo “studenta dzīvi”, jo, runājot par mācību procesu, līdzīgi kā pagājušajā gadā ātri vien visas mācības 
pārcēla attālināti un vēl joprojām nav viss iegājis atpakaļ vecajās sliedēs, un izskatās, ka tuvākajā laikā tas arī 
nenotiks. Daļēji iespējams, bet ne pilnībā viss būs tā, kā agrāk, taču, godīgi sakot, melotu, ja teiktu, ka neizbaudu 
attālināto procesu, tādēļ ļoti sūdzēties nevaru.

Kas ir Tava mīļākā lieta šajā augstkolā? Varbūt ir kaut kas, kas arī nepatīk? 
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Man ļoti patīk tas, ka veikals ir tuvu kojām un nav tālu jāiet. Būtībā par to, kas patīk, tā grūti tagad spriest. 

Varu teikt, ka cilvēki ir diezgan atsaucīgi- vadība, studentu serviss, 
pasniedzēji, bet tas ir ļoti subjektīvi, jo zinu, ka citi tam nepiekristu. 
Skola piedāvā no sevis daudz, vienkārši jāprot to izmantot. Par to, kas 
nepatīk, varu teikt, ka informācijas nodošana un pasniegšana bieži 
vien pieklibo, bet, cik noprotu, tas ir teju visām universitātēm šādos 
laikos.

Kāds būtu Tavs padoms topošajiem studentiem šajā 
augstskolā? 

Izmantot dotās iespējas. Tās pašas kompmītnes ir tik nozīmīga ikdienas sastāvdaļa, runājot par laika 
taupīšanu, jo viss ir apkārt un nav jāpatērē lieki laiks. Izmantot piedāvātās stipendijas, izmantot bibliotēku. Un, 
manuprāt, ļoti svarīga lieta ir jau no paša sākuma iepazīties un sadraudzēties ar kursa biedriem, jo pēcāk tas ļoti 
atmaksājas. 

Vai kaut kas Tevi pārsteidza, kad kļuvi par studentu? Piemēram, noteikumi, izmaksas, 
pasākumi, cilvēki vai pieeja mācībām.

Grūti teikt, nebiju nekādas ekspektācijas uzlicis. Man pārsvarā visi draugi jau bija 
studenti un pēc viņiem varēju saprast, ar kādiem šķēršļiem būs jāsaskaras, bet nekas tik nozīmīgs. Iespējams, 

vēl tas, ka nav tik traki, kā visi stāsta, ka jāmācās ir caurām naktīm bez miega un jebkāda veida atpūtas. Ja visus 
darbus laicīgi sāk darīt, tad ar šādu problēmu nevajadzētu saskarties. Un es šeit nerunāju tikai par sevi, jo redzu 
arī, kā apkārt citiem iet. Zinu, ka viegli teikt, jo es arī reti kad sāku laicīgi darīt darbus, bet pats rēķinos ar sekām.

..ļoti svarīga lieta ir jau 
no paša sākuma iepazīties 
un sadraudzēties ar kursa 
biedriem, jo pēcāk tas ļoti 

atmaksājas. 

Eduards Spāģis par studijām Rīgas Tehniskajā universitātē:

 Kāpēc un kā izvēlējies studēt RTU?
Izvēlējos studēt RTU, jo zināju, ka vēlos studēt programmēšanu, un, salīdzinot ar 

LU, kur būtu jāmācās 4 gadi obligātās prakses dēļ, RTU jāmācās 3 gadi, izvēlējos 
studēt Rīgas Tehniskajā universitātē programmā Datorsistēmas.

Kāda bija Tava pirmkursnieka pieredze?
Iejušanās ziņā viss man patika. Tā kā dzīvoju tuvumā mācību vietām, tad arī 

netraucēja nelielā staigāšana no vienas ēkas uz otru, jo bija -  ka viena lekcija ir 
vienā ēkā un nākamā - otrā, un tad atkal atpakaļ. Pēc tam jau pirmā gada otrajā 

semestrī pārsteidza attālinātās mācības. Un pasniedzēju nesagatavotība to vadīšanā.

Kas ir tava mīļākā lieta šajā augstkolā? Varbūt ir kaut kas, kas arī nepatīk?
Par mīļāko lietu tiešām nemācēšu atbildēt. Bet ir daudz kas nepatīk, kā vislielākā lieta, kas nepatīk, ir 

pasniedzēju zemais līmenis. Un kursu nesakārtotība.

Kāds būtu Tavs padoms topošajiem studentiem šajā augstskolā? 
 Varu teikt tikai par DITF (Datoru fakultāte), ka, ja vēlies tiešām kaut ko apgūt un kļūt par speciālistu, tad būs 

pašam lielākā daļa jāapgūst, un ne jau tāpēc, ka tā ir augstskola un tā būtu jābūt. Bet gan tāpēc, ka pasniedzēju 
līmenis ir zems gan studentu ieinteresēšanā par tēmu, gan novecojušās zināšanas, protams, ar dažu tiešām labu 
pasniedzēju izņēmumiem.

Vai kaut kas Tevi pārsteidza, kad kļuvi par studentu? Piemēram, noteikumi, izmaksas, 
pasākumi, cilvēki vai pieeja mācībām.

Kā jau minēju, mani nepatīkami pārsteidza pasniedzēju līmenis, bija pat praktiskajos darbos nodarbību 
vadītāja, kas tiešām neko nesaprata no paša kursa. Jo, lai atbildētu uz studentu jautājumiem, gāja uz blakus 
auditoriju citiem pasniedzējiem jautāt, un tā par katru jautājumu.  Kopumā, ja par šādām studijām būtu jāmaksā, 
tad pilnīgi noteikti vienā momentā no tām atteiktos.

 

Adelīna Audere par studijām Rīgas Tehniskajā universitātē:

Kāpēc un kā izvēlējies studēt RTU?
Es izvelējos studēt Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU), jo programma, kurā es 

šobrīd studēju, nodrošina nākotnē plašas iespējas un noderēs jebkurā darbavietā, 
turklāt zināju, ka RTU ir viena no labākajām universitātēm Latvijā un gribēju šo 
programmu apgūt tieši šeit. Vēl ģimenes faktors – mans brālis izstudēja šo programmu 
un ieteica arī man uzsākt studiju procesu RTU.

Kāda ir Tava pirmkursnieka pieredze?
Teikšu godīgi – ir jāstudē daudz vairāk un intensīvāk, nekā es biju iedomājusies. 

Man, cilvēkam ar augstu emocionalitātes līmeni, šī slodze ir ļoti liela. Tas ir mentāli 
izaicinoši, ir jācīnās ar savām domām, kas padara fiziski visu grūtāk izturēt. Citiem 
noteikti ir daudz vieglāk, piemēram, runāju ar kādu kursabiedru, kurš minēja, ka vispār 
knapi iespringst uz universitāti, taču visu izdara, tajā pat laikā es nespēju atiet no 
datora un ikdienā parūpēties par sevi, jo visu laiku galvā ir tikai darbi, darbi un vēlreiz 

darbi – kā viens tiek paveikts un, šķiet, ka paliks vieglāk, tu atceries par pārējo lērumu, kas vēl ir jāuzspēj izdarīt. 
Es kā atbildīgs students cenšos katru darbu izdarīt tā, lai es varētu teikt - “es izdarīju savu labāko”, no tā izriet, 
ka ļoti daudz laika pavadu mācoties, varētu teikt aptuveni 70% no savas dienas, taču atgādinu – tas katram ir 
individuāli.

Kas ir Tava mīļākā lieta šajā augstskolā? Varbūt ir kaut kas, kas arī nepatīk?
Patīkamākais varētu būt tas, ka pagaidām lielākā daļa esošo pasniedzēju ir ļoti atvērti un pretimnākoši, kas 

spēj rast iedvesmu darbiem, un zini, ka vari atrast kompromisu, ja arī kas noiet greizi. Visas reizes, kuras esmu 
mēģinājusi ko sarunāt – tas ir izdevies! Vēl mani ļoti priecē RTU 
sniegtā iespēja par to finansējumu pirmo gadu apmeklēt dažādu 
sporta veidu treniņus. Protams, ir lietas, kuras nepatīk, piemēram, 
šobrīd mūsu Inženierekonomikas un vadības fakultātē (IEVF) nav 
pieejama ēdnīca, arī vieta, kur uzsildīt savu ēdienu. Mūsu fakultāte 
arī ir vienīgā, kura pašlaik ir nodalīta no visas studentu pilsētiņas 
Ķīpsalā, kas liedz iespēju vienkāršāk kontaktēties ar citu fakultāšu 
studentiem klātienē, taču tuvākajā nākotnē arī tā tiks pievienota 
pilsētiņai. Runājot par organizētību konkrētajā šī brīža situācijā 
Latvijā, kas ir saistīta ar COVID-19, dažbrīd ir grūti saprast, kādā veidā priekšmets notiks (klātienē, attālināti 
vai hibrīda režīmā – gan, gan) un kurā dienā, jo ir bijušas reizes, kad sliktas informācijas aprites dēļ, ir radušies 
pārpratumi. Arī ir pasniedzēji, kuri interesantus un patiešām noderīgus priekšmetus pasniedz diezgan haotiski.

Kāds būtu Tavs padoms topošajiem studentiem šajā augstskolā?
Es ieteiktu jau laicīgi sākt ikdienas mācību procesā pielietot laika plānošanas metodes, nostiprinot tās savā 

ikdienā, lai universitātē būtu vieglāk, jo šeit tas ļoti noderēs, ja pēkšņi ir jāpilda kāds darbs pēdējā brīdi, tad jums 
noderēs izplānots dienas grafiks – vieglāk būs saskatīt, kur var pielikt un kur atņemt laiku. Papildus ieteiktu atrast 
hobijus, aizraušanās, ar kurām nodarbojoties, jūsos raisītos prieks, jo citādāk būs grūti, saku pēc savas pieredzes 
- izdegsiet ļoti ātri, ja nespēsiet rast mieru un patīkamas sajūtas kādā no sevis vēlamām aktivitātēm. Iesaku iemīlēt 

pastaigas ārpus mājām, lai izvēdinātu galvu un uz mirkli būtu ārpus 
mācību steigas. Ja jums šobrīd ikdienā ir nestabils un svārstīgs maltīšu 
grafiks – kāda iztrūkst vai ēdiet diezgan nepiemērotos laikos, piemēram, 
nedaudz pirms pusnakts, tad pamēģiniet to mainīt jau tagad! Mācību 
procesā bieži vien liksies, ka labāk neēst, jo nav laika to darīt (pavisam 
nopietni, tā ir), taču tā nevar, tai ir jābūt kā vienai no prioritātēm, 
citādāk visu padarīsiet vēl grūtāku enerģijas trūkuma dēļ. Ir jāieplāno 

aptuvens laiks ikdienu, kad varēsiet ēst, lai tā kļūtu par labu rutīnu. Es ēdiena gatavošanu izbaudu un izmantoju 
kā “aizmukšanu” no ikdienas, domām, kas ir vēl viens pluss šim ieradumam. Vēl viena lieta, kuru varu ieteikt – 
mēģiniet skolā runāt ar cilvēkiem, pat ja esiet noslēgtāks, jo universitātē bez kursabiedriem, kuri var jūs atbalstīt 
un palīdzēt mācībās, būs ļoti grūti noturēties līdz galam vienam pašam. Sākumā vispār jutos diezgan “neiederīga” 
savā kursā, bija nedaudz bail ar kādu sākt runāt, pat ja esmu ekstraverta, likās, kā tā var būt, esmu taču runātīga. 
Ar katru dienu palika arvien vienkāršāk kādu pasveicināt un apjautāties, jo sāku atkal pierast pie cilvēku burzmas 
un klātienes studijām. Šis ir svarīgi, arī pasniedzēji atgādinās, cik nepieciešami ir sadraudzēties ar cilvēkiem, lai 
tiktu šim cauri veiksmīgi, jo vienam būs ievērojami grūtāk, ir liela iespēja, ka salūzīsiet ļoti ātri, tāpēc esiet atvērtāki 

Es ieteiktu jau laicīgi sākt 
ikdienas mācību procesā 
pielietot laika plānošanas 
metodes, nostiprinot tās 

savā ikdienā, lai universitātē 
būtu vieglāk..

Papildus ieteiktu atrast 
hobijus..
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un interesējieties kas notiek apkārt! Un noslēdzošā lieta – ievērojiet 
savu miega režīmu (OBLIGĀTI), citādāk universitāte jums to stipri 
pamainīs. No tā varu teikt, ka ir jābūt produktīviem šajās stundās, kuras 
būsiet nomodā, nelaidiet tās vējā! Es vairs nespēju saskaitīt, cik naktis 
esmu pavadījusi, mācoties pēc pusnakts, tāpēc kārtīgi izgulieties jau 
skolas laikā ;) !

Vai kaut kas Tevi pārsteidz, kad kļuvi par studentu? 
Piemēram, noteikumi, izmaksas, pasākumi, cilvēki vai 
pieeja mācībām?

Jā, RTU ir bāze jeb platforma ORTUS, kur ir visa informācija par mācību procesu, un sākumā šī platforma 
likās kā ļoti haotiska vieta, un domāju, kā es vispār tikšu līdzi visiem darbiem un sapratīšu, kas un kad notiek, taču 
neuztraucieties, tas ir tikai sākums, tagad ar to gandrīz nav nekādu problēmu. Vēl varu teikt, ka tad, kad sāku 
mācīties klātienē kopā ar saviem kursabiedriem, biju nedaudz pārsteigta par to, ka ir tik daudz cilvēku, taču tikai 
pāris no tiem ārēji – ar apģērbu izrāda sevi, atceros, ka Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā katrs cilvēks bija tik atšķirīgs 
un piesaistošs ar savu stilu, pat ja nevari sevi iedomāties tādā apģērbā. Ģimnāzijā katrs gājiens pa gaiteni bija kā 
modes skate, jo visi nopētīja un ko nodomāja. Katru dienu bija interesanti pavērot, ko katrs ir uzvilcis mugurā, jo 
bija liela dažādība.

Gribu atgādināt, ka šis ir patiesais ieskats, no tā nav jābaidās, jo nekur nebūs viegli un šķiet, ka neviens negrib 
aplauzties ar realitāti, klausoties, cik labi viss ir! Vai jums vajadzētu manis dēļ izvēlēties citu universitāti šīs vietā? 
Nē. Tā ir tikai mana ikdiena, tava var būt pavisam citādāka. Es gribēju sniegt godīgu ieskatu tajā, kā iet man šajā 
universitātē un ceru, ka tas jūs iedvesmoja sākt padomāt par saviem ieradumiem jau laikus. Paldies, ka izlasīji un 
padomāji! Ja ir kādi jautājumi un vēlies uzzināt ko vairāk, tad droši sazinies ar mani sociālajos tīklos jebkurā laikā!

Iesaku iemīlēt pastaigas 
ārpus mājām, lai izvēdinātu 

galvu un uz mirkli būtu ārpus 
mācību steigas.

Anete Porcika 11.a

 Erasmus+
Jau otro reizi virtuālās konferences formātā visādu ierobežojumu dēļ notika Erasmus+ 

projekts. Šoreiz konferenci organizēja mūsu partneri no Vācijas. Galvenais jautājums bija: 
“Kā mēs varam ietekmēt to problēmu risināšanu, kuras vēlāk var skart mūs kā Eiropas 
iedzīvotājus?” Konferencē tika minētas mūsu sabiedrībai svarīgas un aktuālas tēmas, 
sākot no vides piesārņojuma līdz vīriešu un sieviešu līdztiesībai. Projekta dalībnieki tika 
sadalīti grupās, kurās bija dalībnieki no citām partnervalstīm. Strādājot grupā ar cilvēkiem 
no Itālijas, Spānijas, Vācijas, vēlos atzīmēt, ka kultūras, kurās uzauguši mūsu vecāki, ir 
būtiski atšķirīgas, un reizēm, dzirdot dažādus faktus, es personīgi dabūju to, ko sauc par 
kultūršoku. Konferences nosaukums skan kā “EUthopia”, respektīvi, katrai grupai tika dota 

iespēja izveidot iedomātu ciematu, kurā būs iespēja realizēties dalībnieku idejām. Šo konferenci var atcerēties 
dažādu iemeslu dēļ, te var minēt pat neticami pievilcīgo itāļu akcentu, kas man personīgi nogāza no kājām, 
bet visiespaidīgākā bija frāze: «Sometimes, doing something poetic can become political. Sometimes, doing 
something political can become poetic.» Man šķiet, ka katras valsts visdārgākais dārgums ir cilvēki, protams, 
cilvēki, kas cenšas palīdzēt citiem, savai valstij. Bija ļoti patīkami apzināties, ka patiešām ir iespējams ieskaut sevi 
ar cilvēkiem, kuri ir pilni talantu, domu un ideju. Kāda laime, ka tas ir iespējams.

Iļja Osipovs 11.a

Mana dzīve - MŪZIKA

Kad Tu mācījies ģimnāzijā?
Kapēc Tu gribēji mācīties mūzikas skolā?

Kādas ir lielākās (pozitīvās un negatīvās) izmaiņas starp skolām, kuras Tu esi 
pamanījis/usi?

Kādus ieteikumus Tu dotu nākamai mūzikas skolas paaudzei?
Vai ir kāds topošs projekts, par ko vēlies pastāstīt?

Ko šobrīd mācies mūzikas skolā un vai dari kaut ko ārpus mūzikas skolas?

Šodien pastāstīšu Jums par pieciem bijušajiem ģimnāzijas skolēniem 
-  Kristapu Vītolu-Vītoliņu, Lību Klintu Jermoļenko, Jēkabu Lociku, Marku 
Jonatanu Rundu un Timoteju Rozentālu-, kuri izdomāja vairāk pievērsties 
mūzikai un tagad mācās Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolā. 
Rakstot šo rakstu, centīšos Jums pastāstīt, kāpēc viņi tur mācās, ko šī 
skola tiem devusi un kā tā atšķiras no viņu pagājušās skolas.

Trīs no pieciem intervējamajiem pēc 9. klases nolēma mācīties LMMDV, 
viņi visi trīs jau pirms tam bija mācījušies EMLMS un vēlējās savu dzīvi 
saistīt ar mūziku. Jēkabs un Jonatans  mūzikas skolā sāka iet pēc 

vidusskolas, jo vajadzēja kaut ko spēlēt, patika mūzika un tāpēc, ka ģimnāzijā vidusskolu 
nedrīkst iet divas reizes.

“Izmaiņas bija no paša sākuma ļoti manāmas un vēl joprojām es teiktu, mācoties pēdējo gadu mūzikas 
vidusskolā, ka jūtu izmaiņas,” par skolu atšķirībām saka Lība. Līdzīgas domas bija redzamas no visiem pieciem 

mūzikas skolēniem, kuri kā galveno izmaiņu pieminēja mācību procesu- 
viens pret viens stundas ar skolotāju, domu biedru blakusesamība un darba 
apjoms. Skolas liberālā un pieņemošā vide arī tika pieminēta kā liels pluss, 
katram studentam ir sava filozofija, savs skatapunkts un katram sava vēlme 
izpausties, un tas arī tiek respektēts studentu un skolotāju vidū.

Bet kāda ir sajūta aiziet uz pilnīgi citu skolu, ar citiem cilvēkiem un bez 
vecajiem, labajiem draugiem? Timotejs saka, ka sākumā viņam arī bija grūti 
pierast pie mūziķu kultūras LMMDV, bet tagad, jau gadu tur mācoties, viņš 
saka, ka ir pieradis un iejuties skolas kultūrā un jokos piemin džezmeņus kā pašus labākos.

Ko tad šie mūziķi rada, mūzikas skolā mācoties? Izrādās, ka katram no viņiem ir savi topoši un jau uztapuši 
mūzikas projekti. Lības projekts šobrīd ir skolas pabeigšana un iestāšanās augstskolā, jebkas jauns un dzirdams 
būs viņas Instagrammā @libajermolenko. Kristaps ir sadraudzējies ar Ventspils mūzikas skolas domubiedriem un 
plānos ir hip-hopa albums ar džeza elementiem, par kuru viņš pats pastāstīs @melnkveele. Kaut ko līdzīgu dara 
arī Timotejs, kas, iedvesmojies no visa veida reperiem un hip-hopistiem, strādā pie sava 
albuma, par kuru pats noteikti paziņos @timotejsrozentals. Jēkabs ar savu grupu Ede, 

kurā es neesmu, šobrīd ieraksta pirmo albumu, par kuru paziņos @
grupaede. No Jonatana gan kaut ko var jau tagad dzirdēt, viņa grupa 
Harijs šī gada vasarā izlaida viņu otro albumu Alku Dunu Troksnis, kuru 
var noklausīties jebkur, kur var uzlikt mūziku. 

Pieciem intervētajiem arī liku kaut ko ieteikt nākamajai mūzikas 
skolas paaudzei. “Nevajag, nu nevajag pamest mūzikas skolu pēdējos 

divos gados,” Timotejs iesaka. Kristaps vēlas, lai jebkurš nākamais mūzikas skolas students savu laiku LMMDV 
novērtē un pavada lietderīgi, jo tie ir tikai 4 gadi, kuri ļoti ātri paies garām. Jēkabs: “Audzējiet disciplīnu!” Jonatans: 
“Kopiet gaumi!”

Kā nobeigumu atstāšu Lības uzrakstīto ieteikumu, kas, pēc manām domām, varētu noderēt 
jebkuram studentam, pat tiem, kas nemācas mūzikas skolā: “Es nākamajai mūzikas skolas 
paaudzei ieteiktu, nestresot, nesteigties, neiespringt, viss būs labi, un tas ir normāli, ka no 
sākuma sāks mākt šaubas, ko tu vispār gribi darīt ar savu dzīvi, bet tieši tāda skola ir. Tā, kura 
parādīs īstos ceļus un saliks domas pa plauktiņiem, tikai jābūt pacietīgam. Un visi šie gadi 
mūzikas vidusskolā būs paši labākie, jo tas, ko šeit var piedzīvot, nevar nekur citur, un pats 
labākais ir tas, ka nākamā diena ir pilnīgi citādāka no iepriekšējās. Klausies pats sevī.”
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Ziemassvētku noskaņas

Intervija ar Sofiju no 7.a.

1. Kāda ir Tava mīļākā Ziemassvētku filma?
- Viens pats mājās.

2. Kādu dāvanu Tu vēlies saņemt Ziemassvētkos?
- Es īsti neuztraucos par dāvanām, es labāk pavadu laiku ar savu ģimeni.

3. Kas, Tavuprāt, Ziemassvētkos ir galvenais?
- Pavadīt laiku ar ģimeni.

4. Kad Tu pēdējo reizi rakstīji vēstuli Ziemassvētku vecītim?
- Pirms kādiem 3 gadiem.

5. Kas Tavā izpratnē ir Ziemassvētku brīnums?
- Es teiktu, ka sēdēt pie eglītes un dedzināt svecītes eglītē.

Intervija ar Amēliju, Renāti, Moniku, Eimiju un Evelīnu no 7.d.

1. Kura ir jūsu mīļākā Ziemassvētku filma?
- Viens pats mājās.

2. Kādu dāvanu jūs vēlaties saņemt Ziemassvētkos?
- Jaunu telefonu, jaunas kurpes.

3. Kas, jūsuprāt, Ziemassvētkos ir galvenais?
- Ģimene un draugi.

4. Kad pēdējo reizi jūs rakstījāt vēstuli Ziemassvētku vecītim?
- Pagājušajā gadā; nekad neesmu rakstījusi; pirms kādiem 4 gadiem.

5. Kas jūsu izpratnē ir Ziemassvētku brīnums?
- Sniegs.

Intervija ar Veru, kas pārtauca mācības ģimnāzijā iepriekšējā gadā.

1. Kura ir Tava mīļākā Ziemassvētku filma?
- Murgs pirms Ziemassvētkiem.

2. Kādu dāvanu Tu vēlies saņemt Ziemassvētkos?
- Es gribu redzēt savu draugu.

3. Kas, Tavuprāt, Ziemassvētkos ir galvenais?
- Pavadīt kopā laiku, jo ikdienā visu laiku ir tā lielā skriešana, un Ziemassvētki ir vismaz 

tas brīdis, kad vari pavadīt laiku ar ģimeni, mīļajiem, draugiem.

4. Kad pēdējo reizi Tu rakstīji vēstuli Ziemassvētku vecītim?
- Kad mani bija varbūt kādi 8 vai 9 gadi.

5. Kas Tavā izpratnē ir Ziemassvētku brīnums?
- Katram savs, jo nu katram kaut kas savs notiek, maziņš brīnums uz Ziemassvētkiem.

Intervija ar Patrīciju no 9.d.

1. Kāda ir Tava mīļākā Ziemassvētku filma?
- Viens pats mājās.

2.Kādu dāvanu Tu vēlies saņemt Ziemassvētkos?
- Es nezinu, es vēl neesmu izdomājusi.

3. Kas, Tavuprāt, Ziemassvētkos ir galvenais?
- Kopā laiks ar ģimeni un radiem.

4. Kad pēdējo reizi Tu rakstīji vēstuli Ziemassvētku vecītim?
- Pagājušajā gadā.

5. Kas Tavā izpratnē ir Ziemassvētku brīnums?
- Tas  laiks ar ģimeni un tas,  ka visi var sarunāties.

Intervija ar Annu no 9.a.

1. Kāda ir Tava mīļākā Ziemassvētku filma?
- Viens pats mājās.

2. Ko Tu vēlies saņemt Ziemassvētkos?
- Drēbes.

3. Kas, Tavuprāt, Ziemassvētkos ir galvenais?
- Būt kopā ar ģimeni, draugiem, pavadīt labu laiku.

4. Kad Tu pēdējo reizi rakstīji vēstuli Ziemassvētku vecītim?
- Es nekad neesmu rakstījusi.

5. Kas Tavā izpratnē ir Ziemassvētku brīnums?
- Kad eglīte nenodeg Ziemassvētkos un kad snieg.

 Intervija ar ķīmijas skolotāju  Aigu Jaunskalži.

1. Kāda ir Jūsu mīļākā Ziemassvētku filma?
- Jebkura romantiska un tāda meiteņu filma, man šausmīgi patīk.

2. Kādu dāvanu Jūs vēlaties saņemt Ziemassvētkos?
- Kaut ko mīļu.

3. Kas, Jūsuprāt, Ziemassvētkos ir galvenais?
- Būt kopā ar tiem cilvēkiem, kas ir svarīgi.

4. Kad pēdējo reizi Jūs rakstījāt vēstuli Ziemassvētku 
vecītim?

- Es rakstīju vēstuli kopā ar bērniem, es rakstīju vēstuli Ziemassvētku 
vecītim pirms kādiem 3, 4 gadiem.

5. Kas Jūsu izpratnē ir Ziemassvētku brīnums?
- Saprast kaut ko labu, kaut ko skaistu.
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1. Kāda ir Jūsu mīļākā Ziemassvētku filma?
- Ziemassvētku jampadracis – mīļa, gaiša, pozitīva. ( Signe Berga )
- Tagad jau droši vien visi saka, ka „Viens pats mājās”, bet no latviešu filmām patīk 

„Ziemassvētku jampadracis.”      (Žaneta Flaksa- Dzeguze)

2. Kādu dāvanu Jūs vēlaties saņemt Ziemassvētkos?
- Man liekas, ka man šobrīd jau ir tāds vecums, ka man tādas materiālās lietas šobrīd 

jau interesē daudz mazāk, es gribētu kaut ko tādu, kas nāk no sirds, kaut vai ja tie ir 3 
cepumi paciņā, bet tā, lai tas ir no sirds.  (Žaneta Flaksa- Dzeguze)

-Dāvana no sirds, tas ir neapšaubāmi, veselību un mieru. (Signe Berga)

3. Kas, Jūsuprāt Ziemassvētkos ir galvenais?
- Būt kopā ar saviem mīļajiem, ģimeni. Lai tu neesi viens Ziemassvētku vakarā. (Signe Berga)
- Jā, būt kopā ar ģimeni. Man vispār Ziemassvētku vakars kaut kā vairāk asociējas ar tādu mieru, klusumu, 

svētību. Es, piemēram, negribu Ziemassvētkos baigās ballītes, vairāk gribu tādu mieru.  (Žaneta Flaksa- 
Dzeguze)

4. Kad pēdējo reizi Jūs rakstījāt vēstuli Ziemassvētku vecītim?
- Domās laikam katru gadu. ( Žaneta Flaksa- Dzeguze)
- Mums ģimenē pirms dažiem gadiem bija jāraksta vēstule Ziemassvētku vecītim, pirms kādiem 3 gadiem. Bija 

ļoti mīļi un forši. (Signe Berga)

5. Kas Jūsu izpratnē ir Ziemassvētku brīnums?
- Sniegs, balts aiz loga – kā tagad. (Signe Berga)
- Jā, nu tā, lai tas pastāv kādu brīdi. Man jau gribētos, lai tas gaišums, kas 

staro no cilvēku acīm, starotu arī ikdienā, bet varbūt tad, ja starotu ikdienā, 
mēs nepamanītu to brīnumu, kas rodas Ziemassvētkos. (Žaneta Flaksa- 
Dzeguze)

Intervija ar teātra skolotāju Gustavu Zālīti

1. Kāda ir Jūsu mīļākā Ziemassvētku filma?
- Ziemassvētkos neskatos tik daudz filmas, nav pat tāds konkrēts žanrs, bet droši vien, ka jau drīzāk „Cietais 

rieksts”, atgādina bērnību, bērnībā skatījos.

2. Kādu dāvanu Jūs vēlaties saņemt Ziemassvētkos?
- Ziemassvētkos es vēlētos saņemt labus mājasdarbus, kuriem es varētu ielikt teicamu vērtējumu - tas būtu 

diezgan forši. Jo viss pārējais man vairāk vai mazāk jau ir no tādām materiālām lietām.

3. Kas, Jūsuprāt, Ziemassvētkos ir galvenais?
- Ziemassvētkos galvenākais, manuprāt, ir ievērot pieticību un būt jaukam, labam pret ģimeni un tuvajiem.

4. Kad pēdējo reizi Jūs rakstījāt vēstuli Ziemassvētku vecītim?
- Man ir aizdomas, ka nekad neesmu Ziemassvētku vecītim rakstījis vēstuli.

5. Kas Jūsu izpratnē ir Ziemassvētku brīnums?
- Ārpus tāda reliģiskā skatījuma un ka tas ir principā balstīts šis 

Ziemassvētku brīnums, ārpus tā es domāju, ka brīnums ir brīdis, kad cilvēks, 
kurš ir ieradies rīkoties kaut kā kļūdaini, pēkšņi rīkojās citādāk – manuprāt, tas ir 
brīnumaini.

SA
R

U
N

A
S

Intervija ar ģeogrāfijas skolotāju Līgu Teteri

1. Kāda ir Jūsu mīļākā Ziemassvētku filma?
- Viens pats mājās – visas daļas.

2.Kādu dāvanu Jūs vēlaties saņemt Ziemassvētkos?
- Manā vecumā jau viss ir bijis. Es gribētu ceļojumu uz siltām zemēm.

3. Kas, Jūsuprāt, Ziemassvētkos ir galvenais?
- Būt kopā ar ģimeni, tie ir ģimenes svētki, viennozīmīgi.

4. Kad Jūs pēdējo reizi rakstījāt vēstuli Ziemassvētku vecītim?
- Neatceros, es vispār nerakstīju. Es esmu tā paaudze, kas iepazinās ar Ziemassvētkiem tikai tad, kad mēs 

atguvām neatkarību 90. gadā. Manā bērnībā vispār par Ziemassvētkiem nerunāju, līdz ar to pieaudzis cilvēks 
Ziemassvētku vecītim nerakstīja. Jo no 91. gada, kad atbraucu uz Liepāju mācīties augstskolā, tad es iepazinos ar 
to vārdu, kas ir Ziemassvētki. Man bērnībā nebija Ziemassvētku.

5. Kas Jūsu izpratnē ir Ziemassvētku brīnums?
- Kad notiek kaut kas tāds, ko tu esi ļoti, ļoti vēlējies visu gadu.

Intervija ar skolas direktoru Helviju Valci

1. Kāda ir Jūsu mīļākā Ziemassvētku filma?
- Viens pats mājās.

2. Kādu dāvanu Jūs vēlaties saņemt Ziemassvētkos?
- Piparkūku rūķi.

3. Kas, Jūsuprāt, Ziemassvētkos ir galvenais?
- Nu tāda ģimenes izjūta, būt kopā ar ģimeni un sajust, ka ir tādi ģimenes 

svētki, ka ir tāds miers iestājies, ka var veltīt viens otram laiku, ka nav nekur 
jāskrien.

4. Kad pēdējo reizi Jūs rakstījāt vēstuli Ziemassvētku vecītim?
- Es vispār nekad neesmu rakstījis, arī bērnībā vēstuli Ziemassvētku vecītim.

5. Kas Jūsu izpratnē ir Ziemassvētku brīnums?
- Ziemassvētku brīnums sākas ar to, kad uzsnieg pirmais sniegs, kas katru reizi liek priecāties un katru reizi no 

jauna, neatkarīgi no tā, cik tev ir gadu un kāds ir vecums – tieši tas pirmais sniegs rada to pirmo brīnuma sajūtu, 
un to arī var nosaukt par Ziemassvētku brīnumu.

Ance Buličeva 8.a
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Manuprāt, ikvienam no mums, mācoties ģimnāzijā, ir kādas domas par 
to, kā būs, kad absolvēsim to. Ko iesāksim? Citiem varbūt tie ir plāni gāzt 
kalnus un ikdienas plāns kā  universitātes studentam ir jau izdomāts. Bet, 
iespējams, citi vēl šaubās par iestāšanos universitātē. Lai vai kā, absolventu 
personīgā pieredze un viņu saskaršanās ar brīžiem rūgteno realitāti palīdz 
izprast, cik tad reālas ir mūsu ekspektācijas.

Laura Šulme

1. Kādi, Tavuprāt, ir lielākie stereotipi par dzīvi un izvēlēm pēc 12.klases beigšanas?
Manuprāt, daudzi domā, ka pēc vidusskolas beigšanas varēs būt neatkarīgi, pelnīt 

naudu, dzīvot atsevišķi no vecākiem un darīt visu, ko vēlas.

2.Vai saskāries ar kaut kāda veida spiedienu no apkārtējiem pēc 
vidusskolas beigšanas?

Es teiktu, kā nē, jo jau zināju, par ko gribu mācīties, un to arī darīju.

3. Kādas, mācoties vidusskolā, bija Tavas ekspektācijas par 
augstskolu, studēšanu, patstāvīgu dzīvi un atbildību?

Noteikti, ne tādas, kāda ir realitāte. Par augstskolu domāju, ka tur man mācīs tikai to, 
kas man interesē. Par dzīvi Rīgā domāju, ka būs forši lielā pilsētā dzīvot, kur ir daudz iespēju, bet, kad jābrauc uz 
universitāti 40minūtes, tad sāc domāt citādāk. Noteikti likās, ka iepazīšu jaunus draugus un būs kopīgas atmiņas 
ar viņiem.

4. Ko, Tavuprāt, citi vēlējās sagaidīt no Tevis?
Manuprāt, citi vēlējās, lai turpinu mācīties universitātē un kļūstu par labu speciālisti.

5. Kā ir realitātē?
Realitātē ir tā, ka tikai pusgadu mācījos klātienē. Šobrīd dzīvoju Liepājā kopā ar vecākiem un jau 2 gadus 

mācos attālināti. Pārsvarā universitātē iegūstu teorētiskas zināšanas. Esmu iepazinusi jaunus 
cilvēkus, bet viņus redzu tikai Zoom platformā. Protams, mācībām attālināti ir arī savi plusi- 
varu dzīvot savā mīļajā pilsētā Liepājā, pavadīt vairāk laika ar tuvajiem, varu ilgāk pagulēt un 
laiku, kuru būtu pavadījusi ceļā uz universitāti, varu izmantot lietderīgi. Neskatoties uz savu 
pieredzi, es gribu mudināt skolēnus turpināt mācīties arī universitātē, jo mūsdienās izglītībai ir 
ļoti liela vērtība un tā mēs varam sevi pilnveidot.

6. Kas Tev bija lielākais pārsteigums….
kaut kas, kas galīgi neatbilda 
ekspektācijām?

 Tas, ka vispār tiku uzņemta universitātē, jo bija ļoti liels konkurss 
un neticēju, ka tikšu.

7. Kāda ir bijusi lielākā vilšanās pēc ģimnāzijas 
beigšanas?

Noteikti tas, ka man ir maz praktisko nodarbību, kas būtu noderīgas dzīvei pēc universitātes absolvēšanas.

8. Kāds ir lielākais sasniegums, ar ko lepojies?
 Es lepojos ar to, ka mācos Rīgas Stradiņa universitātē par uztura speciālisti un nākotnē varēšu palīdzēt 

cilvēkiem 
uzlabot viņu veselību un dzīves kvalitāti.

 Annija Pūre

1. Kādi, Tavuprāt, ir lielākie stereotipi par dzīvi un izvēlēm pēc 12.klases beigšanas?
Nezinu, vai tas ir stereotips, bet daudzi domā, ka vajag visur izcilas atzīmes, lai iestātos sev vēlamajā 

universitātē. Bet tā gluži nav, ja esi spēcīgs konkrētajās mācībās- kuras ir tavai jomai atbilstošas, tad ir atlicis tik 
nenolaist pārējās par zemu. Jo iestājoties, bieži iesniedz arī portfolio, motivācijas vēstules, ir iestājeksāmeni- pēc 
šiem bieži vien vairāk skatās,  tas ir atkarīgs no jomas.

2.Vai saskāries ar kaut kāda veida spiedienu no apkārtējiem pēc 
vidusskolas beigšanas?

 No apkārtējiem nesaskāros ar spiedienu, jo cilvēki, kas man ir apkārt, ir saprotoši. Viņi 
zina, ka katram ir savs dzīves plāns, ideja. Nav jēgas ietekmēties no draugiem, 
skolotājiem, vecākiem. Ir jāizvērtē pašam savas spējas darīt, intereses mācīties un 
idejas - ko vari veidot.

3. Kādas, mācoties vidusskolā, bija Tavas ekspektācijas par 
augstskolu, studēšanu, patstāvīgu dzīvi un atbildību?

Manas ekspektācijas viennozīmīgi bija- ka būs miera sajūta, jo pats varēsi plānot 
savu laiku, pats darīt un mācīties sev. - Un tā arī ir, strādāju pati vairāk ar sevi un jūtos laimīga.

4. Ko, Tavuprāt, citi vēlējās sagaidīt no Tevis?
Manuprāt, neviens no manis neko negaidīja, jo esmu spontāna un mainu savus plānus ļoti daudz.

5. Kā ir realitātē?
Vienmēr bija sapnis studēt ārzemēs, atmetu ar roku tam, jo sabijos. 

Iestājos Rīgā par džeza deju horeogrāfi un laiciņu vēlāk izstājos, 
jo sapratu, ka savs mazais sapnītis ir jāpiepilda. Tādēļ tagad esmu 
noslēgusi līgumu un pieteikusies jau laicīgi dažādās ārvalstu skolās 
un tam gatavojos- jo darba ir daudz, es iešu radošajā sfērā, un man ir 
jāgatavo portfolio un jāgatavojas ILETS eksāmenam.

6. Kas Tev bija lielākais pārsteigums….kaut kas, kas 
galīgi neatbilda ekspektācijām?

Lielākais pārsteigums noteikti bija tas, cik laicīgi ir jāsūta pieteikumi skolām, jo domāju, ka to var darīt līdz 
vasaras beigām. Tādēļ daudzās vietās nokavēju iestāšanos.

7. Kāda ir bijusi lielākā vilšanās pēc ģimnāzijas beigšanas?
Iespējams, esmu vīlusies studentu dzīvē, jo Latvijā neesmu dzirdējusi arī no draugiem  to, ko sagaidījām. 

Iespējams tas ir pandēmijas dēļ un latviešu studentu izvēle mācīties ārvalstīs.

8. Kāds ir lielākais sasniegums, ar ko lepojies?
Es lepojos ar to, ka tomēr izdarīju izvēli un sāku piepildīt sapni. Lepojos ar to, ka atradu sevi pēc ilgiem gadiem 

vidusskolā.

Nav jēgas ietekmēties 
no draugiem, skolotājiem, 

vecākiem. Ir jāizvērtē pašam 
savas spējas darīt, intereses 
mācīties un idejas - ko vari 

veidot.

Kamilla Kūna

1. Kādi, Tavuprāt, ir lielākie stereotipi par dzīvi un izvēlēm pēc 
12.klases beigšanas?

Ka Tev ir jāizdara pareizā izvēle par savu karjeru uzreiz ar pirmo mēģinājumu! Citreiz 
domāju, cik labi, ka nezināju, ko tieši vēlos darīt pēc vidusskolas absolvēšanas, jo tas mani 
piespieda aktīvi domāt par savu nākotni gan bakalauros, gan maģistros.

2.Vai saskāries ar kaut kāda veida spiedienu no apkārtējiem pēc 
vidusskolas beigšanas?

Noteikti! Sabiedrības veidots spiediens par to, ka Tev līdz 25 gadiem jau jābūt uz 
karjeras kāpnēm, nav reālistisks. Protams, ir izņēmumi, un tas ir lieliski, bet man tomēr 

šķiet, ka katram karjeras un dzīves process ir individuāls.

13.K
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 mūsdienās izglītībai ir ļoti 
liela vērtība un tā mēs varam 

sevi pilnveidot.
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Mēs bieži vien aizmirstam, ka paralēli izglītībai mēs augam arī kā personības. Saprast, kas Tu esi un ko 
vēlies no dzīves kopumā, ir tikpat svarīgi, cik sapras,t kādu profesiju 
izvēlēties.

Pēc vidusskolas laiks būtu jāredz kā process, kurā ļaut sev 
kļūdīties. Es gribēju būt filmu producente, tāpēc paralēli bakalaura 
studijām kultūras socioloģijā piedalījos studentu filmu projektos. 
Satiku fantastiskus cilvēkus un izpratu, kā strādā filmu nozare Latvijā. 
Sapratu, ka tas gan nav man, bet tā pieredze bija būtiska manai 
attīstībai.

3. Kādas, mācoties vidusskolā, bija Tavas ekspektācijas par augstskolu, studēšanu, 
patstāvīgu dzīvi un atbildību?

Es domāju, ka būs vieglāk un ka bohēmiskās ballītes sāksies jau pirmajā kursā, pirmajā nedēļā. Nu labi, varbūt 
aktieriem tā arī ir, bet ne citiem Kultūras akadēmijas studentiem, haha.

Man bija pārliecība, ka beidzot varēšu izveidot tādu ikdienu, kādu vēlos, ka mana dzīve ies tikai uz augšu. Un 
vēl šķita, ka būs gan vairāk laika, gan naudas.

4. Ko, Tavuprāt, citi vēlējās sagaidīt no Tevis?
Man nav ne jausmas, nekad neesmu nevienam prasījusi. Mana 

izvēle studēt Kultūras akadēmijā nāca no manis pašas. Mani vecāki bija 
skeptiski par šo izvēli. Neticēju, ka tikšu, tāpēc arī pieteicos juristos un 
grāmatvežos, šobrīd vispār nesaprotu, kāpēc!

Bet galvenokārt, man šķita, ka citi vienkārši sagaida, ka uzņemšos 
pilnīgu atbildību par sevi un savu patstāvīgo dzīvi.

5. Kā ir realitātē?
Nav ne laika, ne naudas, haha! Bet visiem tā ir, ar to studenti ir slaveni.
Un studentu ballītes citiem tā pa īsto sākas tikai otrajā/trešajā kursā.
Mācības bija intensīvas un aizņēma krietni vairāk laika, kā domāju. Arī adaptācija jaunā pilsētā un vidē prasīja 

laiku. Pirmo studiju gadu vēl aktīvi braucu mājās uz Liepāju, jo bija jāpierod pie pārmaiņām. Tad jau ar katru gadu 
paliec arvien patstāvīgāks, un dzīve pārceļas pilnībā uz pilsētu/valsti, kurā studē.

Es gan ātri sapratu, kas ir manas prioritātes, un būšana ārpus komforta zonas noteikti mani izaudzināja par 
cilvēku, kas ir gatavs arvien vairāk jauniem izaicinājumiem.

6. Kas Tev bija lielākais pārsteigums….kaut kas, kas galīgi neatbilda ekspektācijām?
Nākot no nelielas pilsētas, kurā visus daudz maz pazīsti, Tu izveido 

zināmu priekšstatu par sevi un savām zināšanām. Un man principā 
padevās visi priekšmeti skolā. Bet tad Tu aizbrauc uz augstskolu, kur 
visi kursa biedri ir no Rīgas apkaimes, un viņu zināšanas ir daudz 
spēcīgākas. Mani tas pašā sākumā biedēja, bet tad jau saproti, ka studēt 
kopā ar gudrākajiem savā jomā ir daļa no izaugsmes. Mācījos gan 
atspērusies pirmos gadus, lai tikai tiktu līdz kursa biedru līmenim, haha!

7. Kāda ir bijusi lielākā vilšanās pēc ģimnāzijas 
beigšanas?

Apziņa, ka augstākā izglītība negarantē stabilu darba vietu savā jomā. Jaunajai paaudzei ir būtiski iemācīties, 
kā būt pēc iespējas fleksiblākiem, jo mūsdienu darba tirgus ir mainīgs, sarežģīts un nestabils. Tas nenozīmē, 
ka nav iespējams dzīvot stabilu un laimīgi dzīvi, bet gan to, ka ir jāņem vērā dažādi apstākļi, kas ne vienmēr ir 
atrisināmi ar labām atzīmēm.

Un galvenokārt, cik svarīgi ir darīt to, kas patīk. Lai arī šķiet, ka varētu strādāt tik daudzās profesijās, izaugot 
saskaries ar to, ka visa dzīve būs veltīta darbam, tāpēc labāk tiešām izvēlēties to, kas pašam sagādā prieku.

8. Kāds ir lielākais sasniegums, ar ko lepojies?
Pirms nedēļas iesniedzu savu maģistra darbu Helsinku universitātē ‘Pilsētvides plānošanas un studiju’ 

programmā. Pētījumu “Garlaicības estētika postpadomju mikrorajonos” izstrādāju, izmantojot iegūtās zināšanas no 
bakalaura un maģistra studijām, pētot sev aktuālu un svarīgi tēmu.

Nekad nebūtu iedomājusies, ka šāda studiju pieredze man būtu iespējama, tāpēc lepojos ar to, kur mana 
neatlaidība ir mani aizvedusi!

Es gan ātri sapratu, 
kas ir manas prioritātes, 

un būšana ārpus komforta 
zonas noteikti mani 

izaudzināja par cilvēku, kas ir 
gatavs arvien vairāk jauniem 

izaicinājumiem.

Jaunajai paaudzei ir 
būtiski iemācīties, kā būt 

pēc iespējas fleksiblākiem, 
jo mūsdienu darba tirgus 
ir mainīgs, sarežģīts un 

nestabils

jāņem vērā dažādi apstākļi, 
kas ne vienmēr ir atrisināmi 

ar labām atzīmēm.

Terēze Bokuma 10.a
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Žagariņi jeb zaķausīši

 Tuvojas Ziemassvētki, laiks piesēst pie silta kamīna, iedzert karstu kakao un nobaudīt 
pašgatavotus našķus.

• 2 olas
• 150 g skābā krējuma
• 1 g sodas
• 150 g cukura
• 500 g kviešu milti
• sarīvēta citrona miziņa
• 10 g vanilīna cukurs
• pūdercukurs
• eļļa cepšanai

Sastāvdaļas:

Pagatavošana: 

1.   Olas ar cukuru, citrona miziņu un vanilīna cukuru saputo viendabīgā masā.
2.   Atsevišķā trauciņā samaisa skābo krējumu ar sodu, tad pievieno to masai.
3.   Visu kārtīgi saputo un sāk palēnām pievienot miltus.
4.   Pēc kāda brīža masu būs grūti maisīt, tāpēc izņem to ārā  no trauka un sāc mīcīt.
5.   Mīklu izrullē ne pārāk plānu un sagriež apmēram 5cm platās strēmelītēs.
6.   Izgriež rombiņa formu, kur viducī ar nazi izgriezts caurumiņš.
7.   Vienu no galiem izver cauri viducim, kā sietu cilpu.
8.   Liek cepties sakarsētā traukā ar diezgan daudz eļļas, lai nosegtu visu cepumu.
9.      Cep, līdz ir gaiši brūni, un tad pārkaisa ar pūdercukuru.

Beāte Saule 8.d
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Filmu vakari skolā izpaliek, bet mājās tie 
turpinās
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Kā jau visi zina, Ziemassvētku mēnesis bez pareizajām filmām ir kā konfekte bez garšas. 
Tāpēc šeit būs sarakts ar, iespējam, Tev interesantām kategorijām.

Fantastika:
 

Venoms: Būs slaktiņš (Venom: Let there be carnage)
*ja Tev patīk fantastika un izbaudīji Venom 1*

Šanči un leģenda par desmit gredzeniem (SHANG-CHI and the legend of the then rings)
*ja tev patīk filmas, kurās galvenais varonis kļūst spēcīgs un iedvesmojošs*

Zirnekļcilvēks 2 (Spider-man 2)
*ja Tu esi visu “Zirnekļcilvēks” daļu fans, labprāt noskatīsies to atkārtoti*

                                         Ziemassvētku:

Viens pats mājās (Home alone)
*iesaku, ja gribi Ziemassvētku sajūtas un nostalģiju - tā vienmēr būs labākā 

izvēle *

Viens pats mājās 2 (Home alone 2)
*ja Tev patika 1. daļa, tad noskaties arī šo*

                                        Komēdijas:
 

Popera kunga Pingvīni (Mr. Popper’s Penguins)
*noskaties, ja vēlies pasmieties un esi *Jim Carrey* fans*

VaR
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Spoku mednieki (Ghostbusters)
*izmēģini to, ja tev patīk humors kopā ar mazām bailītēm*
 

Brīvais (Free guy)
*skaties, ja tev interesē videospēles (Gta-V) un esi ieinteresēts galvenā 

varoņa piedzīvojumos*

                                          Romantika:
 

Reiz Ziemassvētkos (Last Christmas)
*Iesaku noskatīties, ja esi kopā ar kādu meiteni (neskaitot mammu) ;)*

 Elfs (Elf)
*noskaties, ja Tev patīk apslēpts romantisms*

Titāniks (Titanic)
 *viena no romantiskākajām filmām* Blakus efekts: raudošas meitenes

                                        Vecās, bet labās:

Trūmena šovs (The Truman Show)
*noskaties, ja interesē, kā tas būtu, ja visa dzīve būtu viena vienīga filma*

Šreks (Shrek)
*noskaties, jo es pats personīgi iesaku*

Markuss Jaunsleinis 8.D
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