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DZELTENĀ 
 PRESE

Novembris ikvienam latvietim ir nozīmīgs mēnesis. Bet tieši 18. novembris visnozīmīgākā 
diena visā mēnesī. Šajā dienā tika proklamēta Latvijas Republika, kas nozīmēja, ka Latvija 

tika pasludināta par neatkarīgu teritoriju. Šī diena ir latviešu neatkarības simbols, un ikkatram 
latvietim ārzemēs vai tepat Latvijā dzimtene ir dziļi sirdī gan priekos, gan bēdās. Par to, ka 
dzīvojam brīvā un neatkarīgā valstī, varam būt pateicīgi mūsu patriotiskajiem senčiem, kuri 

ar neatlaidību, cerību, sapņiem un savām asinīm panāca, ka sapnis kļūst par īstenību. Tāpēc 
mēs, ģimnāzisti, šodien piespraužam sarkanbalt sarkano lentītī pie krūtīm un mantojam šo 

īpašību, un turpinām veidot savus sapņus par īstenību. Mēs turpinām mācīties, strādāt un darīt 
daudz cita, lai  paspētu sevi veidot nākotnei un tajā pašā laikā pagūt kārtīgi izpriecāties un 

labi pavadīt laiku, veidojot neaizmirstamas atmiņas. Arī šajā drūmajā Covid laikā mūsu skolēni 
pagūst atrast nodarbes, kas vieno klasi. Mēs meklējam iespējas, kuras mums interesētu pēc 

skolas beigšanas. Mēs veidojam pasākumus un darām daudz jauna. 
Tādi nu mēs esam;  līdzināmies saviem senčiem, kuri cīnījās par Latvijas brīvību, bet mēs 

cīnāmies par savu brīvību, mēs veidojam sevi un cīnāmies par savām interesēm, vajadzībām 
un daudz cita. Tas patiešām latviešiem ir asinīs -  šī neatlaidība un mērķtiecība. 

Kad tā kārtīgi padomā, mēs patiešām visi spējam pārvērst jebkuru savu sapni par īstenību. 
Tāpēc lasi nākamās lappuses  ierosmei savam nākošajam solim uz īstenību!

IEPAZĪSTI JAUNO 
SKOLOTĀJU

Izaicini sevi - tas ir vienīgais ceļš, kas ved uz 
izaugsmi. Intervija ar sporta skolotāju  11  
Endiju Butānu  
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Jauna skola, jauna klase
Pirms gada mums sākās attālinātās mācības, kas sākumā man likās ļoti forši. Tas, 

ka, mācoties attālināti, varu būt patstāvīga, plānot savu dienu un darbus, likās aizraujoši; 
pirms gada vēl mācījos 5.vsk. Pirmos mēnešus mācījos ar aizrautību, piedalījos visās 
zoom stundās un cītīgi sekoju līdzi jaunajai tēmai. Pēc ziemas brīvlaika motivācija nedaudz 
pazuda drūmā laika aiz loga dēļ, bet turpināju kārtīgi mācīties. Tā kā beidzu 9. klasi, man 
bija svarīgas manas atzīmes atestātā, lai tās ir labas, un tā arī bija. 

Jauno mācību gadu uzsāku jaunā skolā, jaunā klasē ar jauniem cilvēkiem. Biju ļoti 
saviļņota par visām jaunajām lietām, kad vēlējos ļoti iesaistīties skolas dzīvē, sākot ar pirmā 

septembra runu, turpinot ar prezidenta kandidatūru un beidzot ar to, ka esmu parlamenta sastāvā. Esot klātienē, 
visas šīs lietas padarīja ikdienu neatkārtojamu un interesantu. Beidzot bija vēlme mācīties, aktīvi strādāt stundās 
un sekot līdzi jaunai tēmai. Lai mācības būtu pilnvērtīgas, ir jāseko līdzi stundai, jāklausās skolotāja teiktais un ir 
jāveido pieraksti, lai vieglāk būtu gatavoties PD. Manuprāt, klātienē viss ir daudz labāks nekā attālināti, ir iespēja 
kārtīgi mācīties, satikt ik dienu klases biedrus un izbaudīt skolas dzīvi.

Pirms mēneša atkal aizgājām attālināti, kas mani neiepriecināja, jo biju tā iedzīvojusies skolā un man bija 
vēlme nākt un mācīties. Mācoties attālināti,  mana motivācija strauji pazuda, līdz ar to daudzus darbus pildīju 
pavirši. Man ik rītu bija grūti celties un uzsākt mācīties, un biju priecīga par to, ka mēs nākam atpakaļ uz skolu. 
Šajās divās nedēļās sapratu to, ka vairāk nevēlos mācīties attālināti. 

Tādas ir manas domas par visu notiekošo situāciju, protams, katram tās ir citādākas, un katrs ar lietām tiek 
galā savādāk. Vēlējos padalīties ar savām domām par mācībām. 

Patrīcija Anna Brūna 10.a

Novembris - patriotisma mēnesis
Ir klāt novembris- valsts svētku un patriotisma mēnesis, laiks, kad no atvilktnes 

aizmugures  velkam ārā gadu neredzētās sarkanbaltsarkanās lentītes un dziedam latviešu 
tautasdziesmas. Laiks, kad godinām savu valsti un tās brīvības cīnītājus un ģimenes lokā 
atzīmējam valsts svētkus, baudām kopā būšanu un patriotisma izjūtas.

Kā visur citur, tā arī Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā šomēnes valdīja īpaša noskaņa. Par 
godu valsts svētkiem katram esošam vai izbijušam ģimnāzistam ir iespēja “Apgleznot 
Latviju” un sev tīkamā veidot un dalīties ar apsveikumu skolas mājaslapā. Vēl tika 
organizēts konkurss “Es mīlu Tevi, Latvija!”, kura pirmās kārtas ietvaros visi skolēni tika 

aicināti nodarboties ar sportu,  ekspedīcijā atrast dažādus Liepājas objektus, dejot tautasdziesmu pavadījumā 
un atsvaidzināt savas zināšanas par Latvijas kino, minot latviešu filmas. 3 čaklāko un zinošāko klašu komandas 
nonāca finālā, kur tālāk tika pārbaudītas viņu zināšanas Latvijas ģeogrāfijā, mūzikā un vēsturē, un noskaidrotas 
patriotiskākās un zinošākās klases.

Šajā svētku laikā es aiz cieņas pret tiem, kas kādreiz atļāvās sapņot par brīvu Latviju, to nodibināja, aizsargāja 
un arī okupācijas gados ideju par brīvību paturēja dzīvu, vēlos novēlēt un ieteikt katram mīlēt, cienīt šo valsti un 
nekad neaizmirst pieminēt visus tos, kuru dēļ šobrīd dzīvojam brīvā Latvijā.

Rūta Bucika 12.d

Kā saliedēties un pavadīt laiku ar klasi  
COVID-19 ierobežojumu laikā?

Saliedēties un veidot ciešāku saikni ar klasi COVID-19 laikā var šķist teju vai 
neiespējami. Tomēr vienmēr pastāv iespēja visu vērst par labu, tāpēc, manuprāt, tieši  
mūsu iniciatīva ir atslēga uz šīm durvīm. 

Iniciatīva ir mūsu paša spēja 
iesaistīties. Tas, vai mēs gribam to, 
vai ne, ir atkarīgs tikai no mums. 
Saprotams, ka katrs no mums šajā 
laikā ir pārņemts ar mācībām un 
iekavētajiem darbiem. Mēs miegaini 

sēžam līdz pusnaktij pie mūsu mācību galda un cenšamies 
saprast, kā vispār savilkt galus kopā. Taču ir svarīgi apzināties, 
ka vidusskolas laiks ir ne tikai mācības, bet arī savstarpējās 
attiecības, skolas pasākumi un kopīgas atmiņas. 

Šādos apstākļos rodas nepieciešamība, lai kāds mūs 
iekustina, tāpēc ļoti noderīgi šķiet skolas parlamenta rīkotie 
pasākumi. Iesaistoties tajos ar pilnu atdevi, var just, kādu 
saikni ar klasi un jaunus iespaidus rada šī sāncensība. Kaut 
arī pagaidām viss norisinās attālināti, tas neatmet faktu, ka ir 
radusies saziņa jeb domu pārmaiņa. Visi klasesbiedri mūsu 
kopējā grupā sūta savus rezultātus, apsveic ar iegūtajiem rekordiem, apspriež nākamos rīcības soļus un dalās ar 

savu pieredzi. Tā veidojas klases gars. 
Priecē tas, ka ir skolotāji, kas pirms mācību stundas 

uzsākšanas apvaicājas, kā mums iet. Tādā veidā radot ciešāku 
saikni ar klasi, uzzinot, kā sokas mūsu klases biedriem, kā viņi 
sadzīvo ar šo situāciju un kur rod motivāciju.  Jā, ir klasesbiedri, 
ar kuriem kontaktējamies arī attālinātajā laikā, bet tomēr ar 
tiem, kuriem nesanāk sazināties, šis ir vislabākais risinājums, kā 
neatsvešināties pilnībā.

Klase mums ir kā otrā ģimene, un, lai arī kādas būtu attiecības, 
ģimenei ir jāturas kopā. Neapšaubāmi, klātienē to paveikt ir daudz 
vienkāršāk, 
tomēr ir jāmāk 

pielāgoties apstākļiem. Ikviens no mums ir atbildīgs par to, kas 
paliks atmiņā pēc vidusskolas, tāpēc darīsim visu iespējamo, lai 
mūsu vidusskolas gadi nav vējā palaisti!

Ella Bunka 12.d
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Kļūsti mūsējais 7. - 8. klasēm

Īsi pims došanās rudens brīvdienās jaunizveidotajam skolēnu 
parlamentam tika dots uzdevums - organizēt tradicionālo pasākumu 7. 
klasēm “Kļūsti mūsējais”. Tā kā iepriekšējā mācību gadā 7. klasēm šo 
pasākumu pandēmijas ierobežojošo noteikumu dēļ neizdevās sarīkot, tad 
šogad arī tagadējiem astotajiem bija iespēja ar gada novēlošanos tomēr 
izdzīvot šo notikumu. 

Ilgās diskusijās tika domāta pasākuma tēma, un tā radās planētu 
pasaule, kurā bija avarējis kosmosa 

kuģis. Lai to glābtu, klases tika sadalītas grupās un 
astronautu pavadībā dziedot, vingrojot, dejojot devās 
glābšanas akcijā, veicot dažādus uzdevumus 9 stacijās, 

par katru pareizi veiktu 
uzdevumu saņemot 
vērtību akmeni. 
Noslēgumā skolas 
aulā svinīgi tika nodots 
zvērests.

Pasākuma organizēšanā aktīvi iesaistījās visi parlamenta 
dalībnieki, arī jaunieši, kuri parlamentā nedarbojas. Šoreiz 
mani interesēja uzzināt tieši organizatoru  
domas, lūk, 6 jauniešu atbildes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ko Tev nozīmē  iesvētības?

Iesvētības nozīmē  pieņemšanu 
mūsu skolā  ar pārbaudījumiem un  
saliedēšanos ar klasesbiedriem.

Kāda bija atšķirība, vadot 
iesvētības 7. klasei un 8. 
klasei? 

Atsķirība starp 7. un 8. klasi 
bija tāda, ka 8. klases skolēni 
gribēja no sevis izdomāt ko vairāk 
un paši sev bojāja pasākumu tādā 
veidā, ka tik daudz neiesaistījās, 
bet septītklasnieki iesaistījās un 

saliedējās, kā tas bija ieplānots.

Kāda bija atšķirība 
skolēniem dažādās 
darbnīcās, kādas īpašības 
un prasmes visspilgtāk 
parādījās?

Manis vadītajā stacijā viņiem 
bija ļoti ātri jākustas un saliedēti 
jāklausās klasesbiedros, ko tie saka 
vai pamana.

Pastāsti par savu pieredzi 
kā vadītājs - kādas bija 
sajūtas, vai to atkārtotu?

Man loti patika vadīt 7. klašu 
skolēniem, jo viņi  labprāt iesaistījās 
uzdevumā, sajūtas bija tādas, it 
kā pats būtu jaunais skolēns un 
piedzīvotu šīs iesvētības.

Tavuprāt, ir labāk vadīt 
pasākumu vai būt 
pasākumā kā dalībniekam?

Šajā pasākumā zinu, ka  bija 
ļoti interesantas stacijas, tāpēc 
man interesanti būtu bijis iziet cauri 
visām stacijām ar savu klasi.

Intervētais - 
Matīss Jaunzemis 

10.d

Kāds ir Tavs novēlējums 
jaunajiem ģimnāzistiem?

Galvenais ir pašiem mācīties 
uzdotos uzdevumus, jo pēc 
pusgada pauzes, tālmācībā 
paprasot kādam atbildes un visu 
pašam nedarot 100%, ir grūti tikt 
atpakaļ un saprast visas tēmas, 
jo vērtējumus nevar labot un ir 
jāraksta darbi ar pilnu atdevi jau 
pirmajā reizē.

Intervētais 
- Ģirts 

Šenkēvics 10.d

Tās iesvēta 7. klases par īstiem ģimnāzistiem un 
iedod to titulu, ĢIMNĀZISTI. Iesvētības ir ļoti svarīgas.

Kāda bija atšķirība, vadot iesvētības 7.  un 8. 
klasei? 

Starp klasēm  man nebija baigā atšķirība, jo, 
manuprāt, bija laba disciplīna viņiem no manas puses, 
tāpēc mani klausīja. Biju draudzīgs, mierīgs, bet prasīgs. 
To respektē.

Kāda bija atšķirība skolēniem dažādās 
darbnīcās, kādas īpašības un prasmes 
visspilgtāk parādījās?

Skolēniem darbnīcās,  nezinu, kas tieši padevās/
nepadevās, bet visiem bija jautri, visi piedalījās, un, 
manuprāt, tas pats galvenais, ka bija jautri un labi 
paveikts viss.

Skolēniem darbnīcās patika izrādīties, it īpaši zēniem, 
visur skrien pa priekšu, grib uzvarēt. Centība parādījās, 
jo visi centās katrā stacijā pēc iespējas labāk visu izdarīt. 
Spēja klausīties, klasesbiedri bieži vien neklausījās, ko 
viņiem stāsta, jo runāja savā starpā.

Pastāsti par savu pieredzi kā vadītājs - kādas 
bija sajūtas, vai to atkārtotu?

Sajūtas bija nepārspējamas, bija ļoti forši, jautri un 
noteikti to atkārtotu atkal. Nepārspējamas sajūtas.

Tavuprāt, ir labāk vadīt pasākumu vai būt 
pasākumā kā dalībniekam?

Vadīt pasākumu, manuprāt, ir interesantāk, jo var 
kļūdīties, tas nozīmē, ka defekts jāuztaisa par efektu, 
daudz ilgāks process, sagatavošanās un savā starpā 
nosvinēšana, apsveikšana par labu darbu. Superīgas 
sajūtas bija.

Kāds ir Tavs novēlējums jaunajiem 
ģimnāzistiem?

Lai aug lieli, sportiski, gudri, lai ceļ ģimnāzijas titulu 
uz augšu, lai dara godu mūsu skolai. Lai uzvar -  visur 
pirmās vietas!  Censties darīt savu labāko, neslinkot.

Ko Tev nozīmē iesvētības?
Iesvētības man ir nozīmīgas ne 

tikai man, visiem. 

Intervētā - Loreta 
Pinkule 10.a

Ko Tev nozīmē  iesvētības?
Man iesvētības nozīmē klases sadarbības 

pilnveidošanos.

Kāda bija atšķirība, vadot  iesvētības 7.  un 
8. klasei? 

7. klases bija bailīgākas un nedrošākās, tas ir 
saprotams, jo viņiem jauna skola un klase ir jaunums, 
bet 8. klases vairāk iesaistījās pasākumā.

Kāda bija atšķirība skolēniem dažādās 
darbnīcās, kādas īpašības un prasmes 
visspilgtāk parādījās?

Pamanīju, ka skolēniem vairāk patīk radošāki un 
atraktīvāki uzdevumi, jo viņi ir diezgan hiperaktīvi un 
grib darboties.

Pastāsti par savu pieredzi kā vadītājs, 
kādas bija sajūtas, vai to atkārtotu?

Man ļoti patika vadīt klases, un vēlētos to darīt 
vēl vienreiz, jo man pašai iesvētības nenotika un bija 
sajūta, ka iesvētības notiek arī man. 

Tavuprāt, ir labāk vadīt pasākumu vai būt 
pasākumā kā dalībniekam?

Manuprāt, ir labāk vadīt pasākumu, jo es varēju 
iesaistīties pasākumā gan kā dalībnieks, gan kā 
vadītājs.

Kāds ir Tavs novēlējums jaunajiem 
ģimnāzistiem?

Es jaunajiem ģimnāzistiem novēlu izmantot katru 
doto iespēju un pašam meklēt papildus iespējas, jo, lai 
arī skola palīdz pilnveidot skolas dzīvi, katrs pats var 
papildināt to ar labām atmiņām.

Intervētā - Elīna Lūsēna 
10.a

Ko Tev nozīmē  iesvētības?
Man iesvētības saistās ar tādu kā “rituālu”, kas 

apliecina, ka cilvēks kaut kur tiek pieņemts, šajā 
gadījumā, ka jaunie ģimnāzisti  oficiāli kļūst par 
ģimnāzistiem.

Kāda bija atšķirība, vadot iesvētības  7. un 
8. klasei? 

7. klase bija ļoti atsaucīga un paklausīga, darīja 
visu, kā viņiem lika, bija klusums, kad bija jāklausās, 
ko saka. 8.klasi es nevadīju, bet no tiem, kas vadīja, 
dzirdēju, ka ir bijis grūtāk.
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Kāda bija atšķirība skolēniem dažādās 
darbnīcās, kādas īpašības un prasmes 
visspilgtāk parādījās?

Visspilgtākā prasme, manuprāt, bija spēja ātri 
domāt un reaģēt uz to, ko saka. Viņiem liek izdomāt 
dziesmu, ko zina visi un dziedāt - 5 sekunžu laikā jau 
viss ir izdomāts, un viņi dzied.

Pastāsti par savu pieredzi kā vadītājs, 
kādas bija sajūtas, vai to atkārtotu?

Man riktīgi patika, noteikti darītu vēlreiz. No sākuma 
gan bija tā grūtāk iejusties un saprast, kā ar viņiem 
runāt un tā, bet tad, kad iegājās, tad gāja baigi forši.

Tavuprāt, ir labāk vadīt pasākumu, vai būt 
pasākumā kā dalībniekam?

Abi, jo tad, kad tu piedalies pasākuma izveidē un 
vadīšanā, tad tu redzi visu no “aizkulisēm”, redzi, kā 
viss top, un iegūsti jaunu pieredzi, bet, kad piedalies 
kā dalībnieks - tad var ļoti forši pavadīt laiku un 
izpriecāties.

Kāds ir Tavs novēlējums jaunajiem 
ģimnāzistiem?

Es jaunajiem ģimnāzistiem novēlu izturību, jo citreiz 
mācībās var palikt par grūtu, un piedalīties visur, kur 
vien var, jo tas dod ļoti labas atmiņas un pieredzi.

Intervējamā - Tīna Ance Jansone 11.b 
 
Ko Tev nozīmē iesvētības?

Manuprāt, iesvētības ir ļoti labs veids, kā 
jaunajiem ģimnāzistiem dot iespēju saliedēties, 
iejusties jaunājā skolas atmosfērā, kā arī labi 
pavadīt laiku un veidot atmiņas, un, cerams, 
tradīciju arī noturēt stipru un padot tālāk.
Kāda bija atšķirība, vadot iesvētības 7. un 
8. klasei? 

Lielāko daļu, personīgi, gaidīju drastisku 
atšķirību starp klasēm, taču īsti savādāk nekas 

nebija. Gan astotie, gan septītie vēl bija savos 
burbulīšos un baidījās no apkārtnes, bija nedroši. 
Manuprāt, daudzi nemācēja īsti kontaktēties, 
pavadījuši ļoti ilgu laiku mācoties attālināti, 
daudziem nebija komunikācijas spējas, taču uz 
pasākuma beigām varēja lēnām ievērot, ka mazie 
nedrošie ģimnāzisti kļūst vairāk pašpārliecināti un 
smaidīgi.
Kāda bija 
atšķirība 
skolēniem 
dažādās 
darbnīcās, 
kādas īpašības 
un prasmes 
visspilgtāk 
parādījās?

Kā minēts pirms tam, visi bija nedroši, bail 
izteikt viedokļus un sadarboties, ar laiku viņi 
saprata, cik svarīgs ir komandas darbs, un 
sāka arī sastrādāties, atbrīvoties un izbaudīt 
klases klātbūtni, kas palīdzēja konsekventi veikt 
uzdevumus.
Pastāsti par savu pieredzi kā vadītājs, 
kādas bija sajūtas, vai to atkārtotu?

Kā vadītājam jau pirms pasākuma bija 
liels emociju vilnis un nebija pacietības. Bija , 
protams, skolēni, kuri nemācēja izpausties, kas 
radīja problēmas ar uzvedību un respektu, taču 
tādu bija maz. Kā vadītāja vēlējos mazajiem 
ģimnāzistiem sniegt tādu pašu emociju vilni, kādu 
pieredzēja mazā es, un, protams, pati ņēmu 
vērā arī iepriekšējo gada pieeju, un beigās gan 
pasmējāmies, gan veidojām stratēģijas, gan 
papļāpājām par skolu, nododot vecāku ģimnāzistu 
pieredzi un padomus mazajiem ģimnāzistiem.
Tavuprāt, ir labāk vadīt pasākumu vai būt 
pasākumā kā dalībniekam?

Manuprāt, pieredzēt abus ir fantastiski,  un būšu 
par to vienmēr pateicīga, ir ļoti jauki pieredzēto 
turpināt, padot tālāk, un ļaut tradīcijai plaukt tālāk. 
Kāds ir Tavs novēlējums jaunajiem 
ģimnāzistiem?

Mans novēlējums ģimnāzistiem būtu- esiet 
droši , izpaudieties, neuztveriet visu ar pārāk 
lielām sirdssāpēm; vienmēr var prasīt palīdzību, 

..kad tu piedalies pasākuma 
izveidē un vadīšanā, tad tu redzi 

visu no “aizkulisēm”, redzi, kā viss 
top, un iegūsti jaunu pieredzi..

Intervētā 
- Katrina 

Magdalēna 
Ivanova 10.a

Ko Tev nozīmē iesvētības?
Manuprāt, iesvētības ir ļoti īpašs 

un svarīgs pasākums, lai labāk 
varētu iejusties skolā un visā skolas 
saimē.

Kāda bija atšķirība, vadot 
iesvētības 7. un 8. klasei? 

Varēja pamanīt, ka 7. klase 
daudz vairāk vēlējās iesaistīties 
un izlika daudz vairāk enerģijas, 
piedaloties pasākumā, taču 
arī astotie labprāt pildīja visus 
uzdevumus.

Kāda bija atšķirība 
skolēniem dažādās 
darbnīcās, kādas īpašības 
un prasmes visspilgtāk 
parādījās?

Es biju stacijas vadītāja, tāpēc 
nezinu, kā gāja pārējās stacijās, 
taču manā stacijā visi uzmanīgi 
klausījās un labi tika galā ar uzdoto 
uzdevumu.

Pastāsti par savu pieredzi 
kā vadītājs, kādas bija 
sajūtas, vai to atkārtotu?

Man ļoti patika, bija interesanti 
skatīties, ar kādām metodēm katra 
grupa tika galā ar uzdevumu, 
noteikti atkārtotu.

Tavuprāt, ir labāk vadīt 
pasākumu vai būt 
pasākumā kā dalībniekam?

Domāju, ka gan piedalīties, 
gan vadīt pasākumu ir diezgan 
neatkārtojama un interesanta 

pieredze, taču laikam man labāk 
patīk vadīt pasākumus, bet 
labprāt redzētu, kā pasākums 
izskatās arī no dalībnieku puses.

Kāds ir Tavs novēlējums 
jaunajiem ģimnāzistiem?

Noteikti nepadoties un 
nebaidīties no sarežģītākiem 
pārbaudījumiem, un visu darīt uz 
100%.

7. un 8. klašu skolēni savu 
attieksmi par pasākumu 
pauda, pildot anketas. 
Lielākajā daļā atbilžu 
dominēja prieks, sajūsma, 
paldies vārdi pasākuma 
organizatoriem. 

Uz tikšanos nākamajos 
pasākumos! Esam lepni, ka 
darām un mums izdodas!

Dāvis Dreiblathens 11.c

visi ģimnāzisti ir atsaucīgi, un 
paši atceras, kādi bija paši 
gimnāzijas gaitu uzsākšanā. Un 
pats galvenais -  izturēt mācību 
gadu un katram novērtēt savu 
kolektīvu, izbaudīt ar to katru 
sekundi.

Skolas brīvlaiks un emocijas

Rudens 
brīvlaiks skan 
kā patīkama 
atpūta no 
nesen iesāktā 
mācību gada. 
Citi spēj 
pievērsties 

savam vaļaspriekam, 
nesatraucoties par iekavētajiem 
mājasdarbiem, savukārt kādam tas 
ir bijis arī otrādāk.

Iedomājoties par vārdu atpūta, 
es uzreiz iedomājos darbību 
gulēt. Tas ir loģiski – parasti 
cilvēks ar enerģijas deficītu dodas 
nosnausties, lai šo enerģiju atgūtu. 
Taču izrādās, ka miegam ar atpūtu 
nav it nekādas saistības. Miegs 
ir miegs – laika posms, kad mēs 
atpūtinām savu ķermeni fiziski. 
Taču atpūta ir tas, kas mums izraisa 
prieku un atvieglojuma sajūtu. 
Grāmatas lasīšana, makšķerēšana 

vai slēpošana - katram atpūta 
definējas citādāk.

Nevaru nepieminēt, ka pēdējā 
gada laikā dzīves apstākļi Latvijā ir 
stipri mainījuši skolēnu viedokli par 
brīvlaiku. Lai arī tā ir lieliska iespēja 
uz laiku neraizēties par mācībām, 
sava veida mājsēde vairs nekad 
nebūs tik iepriecinoša, kā tā bija 
kādreiz. Pirms dažiem gadiem es 
skaitīju dienas līdz brīvlaikam, jo 
biju nogurusi no agrās celšanās uz 
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skolu, bet šogad tas manī neraisīja pārāk sajūsminošas emocijas, jo sēdēt mājās jau bija ierasta lieta.
Atceroties 2020. gada mājsēdes sākumu, es konstatēju to, ka, neplānojot savu dienu, tas viss brīvais laiks ir 

tikai sava veida ilūzija, pa kuru cilvēks brīvi plūst. Daudzus tas arī apmierina – nav par ko satraukties, var gulēt 
gultā, noliekot visu nepieciešamo vienas rokas stiepiena attālumā un atpūsties...

Vienu brīdi esmu pilnīgi pārliecināta, ka viss brīvlaiks ir jānoguļ, nesatraucoties par apkārtējo, jo ir jāatpūšas 
no skolas, savukārt nākamajā momentā es saprotu, ka ir jāpaspēj izdarīt viss tas, kas skolas laikā nav sanācis. 
Bet kas tad īsti ir brīvlaiks, un ar ko tas atšķiras no attālinātām 
mācībām?

Skolas brīvlaiks manā uztverē ir laiks, kad skolēns var 
pārskatīt un mainīt savas ikdienas ritmu. Pirms klātienes 
mācībām brīvlaiks bija tāds kā miera ilgstošs periods, kur ir 
jāsaprot – ko es vēlos mainīt? Kas ir tas, kā man vēl trūkst? 
Nospraudu mērķus, jo mērķa precīza definēšana ir jau tā 
izpildes uzsākšana. Rudens brīvlaiks ir kā papildus atspēriens 
jaunam mācību gadam, kur tiek dota iespēja ievirzīt sevi 
pareizajās sliedēs. Arī man rudens brīvlaiks ir kā papildus laiks 
sevis izzināšanai vienatnē.

Tāpat kā brīvlaikā, arī attālināto mācību laikā mēs paši plānojam savu dienu. Aizdomājoties par sakarībām, es 
saprotu to, ka šobrīd tas tiek sajaukts kopā, un mēs nespējam saskatīt atšķirību starp šiem vārdiem. Pēc brīvlaika, 
skolai sākoties attālināti, jūtamies kā brīvlaikā ar skolas pienākumiem – tas ir iemesls, kādēļ attālināti mācīties 

varētu būt grūti. Esam pieraduši iet uz skolu, gribot vai negribot darīt skolotāja 
uzdoto. Esot mājās, šo izvēli veicam mēs paši – mācīties.

Šobrīd lielākajai daļai mūsdienu sabiedrības ir vajadzība un tieksme pēc jauna 
un neredzēta, tādēļ daļa sabiedrības cenšas rast inovatīvāku pieeju savam brīvajam 
laikam. Savukārt otra sabiedrības daļa ieslīgst sava veida ‘’vienveidīgas dienas 
ritmā’’, kur katra nākamā diena sāk arvien vairāk līdzināties iepriekšējai.

Tieši ikdienas ritms ir tas, kas nosaka cilvēka emocionālo pašsajūtu, tādēļ 
vienveidība varētu būt liels iemesls tam, kādēļ mēs jūtamies noguruši, viegli 
aizkaitināmi vai vienaldzīgi par savu ierobežoto laiku šajā pasaulē. Sanāk, ka mēs 
paši esam vainīgi pie tā, kā mēs jūtamies? Patiesībā mūsu domām ir tik liels spēks, 
cik mēs paši to pieļaujam. Ieviesiet savā ikdienā lietas, kas jūs padara laimīgākus. 
Nedzīvojiet vienveidīgu dzīvi, gaidot kādu noteiktu momentu, kad ‘’šis viss pāries 
un varēs dzīvot citādāk’’. Mēs paši esam tie, kas savai ikdienai piešķir citādo, tādēļ 
beidziet pārlasīt savas grāmatas nodaļu vēlreiz un vēlreiz, jo beigas jau nekad 
nemainīsies. Katru dienu mums ir jāsāk rakstīt jauna nodaļa, jo mēs esam pelnījuši 
padarīt savu dzīvi krāšņāku. Izmantojiet brīvlaiku, lai saprastu savas domas un 

konkretizētu savus mērķus, attīstiet savas vērtības un katru dienu padariet kādu laimīgāku. Taču neaizmirstiet, ka 
arī Jūs esat ‘’kāds’’.

..ikdienas ritms ir tas, kas 
nosaka cilvēka emocionālo 

pašsajūtu, tādēļ vienveidība varētu 
būt liels iemesls tam, kādēļ mēs 

jūtamies noguruši..

Krista Kločko 11.b

Ģimnāzija…vieta, kur jebkurš var justies iederīgs, atbalstīts un 
saprasts. Vieta, kur visi var justies kā mājās, ģimnāzija ir viena liela 
ģimene, ar kuru iespējams kopīgi piedzīvot dzīves neaizmirstamākos 
dzīves mirkļus. Šogad mūsu ģimenei ir 
pievienojušies pieci jauni, kreatīvi skolotāji, kas 
turpmāk ar savām zināšanām un  kreatīvajām 
priekšmetu pasniegšanas metodēm palīdzēs 
jauniešiem veiksmīgi apgūt jauno mācību vielu, 
un, protams, metīsies kopīgos piedzīvojumos 

ar ģimnāzijas saimi. Viens no skolotājiem, kuram ir radusies iespēja 
iejusties ģimnāzijas ģimenē, ir sporta skolotājs Endijs Butāns, 
kurš šobrīd ir jaunākais skolotājs mūsu skolā. Tieši jaunu skolotāju 
perspektīva un iedvesma ir nepieciešama mūsu skolā – stāsta 
skolēni. Sazinoties ar šo skolotāju, rodas sajūta un uzskats, ka 
mums patiesi ir pievienojies ļoti daudzpusīgs un piedzīvojumos 
nirstošs skolotājs, kas spēs skolēnus iedvesmot vairāk nodarboties ar 
dažādām fiziskajām aktivitātēm.

Kā Jūs īsi raksturotu savu 
personību un dzīves stilu?

Izlasot vārdu personība, pirmais, 
kas nāk galvā - esmu izpalīdzīgs, 
patīk strādāt komandā, atbildīgs. 
Varbūt kādam ir vairāk vārdu, ko 
teikt par mani :D Runājot par dzīves 
stilu, es varu teikt, ka tas ir aktīvs, 
patīk nodarboties ar sportu, aktīvi 
pavadīt laiku, taču dažreiz arī 
nedarīt neko.

Kāds bija iemesls Jūsu 
izvēlei kļūt par skolotāju?

Nekad nebiju domājis kļūt par 

skolotāju, taču kaut kā viss tā 
ievirzījās, ka esmu skolotājs. Tas 
man ir jauns izaicinājums.

Kāpēc tieši sporta skolotājs? 
Jūs nodarbojaties ar kādu 
sporta veidu?

Sporta skolotājs, jo pats 
nodarbojos ar sporta veidu - hokejs. 
Šogad izlēmu beigt profesionāli/
pusprofesionāli spēlēt hokeju un 
vairāk pievērsties citām sfērām.

Vai Jums bija grūtības 
izlemt, ko darīsiet pēc 
vidusskolas?

Bija diezgan grūti, jo nācās 
izvēlēties starp trim lietām.

Kā Jūs vienā teikumā 
raksturotu mūsu skolu un 
skolēnus?

Ģimnāzisti ir ļoti vienoti un 
patriotiski.

Kā Jūs esat iejuties mūsu 
skolā?

Domāju, ka ļoti labi. Šeit visi ir 
ļoti atvērti un draudzīgi, kā arī ļoti 
forši skolēni, kas padara iejušanos 
ģimnāzijā vēl vieglāku.
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Kas ir tā viena lieta, kas 
Jums ļoti patīk ģimnāzijā?

Grūti pateikt, kura viena, jo ir 
daudz lietu, kas tiešām ļoti patīk, 
bet nu es centīšos iepatikties 
skolēniem, un 
tāpēc teikšu, ka 
skolēni ir tie, kas 
man ļoti patīk 
ģimnāzijā.

Kādas ir Jūsu 
domas par 
attālinātām 
mācībām, it 
īpaši sportā?

Tas, kā jau 
visiem zināms, 
nav tas pats 
kas klātienē, protams, ir lietas, 
ko var veikt attālināti, bet, runājot 
tieši par sportu, to nevar mācīties 
attālināti. Bez skolotāja, veicot 

vingrinājumus, uzdevumus 
vai sportojot zoom tiešsaistē, 
skolēni vienkārši cīnās paši ar 
sevi, jo, visu dienu sēžot pie 
datora vai vienkārši noguļot 
mājās, ir liels nogurums un/
vai slinkums, un, ja 
neviens to skolēnu 
nepabaksta, tad 
skolēns vienkārši 
izdomās to nedarīt 

vai arī izdarīs pavirši tikai 
ķeksīša pēc, nevis tāpēc, 
ka tas ir tikai un vienīgi 
pašam skolēna. Pat 

profesionāli sportisti, 
kuriem ir liela 
pieredze un zina, kā 
trenēties, nodarbojas 
ar treniņiem tikai un 
vienīgi ar trenera 

palīdzību, kurš 
sportistu motivē, 
kad vajag, pasaka 
nepieciešamos 

vārdus, kad vajag, pabaksta 
sportistu, kad vajag.

Kāds ir Jūsu dzīves moto?    
Viss notiek tā, kā tam ir jābūt, 

tikai uz priekšu!

Kāds ir Jūsu novēlējums 
kolēģiem un skolotājiem?

Izturību šajā grūtajā laikā, un 
noteikt dzīvē mērķus, kas motivētu 
darbam un mācībām.

Laura Mirčenko 11.b

..esmu izpalīdzīgs, patīk strādāt 
komandā, atbildīgs.

   Kad tuvojas 12.klases absolvēšana, daudziem joprojām ir neskaidra 
atbilde uz jautājumu, kādu profesiju izvēlēties un kur mācīties tālāk pēc 
skolas beigšanas? Vienam nākotne jau skaidra, cits profesiju izvēlas 

nepārdomāti – atkarībā no dzīvesvietas tuvuma izglītības iestādei, vēl cits 
aiziet mācīties, ‘’jo vecāki tā grib’’. Taču, lielākajai daļai jauniešu pirms šīs 

izvēles vērts nopietni apdomāt:
• kas ir tas, ko es savā dzīvē vēlos- kādu dzīvi es gribu, 

• ko es labprāt mācītos ilgstoši, 
• ar ko man patīk nodarboties, 

• kas mani aizrauj, 
• kas mani patiesi interesē, 

• kādi mācību priekšmeti padodas, 
• kādas ir sekmes,  

• kādas praktiskās darbības sagādā prieku?

Profesijas un augstskolas izvēle ir ļoti atbildīgs brīdis, jo darīt darbu, kas 
neiet pie sirds, neviens ilgi nespēs. Ne velti saka – atrodi darbu, ko mīli, un 
tev nekad nebūs jāstrādā! 

   Izlemt par labu augstskolai, kurā studēsi, nav viegli, jo, izvēloties tālāko 
izglītību, Tu izvēlies arī vietu, kurā pavadīsi nākamos 4–5 gadus. Pārliecinies, 
ka šajā vietā varēsi iegūt labu izglītību, attīstīt savus talantus, labi pavadīt 
laiku un sākt veidot karjeru! Kā viena no labākajām Latvijas Universitātēm ir Rīgas Tehniskā universitāte 
(RTU). Kāpēc studēt RTU? Šai skolai ir izcila tehniskā izglītība; studijas starptautiskā vidē; aktīva sociālā dzīve 
un ārpusstudijas iespējas; lielākā augstskola Latvijā studentu skaita ziņā; pieeja bibliotēkai 24/7; Baltijas reģionā 
modernākais inženierzinātņu centrs; vairāk nekā 6000 budžeta vietu, un šī ir darba devēju ieteiktākā augstskola. 
RTU piedāvā šādas FAKULTĀTES:

• Arhitektūras fakultāte
• Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte

• Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
• E-studiju tehnoloģiju un huminitāro zinātņu fakultāte     

• Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte
• Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte     

• Inženierekonomikas un vadības fakultāte
• Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

• Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte.

RTU veido arī dažādus aizraujošus un jaudīgus pasākumus, lai socializētos. Piemēram, sporta spēles, talantu 
programma, svētku svinēšana, sarunu festivāls, konkursi, šaha festivāls un daudz, daudz citi noderīgi pasākumi 
veiksmīgai karjerai un sevis pilnveidošanai.

 Vēl viena no labākajām augstskolām, kur studēt, ir Latvijas nacionālā, vadošā un ietekmīgākā augstskola 
Latvijas Universitāte (LU). Tā ir lielākā plaša profila universitāte Latvijā. LU ir mūsdienīgs akadēmisko un 
profesionālo studiju centrs, kas piedāvā šādas FAKULTĀTES:

• Bioloģijas fakultāte
• Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

• Datorikas fakultāte
• Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte

• Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
• Humanitāro zinātņu fakultāte
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T • Juridiskā fakultāte
• Ķīmijas fakultāte

• Medicīnas fakultāte
• Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

• Sociālo zinātņu fakultāte
• Teoloģijas fakultāte

• Vēstures un filozofijas fakultāte.

Universitātē 
katru mēnesi notiek 
dažādi pasākumi, 
komkursi un 
festivāli. Piemēram, 
septembrī bija 
Jauno tehnoloģiju 
un inovāciju dienas. 
LU  arī ir tradīcijas, 

un kā viena no tām ir Aristoteļa svētki - jauno studentu sveikšanas 
svētki, kas ik gadu notiek septembra pirmajā svētdienā. Svētku mērķis ir dot 
iespēju jaunajiem LU studentiem iepazīties savā starpā un kopīgi iesākt studiju 
dzīvi.  

Profesijas un augstskolas 
izvēle ir ļoti atbildīgs brīdis, jo darīt 
darbu, kas neiet pie sirds, neviens 
ilgi nespēs. Ne velti saka – atrodi 

darbu, ko mīli, un tev nekad nebūs 
jāstrādā! 

 Ja Tev tuvu sirdij ir veselības aprūpe un sociālo zinātņu joma, tad Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) 
ir Tev. RSU ir atzīta par kvalitatīvāko augstskolu ar labāko reputāciju Latvijā, iegūstot augstāko rādītāju desmit 
Latvijas lielāko augstskolu vidū. Tās piedāvātās FAKULTĀTES ir:

• Eiropas studiju fakultāte
• Farmācijas fakultāte
• Juridiskā fakultāte

• Komunikācijas fakultāte
• Medicīnas fakultāte

• Rehabilitācijas fakultāte
• Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāte

• Zobārstniecības fakultāte
• Rezidentūras studiju fakultāte.

RSU ir ļoti aktīva studentu dzīve! 
Skolai ir sava studējošo pašpārvalde 
(SP), kuras mērķis ir pārstāvēt universitātes studējošo intereses 

akadēmiskās, materiālās un kultūras dzīves jautājumos. Ir arī dažādas 
studentu organizācijas, sporta klubs, 
mākslinieciskie kolektīvi, studentu 
zinātniskie pulciņi, studentu medijs 
‘’Skaļāk!’’ un citi. RSU Tev nebūs 
garlaicīgi!

 Ja vēlies nākotnē kļūt par veiksmīgu biznesmeni, tad Biznesa augstskola ‘’Turība’’ ir domāta tieši 
Tev! Biznesa augstskola Turība ir lielākā privātā augstskola Baltijā. Biznesa augstskolai Turība ir trīs fakultātes – 
Uzņēmējdarbības vadības, Juridiskā un Starptautiskā tūrisma fakultāte. 

‘’MŪSU VĪZIJA - Mēs esam dzīvesstila augstskola, kas vienlaikus ir biznesa izglītības 
un zaļo tehnoloģiju flagmanis pārmaiņu pasaulē.’’

Turība piedāvā apmaiņas programmas, skolā ir arī studentu pašpārvalde, basketbola klubs, notiek dažādi 
interesanti pasākumi, piemēram, spēļu turnīrs, mācību ekskursijas un vēl, un vēl.

Toties, ja Tu jūti, ka Tavs nākotnes lauciņš varētu būt kultūra un māksla, tad Latvijas Kultūras Akadēmija 
palīdzēs Tev attīstīties šajā jomā. Latvijas Kultūras akadēmija (LKA) – starpdisciplināra kultūras un 
mākslas studiju augstskola, kultūras un mākslas zinātniskās izpētes, mākslinieciskās jaunrades un radošo 
industriju centrs. LKA piedāvā brīnišķīgas STUDIJU PROGRAMMAS:

• Kultūras un mākslu studijas
• Starpkultūru sakari

• Kultūras socioloģija un menedžments
• Drāmas un teksta studijas

• Radošās industrijas
• Audiovizuālā māksla

• Dramatiskā teātra aktiera māksla
• Dramatiskā teātra režijas māksla

• Laikmetīgās dejas māksla.
Akadēmijā notiek arī vairāki tradicionālie pasākumi - Ikgadējās konferences; Leģendu nedēļa; Festivāls 

“Patriarha rudens”; Valpurģu nakts; Kultūras kanona konkurss. Latvijas Kultūras Akdēmija ir Tava 
radošuma izpausmes vieta!

Šīs bija tikai dažas no Latvijas labākajām skolām, kur studēt! Taču nevajag sevi satraukt un pārvērtēt steigu 
iestāties skolā, “jo vēlāk nevarēs”. Mums ir tik bail kļūdīties, 
ka mēs aizmirstam - kļūdīties ir labākais, kas ar mums 
var notikt. Apkopojot var teikt, lai pieņemtu lēmumu, jaunietim 
jāizprot savas intereses, 
mērķi, spējas. Jāizzina 
profesijas un augstskolas, 
kā arī rūpīgi jāizanalizē 
lēmums. Vēl jāatceras, ka 
neviens lēmums nav 
neatgriezenisks, pat tad, 

ja tas pieņemts impulsīvi un nejauši.      

Anete Porcika 11.a
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Pamatskola uzdod, vidusskola atbild

Bieži vien, iestājoties ģimnāzijā, pamatskolēniem rodas jautājumi, uz 
kuriem atbildes var sniegt tieši vidusskolēni. Te nu, lūk, tiek iespēja mūsu 
skolas jaunākajiem  uzdot jautājumus tieši vidusskolēniem par to,  kas 
visvairāk ietekmē mūs pašlaik un kā vispār ir mācīties lielajās klasēs tieši 
mūsu skolā.

Pirmajā sarunā piedalās divas meitenes: Alise Zeme (8.a) un Madara 
Derkēvica (11.a).

Alise: Kā Jūs cīnāties ar motivācijas trūkumu ?

Madara: Kad jūtu, ka trūkst motivācijas, cenšos to pēc iespējas ātrāk “atrast”. 
Katram ir savs motivācijas avots, kaut kas, kas liek sirdij apmest kūleni. Man tā 
ir mūzika. Klausoties dziesmas vārdus un ritmu, cenšos pēc iespējas ātrāk sevi 
uzmundrināt jeb “hypot”, tad es jūtos nepārspējama un gatava uz visu. Reizēm, 
kad šī metode neizdodas, es lieku sev uzskaitīt visas negatīvās sekas, kuras var 
izveidoties, nepaveicot to, kas iecerēts. Tad motivācija pati atskrien :)

Alise: Vai ir viegli tikt līdzi mācībām?

Madara: Tā kā esmu neliela perfekcioniste, man patīk veidot dažādus mācību 
plānus. Tajos izplānoju visu savu dienu, un tad laika pietiek gan mācībām, gan 
brīvajām laikam.

Alise: Kā veicās, mācoties attālināti ?

Madara: Godīgi sakot, no sākuma bija ļoti interesanti, bija nedaudz 
satraucoši, ka varēji pats nodarboties ar sevis “apmācīšanu” un paša laika 
plānošanu. Bet, protams, sevis iesprostošana starp 4 sienām emocionāli 
izlādē, un jautrība ar laiku sāka pazust.

Pamatskola - Alise Zeme 
8.a

Vidusskola - Madara 
Derkēvica 11.a

Emīlija Ozola 11.a

Sports pret Covid

 
 
 
 
 
 
 
 
Par to, kā sports un 
Covid sadarbojas kopā, 
kā uzturēt sevi formā un 
uzlabot imūnsistēmu, stāsta 
volejbolistes ...

 
Pašā sakumā…

Alise: 8 gadus nodarbojos 
ar sporta vingrošanu. Pēc 
tam gribēju kaut ko ar 
bumbu, bet vecāki neatļāva 
basketbolu. Tā izdomāju 
par volejbolu un trenējos jau 
piekto gadu. 

Madara:  Kā hobiju spēlēju 
galda tenisu, nodarbojos ar 
peldēšanu. Kad sāku domāt 
par kaut ko nopietnāku, 
basketbols īsti nesaistīja, 
tāpēc izdomāju pamēģināt 
volejbolu. Atceros savu pirmo 
treniņu - es vispār neko 
nesapratu. Meitenes likās tik 
ļoti lielas, tikai pieaugušās. 
Bet tas treniņš kaut kā 
iepatikās, un šī ir jau sestā 
sezona volejbolā.

 
Pirms Covid…

A: Parastie treniņi ar 
bumbu notika piecas reizes 
nedēļā. Vienu reizi nedēļā 
bija arī peldēšana un pirms 
tās, tajā pašā dienā, notika 

treniņš trenažieru zālē. To 
vadīja vieglatlētikas treneris, 
trenēja mūs tieši  atlētikā.  
Citreiz bija tikai fiziskās 
sagatavotības treniņi. Īpašu 
sacensības grafiku mums 
nebija, bet tās parasti notika 
nedēļas nogalēs, izbraukumi 
uz vienu vai divām dienām. 
Bet bija arī čempionāti 
Liepājā darba dienās.

Es  pie tā ļoti pieradu. 
Man nemaz nelikās, ka tas ir 
pa daudz – pirms skolas jau 
gatavojos treniņam. Ja nebiju 
aizgājusi uz treniņu, likās, 
ka kaut kas nav izdarīts. Bija 
regulāra rutīna, un tas patika. 

M: Man tieši tas pats 
kā Alisei – jau zini, ka pēc 
skolas tev ir treniņš un 
mājasdarbus var izdarīt pēc 
tam, ja tie ir. Varbūt 12. klasē 
viss būtu daudz savādāk, 
nopietnāk,  bet treniņi tiešam 
ieved rutīnā. Kā Alise jau 
teica, tas ir vajadzīgs, lieka,s 
ka esmu nekāda, ja neesmu 
bijusi uz treniņu.

Bet tagad jā,
 

sākas foršais Covid.
Sākumā, kad vispār atļāva 

trenēties, mums grupā  bija 
10 cilvēki un treniņi notika 
laukā. Stundu vai pusotru 
stundu mēs spēlējam vai 
nu futbolu stadionā, vai bija 
fiziskā sagatavotība, kur 
mēs skrējām pa trepītēm. 
Futbols bija vairāk, lai 
mēs uzturētu sevi fiziskajā 

formā; mēs arī mēģinājām 
spēlēt laukā volejbolu, bet 
mums nekas nesanāca.  Bet 
futbols bija tas, kur vienmēr 
varējām noskrieties un kaut 
cik uzturēt sevi formā, tas ir 
daudz savādāk nekā parastā 
vingrošana. 

Mēs spēlējam kopā ar 
treneri, un, godīgi, bija ļoti 
interesanti. Vai lietus, vai 
putenis, vienalga kāda laikā, 
mēs vienmēr gājām un 
trenējāmies, neviena reize 
nebija atcelta.

Bet pēc tam tika pieņemti 
noteikumi, ka vispār nevar 
trenēties, arī laukā. Tad bija 
Zoomi, kā jau ierasts. Tās 
nodarbības bija vairāk kā 
fiziskie treniņi, vingrošana. 
Zoomi no sākuma bija 
diezgan interesanti, bet 
tad mēs ar Alisi tos īpaši 
neapmeklējām, mums ir 
attaisnojums -  12.klase. 
Es neuztveru mājas video 
tik nopietni. Gan jau bija 
meitenes, kuras to pildīja, bet 
es šogad vairāk pievēršos 
mācībām.

 
Tagad…

Neesmu darījusī neko 
fiziski, tikai tik, cik kaut 
kur izeju. Kad bija pirmais 
lokdauns, es gāju skriet, 
vingroju, jo mācībās nebija tik 
ļoti daudz darāmā. Protams, 
ka trūkst treniņu. Šīs gads 
man ir pēdējais Liepājā, un 
es to ļoti gribu izbaudīt, kaut 
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vai mūsu komandas sastāvs 
nav tāds, kāds bija iepriekš 
– daudzi ir pabeiguši skolu 
un aizbraukuši. Tāpat gribas 
treniņus un īpaši spēles, bet 
diemžēl tas viss nevar notikt. 

A: Man arī ļoti līdzīgi. 
Pirmkārt, ir grūti saņemties, 
lai vispār sāktu kaut ko 
darīt šajā laikā. Mācības ļoti 
nogurdina, un nav spēka iet 
uz treniņu un vingrot. Kādreiz 
es arī gāju, skrēju, tas arī 
iegāja rutīnā, taču tagad 
tā nav. Arī līdz šim neko 
neesmu darījusi, kamēr šis 
viss Zoomos. 

Kad sākās pandēmija, 
mūsu treneris daudz ko 
ietekmēja 
– viņš bija 
tas, kas visu 
laiku bija par 
to futbolu. 
Slikts laks 
vai kas,  uz 
treniņu ir jānāk un viss, 
nebija vairāk attaisnojumu. 
Kādreiz jau rudenī  negribas 
skriet, bet mēs sākām un 
turpinājām skriet visu ziemu. 
Beigās likās, ka tas ir jau 
pašsaprotami un nelikās 
vairs grūti. 

Tas, protams, tik ļoti 
norūda, uzlabo imūnsistēmu, 
dod  lielu pieredzi. Es nekad 
nedomāju, ka es kādreiz 
ziemā 5 reizes nedēļā iešu 
laukā skriet. Viss slīd, viss ir 
slapjš, bija tiešām putenis, 
dažreiz gāza lietus. Tas 
bija traki, bet tas bija liels 
piedzīvojums, kuru nekad 
neaizmirsīšu. Varēju izkāpt 
no savas komforta zonas, 
kas bija liels ieguvums. 

Bet šajā brīdi nekādu 
ieguvumu nav. It kā mēs 
varam vairāk pievērsties 
mācībām, bet tajā pašā 
laikā man gribas, piemēram, 
izrauties un, kā kādreiz bija, 
aiziet uz  treniņu un nedomāt 

tajā brīdī 
par skolu. 
Iztrenēties 
un savā ziņā 

nomierināties no ikdienas 
steigās, atiet malā. 

Pandēmija man ietekmēja, 
protams,  vairāk uz slikto 
pusi. Futbols bija kaut 
kas pavisam cits, jo tur 
jāstrādā ar kājām, nevis  
rokām. Bija ļoti dīvaini atkal 
pierast pie bumbas, pagāja 
mēnesis vai divi, un tad 
atkal sākās lokdauns, kad 
nevarējām trenēties. Grūti 
ir pašam saņemties, fiziskā 
sagatavotība iet uz leju. Kad 
katru dienu bija treniņi zālē, 
es to nejutu. Tagad, sēžot 
mājās pie datora no 8 rītā 
līdz 3-4 pēcpusdienā, ir grūti 
sākt sportot.

 

Sportot…
M: Tagad ir iespējams 

katram, pat nav obligāti 
nepieciešams treneris.  
Tas pats Tik Toks ir pilns 
ar vingrinājumiem, ja ir 
gribas spēks, tad var atrast 
un izveidot sev piemērotu 
programmu. Tā pati 
skriešana – tur jau nekas 
nav vajadzīgs, velc sporta 
apģērbu un dodies ārā. Ja 
ir atļauts pulcēties, tad var 
sarunāt ar draugiem doties 
skrējienā.  Kad mums, 
piemēram, bija futbols vai 
krosiņš, treneris skrēja pa 
priekšu un visi pārējie pakaļ. 

A: Man liekas, ir viegli 
mūsdienās atrast, ko tiešām 
tu gribi trenēties un kādā 
veidā, taču ir viegli saņemties 
tikai pirmās divas dienas 
vai nedēļas, turpināt ir 
izaicinājums. Vieglāk ir darīt 
to kopā ar draugu, kad jūs 
sarunājat kaut ko izdarīt ,un 
tad pārbaudāt viens otru. Tas 
dod motivāciju, un tajā pašā 
laikā jūs pat varat neskriet 
kopā, bet tikai zināt un 
sarunāt, ka jūs skriesiet. 

Tas bija traki, bet tas bija 
liels piedzīvojums, kuru 

nekad neaizmirsīšu.

Intervētā - Madara 
Zabīte

Intervētā - Alise 
Možeika

Viktorija Karpenko 12.b

Grimstot atmiņās jeb ģimnāzijas Atmiņu 
klade   

Pasauli var sajust gan ar prātu, gan ar sirdi. Un tas viss glabājas atmiņās. 
Atmiņas mēdz pavīdēt, tās reizumis uzplaiksna negaidītās situācijās, taču tās 
ir nozīmīga dzīves sastāvdaļa, jo iespaido turpmāko notikumu gaitu - nākotni. 
Tās ir balsta punkts katra cilvēka esībai, tālab iegrimt tajās kā patīkamās, 
maigi graudainajās pludmales smiltīs spēj pavēstīt mums un citiem notikumu 
plūsmu savā redzējumā. Atšķetinot katru sīko atmiņas pavedienu, atklājas 
garīgās bagātības klajums, kas katram ir tik ārkārtīgi unikāls.

Ir patiesi saistoši palūkoties uz ģimnāzijas absolventu atmiņu kopumu, kas sniedzas līdz 
pat šī gadsimta sākumam. Turpinot savu atklāsmju piesātināto piedzīvojumu ciklu ģimnāzijas 
absolventu iepazīšanā, es piedāvājumu jums, “Kliedziens” lasītājiem, iegrimt trīs absolventu 
atmiņu stāstos par notikumiem, vietām, cilvēkiem un sajūtām. Iesaku jums saredzēt būtiskāko 
viņu stāstos un ieklausīties, jo vietas vēsta par cilvēkiem, un cilvēki par vietām.

“Atmiņu klades” veidošana, iespējams, ir novecojusi tradīcija. Taču par spīti nodarbes 
izzušanai, lai top ieraksts ģimnāzijas Atmiņu kladē!

Notikumi: 

Ar ko nodarbojies skolas gados? Vai vēl aizvien saisti savu dzīvi ar to?  
Līga: Šobrīd esmu fizioterapeite, brīvajos brīžos dodos pārgājienos 
un piedzīvojumos. Vislabāk jūtos, esot dabā un ceļojot. Arī skolas laikā 
biju aktīva – piedalījos sporta pasākumos, debašu kustībā, kultūras 
dzīvē, vadīju skolas avīzi (par ko man liels prieks, ka arī šī tradīcija 
tiek turpināta!). Skolas laikā darīju ļoti dažādas lietas, tādējādi arī 
pilnveidoju dažādas prasmes. Bieži biju gaitenī, kas veda uz skolotāju 
istabu. Un, nē, nevis tādēļ, ka mani regulāri izsauca uz direktora 
kabinetu. Bet gan tādēļ, ka bieži kādu meklēju, kad organizēju. Šobrīd 
ikdienas darbā noder gan publiskās runas prasmes saziņā ar pacientiem, gan zināšanas par literatūru un mākslu, 
kad pacients mēdz būt aktieris.  
 
Ingrīda: Skolas gados biju kultūras sektora vadītāja un liela organizatore, kas nereti pati arī dzied un uzstājas 
savos organizētajos pasākumos. Man patika viss alternatīvais - bija reiz mums tāds pasākums “Zaļā gaisma dzīvai 
mūzikai”, kur sabrauca dzīvās mūzikas grupas arī no citām pilsētām, un mēs uzrīkojām kārtīgu ballīti ar dzīvo 
skanējumu; žūrijā sēdēja arī grupas “Līvi” pārstāvji. Jāsaka, ka pēc skolas gadiem mana organizatoriskā puse ir 
iesnaudusies, taču mūzikā esmu palikusi uz 100%!   
 
Rihards: Skolas gados aizraušanās bija zīmēšana, vēsture un eksaktās zinātnes, īpaši fizika un bioloģija. Arī 
literatūra un matemātika mani saistīja. Sanāk, ka visvairāk saistīja nodarbes un priekšmeti, kur varēja sevi izaicināt 
mentāli un radoši. 
Šobrīd esmu pabeidzis Latvijas Universitātes Bioloģijas bakalaura studiju programmu un strādāju Dabas 
aizsardzības pārvaldē. Tā kā varētu teikt, ka saistu savu dzīvi joprojām ar bioloģijas pusi. Ņemot vērā, ka pirms 
tam interešu spektrs bija gana plašs, tad šobrīd neturpinu izpausties visās jomās. Toties iegūtās zināšanas un 
pieredze tāpat noder dažādās situācijās.

 
Ikdienas aspekts, kas visvairāk pietrūkst no ģimnāzijas.  
Ingrīda: No vidusskolas laikiem cilvēciskajā aspektā pietrūkst kopības sajūta. Tāda pleca izjūta- visi par vienu, 

..mēs bijām ļoti foršs un 
saliedēts klases kolektīvs, 

kādu turpmākajā dzīvē vairs 
neesmu satikusi.  
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viens par visiem. Beidzamos vidusskolas gados mēs bijām ļoti foršs un 
saliedēts klases kolektīvs, kādu turpmākajā dzīvē vairs neesmu satikusi.  

Notikums skolas ietvaros, kuru vēlētos vēlreiz piedzīvot. 
Rihards: Šis ir sarežģīts jautājums. Ir daudzi dažādi notikumi, kuri 
saistās ar pozitīvām atmiņām, un no šiem piedzīvojumiem ir gūtas 
kādas labas atziņas vai atmiņas. Toties kopumā domāju, ka piedzīvot 
to vēlreiz nevēlētos, tad zustu šo notikumu nozīmīgums un būtība. Ir labi tā, kā tagad ir, ar jauniem notikumiem 
priekšā un jaunām atmiņām. Vienīgais, kas bija patīkami un tīri praktisku iemeslu dēļ ir vērts vēlreiz piedzīvot, ir 
konkurss “Enkurs”, kur piedalījās mūsu skolas komanda. Katru gadu arī es piedalījos un, neskaitot visas inčīgās 
prasmes un zināšanas, ko sanāk apgūt, gatavojoties konkursam, mums vienmēr arī izdevās iegūt balvu. Balvā bija 
kruīzs un Stokholmu. Tas bija brīnišķīgi.

Pasākums, kas visvairāk pietrūkst no vidusskolas perioda.  
Līga: Man šķiet, ka no visas vidusskolas pārsvarā atceros tikai pasākumus. Jā, kaut kur bija arī kontroldarbi, 
eksāmeni un citi biedējoši vārdi, bet tos atmiņa nav daudz paturējusi prātā.  
Šogad esmu uzaicināta piedalīties absolventu stundā.  Atmiņā palicies, ka ik gadu 17.novembrī, baltās blūzēs 
sēžot atvērtām mutēm un ausīm, klausījāmies par to dzīvi ārpus skolas sienām. Atceros reizi, kad ciemos bija 
atnācis no blakus mājas prokurors – nopietns vīrs uzvalkā. Bet, atlocījis piedurknes un apsēdies uz skolotājas 

galda, likās - viņš ir tikai pāris gadus vecāks skolas biedrs. 
Ar novembri vēl saistās lāpu gājiens. Sapulcējāmies visa skola kopā. Tajā vakarā 

bruka visas robežas starp “Tu mazais” un “Es vidusskola”. Gājām ļoti lepni, staltām 
mugurām. Dziesmā vienojoties un no sirds lepojoties,  ka esam ģimnāzisti, esam 
latvieši. Tāda sajūta, ka visi bijām vienotā misijā. 

Līdzīgi atminos arī Vienotības skrējienu. Vai Tu skrējējs, sportists vai mākslinieks 
– skrēja visi. Un cik lepni mēs bijām. Atceros, ka, skrienot pa pilsētas centru, pa 
Tirgoņu ielas vidu, jutāmies kā lielceļa karaļi – visi mūs redzēja, visi mūs dzirdēja, 
deva mums ceļu, plaudēja līdzi un piekrita: “ģimnāzija labākā”!

“Laiks nekur nepazūd” – vai ir saglabājusies vēl tāda tradīcija? Ļoti ceru, ka 
jā. Tas bija skolas oriģinālizdevums, kur apvienojās dzeja, kas radīta literatūras 
skolotāju pamudinājumā, un zīmējumi, kuri tapuši stundās pie skolotājas Eltermanes. 
Man ļoti saistīja šī ideja – kad te uz vienas lapas vienojas kādu divu varbūt pat 
nepazīstamu skolas biedru stāsti – vienam ar vārdiem izstāstīts, otram ar otu 
uzgleznots. 

Nevaru nepieminēt Koru karus – šķiet, ka leģendārāko no visiem skolas 
pasākumiem, par kuru esmu dzirdējusi pat no sasatiktiem vienaudžiem Latgalē.  Pārāk noteikti tas bija gada 
notikums. Katru gadu tas bija svēts pasākums. Kad mācījos pamatskolā, tad apbrīnojām lielos, kad pati mācījos 
vidusskolā, tad paši radījām svētkus. 
Un nezinu, vai pasākums, bet mums bija ļoti jauka tradīcija klasē. Tā kā biju un esmu Lepsītes bērns, mums 
bija klases stundas. Jā, arī vidusskolā. Visbiežāk mēs tajās ēdām banānus. Reizēm dejojām, sapņojām, lasījām 
horoskopus, pildījām personības testus un aktualizējām citus tikpat svarīgus jautājumus. 

Koru karus – šķiet, ka 
leģendārāko no visiem 

skolas pasākumiem, par 
kuru esmu dzirdējusi pat 

no sasatiktiem vienaudžiem 
Latgalē.

      Vietas: 
 
Ar kādu notikumu vai notikumiem Tev asociējas skolas aula?  
Ingrīda: Skolas zāle man asociējas ar kaut ko episku. Viss, kas tur notika, bija ar vērienu - sākot no ikgadējās 
Popielas un beidzot ar izlaiduma svinībām. Bet vissiltākās atmiņas man saistās ar dejām - cik daudz kāju dipoņu 
tas parkets nav sajutis. Griezām valšus ballēs, lēkājām pie “Slipknot” un “Linkin Park” disenēs un rībinājām kājas 

tautasdziesmu ritmos kora mēģinājumos pie Jēkaba Ozoliņa 
 
Ko parasti darīji, gaidot mācību stundu gaitenī?  
Rihards: Garajos starpbrīžos bieži devos uz beķereju pēc bulciņām, joprojām uzskatu, ka tās bija vislabākās 
bulciņas, kādas esmu ēdis. Bet, gaidot gaitenī nākamo stundu, visbiežāk sanāca iesaistīties sarunās ar klases 
biedriem vai draugiem - tā šķita kā visdabiskākā lieta, ko darīt un kā sagaidīt stundu.

Par ko Tu mēdzi domāt, ienākot skolā un noliekot virsdrēbes garderobē?  
Līga: Vai zvans jau bija? Tā droši vien bieži vien bija pirmā doma. 

Kurš kabinets Tev visvairāk pietrūkst? Kāpēc?   
Līga: Nezinu, vai tas kvalificējas kā kabinets, bet mums bija tāda mīļa vieta – kambaris. Tur dzīvoja vēži un mēs 
– Lepsītes bērni. Tur ziemā kļuva aukstāks kā ārā aiz loga, nabaga vēži. Kādēļ īpaši atmiņā palikusi tieši šī vieta? 
Laikam, jo tur uzturēties varēja Lepsītes bērni. Īpaši. Domājot par to kabinetu, prātā nāk 
arī fizikas kabinets, skolotāja Šablovska zeme – laikam gaisa temperatūra abās telpās 
bija vienlīdz tuva nullei.  
Ingrīda: Man pietrūkst skolas parlamenta pagrabs. Tur bija sajūta, ka piederi kādai 
īpašai slepenai apvienībai, kas savācas, lai ģenerētu idejas un pēc tam tās iznestu 
“virspusē”.   
 
Rihards: Man visvairāk patika foajē. Šobrīd gan saprotu, ka skolas iekārtojums ir 
krietni mainījies un tas atšķiras no tā, kā tas bija 2015.gadā. Tajā laikā foajē bija vienīgā 
vieta, kur varēja atzvelties mīkstos krēslos, pačillot un papļāpāt ar klases un skolas 
biedriem. Pārējie mācību kabineti pārsvarā bija līdzīgi - domāju, ka daudz būtiskāks 
aspekts bija, kāds skolotājs pasniedza priekšmetu nekā pati telpa. Bet, ja jāatminas 
kāda telpa, tad teiktu, ka 3.stāva ķīmijas kabinets un bioloģijas kabinets bija forši, jo 
tur bija daudz foršu apskates objektu. 2.stāva vēstures kabinets pie Inetas Drēžes bija 
interesants, jo tur bija daudz aizraujošu grāmatu. Domāju, ka jebkurš kabinets, kurā 
bija kāds skatienu piesaistošs priekšmets vai grāmata, ir daudz labāks par tukšu vai 
aizvērtiem skapjiem piepildītu kabinetu.

Intervētā - 2016. gada 
absolvente - Līga Kone

Cilvēki: 

Vai ir kādas rakstura iezīmes, kas atbilst tikai ģimnāzistiem?  
Līga: Jā! Tā sajūta, ka esi savējais. Laikam saukta par kopības sajūtu. Sajūta, ka Tev pat ar tikko iepazītu 
svešinieku pēkšņi ir kopīgs stāsts. Pat ja katram savā gadu desmitgadē izdzīvots, tas šķiet ļoti vienojošs. 

Vai ir kāda ģimnāzijas personība, kas būtiski palikusi atmiņā līdz pat šai dienai?  
Rihards: Protams, spilgtākās personības visspilgtāk paliek atmiņā. Pirmais nāk prātā Arnolds Šablovskis, kas 
vienmēr spēja noturēt klases uzmanību ar mīnusiņiem, kādu jautājumu vai saukšanas pie tāfeles. Vienmēr bija 
jābūt gatavam atbildēt. Starp fizikas stundām mums neļāva atslābt aukstums, kas ieplūda pa atvērtajiem logiem. 
Lilitas Lepses bioloģijas stundas vienmēr bija interesantas, pat tajās tēmās, kas varbūt tik ļoti nesaistīja. Ļoti labu 
iespaidu atstāja latviešu valodas skolotājas Līga Tālberga un Vintra Braša. Arī vēstures stundas, ko vadīja Baiba 
Balode (tagad Mackiala), ir palikušas atmiņā... Varētu nosaukt vēl daudzus skolotājus, bet šie pirmie nāca atmiņā.

Intervētais - 2015. gada 
absolvents - Rihards 

Miķelsons
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Kā ģimnāzija pilnveidoja Tevi kā cilvēku? Vai iemantoji rakstura iezīmes, kas ir 
palīdzējušas turpmākai dzīvei?  
Ingrīda: Vidusskolas klasēs es noformēju savu personības veidolu. Un forši, ka toreiz apkārt bija tik interesantas 
personības - gan skolotāji, gan klasesbiedri, ar kuriem sazobē mēs pulējām katrs to savu dimantiņu. Lai 
arī dažkārt tas apvelkas ar putekļu kārtiņu, tomēr cīņasspars, neatlaidība, radošums- tas viss ir palicis un 
nepieciešams ik dienu arī šobrīd. 

Sajūtas:

Vai atceries, kā juties, kad sāki mācīties ģimnāzijā? Kādas izjūtas Tevi pārņēma?  
Līga: Uhh, tās visnotaļ nav manas mīļākās sajūtas no ģimnāzijas laikiem – pilnīga neziņa mani toreiz pārņēma. 
7.klasē atnācu uz proģimnāziju no citas pilsētas skolas nekā bija lielākā daļa manu jauno klases biedru.  Biju 
pilnīgs outsaideris. Ko vilkt, ko teikt. Pat neatceros, kā šī siena tika nograuta. Šķiet, ka mēnesi vēlāk jau zināju, ka 
esmu tur, kur man ir jābūt un kur jūtos vislabāk.  
 
Ingrīda: Manā laikā vēl nebija skolas ģimnāzijas statusa, tomēr labi atceros 10. klases sākumu, kad pirmoreiz 
sajutos kā pieaugušais. 9. klases izlaidums spilgti iezīmēja pieaugšanas statusu un palicis spilgtā atmiņā. Beidzot 
nebijām “sīkie” un varējām vairāk atļauties- piemēram, skolas bufetē ēst picas arī pirms pirmās stundas. ;)  
 
Rihards: Ja godīgi, neatminos, kā uzsāku mācības. Noteikti biju nedaudz sabijies, jo viss bija jauns – skola, 
skolotāji un viss pārējais. Vismaz palīdzēja tas, ka klases biedri bija tie paši. Tā kā skolas gads sākās ar “Atvadas 
vasarai” pasākumu, tad bija tāds papildus satraukums - pēkšņi vajadzēja par kaut ko sacensties, lai gan mācību 
gads vēl tā īsti nebija sācies. Bet ar laiku jau iejutās parastajās sliedēs un pie visa pierada. Ļoti palīdzēja skolotāju 
atsaucība.

Kad nācās uzsākt jaunu dzīves posmu pēc ģimnāzijas, vai Tevi nomāca satraukums un 
bailes par nākotni? Kā Tu rīkojies?  
Līga: Vienu vidusskolas gadu es pavadīju, mācoties Somijā – biju apmaiņas gadā. Domāju, ka šis gads man 
iedeva labu rūdījumu par došanos nezināmajā. Protams, ka man bija bailes un satraukums par nākotni, bet, man 
šķiet, tas ir loģiski, kad dodies pretī nezināmajam. Kas man toreiz palīdzēja? Viens bija tas, ka sāku studēt Rīgas 
Stradiņa universitātē, kur bija jāmācās tik daudz, ka domāt par bailēm un satraukumu laika fiziski nebija. Un otrs 
-  es mēdzu aizvērt acis, teikt “jā” un ielēkt aukstajā ūdenī.  Un tikai pēc tam analizēt savas sajūtas. Līdzīgi kā 
aukstuma peldes. Vai esi kādreiz gājis rudenī vai ziemā peldēt? Ar tām sajūtām ir līdzīgi. Loģiski, ka ūdens ir 
auksts. Bet Tu to sev nesaki. Dari ko darīdams, tikai nedomā, ka ūdens ir auksts. Aizver acis, sper soli. Kad iznāc 
no ūdens, tad vari saprast, cik tad patiesībā ūdens auksts vai neauksts bija. Pirms tam - tam nav nozīmes.  
 
Ingrīda: Neapšaubāmi, laiks pēc 12. klases ir bailīgs. To varētu raksturot tā- tu stāvi ar vienu kāju uz laipas, bet 

Ieteikums ģimnāzijas skolēniem, kā veidot visvairāk pozitīvu atmiņu vidusskolas laikā: 
Līga: Skola ieliek Tevi rāmītī – tikos noskan zvans, tikos Tev jāskaita dzejolis, tikos Tev jāzīmē kubs un tad 
divas stundas jākļūst par basketbola zvaigzni. Gribu, lai atgādini sev, neatkarīgi no tā, cikos un kas Tev jādara, 
Tu vienmēr pāri visam esi Tu pats. Neļauj rāmītim ierobežot Tavas intereses, mērķus un sapņus. Viss, ko esi 
izdomājis, ir iespējams! Ņem rāmīti kā pieturas punktu, nevis kā savas robežas. Ja iededzies par mūziku – rīko 
silent disco, ja Tev patīk fizika – nekaunies no tā, bet ej un Šablovskis mīlēs Tevi kā nevienu citu. Kļūsti par plusiņu 
karali. Ja Tev patīk literatūra – pazūdi bibliotēkā un nekaunies par to. Notici sev, un lai ko teiktu citi, tikai Tu pats 
zini, kā Tev būt ir vislabāk!  
 
Ingrīda: Ja mācies skolā, izbaudi to, ka nav jāgatavo ēst un jāmaksā komunālie. Ka mamma Tevi pabaro un 
drēbes brīnumainā kārtā pašas izmazgājas. Ka istaba ir silta un ir kāds, kas paskaidro logaritmus algebrā. Tas ne 
vienmēr tā būs. Izbaudi, ka vienīgais tavs dzīves pienākums šobrīd ir vienkārši mācīties! Visiem gribas pieaugt, 
bet es teikšu, ka būt skolēnam tomēr ir kolosāli!!!   
 
Rihards: Mans ieteikums būtu - darīt pēc iespējas vairāk lietas visdažādākajās jomās, eksperimentēt un mēģināt 
atrast savu nišu. Šis ir tas laiks, kad var mēģināt un, ja kaut kas nesanāks, vienmēr būs tas “drošības spilvens”, jo 
kamēr esi skolēns, neviens īsti tevi par to, ka kaut kas nesanāk vai neizdodas, nesodīs.

ar otru laivā un pa vidu ir ūdens. Tu it kā gribi kāpt laivā un saproti, ka vai iekrist 
ūdenī, bet nemāki peldēt. Toreiz likās, ka visa pasaule ir vaļā un visas durvis 
varēs, ja ne atvērt, tad ar kāju izspert noteikti. Jāsaka, ka tik liela drosme man 
piemita tikai 18 gados. Bet es to izbaudīju un metos Rīgā un dzīvē iekšā ar pilnu 
krūti. Un tālāk sekoja pieaugšana “pa īstam”.  
 
Rihards: Es centos sekot savai sirds balsij, intuīcijai. Vidusskolas laikā sapratu, 
ka jācenšas šajā dzīves posmā izmēģināt pēc iespējas vairāk jaunas lietas 
un iepazīt jaunus cilvēkus. Šis vidusskolā uzņemtais temps ar inerci palīdzēja 
arī augstskolas sākumā. Kad bija pirms-studiju pasākums un pirmais kontakts 
ar jaunajiem kursa biedriem, centos visur iesaistīties un ar visiem draudzīgi 
iepazīties - centos būt atraktīvs un komunikabls - tā ir vienkāršāk sapazīties 
ar tiem cilvēkiem, ar kuriem vēlies 
nodibināt vairāk kontaktus. Arī sākot 
strādāt jaunā darba vietā, pieturos pie šī 
principa, ka jābūt proaktīvam - joprojām 
domāju, ka tas arī šobrīd darbojas un 
palīdz.

Ņem rāmīti kā pieturas 
punktu, nevis kā savas 

robežas.

Intervētā - 2006.gada  
absolvente - Ingrīda  

Krasovska

Rebeka Zvirbule 12.c
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Cinnamon Rolls

 
Sastāvdaļas:

1 paciņa kārtainās mīklas 

Pildījumam:
50 g kausēta sviesta
200 g brūnais cukurs

20 g kanēlis 
 

Glazūrai:
4 ēdamkarotes krēmsiera (Filadelfija, mascarpone u.c.)

100 g pūdercukura
40 g mīksta sviesta + sviests formas iesmērēšanai

Pagatavošana:
Galdu apkaisa ar miltiem un kārtaino mīklu rūpīgi izrullē taisnstūra veidā. 
Sajauc kanēļa pildījuma masu - samaisa brūno cukuru ar kanēli, pievieno izkausētu sviestu, vēlreiz izmaisa.
Samaisa glazūras krēmu (krēmsieram jābūt istabas temperatūrā un arī sviestam jābūt mīkstam) sakuļ 

krēmsieru kopā ar sviestu, līdz veidojas viendabīga masa, pievieno pūdercukuru un vaniļu, visu samaisa.
Sakarsē cepeškrāsni līdz 200 grādiem.
Sagatavo cepamo formu un iesmērē to ar sviestu.
Mīklas taisnstūri apklāj ar kanēļa cukura masu, to vienmērīgi izlīdzinot.
Sagatavoto mīklu ar pildījumu cieši sarullē.
Izveidoto ruleti sagriež, lai izveidotos apmēram 12 bulciņas.
Saliek maizītes sagatavotajā cepamajā formā, liek maizītes karstā cepeškrāsnī un cep 18 - 25 minūtes, līdz 

maizītes gatavas un zeltainas. 
Kad maizītes gatavas, tās izņem no krāsns, ļauj 2 minūtes pastāvēt, pēc tam apsmērē ar sagatavoto glazūru. 

Pasniedz siltas.

Laura Mirčenko 11.b

Krustvārdu mīklas “ Latvijai 10+3=103” 
13 mīklas 103. Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai.

Vertikāli: 
2.Rokoperas, eposa un latviešu simboliska tēla 
nosaukums. 

3.Saīsinājums pirmajai latviešu politiskajai partijai.
4.Džemmas Skulmes 1969. gadā radītās gleznas 

nosaukums. Arī folkloras tradīcija. 
7.Pilsēta, ko Latvija dala ar Igauniju, arī Jāņa Cimzes 

pieminekļa atrašanās vieta. 
9.Liepājas Valsts vidusskolas absolventes, 

dzejnieces, Rīgas radiofona diktores uzvārds. 
10.No kādiem miltiem cep maizi, kas ir svarīga 

latviešu materiālās un garīgās kultūras daļa? 

Horizontāli: 
1.Ivara Selecka 1988. gadā uzņemtās pilnmetrāžas 
dokumentālās filmas nosaukums, kurā darbība 
norisinās ap Pārdaugavas ielas iemītnieku ikdienu.

5.Valtera Capa izgudrojums, pasaulē 
pazīstamākais Latvijas dizaina piemērs. 

6.Vecākais joprojām pastāvošais latviešu 
profesionālais teātris. 

8.Mēnesis, kurā tika rīkota nozīmīga akcija Latvijas 
vēsturē, kas vēlāk tika iekļauta UNESCO “Pasaules 
atmiņa” dokumentālā mantojuma sarakstā. 

11.Pabeidz  tautasdziesmu. “Skaista mana tēva 
sēta,/ Tik cēlā(i) vietiņā(i)/ Visapkārt(i) liepu koki/ Vidū 
zieda …”

12.Visbiežāk sastopamākā mārīšu dzimtes vabole 
Latvijā. 

13.Ģimene, kas atveidota šī gada tapušajā 
daudzsēriju filmā “Emīlija. Latvijas preses karaliene”. 

ATB
ILD

ES: 1.Šķērsiela; 2.Lāčplēsis; 3.LSDSP; 4.tautasdziesma; 5.kamera; 6.Liepājas; 7.Valka; 8.augusts; 9.Ķempe; 10.rudzu; 11.ābelīte; 12.divpunktu; 13.Benjamiņu

Rebeka Zvirbule 12.c
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paaudžu labā
Ja pajautāsi kādam latvietim, kā un kur pakārt pakaviņu, lai veiktos 

dzīvē, tad atbilde būs - virs mājokļa ieejas. Bet tas nav vairāk kā mīts, jo 
patiesībā pakaviņam ir pavisam cits mērķis, kurus mūsu senči zināja un 
kurus mēs jau esam aizmirsuši. 

   Pirms simts gadiem nevienam nebija jautājums par to, kādam būtu 
jābūt pakavam. Tas bija pašsaprotami, tam bija jābūt no dzelzs. Bet mūsu 
laikā viss ir mainījies - suvenīru veikali piedāvā milzīgu pakavu sortimentu 
katrai gaumei. Starp tiem ir koka iztrādājumi ar iededzinātiem rakstiem un 

veiksmes vēlējumiem. Mūsdienu pakavi ir dekorēti ar ziediem, lentēm un citiem rotājumiem, 
par kuriem pagātnē neviens pat nevarēja iedomāties. Bet Jums nevajadzētu uzķerties un pirkt 
šādus pakaviņus, ja jūsu mērķis ir iegūt veiksmi, jo tas ir tikai dekora atribūtikas elements. 
Lai pakavs mājai sniegtu labumu no enerģijas viedokļa, tam jābūt īstam. Labākais, ja kāds 
no mājsaimniecības viņu nejauši atrod uz ceļa. Tomēr tagad šādas likteņa dāvanas ir retums, 
tāpēc pakavu ir vieglāk iegūt, pajautājot to personai, kas 
nodarbojas ar zirgu audzēšanu, vai jāšanas sporta klubā.

   “Nēsāts” pakavs reti saglabā pienācīgu izskatu, kā 
likums, uz tā ir daudz mazu iespiedumu. Tam nevajadzētu 
būt par iemeslu atteikties no tā, jo šajā gadījumā skaistums 
nav galvenā lieta. Bieži var dzirdēt, ka atrastais pakavs 
sola veiksmi. Iepriekš faraonu dienās bija tā - zirgi, kas tika 
izmantoti kunga ratiem, bija zelta kausi, un cilvēks, kurš uz 
ceļa atrada pakavu no dārgmetāla, kļuva bagāts. Tātad tā 
nebija pat pārliecība, bet gan skarba realitāte. 

Bet Krievijā tie parasto zemnieku zirgi, tie prinča zirgi 
- visi uz saviem nagiem valkāja dzelzs pakavus. Pat 
ja jūs tādu atradīsit, to nevienam nepārdosit. Tādēļ tie 
tika izmantoti mājas aizsardzībai. Tika uzskatīts, ka reiz dēmons, pieņēmis skaista zirga 
līdzību, piegāja pie kalēja, lai viņu kurpētu, bet vīrietis uzminēja, kas viņam priekšā, un tik ļoti 
sadedzināja nešķīsto ar sarkani karstu dzelzi, ka viņš bija gatavs solīt jebko, lai atbrīvotu sevi. 
Tad kalējs paņēma no viņa vārdu, lai nekad neieietu mājā, ja virs ārdurvīm karājas pakavs.

   Jau 20. gadsimtā populārs kļuva paziņojums, ka pakavs ir bagātības simbols. Cilvēki 
domāja, ka tas ir jāpieliek naglām netālu no mājokļa ieejas un vienmēr otrādi - tā tas izskatījās 
pēc poda, kurā tika vārīta putra (to savukārt saistīja ar labklājību). Citiem cilvēkiem pakavs, 
kas atrodas šādā veidā, atgādināja bļodu ar vīnu (šeit mums vajadzētu atcerēties teicienu 
“mājas ir pilna bļoda”).

   Ja amulets atrodas pareizajā vietā un atrodas pareizi, sliktie ļaudis, kas ierodas  jūs 
apmeklēt, pēc katras vizītes jutīsies slikti un galu galā pārstās parādīties pie sliekšņa. Jebkura 
ragana, kas vērsta uz mājas īpašniekiem, arī mērķi nesasniegs. Lai nejauši nekaitētu jūsu 
ģimenei, jums labi jāzina, kur un kā pakavs tiek pakārts. Un, ja jūs visu darāt saskaņā ar 
noteikumiem, tad rezultāts ilgi neizpaliks - mājas atmosfēra uzlabosies, nepatikšanas pazudīs, 
un tas viss, pateicoties nelielam dzelzs gabalam, kas kalts pusmēness formā. Mūsu senču 
amuleti darbojas pašreizējo paaudžu labā.

   Tā nu  pagadījies -  arī mūsu skolas skolotāji oktobrī ir devušies izkalt paši savu laimes 
pakavu! Tad nu devos pie skolas direktora Helvija Valča, lai noskaidrotu vairāk  par viņu 
emocijām, sajūtām un jauno pieredzi! 

..dzīvā atmiņā ir palicis 
pats process, kā mēs caur 
kļūdīšanos un cenšanos 
sasniegt arvien labāku 

rezultātu nonācām varbūt 
ne pie ļoti ideāla pakava, 

bet tomēr mūsu pašu radīta 
īpaša un unikāla veidojuma, 
kam ir sava neatkārtojama 

vērtība.
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aPastāstiet, lūdzu, vairāk par šo procesu! Kā Jūs kalāt šos pakavus, kas iesaistījās?
Īsi pirms Skolotāju dienas 1. un 2.oktobrī ģimnāzijas pedagogi devās izzinošā ekskursijā pa Vidzemes 

kultūrvēsturiskajām vietām. Šī ekskursija pa rudens krāsās tērpto Vidzemi 2.oktobrī mūs aizveda pie pazīstamā 
Vidrižu kalēja Kaspara Auzas. Kalējs mūs sagaidīja ar ļoti interesantu stāstījumu par savu darbu, pieredzi un 
radītajiem lietišķās mākslas darbiem. Tikām iepazīstināti arī ar kalšanas tehnoloģisko procesu un kā īpašs 
piedzīvojums bija aicinājums izkalt pašiem savu ģimnāzijas pakavu, pieliekot ikviena ekskursijas dalībnieka rokas 
vēzienu šajā aizraujošajā kalšanas procesā. Rezultātā mēs kopīgi izkalām divus ģimnāzijas pakavus.

Kādas bija sajūtas, kaļot šos pakavus, un sajūtas, redzot tos gatavus?
Ar tādu veselīgas ironijas devu varu pastāstīt tieši par savām izjūtām, jo no malas jau nelikās nekas dikti 

sarežģīts. Kad bija jāveic pirmā darbība, ko kalējs bija ierādījis, nāca atklāsme, ka it kā vienkāršā darbība 
sastāv no vairākām mazākām darbībām, kas prasa gan koncentrēšanos, gan labu koordināciju, gan uzmanības 
sadalīšanu. Kopumā varu teikt, ka tajā procesa posmā, kurā es pats piedalījos, nebija jāpielieto liels fiziskais 
spēks, bet vairāk bija nepieciešamas citas prasmes un kompetences.

Kas šajos pakaviņos ir tik īpašs? Kas tieši nesa šo prieku un pozitīvās emocijas šī procesa 
laikā?

Īpašā atmiņā man palicis kalēja vairākkārtējs atgādinājums, ka mēs šajos pakavos pavisam skaidri redzēsim 
ikviena pieļauto kļūdu. Sākumā es tā īsti pat nesapratu šo Kaspara Auzas izteikto domu un nevarēju arī vizualizēt 
sevī šo tēzi. Jo vairāk iesaistījāmies procesā, jo skaidrāks 
bija secinājums – kalējam bija pilnīga taisnība! Atvedot abus 
pakavus uz Liepāju un vēlreiz izpētot katru ne tik perfekti 
un pareizi iekalto rievu, bedrīti vai izcilni, ļoti dzīvā atmiņā ir 
palicis pats process, kā mēs caur kļūdīšanos un cenšanos 
sasniegt arvien labāku rezultātu nonācām varbūt ne pie ļoti 
ideāla pakava, bet tomēr mūsu pašu radīta īpaša un unikāla 
veidojuma, kam ir sava neatkārtojama vērtība.

Vai jūs ko tādu ieteiktu izmēģināt arī mūsu skolas 
skolēniem kā kolektīvam, lai saliedētos?

Noteikti iesaku ikvienam izmēģināt šo pieredzi, kas bagātina 
mūsu redzesloku, kultūrvēsturisko skatījumu un pavisam 
negaidīti paplašina arī ikdienas pieredzes robežas. Šāda pieredze ļauj arī palūkoties uz saviem tuvākajiem 
cilvēkiem, ar kuriem ikdienā esam kopā, ar citu un pozitīvām pārdomām vērtu skatījumu.

Un ceram, ka arī pakaviņa kalšana būs palikusi ne tikai kā skaista atmiņa un jaukas emocijas mūsu mīļajiem 
skolotājiem, bet arī šis prieks būs nesis arī laimi un veiksmi mūsu skolai tagad un nākotnē! 

Intervētais - skolas direktors -  
Helvijs Valcis

Patrīcija Keita Jakovļeva 11.a
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Mūsu mākslinieki
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Mācību priekšmetā “Kultūras pamati” 10.a un 10.d  klašu grupas veikumi, kurā viņiem 

bija uzdevums veidot vizuālu vēstījumu, meklējot savas asociācijas un izpratni par kultūras 
jēdzienu. Šādi arī izveidojušies vizuāli darbi, kuri stāsta par to, kas tad ir kultūra un ko tā 

ietver.

Amanda Lubiņa 10.d Tīna Kristiāna Švarca 10.a Roberts Borgs 10.a

Līva Rozenberga 10.d Rainers Frickops 10.a

Laura Generāle Artis Liepiņš 10.a Samanta Jaure 10.a
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Kate Rutkovska, Madara Derkēvica 11.a
Maketu veidoja - Paula Magazeina 11.b


