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DZELTENĀ 
 PRESE

Jaunam gadam iesākoties, esmu sapratusi, ka es pati nesapratīšu, kamēr pati neapdedzināšos. Ir viens, ka tu 
dzirdi kāda cita motivējošu izaugsmes stāstu. Protams, ir jauki tādus paklausīties, un vari fiksēt daudzus faktus, 
piemērus un daudz cita no šādiem notikumiem, bet tu tā īsti līdz galam to nesapratīsi, kamēr pats neizjutīsi mācību 
uz savas ādas.

Esmu sapratusi, ka tev nevajag konkrētu laiku, datumu 
vai vietu, lai sāktu realizēt savus mērķus. Es nesen iekļuvu 
avārijā, un tajā brīdī, sēžot mašīnā un cenšoties aptvert, kas 
tikko bija noticis, es nebeidzu prātot par to, ka tas varēja notikt 
ar jebkuru, jebkur, jebkurā laikā, bet tas notika tieši ar mani. 
Es sajutu tādu kā dzeloni sev mugurā, kas mani nelika mierā 
vairākas dienas. Tas dzelonis bija šī tukšuma un vilšanās 
sajūta sevī - sajūta, ka tajā brīdī nelepojies ar paveikto, 
tu nelepojies ar atstātajiem un neiesāktajiem mērķiem un 
darbiem, kurus vienmēr atliki. Tā sajūta, ka tu nekad nezini, kas notiks, kad notiks un kā notiks. Es nevēlos būt tas 
cilvēks, kurš nožēlo, ka nav paspējis izdarīt tik daudz ko no tā, ko biju mērķējusi izdarīt. Un tas bija tas brīdis, kad 
es sapratu, ka nav svarīgi, vai ir mēneša pirmais datums vai nedēļas vidus; tās ir mūsu atrunas, lai padarītu savu 
dzīvi vieglāku un neapgrūtinātu sevi. Mēs sevi žēlinām un sargājam no smagā darba. Mēs nevēlamies apzināties, 
ka, ja mēs pieliksim nedaudz lielāku piepūli un sāksim jau tagad, mēs saņemsim lielāku gandarījumu nekā tas 
cilvēks, kurš gaidīs to nabaga nākošā mēneša sākumu. Mums ir jāsaprot, ka atstāt uz vēlāku  var visu, bet kas 
notiks, ja tas vēlāks tiks pārlikts vēl un vēl, un vēl? Vai tad mēs kaut ko sasniegsim? Vai tad mums būs, par ko 
lepoties?  

Tā ir mana atziņa šim gadam: nedzīvot pēc pasaules laika, kur nedēļā ir 7 dienas un diennaktī 24 stundas, bet 
dzīvot pēc sava paša laika, sava paša motivācijas un spēka. Ceru, ka katram savā dzīvē pienāk tāds brīdis - labs 
vai slikts-, bet kas kalpo kā atziņa, atspēriens varbūt jaunam sākumam!  

Un novēlu Jums visiem veiksmīgu šo 2022. gadu, pilnu ar jaunu pieredzi, zināšanām, notikumiem!

Par nākotni domājot - kur studēt? Intervija ar 
augstskolu studentiem, mūsu skolas absolventiem   10

..mana atziņa šim gadam: 
nedzīvot pēc pasaules laika, kur 

nedēļā ir 7 dienas un diennaktī 24 
stundas, bet dzīvot pēc sava paša 

laika, sava paša motivācijas un 
spēka.
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Jauns gads, jauns es
Stils pasaulē

Iļja Osipovs 11.a

Jaunam gadam sākoties, manuprāt, lielākā daļa cilvēku paši sev apsola darīt lietas, lai 
uzlabotu savu ikdienu un dzīvi, bet nekad īsti nesanāk īstenot savus plānus, jo nav laika vai 
pārāk liels slinkums. Protams, arī es šogad Jaunajā gadāizdomāju mainīt savu ikdienu, lai 
pilnveidotu sevi. Sāku ar grāmatām: ik dienu izlasīt vismaz 30 lpp. Apgalvoju, ka līdz šim brīdim 
tas ir sanācis. Otrā lieta. ko daru, ir katru dienu pavingroju un izkustinu  ķermeni vismaz 15 min. , 
pārsvarā no rīta brīvdienās un darba dienu vakaros. Samazināt saldumus savā uzturā -  šis 

uzdevums ir ļoti grūts, jo man patīk našķoties un vienmēr kārojas kas salds, bet esmu stipra un neēdu vairāk 
daudz saldumu, bišķin gan var :) . Un, protams, svarīga lieta ir skola: sekot līdzi stundai, pierakstīt visu vajadzīgo 
un mācīties pirms pārbaudes darbiem. Kurš gan to nav sev apsolījis, arī šogad. Vienmēr var realizēt savas vēlme , 
tikai vajag to gribēt un arī darīt, sevī rast to pašmotivāciju, kas ir grūti, bet, līdzko to atrodi, viss ir iespējams.

Patrīcija Anna Brūna 10.a

Kā veiksmīgi iesākt Jauno gadu
 Jauns gads nav tikai jauna gada sākums, bet gan iespēja, lai izmainītu kaut ko savā dzīvē. 

Ir vairākas lietas, ko mēs vēlamies darīt, un daudzas izmaiņas, kuras mēs vēlamies ieviest savā 
dzīvesveidā. Šādiem cilvēkiem Jaunais gads ir ideāls laiks, lai sāktu izpildīt apņemšanās un 
ieviestu dažas būtiskas izmaiņas savā ikdienā. 

Dažiem cilvēkiem Jaunais gads ir īstais laiks, lai iesāktu vairāk fiziski kustēties, ko viņi 
vairākus mēnešus atlikuši, un dažiem tā ir iespēja, lai uzlabotu savas karjeras iespējas vai 
attiecības ar ģimeni. 

 Pirmkārt, jāpārdomā iepriekšējais gads un jāvelta laiks, lai noteiktu, kādi ir nodomi Jaunajam gadam. Tas ir 
noderīgi, lai saprastu, kur esam bijuši, kādus izaicinājumus, iespējams, esam pārvarējuši un ko esam paveikuši 
iepriekšējā gadā. Tālāk var izlemt, kur vēlamies koncentrēt savu enerģiju. Kad esam noskaidrojuši savus šī gada 
nodomus, vajadzētu noteikt konkrētus mērķus, lai palīdzētu sev saprast, kādas izmaiņas vajadzētu veikt. 

 Padomājiet par iespēju vairāk sportot, jo veselīgs dzīvesveids ir visa pamats. Regulāras fiziskās aktivitātes 
ir labākais veids, kā uzlabot savu veselību, palikt aktīvam un stipram. Vajadzīgs attīstīties ne tikai fiziski, bet arī 
garīgi, kas ir viens no nozīmīgākajiem mūsu dzīves aspektiem.  

Ieteiktu arī saplānot savu laiku ar ģimeni. Pavadiet vairāk laika kopā ar ģimeni, jo tā ir viena no vissvarīgākajām 
vērtībām. Mēs neapzināmies ģimenes nozīmi, ja neesam prom no tās. 

 Izveidojiet sarakstu ar mērķiem, kurus vēlaties sasniegt šajā gadā. Mērķi varbūt vienmēr ir mūsu prātā, bet, 
kad pierakstām mērķus, kurus vēlamies sasniegt Jaunajā gadā, un novietojam šo sarakstu vietā, kur tas ir viegli 
pamanāms, tas darbojas kā maigs atgādinājums. Tas palīdz nepārtraukti strādāt savu mērķu virzienā un motivē 
grūtajos laikos. Tāpēc ieteiktu sākt savu Jauno gadu, pierakstot arī savus mērķus. 

Jaunais gads neapšaubāmi ir lielisks laiks, lai veiktu pārmaiņas savā dzīvē un turpinātu sevis pilnveidošanu. 
Izmantojiet iepriekš minētās idejas un nākamajā gadā veiciet dažas pozitīvas izmaiņas savā dzīvē. 

Izvirzītie mērķi ir sasniedzami, taču, ja vēlies tos realizēt, pie tā būs jāstrādā. Savas apņemšanās realizāciju 
iespējams sākt no brīža, kad esi apņēmies, tam vienmēr nav nepieciešama gadu maiņa. Tavs Jaunais gads var 
sākties jebkurā dienā, tam nav obligāti jābūt kalendāra Jaunajam gadam.  

Karlīna Kalna 11.d

Kā tīkls aprija modi 2021. gadā? Protams, nav noslēpums, ka cilvēkiem vienmēr ir bijusi 
milzīga interese par neizpētītām un reizēm dīvainām lietām. Tā sauktā tehnoloģiju renesanse 
aizsākās 90-tajos gados, taču tikai tagad tā ir sasniegusi tās lietas, bez kurām nav iespējams 
iedomāties savu ikdienu – apģērbu. Tīmekļa telpa jau sen zina par platformu Metaverse, kas 
būtībā ir cilvēka virtuālās dzīves prototips... Izklausās neticami, vai ne? Tomēr cilvēks, kurš 
izgudroja Metaverse, diez vai domāja, ka zīmoli izmantos platformu, lai reklamētu savu jaunāko 
kolekciju. Tomēr tas nav tik fantastiski, jo ir cilvēki, kuri ir gatavi iegādāties lietas, kuras var 

ievietot tikai viņu virtuāla iemiesojumā. Bet tomēr neaizmirsīsim, ka joprojām ir cilvēki, kuri joprojām dod priekšroku 
tieši tādām lietām, kuru materiāls ir jūtams uz ādas, tāpēc šobrīd šo ideju diez vai var saukt par veiksmīgu, taču 
nenoliegšu, ka, pateicoties lockdowniem un COVID-19, bija tikai sākums.

Aizvadītais brīvlaiks un Jaunā gada 
apņemšanās

Nu jau otrais mācību brīvlaiks ir aizritējis, taču šis ir bijis svinīgāks par jebkuru citu. 
Brīvlaikā varējām izbaudīt Ziemassvētku atmosfēru, vēlāk arī sagaidīt Jauno gadu, un 
visbeidzot - pilnīgā mierā to iesākt, jo uz skolu jāskrien nebija. Šis ziemas brīvlaiks mūs 
lutināja ar puteni un sniegu, tādēļ daudzi savu atpūtu izvēlējās pavadīt uz kalna, izbaudot 
dzīves dāvātās ziemas sporta aktivitātes. Šoreiz man tā arī nesanāca to izdarīt, taču 
iemācīties slēpot noteikti ir manā jauno mērķu sarakstā. Tieši šis laiks - brīvlaika laiks - deva 
iespēju apkopot iepriekšējā gada kļūdas vai veiksmes, analizēt savas rīcības un izvēles 
un izvirzīt jaunas prioritātes un mērķus. Noteikti ikkatram no mums pirms Jaunā gada ir 

tādas domas kā, piemēram, sportot vairāk, ēst veselīgāk, katru dienu padarīt par lielisku piedzīvojumu, atrast 
jaunus hobijus vai attīstīt jau sen aizmirstos. Taču brīžiem 
mēs visu vēlamies tagad un tūlīt. Nereti sanāk pirmajā dienā 
izpildīt visu savu plānu un cerēt, ka pārējās dienas arī būs 
tādas, taču tad var pienākt viens brīdis, kad apnīk - vienkārši 
neesam pieraduši tik kardinālām izmaiņām, piemēram, visu 
mēnesi gulēt līdz pusdienlaikam, taču pēkšņi katru dienu sākt 
mosties 7 no rīta un iet skriet. 

Varbūt to sanāktu ievērot dažas dienas - varbūt 
pat nedēļu, taču ķermenis tam nebūs pieradis. Tieši tas ir lielisks piemērs, kādēļ mums visu vajadzētu darīt 
pakāpeniski. Sāciet ar liela mērķa sadali mazos mērķos, piemēram, šajā gadījumā, katru dienu celties 10 minūtes 
ātrāk nekā iepriekš. Mazi soļi novedīs pie lieliem mērķiem. Tādēļ aicinu Jūs nesākt kardināli mainīt savu ikdienas 
rutīnu, bet veltīt janvāri, sperot mazus soļus pretim savam rezultātam. Mums nav raksturīgi uzreiz pamanīt 
izmaiņas, ja tās notiek pamazām. Tāpēc uzticieties procesam - tādā veidā paejot kādam konkrētam laikam, tikai 
tad Jūs pamanīsiet, cik ļoti Jūsu dzīve ir mainījusies. Novēlu Jums sasniegt visus savus izvirzītos mērķus, kā arī 
nekad neaizmirst to, ka, lai arī kāda situācija dzīvē būtu, Tu sev esi tikai viens, tādēļ sargā sevi un savu veselību. 
Ar mīlestību 
Krista.

Sāciet ar liela mērķa sadali 
mazos mērķos, piemēram, šajā 
gadījumā, katru dienu celties 10 

minūtes ātrāk nekā iepriekš.

Krista Kločko 11.b
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Ko darīt Liepājā/Latvijā ziemas periodā?

Kad Ziemassvētki pagājuši un svinēšana jau aizmirsta, laiks īstiem ziemas 
priekiem. Bet ko tad īsti darīt? 
 
Liepājā  
Doties slidot  
Viena no lieliskākajām aktivitātēm ziemā ir doties slidot. Lai padarītu slidošanu baudāmāku, līdzi 

paņem draugus! Nav jābūt prasmēm, galvenais -  lai ir jautri.   
LOC LEDUS HALLE: Brīvības iela 3/7  
Pastaigāties 
Pilnvērtīgi ziemu var izbaudīt, arī dodoties pastaigā pa Liepāju. Ieķerot karstu kakao, saģērbjoties silti un dodoties, 
kur vien prāts ved.  
  
Latvijā

Slēpošana/Snowbordošana  
Aktivitāte, bez kuras ziema nav piepildīta, ir slēpošana vai snowbordošana. Latvijā iespēju, kur to darīt, ir daudz.  
LEMBERGA HŪTE: Ventspils, Saules iela 141. 
MILZKALNS: Engures pagasts.  
RIEKSTUKALNS: Baldones novads. 
ŽAGARKALNS: Cēsis, Cīrulīši.  
Apskatīt kādu no dabas vietām  
Latvijā ir daudz skaistu un brīnumainu dabas vietu, kas ziemā izskatās vēl iespaidīgāk. Tās būtu vērts apmeklēt 
ikvienam.   
BUMBU KALNIŅA SKATU TORNIS.  
STIGLAVAS GRAVA.  
BALKANU KALNA DABAS PARKS.  
ĶEMERU NACIONĀLAIS PARKS.  

Beāte Saule 8.d

ProVieMo
Septembrī Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas aktīvie jaunieši pieteicās dalībai atklātā projektu 

konkursā “Atbalsts jauniešu iniciatīvas projekta “Labbūtības ceļakarte skolā” īstenošanai, 
kura mērķis ir apzināt un risināt jaunatnes problēmas. Tā radās diskusiju klubs “ProVieMo” 
(Problēma (Pro), Vie (franču “dzīve”), kā arī Viedoklis, Motivācija (Mo)), kas apliecina 
jauniešu gatavību runāt un strādāt pie aktuāliem jautājumiem šeit un tagad. Galvenais 
uzdevums bija pārrunāt aktuālus 
jautājumus, kas ir tieši saistīti ar garīgo 

veselību un motivāciju. Pateicoties 4 nodarbībām ar 
profesionāļu piedalīšanos, varējām šīs problēmas apzināt 
un ar dalībnieku palīdzību izstrādāt plānu, pateicoties kuram 
atmosfēra skolā noteikti kļūs draudzīgāka. Dalībniekiem 
beidzot bija iespēja tikties aci pret aci, lai pārrunātu viņus 
satraucošās problēmas, kā arī piedāvāt risinājumus. Pirmā 
nodarbība norisinājās 22.novembrī, kurā kopā ar darba vadītāju, KPMG vecāko cilvēkresursu speciālisti jaunieši 
aktīvi iesaistījās diskusijās, lai celtu pašapziņu un atjaunotu motivāciju strādāt un virzīties uz savu mērķi. Skolēni 
no šī diskusiju kluba cerēja beidzot sazināties aci pret aci ar citiem vienaudžiem, atrast veidus, kā pārmotivēt un 
uzlabot savas komunikācijas prasmes. Izmantojot dažādas novērošanas metodes, piemēram, prāta kartes, talantu 
metodi un vienkāršu savstarpēju diskusiju, jaunieši ir guvuši iedvesmu, atbalstu un enerģiju, lai turpinātu sasniegt 
savus mērķus vai strādāt to virzienā. Tikšanās laikā skolēni attīstīja un trenēja prasmi ieklausīties vienam otrā, 

sadzirdēt, pārdomāt un sniegt atgriezenisko saiti. Katram dalībniekam pēc pirmās sesijas bija sava atklāsme, tas 
būtiski mainīja viņu skatījumu uz lietām, kas, kā izrādījās, aizkustināja daudzus viņu vienaudžus. 

26. novembrī notika otrā diskusija. Silta tējas tase, gardas uzkodas, māju sajūta, kas palīdzēja radīt 
nepiespiestu, brīvu atmosfēru sarunām par turpmāko karjeru, mērķu izvirzīšanu un sasniegšanu. To vadīja 
skolas karjeras konsultante Agita Barga, bet karjeras konsultante Jolanta Priede atbildēja uz dažādiem jauniešu 
jautājumiem. Un bija daudz jautājumu - par prestižām profesijām, par viņu vērtību pasauli un profesijas izvēli, par 
viņu hobijiem un nākotnes profesiju, kā atšķirt hobija intereses no karjeras vēlmēm un daudz ko citu. Pēc jauniešu 
domām, saruna izvērtusies ļoti vērtīga. 

8.decembrī projekta ietvaros notika trešā diskusiju kluba “ProVieMo” nodarbība. Šoreiz dalībnieki tika 
aicināti rast atbildes uz jautājumiem: kas ir draudzīga skolas vide? Kā to īstenot? Četru stundu ilgajā diskusijā 
noskaidrojās, kas viņiem liek justies labi un patīkami. Tik daudz dažādu pieredžu. Radās fantastiskas idejas, kā 
būt “Draudzīgai klasei”. Nodarbības uzmanības centrā ir cilvēku sadarbība. Izpratne par katra cilvēka atbildību par 
vidi, kurā atrodamies. Lai kaut ko mainītu, mums ir jāmainās pašiem. Ir izstrādāts iespēju plāns, ko īstenot mūsu 
skolā, lai nodrošinātu lielāku skolēnu drošību un atvērtību.

Savukārt 13.decembrī notika pēdējā-ceturtā diskusiju kluba “ProVieMo” tikšanās psiholoģes Annas Vītolas 
un mentora Andra Kaposta vadībā. Dalībnieki uzzināja un atpazina daudz jauna par garīgo veselību un rūpes 
par tās nozīmi. No šīm jauniegūtajām zināšanām projekta dalībnieki grupās veidoja plakātus par 5 aktuālākajām 
tēmām mūsu skolas jauniešu vidū - atkarības, motivācijas trūkums, izdegšana sindroms un socializācija. Plakātos 
bija daudz informācijas par to, kā rīkoties, ja rodas problēmas par šīm tēmām, un kāda ir to loma sabiedrībā. 
Mūsu mērķis ir izglītot jauniešus par to, cik svarīgs ir mūsu visu emocionālais un psiholoģiskais miers, par to, kā 
ikdienā uzlabot savu pašsajūtu un nodrošināt to citiem. 14.decembrī projekta organizatori Kate Rutkovska, Emīlija 
Ozola, Kristiāns Prāmalts, Iļja Osipovs kopā ar projekta koordinatori Signi Bergu prezentēja paveikto tiešsaistes 
Labbūtības projekta noslēguma pasākumā valsts mērogā. Taču projekts ar to nebeidzas, un tāpēc pavisam drīz 
ikviens varēs piedalīties jaunās nodarbībās.

Silta tējas tase, gardas uzkodas, 
māju sajūta, kas palīdzēja radīt 
nepiespiestu, brīvu atmosfēru 
sarunām par turpmāko karjeru, 

mērķu izvirzīšanu un sasniegšanu.

Iļja Osipovs 11.a

Ģimnāzista Jaunā gada apņemšanās
31. decembris- diena, kad visi pēdējo reizi ēd neveselīgi, nodod savu pēdējo zvērestu un 

ļauj saviem kaitīgajiem ieradumiem pamosties, pirms tie atkal dodas ziemas un laikam jau arī 
pavasara, un vasaras miegā. Janvārī mēs visi esam pareizi un priekšzīmīgi cilvēki, tikai lai pēc 
trīsdesmit dienām savu Jauna gada reformu palaistu vējā un dzīvi atgrieztu ierastajās gaitās. 
Jā, tādas ir tās Jaunā gada apņemšanās. 
Nē, nē, neesmu jau  tik naidīgi noskaņota pret Jaunā gada apņemšos, vispār ideja man pat ļoti 
patīk. Šāda veida, kā 2021. gada es un 2022. gada es, laika sadalīšana liek cilvēkiem justies 

kā grāmatu varoņiem, kuru dzīve sadalīta nodaļās. Katru Jauno gadu pašķiru ar cerību, ka gaidāma galvenā tēla 
izaugsme vai stāsts būs kaut drusciņ sakarīgāks kā iepriekšējā nodaļā, lai prieks lasīt. 
Taču kāpēc jāgaida kāds konkrēts datums, lai  tu varētu būt “jaunais tu”? Ja vēlies sākt ēst veselīgāk, iet uz 
svaru zāli, labāk mācīties, mazāk laika pavadīt sociālajos tīklos, būt labāks draugs, vairāk smaidīt vai pat 
iemācīties jaunu valodu, manuprāt, visefektīvāk ir to sākt darīt tieši tagad. Nevis rīt vai pirmdien, vai ar mēneša 
pirmo datumu, bet tieši tagad. Es domāju, ka lielākā problēma un iemesls, kāpēc cilvēki neīsteno savas janvārī 
nospraustās ieceres, ir pati muļķīgā asociācija, ka Jaunā gada ieceres un mērķi ir kaut kas, kam pieturamies 
salīdzinoši neilgu laiku un tad vai nu padodamies, vai aizmirstam par tām, tāpēc iespējams efektīvāk saviem tikko 
nospraustajiem mērķiem nokasīt “Jauns gads, jauns es” etiķeti un uz tiem skatīties kā lietām, ko vienkārši vēlies 
izdarīt.  
Atskatoties uz visu līdz šim pateikto, pirmais janvāris nav vienīgais datums ieceru veidošanai.  Katrs ikdienā izvirza 
savus mazos vai lielos mērķus. Pietiek pat ar to, ka apsolies rīt nenogulēt filozofijas stundu, pusdienu starpbrīžos 
enerģiskā dzēriena vietā ēst īstu ēdienu vai vienkārši rīt uzvilkt kaut ko interesantu. Un, jā, varbūt šādas ikdienas 
apņemšanās ir neliels oksimorons, taču interesanti tas ir. Katrā ziņā - dažādas metodes dažādiem cilvēkiem, un 
dienas beigās nav svarīgi, vai paveiktais bija daļa no Jaunā gada, ikdienas vai jau sen sen izvirzītas apņemšanās, 
galvenais ir darīt un veicināt pozitīvas pārmaiņas savā un citu dzīvēs.

Rūta Bucika 12.d
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Laura Mirčenko 11.b

Sports pret Covid-19
Šobrīd daudzu jauniešu ikdiena sastāv no mācībām skolā un atpūtas 

mājās, tomēr, atskatoties pirms dažiem gadiem, atpūta un garlaicība ne būt 
nebija viena no jauniešu ikdienas sastāvdaļām. Šis sarežģītais Covid-19 laiks 
daudziem no mums ir liedzis iespēju nodarboties ar sportu un uzturēt sevi labā 
fiziskā stāvoklī. Arī jauniešu mentālā veselība ir drastiski pasliktinājusies.

Mums katram ir sava ikdienas rutīna, kuru mēs  dzīvojam dienu no dienas, 
tomēr neviens no mums nebija gatavs uz pasaules un mūsu ikdienas apstāšanos. Lai mēs 
katrs pie tā pierastu, bija jāpaiet laikam, jo ierastā, spraigā ikdiena tika uzlikta uz pauzes. 
Dienu no dienas pavadot laiku mājās, cilvēka prāts spēj atslābt un pierast pie atslodzes, 
kas ilgtermiņā var pārvēsties par bezjēdzīgu ikdienu, un cilvēka pašapziņa par sevi var 
kristies, kas spēj radīt arī motivācijas zudumu. Tādēļ šobrīd viena no jauniešu aktuālākajām 
problēmām ir motivācijas zudums, kas izraisa nogurumu, stresu un neapmierinātību ar sevi 
un apkārtējo pasauli, tomēr šī ir problēma, ar ko katram indivīdam ir jāmācās cīnīties un jāspēj 
sevī rast spēku atsākt savu kādreizējo ikdienu – izlauzties no Covid-19 grožiem. Šī iemesla 
dēļ es vēlējos uzzināt mūsu skolas sportistu stāstus par viņu pieredzi, nodarbojoties ar sportu 
Covid-19 laikā,  kā viņi spējuši cīnīties ar savu motivācijas trūkumu. Katru mēnesi avīzes 
izdevumā tiks uzklausīti dažnedažādi sportiski stāsti, un pie reizes iepazīsim dažādus sporta 
veidus un to pārstāvjus. Viens no populārākajiem sporta veidiem pasaulē ir volejbols, ar kuru 
nodarbojas arī vairāki mūsu skolas skolēni. Lai uzzinātu ko vairāk par to, kā Covid-19 spējis 
ietekmēt šī sporta veida pārstāvjus, sazinājos ar 11.C klases skolnieci Danu Ažēnu. 

Dana: Ikdienā es nodarbojos ar volejbolu. Es volejbola 
gaitas uzsāku kopš 8 gadu vecuma. Ir gūti visādi sasniegumi 
gan pludmales volejbolā, gan zāles volejbolā. Pludmales 
volejbolā esmu guvusi vairākus sasniegumus, taču visspilgtākais 
ir Latvijas čempionāts, kurā ar savu partneri ieguvām 2.vietu. 
Netrūkst arī  sasniegumu zāles volejbolā. 
Kā Tu sevi ikdienā uzturi labā fiziskā stāvokli? 
Ikdienā es sevi uzturu labā fiziskā stāvoklī, apmeklējot treniņus un trenējoties vēl pati 
individuāli, kā arī apmeklēju fiziskos treniņus trenažieru zālē. 
Vai Covid-19 ir ietekmējis Tavas iespējas nodarboties ar sportu? 
Covid-19 noteikti nav ietekmējis manas spējas nodarboties ar sportu. Sākumā, kad viss 

notika attālināti, mēs devāmies laukā un varējām vairāk 
strādāt uz mūsu fizisko slodzi. Lai nepiemirstos volejbola 
prasmes, mēs ārā spēlējām ziemas volejbolu. Kad tika 
nolemts, ka vakcinētie varēs doties iekštelpās trenēties, 
tad jau mēs varējām atgriezties atpakaļ iepriekšējā ritmā un 
pievērsties vairāk volejbolam. 
Kā Covid-19 laikā atrodi motivāciju sportot? 
Vai ir kādi ieteikumi, kā rast motivāciju šajā laikā? 
Ja runājam tieši par attālināto laiku, kad varēja tikai pats patstāvīgi nodarboties, 

tad sanāca tieši vairāk pievērsties fiziskajai slodzei. Zināju, cik ļoti svarīgi ir izkustēties brīdī, kad mājās ir daudz 
jāmācas pie datora, kā arī varēju atrasties ārā svaigā gaisā. Grūti ir pateikt, kā man sanāca rast motivāciju, jo tas 
ir atkarīgs no paša individuāli, ko tieši vēlas sasniegt/darīt/uzsākt, un es saprotu, ka daru to sev, savai veselībai; 
izvirzīju mazus mērķus, ko vēlos sasniegt. Tiecoties pēc mērķiem, arī sāku redzēt labākus panākumus volejbolā. 

Manuprāt, fiziskās aktivitātes 
spēj uzlabot mentālo veselību, jo 
sportojot mēs varam atslēgt prātu 

no visa apkārt notiekošā.

Vai, Tavuprāt, fiziskās aktivitātes spēj uzlabot mentālo veselību? 
 Manuprāt, fiziskās aktivitātes spēj uzlabot mentālo veselību, jo sportojot mēs varam atslēgt 
prātu no visa apkārt notiekošā. 
Vai pati esi izjutusi Covid-19 radīto ietekmi savā ikdienā- fiziskajā/
mentālajā stāvoklī? 
 Pati esmu izjutusi Covid-19 ietekmi savā ikdienā, bet teiktu, ka vairāk par  mentālo stāvokli. 
Sākumā bija grūti atdalīties no apkārtējiem cilvēkiem, bija liela nesaprašana un tamlīdzīgi, 
taču ar laiku jau sāku saprast un pierast pie notiekošās  situācijās. 
Kāds ir Tavs novēlējums skolas skolēniem, kuri vēl cenšas rast 
motivāciju sportot? 

Es noteikti ieteiktu kaut vai sākt ar garām pastaigām un apzināties, ka to dara tikai sevis labā. Ieteiktu katram 
atrast to, kas ir vairāk piemērots sev.

11. janvāris — Starptautiskā “paldies” diena

Kā runā, 11. janvāris ir gada pieklājīgākā diena – šajā dienā atzīmē Starptautisko 
“Paldies” dienu, lai atgādinātu, cik nozīmīga ir pateicība, kā arī  lai pateiktos tiem cilvēkiem, 
kas ir līdzās un atbalsta mūs ik dienu. 

Domājot par to, kam mēs šodien varam teikt paldies, es piekrītu Jāņa Jaunsudrabiņa 
teiktajam, ka “paldies ir vienīgā valūta pasaulē, kas nav vēl mainījusi kursu”. Tad man 
radās jautājums:  kāpēc ir tik grūti pateikt paldies, ja tam vajadzētu būt tik pašsaprotami un 
vienkārši? Atbilde nav pārāk sarežģīta – ieradums. Cilvēki ir pieraduši pie ērtībām, labklājības 
un lietām, ko citi sniedz. Novērtēt kaut ko 

un par to pateikties var tikai tad, kad šī ieraduma sajūta pazūd, 
ja viss, piemēram, tiek atņemts. Mēs pat nenojaušam, cik 
daudz mums ir dots, kamēr tā vairs nav. Tā ir dzīves realitāte, 
ar kuru saskaramies ikdienā.  
Tomēr ir jauki, ka tik vienkāršai lietai – paldies, ir savs datums 
kalendārā. Protams, nevar un nevajag uz to ieciklēties, jo tas ir līdzīgi kā ar Valentīna dienas atzīmēšanu. Nemīlam 
jau stiprāk tikai 14. februārī, bet gan dienu no dienas, visa gada garumā. Tieši tāpat ar sacīšanu - paldies. Varam 
teikt paldies ik dienu, un tādā veidā likt kādam citam justies novērtētam. Nav jau jēgas uzskaitīt cilvēkus, apstākļus 
un lietas, kurām šobrīd varam pateikties, jo es ticu, ka katram tādu ir gana un uz rokas pirkstiem saskaitīt nav 
iespējams, tomēr ikkatrs no mums zina, kam ir jāpateicas, tāpēc to arī aicinu darīt biežāk.  
Kārlis Skalbe sacīja: “ Pasaule ir tik gaiša un laimīga, cik laimīgu mēs to mākam ieraudzīt un citiem parādīt.” 
Manuprāt, šajā citātā ievijas divi nozīmīgi soļi: pašam ieraudzīt, citam parādīt – spēja, ko paturēt prāta ikvienam no 
mums, kad kādu iepriecinām ar tik vienkāršu vārdu kā “Paldies”.

Novērtēt kaut ko un par to 
pateikties var tikai tad, kad šī 

ieraduma sajūta pazūd, ja viss, 
piemēram, tiek atņemts.

Ella Bunka 12.d
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T  Par nākotni domājot - kur studēt? Intervijas 
ar augstskolu studentiem, mūsu skolas ab-

solventiem 
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. Iepriekšējos avīzes izdevumos rakstīju 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). Intervēju RTU un LU 
studentus, kuri ir mūsu skolas absolventi. Šajā rakstā būs iespēja iepazīties ar RSU, LKA un 
Biznesa augstskolu ‘’Turība’’ no studentu skatpunkta. Uzzināsiet, kā studenti jūtas, kas patīk, 
ko viņi var ieteikt topošajiem studentiem un kam jāgatavojas. 

Annija Evelīna Berga par studijām Rīgas Stradiņa universitātē 
1. Kāpēc un kā izvēlējies studēt RSU? 
Mācoties vidusskolā, mans brālis jau studēja RSU, tāpēc aptuveni spēju nojaust, kas mani 
varētu sagaidīt. Viņš bija tas, kas mani iedrošināja izvēlēties studēt tieši tur. Un tā nu es, 
mācoties humanitārajā klasē, izlēmu gatavoties bioloģijas eksāmenam un biju apņēmības 
pilna pārvākties uz galvaspilsētu, lai studētu medicīnu RSU.  
2. Kāda bija Tava pirmkursnieka pieredze? 
Pirmajā kursā, kas jau ir teju pirms 6 gadiem, jutos nobijusies un tai pašā laikā patīkami 
satraukta, jo sākās jauns, nezināms un svarīgs dzīves posms. Atceros, kā galvenā 
universitātes ēka likās kā labirints, kuru atšķetināt būs neiespējami, ka gandrīz visi jaunie 
grupas biedri ir “rīdzinieki” un tāpēc arī iedomīgi, ka latīņu valoda nav no šīs planētas.. Tagad man, protams, tas 
viss liekas muļķīgi. Domas un emocijas bija piesātinātas, dažreiz varbūt ne tajās gaišākajās krāsās, taču viss, 
laikam ejot, sakārtojās savās vietās. Universitāte bijusi kā otrās mājas, man ir labākie grupas biedri, un latīņu 

valoda nav tik sarežģīta!  
3. Kas ir Tava mīļākā lieta šajā augstkolā? Varbūt 
ir kaut kas, kas arī nepatīk?  
Anatomikums, anatomija un histoloģija. Lai arī iespējams 
daudziem šie vārdi asociējas ar mocībām, man tās bijušas 
lietas, kas radīja interesi un iemācīja pamatu pamatus. Liekas 
iespaidīgi, ka cilvēka (studenta) smadzenes spēj atcerēties 

vairāk kā 600 muskuļu un 200 kaulu latīniskos nosaukumus, katra asinsvada un orgānu atrašanās vietas. 
Nepatīkami ir tas, ka tikpat ātri, cik spēj lietas iemācīties, tikpat ātri tās arī aizmirstas.  
4. Kāds būtu Tavs padoms topošajiem studentiem šajā augstskolā?  
Tā kā mana pieredze RSU ir saistīta ar medicīnas studijām, tad visus 6 mācību gadus jāmēģina būt līdzsvarā. 
Svarīgākās divas lietas - kārtīgi mācīties un tikpat kārtīgi atpūsties! 
5. Vai kaut kas Tevi pārsteidza, kad kļuvi par 
studentu? Piemēram, noteikumi, izmaksas, 
pasākumi, cilvēki vai pieeja mācībām. 
Pirmais, kas nāk atmiņā, ir mācību ilgums. Augstskolā neviena 
nodarbība vai lekcija nav 40 minūšu gara, kā tas ir skolā. 
Smieklīgi, bet sākumā bija grūti aprast, ka vidēji vienas lekcijas 
ilgums ir 3 stundas. Otrā lieta - mācību apjoms. Negribas kādu 
biedēt, bet mācīties vajadzēs. Trešā lieta - baltais halāts. Ja 
esi medicīnas students, tad būtībā vari neiespringt par to, ko vilkt uz skolu, jo lielākajā daļā augstskolas ēkās un 
nodarbībās ir jāatrodas baltā halātā.

..gandrīz visi jaunie grupas 
biedri ir “rīdzinieki” un tāpēc arī 
iedomīgi, ka latīņu valoda nav no 

šīs planētas..

Ja esi medicīnas students, 
tad būtībā vari neiespringt par to, 
ko vilkt uz skolu, jo lielākajā daļā 

augstskolas ēkās un nodarbībās ir 
jāatrodas baltā halātā.

Laura Šulme par studijām Rīgas Stradiņa universitātē 
1. Kāpēc un kā izvēlējies studēt RSU? 
Es izvēlējos studēt RSU, jo tā bija vienīgā universitāte, kas piedāvāja programmu, kurā gribēju 
mācīties. 
2. Kāda bija Tava pirmkursnieka pieredze? 
Mana pirmkursnieces pieredze bija ļoti interesanta.  Sākumā, protams, bija grūti adaptēties no 
skolas uz universitātes kārtību, bet ar laiku pieradu. Iepazinos ar jauniem cilvēkiem, lai gan 
tas prasīja diezgan ilgu laiku, jo visi kursā esam diezgan kautrīgi un negājām cits citu uzrunāt. 
Atceros, ka mums bija Fukši, kas bija ļoti forši. 
3. Kas ir Tava mīļākā lieta šajā augstkolā? Varbūt ir kaut kas, kas arī 
nepatīk?  
Man patīk, ka RSU ir ļoti zinoši un atsaucīgi docētāji. 
4. Kāds būtu Tavs padoms topošajiem studentiem šajā augstskolā?  

Mans padoms: nebaidieties un paši uzsāciet sarunu ar jaunajiem 
kursa biedriem. Mācieties kārtīgi jau no pirmās studiju dienas, 
jo tad pašiem būs vieglāk.  Izmantojies iespējas, ko sniedz 
universitāte: pulciņus, dažādus kursus, sporta klubu, svinīgās 
balles u.c. 
5. Vai kaut kas Tevi pārsteidza, kad kļuvi par 
studentu? Piemēram, noteikumi, izmaksas, 

pasākumi, cilvēki vai pieeja mācībām. 
Varbūt tas, ka lekcijā citreiz piedalījās arī ap 100 studentiem, tas bija neliels šoks. Un lielās studiju izmaksas, 
noteikti.

Mans padoms: nebaidieties un 
paši uzsāciet sarunu ar jaunajiem 

kursa biedriem.

Laine Tīdena par studijām Rīgas Stradiņa universitātē 
1. Kāpēc un kā izvēlējies studēt RSU? 
Man bija jāizdara izvēle - BA “Turība” vai RSU. Gan radi, gan draugi ieteica izvēlēties RSU, 
jo uzskatīja, ka šī universitāte ir prestižāka, atzīta pasaulē un Latvijā. Turpretim BA “Turība” 
visiem radīja asociācijas ar “nopirktu diplomu”. Tā nu izvēlējos “RSU”. 
2. Kāda bija Tava pirmkursnieka pieredze? 
Mana pirmkursnieka pieredze nebija nekāda “īpašā”. Pirmā nedēļa universitātē jau parādīja, 
kas sekos tālāk – konspekti dienu un nakti, daudz darba ar sevi un apjukums. Taču kopumā, 
pirmais gads bija interesants, kaut kas pilnīgi jauns un ārpus komforta zonas.  
3.Kas ir Tava mīļākā lieta šajā augstkolā? Varbūt ir kaut kas, kas arī 

nepatīk?  
Stradiņos visvairāk man patika apmeklēt lekcijas un klausīties dažādos jomas speciālistos. Ļoti apmierināja 
lekciju moduļu sistēma – mēnesī bija ap 3-5 kursiem, kurus apguvām, un mēneša beigās rakstījām eksāmenus. 
Dienā bija 1-4 lekcijas, visbiežāk tikai divas. Bija mēneši, kad nedēļā uz universitāti bija jādodas tikai 2 dienas, 
katrā dienā pa 3 lekcijām. Līdz ar to, 2. un 3. kursā man bija ļoti viegli savienot mācības ar pusslodzes darbu 
un mājasdarbiem. Mīnuss – toreiz komunikācijas fakultātē bija diezgan “nesakārtota” sistēma – bija daudz 
pārpratumu un neizpratnes starp studentiem un fakultātes/ kursa vadību. Bet tas, manuprāt, ir visās Latvijas 
universitātēs.  
4. Kāds būtu Tavs padoms topošajiem studentiem šajā augstskolā? 
Sākumā viss šķitīs grūti, būs daudz materiālu, darbs ar sevi. Pirmais mēnesis lielākajai daļai bija ļoti grūts, prom 
no mājām, no vecākiem.. Bet, tiekot tam pāri, studēt bija forši! Tiem, kuri iestāsies “RSU” komunikācijas fakultātē, 
iesaku neuztvert universitāti un pasniedzējus tik nopietni, kā tajā brīdī varētu šķist. Pasniedzēji ir kā kolēģi, viņi 
grib sadarboties un pamācīt. Viss ir sarunājams, izdarāms un noprezentējams! Lielākā daļa pasniedzēju bija ļoti 
draudzīgi, bet bija arī tādi, no kuriem gribējās aizmukt, taču, šodien par to domājot, saprotu, ka viņi bija savas 
jomas profesionāļi, kuri gribēja mums parādīt, kā ir realitātē un darba tirgū. Iesaku no šādiem pasniedzējiem 
mācīties visvairāk, jo viņi jums iemācīs izkāpt no komforta zonas un pierādīt sev, ko vari izdarīt, pārkāpjot bailes 
vai savus kompleksus.  
5. Vai kaut kas Tevi pārsteidza, kad kļuvi par studentu? Piemēram, noteikumi, 
izmaksas, pasākumi, cilvēki vai pieeja mācībām. 
Vidusskolā bieži neapmeklēju stundas, likās, ka vienīgais, ko par to saņemšu, ir rājiens no mammas un skolotājas. 
Universitātē bija pretēji: 
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neapmeklēts seminārs = referāts,  
neapmeklētas 50% lekcijas no studiju kursā paredzētajām = mīnuss 1-2 balles no gala vērtējuma.  
Tātad universitāte man parādīja to, ka vienīgais, kuram tu nodari ļaunu, neapmeklējot nodarbības, esi tu pats. Šis 
ir tikai viens mazs piemērs no maniem “pārsteigumiem”, uzsākot mācības universitātē.  Īstenībā, uzsākot mācības 
prom no mājām, katra diena ir kā pārsteigums, jo sākas īstā dzīve. Un tas tiešām bija forši!

Ausma Elza Trumpika par studijām Rīgas Stradiņa universitātē 
1.Kāpēc un kā izvēlējies studēt RSU?  
Savu nākotni vēlējos saistīt ar medicīnu. Izlēmu stāties zobārstniecības vai medicīnas studiju 
programmā. Latvijā divas universitātes piedāvā šīs programmas – RSU un LU. Bet, tā kā 
RSU ar pirmo atlasi tiku medicīnas studiju programmā, tad ar šo augstskolu arī parakstīju 
līgumu.  
Bet RSU vilināja arī tāpēc, ka, ja medicīnas studijas programmā tiec budžeta vietā, tad visu 
studiju laiku arī tajā paliksi. Nav rotācijas.  
2. Kāda bija Tava pirmkursnieka pieredze?  

Pirmkursnieka dzīve nav viegla. Jauna vide, jauni cilvēki, viss jauns. Bet tā ir visiem pirmkursniekiem, tāpēc ātri 
atradu draugus. Un gājām cauri visam kopā.  
3. Kas ir Tava mīļākā lieta šajā augstkolā? Varbūt ir kaut kas, kas arī nepatīk?  
Kad vēl notika nodarbības klātienē, man ļoti patika universitātes telpas. Tajās pēc nodarbībām un lekcijām varēja 
mācīties speciāli tam paredzētās vietās. Mācījāmies kopā ar grupas biedriem, draugiem radošā vidē.  
RSU mācību bāzes atrodas visā Rīgā, tādēļ ļoti daudz sanāk braukāt, un ceļā nākas tērēt daudz laika.  
4. Kāds būtu Tavs padoms topošajiem studentiem šajā augstskolā?  
Ja dziedi korī vai dejo tautiskās dejas, ir vērts iesaistīties universitātes mākslinieciskajos kolektīvos. Satiksi jaunus 
cilvēku, tostarp vecāku kursu studentus no savas mācību programmas, kuriem vienmēr vari prasīt padomu!  
5. Vai kaut kas Tevi pārsteidza, kad kļuvi par studentu? Piemēram, noteikumi, 
izmaksas, pasākumi, cilvēki vai pieeja mācībām. 
Mani pārsteidza studiju process. Studijas augstskolā ļoti atšķiras no mācībām vidusskolā. Aptuveni pirmais 
semestris augstskolā pagāja “mācoties mācīties”. Studijas ir ļoti apjomīgas, ir jāvelta daudz laika mācībām. Un, 
sākot studijas, pagāja labs laiks, līdz atradu sev īsto metodi, kā vislabāk iemācīties un atcerēties visu.  
Galvenais nepadoties!

Luīze Tereščuka par studijām Rīgas Stradiņa universitātē 
Mani sauc Luīze Tereščuka. Šobrīd es studēju Rīgas Stradiņa universitātē studiju programmā “Zobārstniecība” 
2.kursā. 
1. Kāpēc un kā izvēlējies studēt RSU? 
To, ka vēlos studēt kaut ko saistītu ar medicīnu, zināju jau 
sen. Pamatskolas un vidusskolas laikā es ļoti svārstījos 
starp dažādām studiju programmām - fizioterapiju, farmāciju, 
medicīnu, pediatriju, arī zobārstniecību, taču jau toreiz bija 

skaidrs, ka noteikti studēšu Rīgas Stradiņa universitātē. 11. un 12. klasē apmeklēju arī RSU 
organizētos sagatavošanās kursus centralizētajiem eksāmeniem bioloģijā un ķīmijā. Kopā 
ar citiem ģimnāzijas skolēniem apmeklējām arī atvērto durvju dienas, kur uzzinājām RSU 
studējošo viedokli. Jau sen jutu, ka tieši RSU ir mana Alma Mater, kā arī manis izvēlēto 
profesiju latviešu valodā ir iespējams apgūt tikai Rīgas Stradiņa universitātē. 
2. Kāda bija Tava pirmkursnieka pieredze? 
Mana pirmkursnieka pieredze bija visnotaļ interesanta un nebijusi, jo līdz pat 2. kursam es 
nezināju, kā tas ir – mācīties universitātē klātienē. Visu gadu es pavadīju mājās, mācoties bez 
īpašas komunikācijas ar savu kursu, jo mēs nevienu reizi nebijām satikušies. Komunikācija ar 

kursabiedriem ir ļoti svarīga, tāpēc šis pirmais gads man bija īpaši grūts, jo likās, ka eju cauri šīm grūtībām pilnīgi 
viena. 
3. Kas ir Tava mīļākā lieta šajā augstskolā? Varbūt ir kaut kas, kas arī nepatīk? 
Mana mīļākā lieta šajā augstskolā ir augstā disciplīna. Šī augstskola tev iemāca mācīties no rīta līdz vakaram, 
brīvdienās, tavā dzimšanas dienā, kad jūties slims vai esi atbraucis apciemot ģimeni. Jā, šīs augstās prasības 
bieži mijas ar nepatiku un stresu, taču tā apbalvojuma sajūta pēc pārbaudījumiem, pabeigtas nedēļas vai semestra 

ir fantastiska, jo tu saproti, ka smagais darbs ir atmaksājies, jo nevienam šeit netiek dotas atlaides par skaistām 
acīm. Savā darbā ārsti bez augstas disciplinētības nu nekā, tāpēc esmu no sirds pateicīga, ka, mācoties RSU, 
neviens nepaliks bez šīs īpašības. 
4. Kāds būtu Tavs padoms topošajiem studentiem šajā augstskolā? 
Mans padoms topošajiem studentiem šajā augstskolā būtu 
– sāciet mācīties jau vidusskolā vai vēl labāk - pamatskolā! 
Man tas ir ļoti palīdzējis, it īpaši, uzsākot studijas, jo es jau biju 
pieradusi vienmēr darbus iesniegt laicīgi un censties visu darīt 
uz maksimumu. Kā jau teicu, šajā universitātē neviens atlaides 
nedos, tādēļ jāgatavojas laicīgi.  
5. Vai kaut kas Tevi pārsteidza, kad kļuvi par studentu? 
Piemēram, noteikumi, izmaksas, pasākumi, cilvēki vai pieeja mācībām. 
Viena no lietām, kas mani ļoti pārsteidza, kļūstot par studentu, bija pārbaudījumu kārtošana attālināti - universitāte 
ir parūpējusies par to, lai studenti visu iemācītos. Kolokvijus un eksāmenus rakstot, man ir jāatver speciāla 
programma, kas nobloķē datora pieeju jebkādiem citiem datora resursiem, kā arī pirms pārbaudījuma ir jānofilmē 
visa apkārtējā vide, parādot, ka telpā neviena nav un netiek izmantoti mācību materiāli. Visa pārbaudījuma laikā tu 
tiec filmēts, skaņa tiek ierakstīta. Ir arī atsevišķi kursi, kur visa pārbaudījuma laikā ir sev priekšā jātur spogulis, lai 
nepārtraukti varētu uzraudzīt, kas notiek uz tava datora. 
Vēl mani pārsteidza kursabiedri. Vēl nekad nebiju atradusies tādā vidē, kur pilnīgi visi tiecas uz saviem mērķiem, 
lai ko tas prasītu. Tā ir vismotivējošākā vide, kādā iespējams atrasties.

Mana mīļākā lieta šajā 
augstskolā ir augstā disciplīna.

..sāciet mācīties jau vidusskolā 
vai vēl labāk - pamatskolā!

Dana Šēra par studijām Rīgas Stradiņa universitātē 
1. Kāpēc un kā izvēlējie studēt RSU?  
Studēt RSU es izvēlējos, jo vēlējos studēt medicīnu, kuru var apgūt tikai 2 augstskolās Latvijā.  Izpētot šo abu 
augstskolu piedāvātās studiju programmas, priekšroku devu RSU, jo tā likās saistošāka, kā arī esmu dzirdējusi ļoti 
labas atsauksmes no absolventiem un studentiem, kas šobrīd studē to pašu. Noteikti svarīgs iemesls bija, ka RSU 
nav rotējošais budžets, kas nozīmē, ja tiec uzņemts budžeta vietā un visi pārbaudījumi ir nokārtoti sekmīgi, tad 
visus studiju gadus tajā arī paliksi, kas man kā studentam ir ļoti svarīgi. 
2. Kāda bija Tava pirmkursnieka pieredze?  
Ņemot vērā šī brīža situāciju valstī, studijas pārsvarā ir notikušas attālināti, tāpēc ir grūti spriest par manu 
pirmkursnieka pieredzi augstskolā, taču līdz šim brīdim esmu ar visu apmierināta. Studijas attālināti tiek veiktas 
ļoti augstā līmenī un organizēti, jo visi nepieciešamie studiju kursa materiāli ir pieejami e-studijās. Vieglāk iejusties 
augstskolā noteikti palīdzēja satikšanās ar visiem kursabiedriem nedēļu pirms studiju sākuma, ko katru gadu rīko 
Medicīnas fakultāte. 
3. Kas ir Tava mīļākā lieta šajā augstskolā? Varbūt ir kaut kas, kas arī nepatīk?  
Man patīk docētāju attieksme, jo docētāji ir ļoti pretimnākoši, atbalstoši, zinoši un pret studentiem izturas kā pret 
kolēģiem. Kā jau iepriekš minēju, ļoti patīk studiju process, kas ir organizēts un sakārtots. Tā kā dienā nav daudz 
nodarbību, lielākā daļa jāapgūst pašam, kas sākumā var šķist grūti, taču ar laiku pie tā pierod. 
4. Kāds būtu Tavs padoms topošajiem studentiem šajā augstskolā?  
Noteikti visiem pirmkursniekiem iesaku apmeklēt ZGI (pirmkursnieku seminārs, kuram katru gadu ir cits 
nosaukums), kas norisinās pirms studiju sākuma, kurā var iepazīties ne tikai ar studentiem no savas fakultātes, 
bet arī ar studentiem no citām fakultātēm, kā arī tā ir lieliska iespēja uzzināt visu nepieciešamo par augstskolu. 
Iesaku neklausīties stereotipos, ko stāsta par augstskolām, jo ne visi no tiem ir patiesi. Protams, stereotips, 
ka īpaši medicīnas studentiem ir daudz jāmācās, ir patiess, jo kā gan citādāk mēs kļūsim par augsta līmeņa 
speciālistiem? :) Iesaku izmantot iespēju un pieteikties mentoram, kas būs lielisks atbalsta plecs un spēs atbildēt 
uz neskaidrajiem jautājumiem. 
5. Vai kaut kas Tevi pārsteidza, kad kļuvi par studentu? 
Pirmais, kas mani noteikti pārsteidza, bija nodarbību grafiks, jo nodarbību dienā ir salīdzinoši maz un tās var 
notikt gan no paša rīta, gan pašā vakarā. No sākuma šķiet, ka būs ļoti daudz brīvā laika, bet jau pēc pirmās 
nedēļas saproti, ka viss brīvais laiks tiek aizpildīts ar patstāvīgām studijām. Ļoti bieži šis ir iemesls tam, ka pat 
neatliek laika iziet ārpus mājām, un šķiet, ka dienā ir par maz stundu. :) Patīkami pārsteidza rīkotie pasākumi, jo 
tie ir noorganizēti tā, ka studentiem ne par ko nav jādomā, ir nodrošinātas gan ēdienreizes, gan naktsmītnes, ja 
pasākums norit vairākas dienas. Novēlu nebaidīties un veiksmi visiem svarīgās izvēles priekšā!
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1.Kāpēc un kā izvēlējies studēt RSU? 

Jau vairākus gadus mans sapnis bija studēt zobārstniecību. RSU paver iespēju studēt 
Latvijā un nodrošina ar visu nepieciešamo, lai kļūtu par ļoti labu speciālistu šajā jomā. Lieki 
nedomājot, pieteicos! 
2.Kāda bija Tava pirmkursnieka pieredze? 
Studijas 1. semestrī lielākoties norisinājās attālināti, tāpēc ir grūti satvert un izbaudīt kārtīgi 
“studenta dzīvi”. Protams, ka nav viegli, bet es zināju, uz ko es parakstos.  Zinu savu mērķi 
un eju tam pretī. 
3.Kas ir Tava mīļākā lieta šajā augstskolā? Varbūt ir kaut kas, kas arī 
nepatīk? 
Augstskola neaprobežojas tikai ar studijām, tā sevī ietver dažādas ārpus studiju aktivitātes, kurās studenti var 
iesaistīties un pilnveidoties, kā, piemēram, sporta komandas. Tas ir veids, kā izrauties no saspringtās ikdienas un 
atjaunot enerģiju. 
4.Kāds būtu Tavs padoms topošajiem studentiem šajā augstskolā? 
Pirmkārt, nebaidīties un uzdrīkstēties! Ja ir dzirkstelīte, tad arī mācības padosies viegli. Otrkārt, plānot laiku un 
iespringt jau no paša sākuma! Ir jāprot ātri adaptēties jaunajā vidē, lai pasaudzētu savu nervu sistēmu pirms 
pirmajiem kolokvijiem, kas patiesi pienāks ĻOTI ātri!  
5.Vai kaut kas Tevi pārsteidza, kad kļuvi par studentu? 
Mani patīkami pārsteidza docētāju, profesoru un studentu savstarpējās attiecības. Skudriņas pārskrēja pāri 
ķermenim, izdzirdot, ka mūs uzrunā kā “kolēģi”. Arī savstarpēji studentu vidē viens otru uzrunājam tā. Uzvelkot 
balto halātu un izdzirdot šādas frāzes, ir papildus motivācija mācīties un sasniegt iecerēto!

Diāna Daiva Priediena par studijām Latvijas Kultūras akadēmijā 
1. Kāpēc un kā izvēlējies studēt LKA? 
Jau vidusskolā, aktīvi piedaloties parlamenta norisēs, sapratu, ka vēlos saistīt savu dzīvi 
ar kultūru un pasākumu rīkošanu. Attiecīgi sekoja augstskolu izpēte, un LKA ar savu 
piedāvājumu man šķita viskvalitatīvākā un aizraujošākā opcija.  
2. Kāda bija Tava pirmkursnieka pieredze? 
Protams, ka bija bail par nezināmo, bet 
tika rīkoti saliedēšanās pasākumi, kas 
ļāva iepazīt kursa biedrus un mums 

izveidojās ļoti stipra saikne. Akadēmijā ir arī ļoti skaists ābeļu 
dārzs, kurā starpbrīžos visi “čupojas” - gan pasniedzēji, gan 
studeti un neformāli apspriež aktuālo. Ātri sapratu, ka LKA vide 
ir ļoti patīkama un visi ir pretimnākoši.  
3. Kas ir Tava mīļākā lieta šajā augstkolā? 
Varbūt ir kaut kas, kas arī nepatīk? 
Nemelošu, ja teikšu, ka tie ir LKA rīkotie pasākumi - festivāls 
“Patriarha rudens”, balles, Valpurģu nakts. Tie ir tiešām 
augstas kvalitātes, kultūras piesātināti pasākumi, kurus ikgadu gaidīju, kā arī, ja ir vēlme, var rast iespēju arī 
piedalīties šo pasākumu rīkošanā.  
Protams, ka vienmēr bija kāds pasniedzējs, kas šķietami darīja visu, lai Tu nepabeigtu augstskolu, bet ir divi 
varianti - dusmoties un radīt nesaskaņas vai arī, kā es to mēdzu darīt, pieņemt katru “slikto” lietu kā izaicinājumu 
sev, lai to pieveiktu un uzsistu sev uz plecu.  
4.. Kāds būtu Tavs padoms topošajiem studentiem šajā augstskolā? 
Ķert un grābt katru iespēju piedalīties visos pasākumos un konferencēs - gan kā apmeklētājam, gan kā rīkotājam. 
Akadēmija piedāvā daudz dažādus brīvprātīgo darbus, un man kā studentam tas tiešām ļāva attīstīt sevi un 
savas prasmes. Esmu piedalījusies kā brīvprātīgais “Latvijas Koncerti” pasākumos, Dziesmu svētku kopkoncertā 
Mežaparka estrādē, teātra balvā “Spēlmaņu nakts” un vēl daudz kur citur. Vēl pavisam noteikti piesakieties 
Erasmus programmā, jo arī tā būs milzīga pieredze un atmiņas uz visu mūžu.  
5. Vai kaut kas Tevi pārsteidza, kad kļuvi par studentu? Piemēram, noteikumi, 
izmaksas, pasākumi, cilvēki vai pieeja mācībām. 
Atceros, ka pirmajā kursā saņēmu listi ar 16 grāmatām, kas jāizlasa vienā semestrī. Un tas bija tikai vienā 

priekšmetā. Ja ģimnāzijā pie latviešu valodas un literatūras skolotājas Žanetas Flaksas bija grūti izlasīt vienu 
grāmatu mēnesī, kā es izlasīšu 16 vienā semestrī?! Šobrīd uz šo ārkārtīgi milzīgo problēmu atskatos un pasmejos, 
jo tas ir tiešām izdarāms un nav nemaz tik grūti.

..vienmēr bija kāds pasniedzējs, 
kas šķietami darīja visu, lai Tu 
nepabeigtu augstskolu, bet ir 

divi varianti - dusmoties un radīt 
nesaskaņas vai arī, kā es to mēdzu 
darīt, pieņemt katru “slikto” lietu 

kā izaicinājumu sev, lai to pieveiktu 
un uzsistu sev uz plecu. 

Kārlis Bergs par studijām Latvijas Kultūras akadēmijā 
1. Kāpēc un kā izvēlējies studēt LKA? 
Izvēlējos studēt Latvijas Kultūras akadēmijā, jo tā ir vienīgā vieta Latvijā, kas pasniedz 
kvalitatīvi kino ar industrijā pieredzējušiem pasniedzējiem. Pastāv vēl multimediju 
studijas citās augstskolās, bet kino mani interesēja vairāk. Kino studijas ārpus Latvijas 
manam maciņam bija par daudz, kā arī vēlējos vēl padzīvot Latvijā. Ceļot vienmēr 
paspēs! 

2. Kāda bija Tava 
pirmkursnieka pieredze? 
Pirms studiju uzsākšanas šķita, ka 
studijas būs grūtas un brīvo laika 
neatradīšu, taču tā īsti nav - galvenais ir pareizi saplānot savu 
laiku un tad arī atradīsies brīvais laiks. Pirmā sesija drīz jau galā, 
bet šis eksāmenu laiks viennozīmīgi pieprasa lielu atdevi. Jau 
pēc pirmā semestra ar pārliecību varu teikt, ka esmu atradis 
savu vietu. Kursabiedri visi ļoti pozitīvi un, studējot to, kas pašam 
patīk - laiks paskrien nemanot.  
3. Kas ir Tava mīļākā lieta šajā augstkolā? Varbūt 

ir kaut kas, kas arī nepatīk?  
Tā noteikti ir brīvā atmosfēra. Lekcijas primāri notiek nelielās telpās, kur mācās tikai “Audiovizuālās mākslas” 
studenti (tas, ko es studēju), tādēļ visi viens otru pazīst un  vienīgajā garajā skolas gaitenī virmo draudzīga 
gaisotne. Skola ir vaļā 24/7, kā arī mums ir savs kafijas automāts un pieejami daudzi datori, lai ikviens jebkurā 
laikā varētu veidot nākamo avangarda filmu. Man patīk, ka skolā 
ir ledusskapis, kur varu atstāt pienu gardākai kafijai.  
4. Kāds būtu Tavs padoms topošajiem 
studentiem šajā augstskolā? 
Pamācīties brīvākos mirkļos, jo darbi mēdz uzkrāties nemanot. 
Pēkšņi var attapties, ka sesija klāt un vēl 100 citu darbu jāizdara. 
5. Vai kaut kas Tevi pārsteidza, kad kļuvi par 
studentu? Piemēram, noteikumi, izmaksas, pasākumi, cilvēki vai pieeja mācībām. 
LKA studentiem bieži tiek piedāvātas bezmaksas biļetes uz teātriem un citreiz pat uz filmu seansiem. Atlaides 
kinoteātros arī atvieglo studenta dzīvi.  
Vēl viena svarīga lieta ir attieksme pret mācībām. Nereti jau mūsdienās vairs neskatās uz augstskolas izglītību, 
bet izvērtē darba kandidātus pēc attieksmes un pieredzes, tādēļ iesaku augstskolā uzreiz atdoties uz visiem 
100 procentiem. Liela daļu pasniedzēju strādā industrijā un var nodot labus vai sliktus vārdus jūsu iespējamam 
nākotnes darba devējam!

Man patīk, ka skolā ir 
ledusskapis, kur varu atstāt pienu 

gardākai kafijai. 

Vēl viena svarīga lieta ir 
attieksme pret mācībām. Nereti 

jau mūsdienās vairs neskatās uz 
augstskolas izglītību, bet izvērtē 
darba kandidātus pēc attieksmes 

un pieredzes, tādēļ iesaku 
augstskolā uzreiz atdoties uz 

visiem 100 procentiem.

Anastasija Tkačenko par studijām Biznesa augstskolā ‘’Turība’’ 
1. Kāpēc un kā izvēlējies studēt Biznesa augstskolā ‘’Turība’’? 
Godīgi sakot, nebija viegli izvēlēties. Atceros, ka vēl 12. klasē martā, kad pirmais 
eksāmens bija jau aiz muguras, es vēl nezināju, kurā virzienā skatīties un par ko vispār 
studēt. Vienmēr esmu zinājusi, ko vēlos savā dzīvē darīt, taču tie mazie solīši, kā tam 
sapnim pietuvoties, ir bijuši man miglā tīti. Aprunājos ģimenes lokā, ar tuvākajiem 
draugiem par iespējām. Devos arī uz izstādi Ķīpsalā “Skola 2014”, kas palīdzēja 
izlemt un pārliecināties par īsto izvēli. “Turība” izcēlās uz pārējo augstskolu fona un ļoti 
uzrunāja, īpaši studējošo attieksme. 
2. Kāda bija Tava pirmkursnieka pieredze? 
Pirmais gads bija diezgan aizraujošs, jo piesātināts ar jauniem iespaidiem. Turības 
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T Studējošo pašpārvalde (BAT SP) organizēja pirmkursnieku integrācijas 2 dienu semināru, kur jau iepazinos ar 
pirmajiem draugiem un studiju biedriem, guvu ieskatu BAT dzīvē, līdz ar to arī pirmās dienas augstskolā bija 
vieglākas un mazāk satraucošas, jo viss likās jau iepazīts un ne tik svešs. Izmantoju iespēju iesaistīties arī SP, kas 
padarīja dzīvi daudz aizraujošāku. Protams, dzīve augstskolā ievērojami atšķiras no vidusskolas. Tur vari mācīties 
vienā kursā kopā arī ar cilvēkiem, kas ir pat 20 gadus vecāki par Tevi. Tas piešķir pavisam citu skatījumu, un arī 
ieguvums lekcijās ir neatsverams, tā kā diskusijas nav tikai par teoriju un to ideālo, kā tam būtu jābūt, bet gan 

apspriež arī praksi, kā šīs lietas darbojas reālajā dzīvē, tādējādi 
gūt vērtīgas atziņas un preventīvi izvairīties pieļaut pirmās 
“iesācēja” kļūdas, uzsākot savas darba gaitas izvēlētajā jomā.  
3. Kas ir Tava mīļākā lieta šajā augstkolā? Varbūt 
ir kaut kas, kas arī nepatīk?  
Man ļoti patika pasniedzēju attieksme. Patika, ka galvenais 

uzsvars tika likts uz praktiskām zināšanām, tika pasniegta teorija un vienlaikus izskaidrots, kā šie procesi norisinās 
reālajā dzīvē. Pasniedzēji ir savas jomas speciālisti, kas ikdienā strādā un darbojas savā nozarē vai arī ir uzkrājuši 
bagātīgu pieredzi vairāku gadu garumā un tagad var to nodot nākamajām paaudzēm. Es pat teiktu, ka mums 
bija vairāk praktisko uzdevumu, caur kuriem tad arī apguvām vērtīgāko, ko balstīja ar teoriju. Studējot “Turībā”, 
sapratu, ka vienlīdz vērtīga ir gan teorija un prakse, ja to harmoniski sakombinē kopā. No teorijas vien ir maz 
jēgas, ja šī zināšanas netiek izmantotas praktiski, savukārt prakse bez zināšanu bāzes arī ir tāds kā maratons 
miglā - zini, kur gribi nokļūt, taču -  kā, kur un kādā veidā -  nav ne mazākās nojausmas. “Turībā” dzīvojas arī kaķis 
Turītis, kas bija kā veiksmes talismans visai dienai, ja izdevās to satikt. Mīļākā vieta bija SP telpas, jo tur satikās 
aktīvākie studenti un personības, vieta, kur notiek lietas. Protams, ne viss bijis tik spīdoši un ideāli, ir gadījies 
kāds pasniedzējs, kura lekcijas mazāk interesē un ne visai padevusies to apguve. Viena lieta, kas pilnīgi noteikti 
kaitināja, ir brīvi pieejamie datori. Iespējams, kaut kas jau ir mainījies, taču tolaik gaidīt 5 minūtes, kamēr tas 
ieslēgsies, dažbrīd bija mokoši un pat saspringti, jo īpaši, ja vajadzēja kaut ko ļoti ātri izprintēt.  
Visvairāk man patika maģistra studijas, tajās bija sajūta, ka no 
teorijas tur maz kas ir. Bija pieaicināti patiesi zinoši speciālisti. 
Piemēram, koučingu mums pasniedza koučs, kas savā 
jomā darbojas, ja pareizi atceros, 20 gadus. Starptautiskās 
attiecības (laikam tā tas priekšmets saucās) mums pasniedza 
Enno Ence, kas ir SIA “Milzu!” īpašnieks un zīmola radītājs. 
4. Kāds būtu Tavs padoms topošajiem 
studentiem šajā augstskolā?  
Es iesaku izmantot maksimāli visas iespējas, ko augstskola 
piedāvā. Iesaistīties studējošo pašpārvaldē - tur vieta ikvienam atrodas. Tā ir neatsverama pieredze, ko var gūt 
drošā vidē. Atrast savu vietu un lomu komandā, atklāt savas stiprās puses un pārbaudīt sevi dažādās situācijās, 
iemācīties sadarboties komandā, to vadīt un būt pašdisciplinētam, lai paveiktu savus uzdevumus noteiktā termiņā. 
Būtībā studējošo pašpārvalde ir kā izmēģinājuma versija reālam uzņēmumam. Arī tur norisinās budžeta plānošana 
un naudas līdzekļu izlietojums. Pačukstēšu, ka Finanšu daļa (tagad, iespējams, ir pārdēvēta citādi) ir pati labākā, 
jo vienīgā piesaistīja visādus labumus pasākumiem. Piemēram, dāvanu kartes no “Aerodium” - prasme komunicēt 
un vienoties par abpusēji izdevīgiem nosacījumiem. Šo pieredzi neviens pasniedzējs nevarēs izstāstīt nekādā 
veidā, tā pašam ir jāizdzīvo un jāiegūst, un tas ir tā vērts. Pieredze un atziņas, ko ieguvu, esot pašpārvaldē, 
man vēlāk palīdzēja un atviegloja manas darba gaitas pēc absolvēšanas, tai skaitā, komunikāciju un darba 
organizāciju.  
5. Vai kaut kas Tevi pārsteidza, kad kļuvi par studentu? Piemēram, noteikumi, 
izmaksas, pasākumi, cilvēki vai pieeja mācībām. 
Pirmo reizi esot “Turībā”, mani pārsteidza kopmītņu tuvums - 20 sekundes un esi jau auditorijā. Devāmies kopā 
ar draudzeni, bijām vienojušās ar vienu studentu par ekskursiju, kas pārstāvēja “Turību” izstādē “Skola 2014”. 
Atceros, cik bijām pārsteigtas, ka skola var sākties plkst. 10:00 no rīta un var cilvēcīgi izgulēties. Tāpat arī, 
pastaigājoties pa augstskolas gaiteņiem, redzējām tur esošos studentus ,un viņi bija priecīgi, smaidīja. Sajūta 
bija ļoti silta un mājīga. Man līdz tam bija izveidojies priekšstats, ka augstskola ir kaut kas šausmīgs, ka, esot 
studentam, dzīves vairs nav un, īsumā, esi dzīvs zombijs. Bet tā tam nav jābūt pilnīgi noteikti. Bija arī pietiekami 
daudz laika, lai baudītu dzīvi, ja gribējās, varēja apvienot ar darbu, ko daudzi studenti arī izmantoja. Biju arī 
patīkami pārsteigta, ka mācību process var būt interesants, ka var patikt tas, ko māca, līdz ar to arī studijas šķiet 
vieglākas - jo patīk, interesē un tas viss ir saistīts ar izvēlēto profesiju.

Tur vari mācīties vienā kursā 
kopā arī ar cilvēkiem, kas ir pat 20 

gadus vecāki par Tevi.

..prakse bez zināšanu bāzes arī 
ir tāds kā maratons miglā - zini, 
kur gribi nokļūt, taču -  kā, kur 

un kādā veidā -  nav ne mazākās 
nojausmas.

Anete Porcika 11.a

Pamatskolēnu jautājumi- vidusskolēnu  
atbildes

Pamatskolēni- ļoti nobijušies un par dzīvi neizpratnē, meklē atbildes vecākos, bieži vien 
tikpat nobijušos cilvēkos, piemēram, vecākos skolas biedros. Ar šo raksta palīdzību centīšos 
rast skaidrību šiem skolēniem, jautājot pamatskolēnu jautājumus un sniedzot jums vidusskolēnu 
atbildes. 
“Kā ir būt vidusskolēnam?” prasa nezināms vidusskolnieks. Septītie-devītie būs priecīgi uzzināt, 
ka mājasdarbu vidusskolā praktiski nav. Vēl ar prieku var gaidīt vidusskolas gadus, jo šajā skolā 
mums pieder vislielākā vara. Vidusskolēni ir skolas prezidenta lēmēji, varam piedalīties skolas 

vadībā caur parlamentu un mums ir atļauts iešmaukt ēdnīcas rindā. Tika pieminēta arī skaistā un mājīgā skola un 
pieņemošā gaisotne, kas eksistē LV1G. 
Daļa no neskaidrībām bija par jauno SKOLA 2030 mācību programmu un novirzienu izvēli, kur vidusskolēni ieteica 
sekot savām interesēm un izvēlēties to, kas patīk. Es pilnībā piekrītu šai domai un vēlos piebilst, ka intereses var 
strauji mainīties arī pēc 9. klases beigās izdarītās izvēles. Par laimi, mūsu skolotāji to saprot un tiek dota atkārtota, 
pēdējā izvēle 11.klases pavasarī, tieši pirms optimālā līmeņa eksāmeniem. 
Un kā jau skolas posma nosaukums saka, pamatskolā tiek mācīti visi pamati, tādēļ pamatskolā jāpievērš 
uzmanība mācītajai vielai. It īpaši matemātikā! 
Pats es nevaru te sēdēt un stāstīt jums, ka eksāmeni ir svarīgi 9.klasē, jo es pats esmu viens no tiem, kas tos 
nerakstīja. Bet tie, kas rakstīja, saka, ka eksāmeni bija labs motivācijas līdzeklis un labs izmēģinājuma aplis 12. 
klases eksāmeniem. 
Bet kāpēc palikt ģimnāzijā vidusskolā? Vidusskolēni saka, ka izvēlējās šeit palikt galvenokārt, jo vēl nebija, un 
daudzi vēl joprojām nav skaidri par savu tālāko dzīvi un profesijas izvēli. Tādēļ tie izdomāja palikt savā komforta 
zonā, skolā, kurā jau pirms tam mācījās, lai iedotu sev vēl pāris gadus izdomāt savu nākamo soli. 
Un tā jau, man liekas, ir tā galvenā doma. Vidusskola Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā ir pēdējais atelpas brīdis pirms 
lielās dzīves. Skolas atmosfēra un mājīgums dod skolēniem ļoti labu vietu, kur iziet valsts definēto vidusskolas 
izglītību, te palīdz daudzie, ļoti izpalīdzīgie skolotāji, kas vienmēr ir gatavi atbildēt uz jautājumiem, lai tu varētu 
skolu nobeigt godam. Tajā pašā laikā šie trīs gadi ļauj izpētīt citas savas intereses, izmēģināt jaunas idejas un 
iepazīt ļoti daudzus sirsnīgus un nozemētus cilvēkus. Galvenais, respektējiet cits citu un skolotājus, tad jau viss 
nokārtosies, un pie reizes satiksiet draugus un uzzināsiet daudz par sevi.

Sebastians Šmits 11.d
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Sastāvdaļas 
 600g - Milti 
200ml - Piens(silts) 
1 - 2 paciņas „Dr. Oetker” sausais raugs ( vai 50g svaigais raugs ) 
2 -  olas ( istabas temperatūrā ) 
100g - cukurs 
80g - sviests ( kausēts ) 
1 TK - sāls ( bez kaudzes ) 
Pildījums 
50g - sviests ( kausēts ) 
200g – brūnais cukurs 
20g -  kanēlis 
Glazūra 
4 ĒK – krēmsiers ( Filadelfija, Maskarpone u.c. ) 
100g – pūdercukurs 
40g – mīksts sviests ( papildu sviests formu iesmērēšanai ) 
40g – „Dr.Oetker” vanilīna cukurs ar vaniļas ekstraktu 

 Pagatavošana 
 1.Krūzītē ielej siltu pienu (nedaudz siltāku par pirkstu), iemaisi tējkaroti cukura un pievieno raugu. Ļauj raugam 

atdzīvoties, nogaidot apmēram 15 minūtes. 
2.Lielā bļodā sakul olas ar pārējo cukuru, pievieno izkausētu sviestu un sāli, visu izmaisa. Kad raugs uzrūdzis, 

uzputo pienu, to ielej sakultajās olās. Pa daļām pievieno miltus, tos iesijājot. Mīkla sanāks mīksta, tā nav jāmīca, 
vienkārši samaisi mīklu, apsedz ar dvielīti un atstāj siltā vietā rūgt, apmēram vienu stundu. Jo mazāk mīcīsi mīklu, 
jo maizīte būs pūkaināka. 

3.Kamēr mīkla rūgst, sajauc kanēļa pildījuma masu - samaisi brūno cukuru ar kanēli, pievieno izkausētu 
sviestu, vēlreiz izmaisi. 

4.Samaisi glazūras krēmu (krēmsieram jābūt istabas temperatūrā, arī sviestam jābūt mīkstam): sakul 
krēmsieru kopā ar sviestu, līdz veidojas viendabīga masa, pievieno pūdercukuru un vaniļu, vēlreiz sakul. 

5.Laicīgi sakarsē cepeškrāsni līdz 200°C. Sagatavo cepamo formu ar augstām malām, to bagātīgi iesmērējot 
ar sviestu. Formai vajadzētu būt tik lielai, lai tajā varētu ielikt 12 kanēļmaizītes ar apmēram 3 cm attālumu vienai 
no otras. Maizītes cepoties pūtīsies un viegli piespiedīsies viena pie otras. 

6.Kad mīkla uzrūgusi (apjoms palielinājies vismaz divas reizes), veido bulciņas. Ar miltainām rokām uz ar 
miltiem apbērtas darba virsmas liec mīklu, ar mīklas rulli izveido plakanu taisnstūri apmēram 30 x 40 cm lielu un 5 
mm biezu. Mīklas taisnstūri apklāj ar kanēļa cukura masu, to vienmērīgi izlīdzinot, atstājot brīvu tālāko un garāko 
taisnstūra malu. 

7.Garenvirzienā, sākot ar tuvāko malu, cieši sarullē ruleti, tālāko brīvo malu piespiežot, lai netinas vaļā. Jātin 
pēc iespējas ciešāk, lai cepoties bulciņas nezaudētu formu. 

8.Noliec ruleti tā, lai šuve atrastos apakšā. Nākamais solis ir ruletes sagriešana šķēlēs jeb bulciņās, būtu 
jāsanāk 12 bulciņām. Visvieglāk to izdarīt ar zobu diegu, kuram nav pievienotas nekādas aromvielas. Diegu 
pabīda zem ruletes un, saliekot krusteniski un savelkot, pārgriež mīklu, veidojoties perfektam griezumam. Ja griez 
ar nazi, raugies, lai tas būtu pēc iespējas plānāks un asāks. 

9.Saliec maizītes sagatavotajā cepamajā formā, apsedz ar dvielīti un ļauj tām atpūsties 30 minūtes, līdz tās 
atkal viegli uzrūgušas un uzpūtušās. Liec maizītes karstā cepeškrāsnī un cep 18 - 25 minūtes, līdz gatavas un 
zeltainas. Iesprausts koka skaliņš laukā nāk tīrs, bez mīklas pielipumiem. Ļoti svarīgi maizītes nepārcept, lai tās 
nebūtu sausas. Gatavu maizīšu pazīme ir ne tikai zeltainā krāsa, bet arī uzvārījies, burbuļojošs kanēļa pildījums. 

10.Kad maizītes gatavas, tās izņem no krāsns, ļauj 2 minūtes pastāvēt, pēc tam apsmērē ar sagatavoto 
glazūru. Pasniedz siltas. 

Ance Buličeva 8.a

Horoskops 2022.gadam

Ir jau pienācis janvāris, kad cilvēki atskatās uz paveikto aizgājušajā gadā un sāk veidot 
plānus Jaunajam gadam. Šis ir arī laiks, kad cilvēki vēlas uzzināt, ko katras horoskopa zīmes 
pārstāvjus sagaida 2022.gadā. Un pat tie, kuri netic horoskopiem, tā mēdz būt ļoti izklaidējoša 
lasāmviela un pamats jokiem.

Auns
2022. gadā Aunam vajadzēs izmantot visu savu potenciālu uz pilnu jaudu. Šis gads Auniem var būt īpaši 

veiksmīgs ne tikai personības attīstības ziņā. Šis ir piemērots laiks, lai sāktu savu biznesu vai noteiktu sev jaunu 
mērķi dzīvē. Runa ir par sapni, vai kādu globālu ideju, kuru nevar sasniegt pāris mēnešos. 2022.gada pirmā puse 
šajā ziņā radikāli atšķirsies no otrās. Biežāk skatieties apkārt, bet nenovērsiet uzmanību no novirzieniem, kas jums 
šķiet vissvarīgākie. Kontrolējiet savas emocijas un iemācieties piekāpties citiem, jo, kā mēs visi zinām, Auns ir ļoti 
spītīga zīme.

Vērsis
Pagājušais gads Vērsim nebija no vieglākajiem, tāpēc 2022.gads būs atpūtas un mērenu sasniegumu laiks. 

Tagad jūs pats nevēlaties noteikt sev augstu latiņu. Iespēju būs daudz, taču noteikti nav jāsteidzas tās realizēt. 
Vērsim, kam ir savs bizness, šis gads būs vienkārši ideāls. Tas neprasa daudz pūļu no jums, viss notiks pēc 
plāniem. Protams, ir iespējamas grūtības, taču, paļaujoties uz intuīciju, Vērsis pieņems pareizo lēmumu.

Dvīņi
2022.gadā veiksme Dvīņiem var smaidīt radošumā un veco attiecību stiprināšanā. Dvīņiem ir atvērtas jaunas 

iespējas, kas var izrādīties ļoti veiksmīgas. Visiem Dvīņiem šogad jābūt optimistiskākiem, vairāk jābauda dzīve, 
jāplāno sava nākotne, jāpavada vairāk laika kopā ar saviem mīļajiem, ar vecajiem draugiem. Ir pienācis laiks 
Dvīņiem ņemt lietas savās rokās un pārtraukt cerēt uz iespēju. 2022.gadā tukši strīdi un pārsteidzīgas darbības 
būs liekas. Lai gūtu panākumus, Dvīņiem nepieciešama enerģija, apņēmība un dziņa virzīties uz priekšu.

Vēzis
Vēzi 2022.gadā kavēs paša šaubas, pastāvīga mērķu un vēlmju maiņa. Bet tas nepavisam nenozīmē, ka gads 

viņam būs neveiksmīgs, jo viņa radošais potenciāls būs vislabākais! Viņa ambīcijām nebūs robežu, vēža vēlme 
attīstīties jaunos virzienos būs ļoti liela. Tātad, ja Vēzis vēlas gūt panākumus 2022.gadā, pietiek ar to, ka viņš 
savāc savu gribu dūrē un kļūst organizētāks, neskatoties uz apstākļiem.

Lauva
Lauvai 2022.gads būs laimīgs, kaut arī ne pats mierīgākais gads. Emocijas Lauvu pārņems, burtiski plosot 

viņu starp vēlmi atstāt visu tā, kā ir, un vēlmi izmēģināt kaut ko jaunu. Šī pretrunīgā sajūta pavadīs Lauvu visās 
dzīves jomās - no darba un biznesa līdz mīlestībai. Ūdens Tīģera gads šai Zodiaka zīmei piešķirs unikālu iespēju 
izmēģināt kaut ko jaunu, identificēt tā stiprās un vājās puses un atrast jaunu hobiju. Visa 2022.gada pirmā puse 
paies mierīgi un pārliecinoši, lielisks laiks savu mērķu sasniegšanai. Lauvai pietiks vēlmes strādāt, neatlaidības un 
pašapziņas, lai laika gaitā viņš ar savām pūlēm uzvarētu jebkuru virsotni.

Jaunava
Jaunavai Ūdens Tīģera gads solās būt veiksmīgs. Uzticība, neatkarība un atjautība, tās ir iezīmes, kas 

raksturīgas šai zodiaka zīmei 2022.gadā, pateicoties tam, viss, ko viņa apņemas, viņai būs viegli. Jaunavai 2022.
gads ir lielisks laiks ne tikai darbam un biznesam, bet arī personīgai dzīvei, āra aktivitātēm un ceļojumiem. Jebkuri 
Jaunavas plāni tiks realizēti, ja Jaunava visu izplānos pareizi un apkārtējie paši pie viņas ķersies klāt, pateicoties 
tam, viņa varēs iegūt jaunas paziņas. Tiesa, tuvojoties gada beigām situācija nedaudz mainīsies, un atvieglojuma 
vietu ieņems vajadzība smagi strādāt, lai sasniegtu izvirzītos mērķus. Šajā periodā, lai gūtu panākumus, Jaunavai 
būs jāparāda maksimāla centība, spēks un stingrība. Pārejot visas grūtības, Jaunavas varēs izelpot un nopelnīt 
sava smagā darba augļus.
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Filmu vakari skolā izpaliek, bet mājās tie turpinās.  
Filmu ieteikumi šim mēnesim Svari

Svariem 2022.gads ir piepildīts ar grūtībām un raizēm, taču kopumā gads viņiem solās būt produktīvs. Gada 
sākumā Svari būs enerģiski, patstāvīgāki un atjautīgāki, kas viņiem palīdzēs gūt panākumus. Ja Svari nesavaldīs 
savas emocijas, tās viņus saplēsīs, kas var izraisīt konfliktus ar citiem. Kādā brīdī Svari var nogurt no emociju 
spiediena un padoties, tādā gadījumā šī zodiaka zīme būtu jāatstāj vienatnē ar viņa domām, un tikai tad viņi 
pieņems pareizo lēmumu. 2022.gadā šai Zodiaka zīmei būs biežāk jāatpūtina nervi, lai novērstu negaidītus nervu 
sabrukumus. Jau vasaras vidū viņiem sāksies daudz klusāks periods, kad veiksme sekos viņiem visur. Svari 
veiksmīgi pabeigs visu iesākto, galvenais ir nepalaist garām šo laiku un simtprocentīgi izmantot visas iespējas, ko 
liktenis piedāvās!

Skorpions
2022.gadā Skorpioniem nevajadzētu uztraukties par krasām izmaiņām, viņu progress pa karjeras kāpnēm būs 

stabils un nemainīgs, bez kritieniem. Gada beigās Skorpions redzēs sava darba augļus. Šīs zīmes darbā ne viss 
tiks dots viegli un ar pirmo reizi, jums būs smagi jāstrādā, taču, neskatoties uz nelielajām grūtībām, Tīģera gads 
Skorpionam būs ļoti veiksmīgs. Skorpioniem ģimenes dzīvē 2022.gadā būs nelielas problēmas un pārpratumi, tas 
nebūs gluds. Ģimenes konfliktu cēlonis būs Skorpiona spēcīgā nodarbinātība. 

Strēlnieks
Strēlnieka panākumu atslēga 2022.gadā ir prātīgs skatījums uz dzīvi. Šis ir lielisks laiks, lai sakārtotu savas 

domas un plānus un noteiktu prioritātes. Naudas jautājumos, biznesā un karjerā Strēlniekam vajadzētu izvairīties 
no sasteigtiem lēmumiem. Šīs zodiaka zīmes spēks un panākumi jaunajā gadā balstās uz rūpīgu pārdomāšanu un 
jebkuras viņu darbības plānošanu. Ir vērts atzīmēt, ka Ūdens Tīģera gadā strēlniekiem jāpievērš īpaša uzmanība 
savai veselībai un viņiem vēlams veikt visaptverošu veselības pārbaudi.

Mežāzis
Mežāzis beidzot izvilks savu laimīgo biļeti 2022.gadā! Gads šai zodiaka zīmei atnesīs dzīvību darbos un daudz 

pozitīva. Mežāža horoskops sola, ka viņu gaida saziņa, iepazīšanās ar jauniem cilvēkiem, apkārtējos pievilks 
gaišais un gaišais Mežāzis. 2022.gadā Mežāža dzīve solās būt notikumiem bagāta un rosīga. 2022.gadā tādas 
Mežāža īpašības kā neatlaidība,spēja iet uz izvirzīto mērķi nepaliks nepamanītas. Ar savu neatlaidību Mežāzis 
varēs sākt jaunus projektus, kas izrādīsies veiksmīgi un ienesīgi.

 Ūdensvīrs
2022.gada Ūdensvīra horoskops sniedz visas iespējas, lai viņš varētu parādīt savu harizmu un līdera spējas. 

Viņa sabiedriskums un vieglums palīdzēs viņam 2022.gadā satikt jaunus draugus un iegūt noderīgus sakarus, kas 
viņam nākotnē pavērs jaunas durvis un iespējas. Viņa vieglumu, sabiedriskumu un harizmu būs grūti nepamanīt. 
Pateicoties tam, vientuļo Ūdensvīru gaida neaizmirstamas sajūtas, kas sagrozīs galvu. Ūdens Tīģera gads 
Ūdensvīriem būs ļoti auglīgs, 2022.gads ir lielisks laiks darbam, biznesam. Bet ir vērts atzīmēt, ka Ūdensvīram 
nāksies piebremzēt ar savu impulsivitāti un pārmērīgo vēlmi visu kontrolēt, jo tas prasa daudz enerģijas, kas 
Ūdensvīriem būs ļoti noderīga šajā jau tā emocionālajā gadā.

Zivis
2022.gadā beidzot piepildīs savus sapņus reālajā dzīvē. Attiecībā uz zivīm 2022.gads būs piepildīts ar 

piedzīvojumiem un azartu. Šīs zodiaka zīmes pārstāvjiem vissvarīgākais ir nezaudēt enerģiju un virzīt enerģiju 
pareizajā virzienā, un tad lietas tieksies uz augšu. Labākais laiks uzņēmējdarbības uzsākšanai ir 2022.gada pirmā 
puse, šajā laikā zivis būs īpaši mērķtiecīgas un pilnas ar jaunām idejām un koncepcijām. Astrologi iesaka Zivīm 
2022.gadā būt uzmanīgākām un sašaurināt kontaktu loku, atstāt tuvumā uzticamus cilvēkus. 
 
Lai laimīgs un veiksmīgs Jaunais gads! 

Anete Porcika 11.a

Domāju, ikvienam no mums pietrūkst skolā veidotie filmu vakari, kad pirms pandēmijas kā 
viens vesels varējām kopā sasēsties uz aulas aukstās grīdas un, ietinušies plediņos, skatīties 
leģendārās latviešu pašveidotās filmas. Lai arī pirmo reizi šāds pasākums tika veidots 
2020/2021. mācību gadā, tas vēl joprojām ir palicis mūsu atmiņās un vēlas kļūt par vienu no 
šīs skolas jaunajām tradīcijām. Tādēļ esam nolēmuši, ka ļausim šai tradīcijai augts nedaudz 
neierastākā un patstāvīgākā veidā. Sajā avīzes lapā varat iepazīties ar jaunām, aktuālām, 
dažādām un populārām filmām, kuras var izbaudīt ikviens.

FANTĀZIJA/KATASTROFA/PIEDZĪVOJUMS ar nelielu humora piegaršu

Komēdija/Katastrofa, Pasaules gala un kosmosa cinītājiem 
Neskaties augšup (Don’t Look Up) :  

 
Keita Dibjaska (Dženifera Lorensa), astronomijas studente, un viņas profesors doktors Rendāls 
Mindijs (Leonardo Di Kaprio) atklāj apbrīnojamu komētu, kas riņķo ap Saules sistēmu. Problēma: 
tas atrodas tiešā sadursmes kursā ar Zemi. Otra problēma? Šķiet, ka tas nevienu īsti neinteresē. 
Izrādās, ka cilvēces brīdināšana par planētu slepkavu Everesta kalna lielumā ir mazsvarīga…

Fantāzija/Komēdija, Stranger Things un klasiku faniem 
Spoku mednieki : Viņā pusē. 

 
 
Kad vientuļā māte un viņas divi bērni pārceļas uz jaunu pilsētu, viņi drīz atklāj, ka viņiem ir saikne ar 
oriģinālajiem Spoku medniekiem un vectēva atstāto slepeno mantojumu.

Asa sižeta/Piedzīvojums/Komēdija, kustonīšu mīlētājiem  
Zirnekļu cilvēks: Tālu no mājām (Spider-Man: No Way Home): 

 
Pirmo reizi Zirnekļcilvēka kino vēsturē tiek atklāta mūsu draudzīgā apkaimes varoņa identitāte, 
tādējādi viņa supervaroņa pienākumi nonāk pretrunā ar viņa parasto dzīvi, pakļaujot riskam tos, 
kas viņam rūp visvairāk. Kad viņš lūdz Doktora Streindžu palīdzību, lai atjaunotu savu noslēpumu, 
burvestība viņu pasaulē izrauj caurumu, atbrīvojot visspēcīgākos ļaundarus, kuri jebkad ir cīnījušies 
ar Zirnekļcilvēku jebkurā Visumā. Tagad Pēterim būs jāpārvar viņa līdz šim lielākais izaicinājums, 
kas ne tikai uz visiem laikiem mainīs viņa paša nākotni.
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Muzikāls/Animācija, burvestību un tradīciju cienītājiem 
Encanto: 

“ 
Madrigals” ir neparasta ģimene, kas dzīvo paslēpusies Kolumbijas kalnos apburošā vietā, ko sauc 
par Encanto. Encanto burvība ir svētījusi ikvienu ģimenes bērnu ar unikālu dāvanu — katru bērnu, 
izņemot Mirabelu. Tomēr drīz viņa var kļūt par madrigālu pēdējo cerību, kad viņā atklāj, ka burvība, 
kas ieskauj Encanto, tagad ir apdraudēta.

Drāma/Piedzīvojums, grāmatu cienītājiem 
A Mouthful of Air: 

 
Bestselleru autores Džūlijas Deivisas grāmatas ir veltītas bērnības baiļu atraisīšanai, taču viņai vēl 
nav jāatklāj tumšais noslēpums, kas ir vajājis viņas dzīvi. Tomēr, kad piedzimst viņas otrais bērns, 
notiek notikumi, kas izceļ šo noslēpumu priekšplānā.

Šausmu/ Trilleris, baisākiem pēcskolas vakariem 
 
Šausmu/Trilleris, Eda un Lorēnas Vorenu mīļotājiem: 
The Conjuring : The Devil Made Me Do It (3 daļa): 

 
Šī filma atklāj vēsu stāstu par teroru, slepkavībām un nezināmu ļaunumu, kas šokēja pat 
pieredzējušus reālās dzīves paranormālo notikumu izmeklētājus Edu un Lorēnu Vorenus. Viena no 
sensacionālākajām lietām, ko viņi izmeklējuši - cīņu par jauna zēna dvēseli, kas aizved līdz pirmam 
notikumam ASV vēsturē, kad slepkavībā aizdomās turamais uzskata, ka nozieguma vainā vainojams 
ir kas demonisks.

Šausmu/Piedzīvojums, atjautīgiem cienītājiem 
Escape Room - Tournament of champions (Izlaušanās spēle) : 

 
Escape Room: Tournament of Champions ir kases hitu psiholoģiskā trillera turpinājums, kas 
sabiedēja skatītājus visā pasaulē. Šajā daļā seši cilvēki neapzināti nonāk ieslodzīti citā bēgšanas 
istabu sērijā, lēnām atklājot, kas viņiem ir kopīgs, lai izdzīvotu... un atklājot, ka viņi visi jau ir spēlējuši 
šo spēli.

MUZIKĀLS/ROMANTIKA/DRĀMA  arī tiem, kas iecienījuši animāciju filmas
Muzikāls/Romantika, atjaunoto un aizmirsto filmu cienītājiem 

Kaut kas tuvojas: Vestsaidas stāsts — īpašs izdevums 20./20 (West Side Story 2021): 
 
Mīlestība no pirmā acu uzmetiena pārsteidz, kad jaunais Tonijs pamana Mariju vidusskolas 
deju pasākumā, 1957. gadā, Ņujorkā. Viņu plaukstošā romantika palīdz uzkurināt uguni starp 
karojošajiem Jets un Sharks — divām konkurējošām bandām, kas sacenšas par kontroli pār ielām.

Šausmu/Mistērija, detektīvs 
Nesvētais (The Unholy): 

Nesvētais seko Alisei, jaunai meitenei ar dzirdes traucējumiem, kura pēc Jaunavas Marijas it kā 
apciemojuma spēj neizskaidrojami dzirdēt, runāt un dziedināt slimos. Kad runa izplatās un cilvēki 
no tuvienes un tālienes pulcējas, lai redzētu viņas brīnumus, apkaunotais žurnālists (Džefrijs Dīns 
Morgans), cerot atdzīvināt savu karjeru, apmeklē mazo Jaunanglijas pilsētiņu, lai veiktu izmeklēšanu. 
Kad visapkārt sāk notikt šausminoši notikumi, viņš sāk apšaubīt, vai šīs parādības ir Jaunavas 
Marijas darbi vai kas daudz draudīgāks.

Latviešu pašmāju kino 

Komēdija/Jaunieši: 
Tizlenes (Lame-os) 

 
Ir 1999. gads, trīs devītās klases skolnieces Sarmīte, Sveta un Katrīna ir nogurušas no ņirgāšanās 
un tiek uzskatītas par galīgi neveselām. Viņas nolemj mainīt savu dzīvi un kļūt par populārākajām 
meitenēm skolā līdz devītās klases izlaidumam. Iedvesmojoties no filmām un TV, draudzenes 
sastāda plānu — vienīgais risinājums ir izlaiduma randiņos iesaukt klases stilīgākos puišus. Tomēr 
viņu absurdie un fantāziju iedvesmotie plāni nedarbojas un gandrīz iznīcina īstu draudzību.

Drāma 
Bedre ( The pit) : 

 
Filma “Bedre” veidota pēc Janas Egles stāstu motīviem. Tās centrā ir desmitgadīgais Markuss, 
kuram jāpielāgojas jaunajai dzīvei laukos pie omes. Pēc incidenta ar kaimiņu meiteni Emīliju ciema 
iedzīvotāji uz zēnu sāk lūkoties ar neiecietību un aizdomām, līdz nejaušības rezultātā viņš atrod 
patvērumu pie noslēpumainā vientuļnieka Jūrnieka, kurš dzīvo meža nomalē.

Padalies ar sevis noskatīto filmu savā Instagram kontā un ietago @lv1g kontu.

Madara Derkēvica 11.a
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Madara Derkēvica 11.a
Maketu veidoja Paula Magazeina 11.b


