




Skola jau nesastāv tikai no skolēniem, 

mēs esam tie, kas nāks un ies, skola ir 

tikai daļa mūsu dzīves, bet ir cilvēki, 

kuriem visa dzīve jāpavada skolā. Būtu 

nespējami iedomāties savu ikdienu bez 

skolotājiem, un bieži vien viņu darbu 

uztveram kā pašsaprotamu, tieši tāpēc 

ir ļoti svarīgi vismaz vienu dienu gadā
veltīt viņiem īpašu uzmanību. Tā ir 

diena, kad ļaujam skolotājiem atpūsties. 

Šogad ļāvām skolotājiem doties 

ceļojumā laikā, izdejoties pie 20. un 21. 

gs mūzikas, uzspēlēt savas bērnības 

spēles un vienkārši apsēsties un iedzert 

rīta kafiju dzīvās mūzikas pavadījumā, 

kamēr paši vadījām stundas saviem 

skolas biedriem. Skolotāju diena ir 

lieliska iespēja mums paskatīties uz 

skolu skolotāja acīm un vēl vairāk 

novērtēt viņu milzīgo ieguldījumu 

skolēnos.



Katru gadu mūsu skolu pārādās daudz 

jaunas sejas, bet īpašu uzmanība ir pievērsta 

jauniem pro-ģimnāzistiem. 7.klašu skolēni 

pāriet uz jaunu skolu, kur pilnīgi viss viņiem 

ir svešs, tāpēc parlaments organizē ikgadēju 

pasākumu, lai palīdzētu jauniņajiem 

iejusties skolā. Šis pasākums parlamentam ir 

viens no mīļākiem, jo mums ir iespēja 

izpausties un iepazīt 7.klases skolēnus. Šī
gada tēma bija īpaši izvēlēta. Mūsu skolas 

vēsture ir sasitīta ar lazareti, tieši tāpēc 

izlēmām, kas šis būs lielisks iemesls, lai 

pārvēsrstu skolu par lazareti. Paši ļoti 

iejutamies lomās un kārtīgi nobiedējām 

7.klase, bet kopā arī pasmējāmies. Jauniņie i 

piņemti jaunajā skolā.



Šis ir svaīga nedēļa skolā. Parlamenta uzdevums ir ieviest 

patriotisma garu skolā un skolēnos. Tieši tāpēc visas nedēļas 

garumā organizējām dažādas aktivitātes strapbrīžos priekš 

skolēniem. Kopā dziedam latviešu dziesmas, izrotajam Latvijas 

kontūrkarti un svinam Latvijas dzimšanas dienu. Parlamentam ir  

savs īpašs veids kā nosvinēt dzimtenes dzimšanas dienu. Iedegtās 

sveces skolas logos, himnas nodziedāšana sveču gaismas pielietajā
aktu zālē un pats galvenais- kopā būšana. Tas raksturo mūsu 18. 

novembri, jo ik gadu mēs sanākam kopā, lai šo dienu- Latvijas 

dzimšanas dienu- svinētu kopā!



Decembris ir labdarības mēnesis mūsu skolā. Kad tuvojas gaišie un mīļie 

Ziemassvētki, mēs cenšamies izdarīt visu, lai palīdzēru kādam, kurš 

atrodas grūtā situācija. Šogad mēs palīdzējam «Iļģu» pansionātam. 

«Atver savu sirdi» ir labdaības koncerts ar kuru palīdzību mēs 

saziedojām naudu. Mēs izveidojam teātra priekšnesumu ar ko priecējam 

ikvienu skatītāju. Sanākot kopā, mēs visi palīdzējam «Iļģu» pansionāta 

iemītniekiem justies īpašiem un mīlētiem šajos svētkos. Kā arī katra 

klase sagatavo dažas dāvaniņas, kuras 

pēc tam paši aizveda un uzdāvinam.



Valentīndiena ir mīlestības diena, un 

parlaments cenšas palīdzēt dalīties šajā
mīlestībā. Mēs izveidojām rožu pastu, 

kur cilvēks varēja pasūtīt rozi ar skaistu 

dziesmu priekš savas otrās pusītes. 

Tomēr dalījāmies šaja dienā arī ar 

novēlējumiem un sarkanām bučām uz 

vaigiem, kad filmējam video par 

Valentīndienu.



Mūsu skolā jau tradīcija ir Koru Karu pasākums, ko rīkojam 

mēs, skolēnu Parlaments. Šogad, pasākums svinnēja savu 10, 

jubilejas gadu ar grupas “Prāta Vētra” dziesmām. Piedalījās 

visas klases pasākumā ar visdažādākajiem priekšnesumiem, 

varēja redzēt gan pašgatavotas laivas, gan mīlas stāstu uz 

skatuves, gan arī ieskatīties nākotnē bija iespējam. Šī gada 

pasākuma goda viesis bija Renārs Kaupers, kurš arī bija viens no 

žūrijas pārstāvjiem. Līdz pasākumam izveidojām 8 video, ko 

publicējām skolas sociālajos tīklos un bijām “Rietumu Radio”, 

kur iepazīstinājām ar Koru Kariem. Pieprasījuma dēļ bija 

iespējams visu pasākumu un apbalvošanas ceremoniju redzēt 

skolas Facebook lapā (tiešraidē) un šobrīd vēl arī video ir 

pieejams Facebook lapā. Protams, pasākuma norisi ļoti 

iespaidoja piesaistīto sponsoru atbalsts un šogad varējām lepoties 

ar 21 sponsoriem. Pasākums izdevās un kā katru gadu 

svarīgākais bija emocijas, ko dalībnieki un skatītāji guva 

pasākuma laikā un brīži, kas saliedē klases un paliks mums 

katram atmiņās vēl vairākus gadus.





Ideja par skolas atribūtiku aizsākās pagaišo mācību 

gadu vienam skolēnam, rakstot zinātniski pētniecisko 

darbu. Tā šī ideja tika realizēta, un nesen tika pārdoti 

pirmie džempei. Tagad jau ir pārdotas vairāk neka 80 

džemper, un tie vēljoprojām tiek pasūtīti. Tā kā tuvojas 

Latvijas dzimšanas diena, tika izlemts pievienot 

Austras koku, lai ieviestu patriotisku akcentu skolas 

džemperī. Nākotnē tiek plānots paplašināt izvēli ar 

papildus krāsām un citām atributikām. 



Jau divdesmit vienu gadu, ģimnāzijā darbojās skolas avīze 

“Kliedziens”. Visa gada garumā tiek izdoti vairākas avīzes, 

tai skaitā speciālizlaidumi, kuru mērķis ir atspoguļot skolas 

dzīvi.Avīzes tapšanā aktīvi darbojās skolēni, kas arī turpina 

šo avīzes pamatmērķi.Skolas absolventi, skolas biedru 

neparastie hobiji, skolas vide un nākotnes studēšanas 

iespējas, arī kāds problēmjautājums, kas tiek apskatīts no 

skolēna, skolotāja un absolventa skata punkta. Avīzes 

kopīga veidošana dod iespēju rast savus domubiedrus, 

attīstīt kā korespondentu, tā maketētāju prasmes, gan kā
vieta, kur satikties skolēnu tagadnei ar absolventu atmiņu 

stāstiem.



Sporta sektots ir skolas sporta sirds, 

bez šī sektora Liepājas Valsts 

1.ģimnāzijā ikkatru mēnesi nevarētu 

dzirdēt bumbu sitienus, atbalstītāju 

saucienus. Sporta sektors skolā rīko 

visus ar sportu saistītos pasākumus, un 

domā jaunas sporta pasākumu idejas. 

Lai arī šajā 2017./2018. mācīu gadā
sektorā darbojas maz cilvēku, tie tomēr 

spēj noturēt pasākumu latiņu, pat 

veidojot ko jaunu un nekad nebijušu. 

Sporta sektors Liepājas Valsts 

1.ģimnāzijā organizē vairākas sporta 

dienas, kurās ik gadu rodas jauni 

uzdevumi, pamatskolas un vidusskolas 

basketbola, florbola un volejbola, un 

futbola čempionātus, kā arī sacensības 

badmintonā.



Vienotības skrējiens




