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SIRBMEVON

KLIEDZIENS

Alise Anspaka
'' 7.klašu iesvētības - Cirka pasaule ''
Arī jaunie proğimnāzisti tika iemērkti ģimnāzijas svētajos ūdeņos un atzīti kā vieni no mums. Šogad septīto
uzdevums bija pārvarēt cirka aizkulišu tumšos noslēpumus. Jaunpienācējiem bija jāpierāda sava spēja nest
ģimnāzijas vārdu ar atbildību, godu, vienotību un lepnumu, veicot dažādus uzdevumus, ko veidojuši mīmi,
klauni un visādi cirka dzīvnieki. Uzdevumi bija daž ne dažādi, sākot ar cirka spēli un iešanu pa virvi un beidzot ar
escape room mīklām. Jāsaka, septītie mūs pārsteidza ar savu dažādo raksturu miksli. Jaunie mūsējie ar visu galā
tika godam un aiz ģimnāzijas vārtiem neviens nepalika! Esiet sveicināti septītie savās jaunajās mājās!

Aiva Tālberga
'' 10.klašu fukši - 13.Saeimas vēlēšanas ''
Ja parasti viesiem ir iespēja vērtēt pie varas esošos, tad šoreiz pie varas esošajiem bija iespēja vērot un pārbaudīt
visus citus. Šogad, veidojot fukšus, 12.klašu skolēni izdomāja dažādus uzdevumus un pārbaudīja ģimnāzijas
10.klases, lai redzētu cik tās saliedētas, attapīgas un garā spēcīgas. Tēma - 13. Saeimas vēlēšanas. Pie katra
kontrolpunkta desmitos sagaidīja dažādu partiju politiķi, kuri bija sagatavojuši uzdevumu saistībā ar viņu partijas
saistīto nozari. Dažām klasēm kodu meklēšana, izkļūšana no escape room, mīklu risināšana un palaga apgriešana
uz otru pusi bez atļaujas sarunāties nesagādāja ne mazāko grūtību, tomēr citām nācās vairāk padomāt un likt
lietā visu komandas kopīgo spēku. Mēs, divpadsmitie, varam sacīt - jo saliedētāki un draudzīgāki būsiet, jo foršāka
Jums, desmitie, būs vidusskola. Lai interesanti un neaizmirstami nākamie trīs gadi!

Alise Dženifera Gudēna
'' Skolotāju diena - 80 minūtēs apkārt zemeslodei ''
Būt ceļā garā, mežā biezā, kalnā augstā, jūrā dziļā.
Kā jau katru gadu, arī šoreiz mūsu skolotājiem viņu īpašajā dienā tika sarīkots kas interesants. Tieši
mirklīti pirms Latvijas lielajiem svētkiem viņiem bija iespēja apceļot pasauli 80 minūtēs, redzēt un
izdzīvot tās zināmākās un neparastākās vietas. No Austrālijas džungļiem un Parīzes kafejnīcām līdz pat
Amerikas koledžas beerpong ballītei. Kad dažādās kultūtas tika kaut nedaudz nogaršotas, bija laiks
doties mājās. Tomēr ar to jau arī pietiek, jo kā mēs zinām - laime ir tepat.

Līga Tālberga
'' Laiks nekur nepazūd 2018 ''
Septembris – dzejas dienu mēnesis. Šogad 11.septembrī, Raiņa dzimšanas dienā, ceļu pie lasītājiem
sāka 8. mūsu radošo darbu krājums „Laiks nekur nepazūd”.
Kas ir astoņi? Tas ir kliņģeris, brilles, caur kurām skatīties uz pasauli, varbūt tās ir vilciena sliedes, kas
riņķo pa noteiktu trajektoriju, varbūt tā ir bezgalības zīme, kas simbolizē laiku, telpu, atdzimšanu. Arī
Latvijas simtgades grafisko zīmi veido cipars 100 ar integrētu bezgalības simbolu – nepārtrauktu
jaunradīšanas ciklu. Tas nozīmē, ka mūsu krājumam ir dzīvotspēja. Būs devītais, desmitais…
Šī krājuma tapšana ir bijusi īpaši interesanta, jo tas veidots citādi, nekā tas bija iepriekš. Šoreiz
vispirms nebija vārds, bet zīmējums. Zīmējums, kas rosināja raisīties vārdiem. Krājumā pārstāvēta
gan dzeja, gan proza. Atšķirībā no iepriekšējām krājuma vaļā vēršanas reizēm darbus lasīja skolotāji,
kas ikdienā māca matemātiku, bioloģiju, ķīmiju, fiziku u. c. mācību priekšmetus.
Pasākuma noslēgumā tika aizsākts bezgalīgais dzejolis, kura tapšanā piedalījās visi ģimnāzisti.
Dzejolis sākas ar vārdiem:

„Es esmu šeit un tagad
Un citur es negribu būt..”
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1. Kas ir pirmais ko atceries,
dzirdot ğimnāzijas vārdu?
Lai cik vienkārši tas būtu, bet vidusskola. Tikai tagad sapratu, cik
tiešām labi šie gadi bija, un tas nav
tikai teiciens, ko kāds ir izdomājis.
2. Kuras skolas piedāvātās
iespējas neizmantošanu nožēlo?
Man liekas, ka es varu teikt, ka
izmantoju visas iespējas un paliku pie
tām, kuras man patika - avīze,
parlaments. Tomēr mazliet nožēloju,
ka nepaliku ilgāk debašu pulciņā. Es
iesaku katram būt
daļai no skolas
radošajiem
cilvēkiem,
jo tā ir
kā ģimene
skolā
un tiek
piedāvāts tik
daudz iespēju, kas
Tevi attīsta.

3. Kādus knifiņus
izmantoji, lai pelnītu labas
atzīmes? Tikai godīgi.
Ja godīgi, tad vislabākā un ātrākā
ierīce ir telefons, protams, arī dažādi
špikeru veidi, bet tos negribu atklāt, ja
nu kāds izmanto un skolotāji šo lasīs.
Bet nu visvieglāk ir neaiziet uz
kontroldarbu, uzzināt no
klasesbiedriem un
paralēlklasesbiedriem, kādi bija
uzdevumi un kas jāzina. Bet
tas jau nav godīgi pret skolotājiem, tāpēc tā darīt
nevajag. ;)

13.KLASE
INTERVIJA AR 2018.GADA SKOLAS ABSOLVENTI ALEKSU KAĻĶI

4. Kur un ko mācies šobrīd?

Tagad esmu Spānijā, diezgan mazā
pilsētiņā, netālu no Valensijas. Es
studēju restorānu menedžmentu un
gastronomiju.
5. Vai savu tālāko izvēli zināji
skaidri uzreiz pēc vidusskolas?
Jā, es esmu tas retais gadījums,
kurš jau gadu iepriekš zināja, ko grib
darīt un jau pusgadu pirms
pabeigšanas zināju skolu.
6. Kā Tavu izvēli uztvēra ğimene un
draugi?
Manuprāt, visi atbalstīja uz visiem
100, protams, ģimenei bija grūti
apzināties, ka būšu tik tālu no mājām.
Man šķiet, ka draugi bija mazliet
šokā, kā es varu uzdrošināties
pārcelties uz svešu valsti ar svešu
valodu, bet visi bija priecīgi un lepni
par manu izvēli. Es iesaku visiem,
kuriem ir iespēja mācīties ārzemēs, to
darīt. Ir grūti, bet pieredze ir
neaprakstāma.
7. Kas ir mainījies, mācoties
ārzemēs?
Pirmais ir tas, ka sāku pamanīt, ka
vairs nedomāju latviski, bet gan
angliski - visu laiku. Otrais, ka visu
laiku ir jāpamet sava komforta zona,
jo blakus
vairāk
nav

cilvēku, ko pazīsti, nav draugu, ģimenes,
ir svešinieki, bet šiem svešiniekiem ir
tieši tāda pati sajūta un situācija, tas
palīdz vieglāk veidot attiecības,
iegūt jaunus draugus.
Tomēr neesmu
vēl ieguvusi
sev šeit
reālus
draugus,
nav
tik
viegli.
Trešais,
tā kā man
ir jāapgūst
jauna valoda
gada laikā, tas ir
diezgan nogurdinoši, bet
man šī valoda ir visu laiku apkārt, tāpēc
ceru, ka nebūs tik grūti, kā šķiet tagad.
Kopumā es jūtu sevī izmaiņas uz labo
pusi, jo, esot tālu no mājām un mācoties,
esmu iemācījusies labāk plānot savu
laiku un nebaidīties iesākt sarunu
ar svešiem cilvēkiem, kā arī man šķiet,
ka tu mentāli pieaudz.
8. Vai esi tālu no sava bērnības
sapņa?
Nu kā uz to skatās, atceros, ka gribēju
saistīt savu dzīvi ar mākslu,
domāju, ka es varētu teikt, ka neesmu
nemaz tik tālu, jo veidoju un veidošu
nākotnē mākslu uz šķīvja ar ēdienu. Ja
māksla liek cilvēkam domāt vai iegūt
dažādas emocijas, tad es varu to izdarīt
ar ēdiena palīdzību.
9. Ko Tu novēlētu nākošajiem
absolventiem?

Nebaidīties no saviem lēmumiem,
izbaudīt ģimnāziju, kamēr vēl var, un
pats galvenais - atpūsties, jo
universitātē tam nebūs laika. ○
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A ČI V E K R U J
A JI T SI R K
Jāsāk ar to, ka lielai daļai
skolēnu ēdnīca ir vieta,
kur paēst, kā arī vieta,
kur izpildīt kādu
mājasdarbu vai vienkārši
papļāpāt ar draugiem.
Kā jau mums visiem ir
novērots, katru dienu,
katru starpbrīdi, bufetes
rinda stiepjas ārā pa
ēdnīcas durvīm. Bet.. viss
nav tik skaisti un rožaini,
kā tas izskatās. Tam
visam ir viens liels “bet”.
Pa skolu klīst baumas
vai arī patiesība, ka
skolas ēdiens ir kļuvis
negaršīgāks kā kādreiz.
Līdz ar pavāru maiņu, ir
mainījusies arī ēdiena
kvalitāte. Bet kāpēc tad
jaunieši, kā arī skolotāji
pusdieno skolas ēdnīcā,
ja jau ēdiens ir kļuvis
negaršīgs? No vienas
puses uz to skatoties,
gribētos teikt, ja gribās
ēst, tad ēst var visu, bet,
no otras puses uz to
skatoties, tad varbūt tās
tiešām ir tikai baumas
par ēdiena pasliktināto
kvalitāti? Pie
simtprocentīgi pareizas
atbildes te nevar tikt, jo
cik cilvēku, tik arī
viedokļu.
No daudziem ir dzirdēts,
ka arī to pašu ēdienu
cenas ir palielinājušās,
bet uzliktā porcija ir
samazinājusies.
Manuprāt, porcijas
uzliktais daudzums ir
atkarīgs no pavāres
garastāvokļa. Bet to arī
visprecīzāk varētu
noteikt dažādu cilvēku
viedokļu kopums:

SKOLAS ĒDNĪCA
Ē S T

V A I

N E Ē S T ?

Madlēna Meļķe
12.c
1. Salīdzini, kad bija garšīgāks ēdiens - šogad vai pagājušo gadu?
- Viennozīmīgi pagājušo gadu... tad, manuprāt, bija daudzkārt garšīgāk un kvalitatīvāk.
2. Ir kas tāds, ko vēlies ieteikt pavārēm?
- Lai vistiņu izcep kārtīgāk, lai nebūtu jēla, kā arī lielākas porcijas, nevis kā maziem cālīšiem.
3. Ja izvēle būtu ēst skolas ēdienu vai neēst visu dienu, ko tu izvēlētos?
- Laikam, ka neēst visu dienu, jo skolas ēdiens tiešām vairs nav pārāk garšīgs.
4. Daudzi mēdz teikt, ka pavārītes ir nelaipnas. Kas tavuprāt varētu uzlabot viņu dienu?
- Ja zēni vairāk uzsmaidītu, "pakoļītos". ;)

Kristers Briška
7.c
1. Cik bieži ēd skolas ēdnīcā?
- Katru dienu.
2. Tavs mīļākais ēdiens skolas ēdnīcā?
- Cepti kartupeļi un zemeņu rasēns.
3. Daudzi mēdz teikt, ka pavārītes ir nelaipnas. Kas tavuprāt varētu uzlabot viņu dienu?
- Ja pa kluso iedotu viņām papildus 10 centus.
4. Ir kas tāds, ko vēlies ieteikt pavārēm?
- Jā, lai skolā pārdod Sprite, jo savādāk gandrīz katru dienu jāiet uz Topu, bet, ja pārdotu skolā,
tad dzīve uzreiz būtu vieglāka.

Deniss Vilmanis
10.a
1. Cik bieži ēd skolas ēdnīcā?
- Apmēram divas reizes nedēļā, bet labāk izvēlos ēst Topā, jo tur ir garšīgāk un lētāk.
2. Tavs mīļākais ēdiens skolas ēdnīcā?
- Makaroni ar karbonādi un burkānu salātiem.
3. Ir kas tāds, ko vēlies ieteikt pavārēm?
- lai ir lētāk, jo cenas šobrīd nav atbilstošas ēdiena garšai.
4. Vai šī līdz šim ir sliktākā pieredze saistībā ar skolas ēdienu?
- Nav tā sliktākā vieta. Ēst jau var, bet neēdu ar baudu.
5. Daudzi mēdz teikt, ka pavārītes ir nelaipnas. Kas tavuprāt varētu uzlabot viņu dienu?
- Domāju, ka lielāka alga, jo kam tad nevajag vairāk naudas? Bet tā, lai ēdiena cenas gan
nepaceļas.
6. Ja izvēle būtu ēst skolas ēdienu vai neēst visu dienu, ko tu izvēlētos?
- Es bez ēdiena esmu kā pods bez vāciņa, tāpēc jau nekas cits neatliktu, kā vien ēst.

Apkopojot skolēnu viedokļus, varu secināt, ka jaunieši nav pārāk lielā sajūsmā par skolas ēdienu. Visi sūdzas, ka
cenas ir neatbilstošas viņu maciņu saturam. Spriežot pēc tiem jauniešu viedokļiem, kuri šajā skolā mācās jau
ilgāku laiku, var spriest, ka kādreiz porcijas ir bijušas lielākas, ēdiens lētāks un gardāks, bet nekad nevar aizmirst
par blakus esošo Topu, kur vienmēr var labi paēst :)
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AMERIKA - LAIMES ZEME?
Natālija Budžāne ir 10.c klases skolniece. Teoretiski mana klasesbiedrene, taču praktiski
šo gadu viņa pavada apmaiņas programmā Amerikā, ko organizē organizācija "Flex".
Visiem ir priešstats par amerikāņu dzīvi, bet vai tā tiešām ir tāda, kādu to rāda filmās?

1. Pastāsti kur tu esi un ko dari?
Esmu otrā pasaules malā, Amerikā,
Kolorādo štatā, nelielā pilsētiņā
Manitou Springs. Dzīvoju tādu pašu
parastu pusaudžu dzīvi kā mājās.
2. Kā tu nonāci līdz Amerikai /
domai par došanos uz Ameriku?
Amerika vienmēr ir bijis mans sapņu
galamērķis, un kad skolā noklausījos
prezentāciju par apmaiņas gadu tur,
zināju, ka noteikti gribu izmēģināt
savu veiksmi. Tālāk sekoja daudz
papīru, esejas, bet vistrakākais likās
gaidīšanas laiks līdz fināla atbildei
(apmēram 5 mēneši). Kad saņēmu
fināla e-pastu, ka esmu iekļuvusi
finālā un došos uz Ameriku, tam
nespēju noticēt, atceros sevi stāvam
skolas meiteņu tualetē,
nezinot, ko teikt,
ko darīt.
3. Pastāsti
par savu
viesğimeni.
Ar viesģimeni
man ir ļoti paveicies, un par
to pārliecinos katru
dienu. Ģimenē nu esam
4: es, māsa, kura ir tikai gadu jaunāka
par mani, mamma un tētis. Dīvaini
bija pašā sākumā, lidostā satikt pilnīgi
nezināmus cilvēkus, bet uztvert viņus
kā ģimeni, taču viņi ir ļoti
izpalīdzīgi un pretīmnākoši, tas palīdzēja ļoti ātri
iejusties. Viņi
izrāda interesi par Latviju
un mani, un
ļauj iepazīt
gan sevi, gan
Ameriku.

ALISE
ANSPAKA

4. Amerika ir tāda, kādu redzam to
filmās?

7. Ar ko mūsu skola atšķiras ar
tavu tagadējo skolu?

Ir lietas, kas noteikti ir kā filmās skolas gaiteņi, sporta zāles, vienvietīgi
galdi stundās, un skaļa telpa
pusdienlaikā. Ir izjūtams liels skolas
gars un sporta spēles ir populāra lieta.
Kad bija Homecoming week, redzēju
arī puišus ar tiem lielajiem plakātiem,
uz kuriem rakstīts "Will you go to prom
with me".

Atšķirības ir stundu sarakstā un
ilgumā. Katru dienu ir 4 stundas, un
atšķiras tikai 2 dienas, tā stundas
atkārtojas visu laiku. Patīkami bija
izvēlēties pašai
savu stundu
sarakstu.
Skolas
gars
šeit
noteikti
ir lielāks,
un domāju,ka
liela daļa no
tā ir tas, ka
sporta komandas ir
skolā, nevis
ārpus tās.

5. Kādas Amerikai raksturīgākās
lietas esi paspējusi izdarīt?
Esmu skolas karsējmeiteņu komandā,
ir forši atbalstīt skolu dažādos sporta
veidos. Vēl esmu piedzīvojusi
Homecoming week un Senior nights,
kā arī nesen biju haikot, kas ir ļoti
populāra lieta kalnainajā Kolorādo.
Tikko bija Halovīni, tā noteikti te ir
nozīmīgāka lieta, nekā Latvijā. Cilvēki
daudz vairāk pārğērbjas un dekorē
visu kas iespējams. Tulīt arī
piedzīvošu pirmās lielās karsēju
sacensības, Pateicības dienu un
Ziemassvētkus.
6. Vai bija lieta, kas tevī
izraisīja kultūršoku?
Nav lielu lietu, kas man izraisīja
šoku, bet mazi sīkumi pie kuriem
jāpierod. Piemēram, šeit vadīt auto
var no 16 gadiem un visās telpās
vienmēr ir auksts. Vēl es domāju, ka
šeit cilvēki ir naivāki kā Latvijā.
Vecāki brīžiem šķiet pārāk
paļaujas uz saviem bērniem un par daudz
cenšas viņus noturēt
pie savas rokas.
Brīžiem prasās tas
latviešu skarbums,
kas mums ir.

8. Vai jau pietrūkst
kaut kas no mājām un skolas?
Pietrūkst draugi un ģimene, tomēr
paliek tik labi, kad dzirdu, ka arī manis
pietrūkst. Vēl runāt latviešu valodā. Lai
gan ir pagājuši tikai 3 mēneši, jūtu ka ir
jāsāk piedomāt, kad runāju latviski.
Pietrūkst ģimnāzijas foršie pasākumi,
klase un skolotāja. Mājas ir mājas, un
tur viss ir zināms, bet noteikti
nenožēloju izmēģināt ko jaunu.
9. Ko tu ieteiktu tiem, kas vēlētos
piedzīvot šādu iespēju?
Tas prasa daudz emocionālo spēku
un ir jābūt atvērtam pret visu, bet šajā
ceļā var iepazīt tik daudz jaunu
cilvēku, iegūt vēl vienu ģimeni, dalīties
ar savu un iepazīt citu kultūru. Tas
noteikti ir tā vērts! ○
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ALISE
DŽENIFERA
GUDĒNA

Mūsdienu pasaulē vairs nav nekas ne-aktuālāks par vakardienas
jaunumiem. Katru dienu ir tik daudz svaigu notikumu, ziņu un
jaunumu, ka grūti izsekot visam līdz. Tomēr mēs, abas Alises,
centīsimies atrast un izcelt, mūsuprāt, nozīmīgākās un pēdējā
laika aktuālākās lietas.

ALISE
ANSPAKA

"Mans draugs - Mārtiņš Freimanis"
Viens no patriotisko svētku uzdevumiem ir godināt visus mūsu valsts lepnumus
un personības, un viens no tiem joprojām ir mūsu skolas izbijušais
skolotājs un aizvien popmūzikas spīdošā zvaigzne - Mārtiņš
Freimanis.
Šī gada augustā klajā nāca latviešu popmūzikas ekspertes,
Daigas Mazvērsītes grāmata "Mans draugs - Mārtiņš Freimanis". Šī grāmata stāsta par Mārtiņa piedzīvoto un izdzīvoto. Šeit atradīsi atbildi, kāpēc viņš bija tieši tāds, kāds bija,
kāds bija viņa noslēpums un lielā sāpe. Brīnišķīgs darbs, kurš
noteikti ir tavas uzmanības vērts. Zelta zvaigzne no mums!
"Bohemian Rhapsody"
Katram no mums ir savi uzskati un gaume gan filmās, gan stilā, gan ēdienā un arī
mūzikā, tomēr mēs nezinām gandrīz nevienu, kuram nepatiktu leģendārās grupas
Queen daiļrade.
Pavisam nesen, 2.novembrī, pirmizrādi piedzīvoja dokumentāla filma par visiem
zināmo grupu, tās līderi Frediju Merkuriju un viņu panākumiem, mūziku un
privāto dzīvi. Filma, protams, ir lielisks veids, kā uzzināt par Queen vēsturi un
redzēt daudziem nezināmus faktus, notikumus, tomēr vispatīkamākais - skatīties
labu filmu un reizē klausīties lielisku mūziku. 11/10!

Benji Knewman džemperi
Vēsā laikā silts džemperis noteikti ir mīļākais draugs, bet
nekas nevar būt labāks, ja tas vēl ir skaists! Viens no pašmāju zināmiem brandiem Benji Knewman, ko izveidojusi mūsu skolas absolvente Agnese Kleina, taisa tieši
tādus džemperīšus, kuri ne tikai lieliski iederās jebkura
gardrobē, bet arī liek pasmaidīt, izlasot jaukās un smieklīgās uzdrukas,

Ķirbītis
Godinot šos brīnišķīgos laika apstākļus, daudzi mūsu vidū pamanās saķert kādu
neaicinātu mikrobu. Lai no tā izvairītos, lieku jums rokās nevienu citu kā superīgo
ķirbīti! Šajā laikā ķirbis ir trends gastranomijas nozarē un burvīgas bruņas pret
nelūgtajiem viesiem. Ķirbis ir superīgs šķiedrvielu, vitamīnu, olbaltumvielu un
dzelzs avots. Viss kas vajadzīgs karam ar nejauceņiem. Lai labi garšo un uz veselību!
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K I T I J A S
S K A P I S
Tuvojoties lielajai dienai – Latvijas dzimšanas dienai,
mūsu sirdīs uzliesmo īsts patriotisma gars. Aukstajos
ŠOMĒNES MUMS PRIEKŠĀ
ziemas mēnešos varam apģērbties stilīgi un silti ar
STĀV LIELI SVĒTKI - LATVIJAS
mūsu pašmāju zīmola ‘’Cartiero’’ džemperīšiem ar
SIMTGADE. TĀ IR JĀGAIDA AR
uzrakstu ‘’Latvietis’’ vai ‘’Latviete’’.
PATRIOTISMU SIRDĪ VISU
Džemperīšus var lieliski kombinēt arī ar citām šobrīd
aktuālām lietām, piemēram, ar dzīvnieku rakstiem:
NOVEMBRI. BŪT APĢĒRBTAM
leoparda, zebras, tīģera, čūskas un krokodila.
PATRIOTISKĀS NOSKAŅĀS
Eksotisku dzīvnieku parasti
NENOZĪMĒ TIKAI PIESPRAUST
mums Latvijā nav vai arī
KARODZIŅU – TO VAR DARĪT
tie jau devušies ziemas
ARĪ STILĪGI.
miegā, bet šajā rudenī
tie ir atdzīvojušies.
Rakstus ir iespējams arī apvienot, kombinēt leoparda ar zebras rakstu u.c..
Šogad arī savu uzvaras gājienu svin rūtainais raksts. Rūtis ir dažāda
lieluma, ar dažādām krāsu kombinācijām, un rakstu var sastapt
gandrīz visur - mēteļos, biksēs, kreklos u.c.. Ja saka, ka melns
vienmēr ir modē, tad šosezon melno aizstāj brūnā krāsa. Piesātināts , tumšs un garšīgi šokolādīgs – tieši tāds brūnais tonis tagad ir modē. No brūnā nav jābaidās, pievienojot to savā
garderobē, savam tēlam piešķirsiet retro noskaņu.

Pavisam nesen ir iznākušas gan mūsu pašmāju, gan pasaules bestselleru autoru
grāmatas par modi. Viena no grāmatām ir latviešu modes dāmas Gunas Leiškalnes –
Rokas un Denisa Ševeļova grāmata ‘’STILS’’. Grāmatai ir jābūt katra modes
pazinēja un lietpratēja plauktā. Tajā ir viss, kas var noderēt gan ikdienā, gan
svētkos, viss, sākot no ikdienas etiķetes, līdz iziešanai uz sarkanā paklāja.
Grāmatā ir daudz iedvesmojošu fotogrāfiju, kas padara tās koptēlu vēl
pievilcīgāku un iedvesmojošāku. Vēl nesen grāmatu plauktos parādījās
amerikāņu modes un interjera blogeres Aimee Song otrā stila un
dzīvesstila grāmata ‘’World of Style’’.

KITIJA
BARTONIKA
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SKOLAS PĀRSTĀVJI
2018. / 2019.

Aiva Tālberga
Prezidente

Roberta Iesalniece
Marta Maisiņa
Viceprezidentes

Nikola Pelnēna
Izglītības sektora vadītāja

Daniela Skvorcova
Kultūras sektora vadītāja

Zane Biteniece
Sporta sektora vadītāja

Alise Dženifera Gudēna
Mediju vadītāja

Redaktore
Alise Anspaka
Maketētāja
Alise Dženifera Gudēna
Korespndenti
Kristija Jurkeviča, Kitija Bartonika, Aiva Tālberga,
Līga Tālberga, Alise Dženifera Gudēna
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