KLIEDZIENS
Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas žurnāls
2020./2021. gada 1. semestra izdevums
2020.gads pasaules vēsturē ierakstījis īpašas lappuses. Tas
ir gads, kad vārda tiešā nozīmē uz brīdi apstājās visa pasaule.
Iemesls - COVID 19. Tas skāra arī izglītības sistēmu. Pirmo
reizi skolu vēsturē mācību process notika citādāk nekā
ierasts - attālināti. Tā skolās noslēdzās 2019./2020.m.g.
2020./2021.mācību gads iesākās ar jauno kompetenču
izglītības ieviešanas procesu 7. un 10. klasēs, ar
ierobežojumiem starpbrīžos, pasākumu rīkošanā. Pēc
rudens brīvdienām mācības turpinās attālināti.
Par šo dīvaino gadu jau tik daudz runāts, ka grūti pasacīt ko
jaunu. Taču katram tas tomēr ir bijis savs 2020. Kāds domājis
par nākotnes iespējām, kāds priecājies, ka līdz eksāmeniem
vēl tālu. Kāds realizējis sevi radošumā, kāds virtuvē, kāds
uzdrošinājies intervēt savu skolotāju. Par to visu varēsi lasīt
skolas elektroniskajā žurnāla versijā. Jā, un arī ar to šis 2020.
gads ieies vēsturē, skolas vēsturē. Tradicionālā skolas avīze
“Kliedziens” kļūst par žurnālu, kas iznāk dažas reizes gadā,
- krietni apjomīgāku, saturiski daudzveidīgāku. Ar iespēju
jauniem žurnālistiem, jauniem skatpunktiem.
Žurnālā veidojam septiņus tematiskos blokus: AKTUĀLI, lai
ziņotu pašu jaunāko informāciju, DZĪVE SKOLĀ - viss par
un ap skolā notiekošo, skolēnu pārdomas un sajūtas par to,
IEPAZĪSTI JAUNO SKOLOTĀJU - šajā mācību gadā mūsu
skolā darbu uzsāka 9 jauni skolotāji, tā kā komentāri lieki,
PAR NĀKOTNI DOMĀJOT - karjeras izvēle neapšaubāmi
ir aktuāls jautājums visos vecumos, SARUNAS un intervijas
ar skolēnu izvēlētiem cilvēkiem, 13. KLASE - ko tad dara,
domā un kā jūtas tie, kas vēl nesen paši bija ģimnāzisti un
VaRaDa ( VARI.RADI.DARI)- vieta skolēnu radošajiem un ne
tikai darbiem, lasām, skatāmies, domājam, darām kopā.
Galvenā atziņa no šī gada? Ja aizveras durvis uz ārpasauli,
tās atveras uz iekšpasauli, uz sevi pašu. Ko tur ieraudzīt?
O, tas jau ir pavisam jauns stāsts! Ja esi domājis, lasījis,
analizējis un jautājis, secinājis, šaubījies un aizrāvies, Tu esi
saticis savu iekšiņu, varbūt ar to ir vērts padalīties, rakstot
skolas žurnālā.
Lai nu kā, aizraujošas satikšanās ar sevi vēlot arī 2021.gadā,
skolotājas Vintra Braša un Signe Berga

AKTUĀLI
DZĪVE SKOLĀ

Gada pēdējais mēnesis ir gaismas augšanas laiks tumsas periodā. Tradicionāli tas saistīts
ar sveču iedegšanu adventes vainagā – ik nedēļu pa svecei, kur katra no tām simbolizē 4 vērtības:
cerību, aicinājumu, prieku un mīlestību. Šis laiks mudina katram ielūkoties sevī un atrast savu
iekšējo gaismu, ar kuru dalīties un ļaut tai izgaismot visu skaisto.
Ziemassvētki un gadumija rosina miera un līdzsvara meklējumus sevī, kad atveram savas
sirdis, savu iekšējo pasauli, vairāk dodam un piedodam. Lai mums gaišu domu, spožu sapņu un
labu darbu piepildīts šis adventes laiks! Lai aplis, ko veido adventes vainags, atgādina par laiku,
ko pavadīt mājās, kopā ar ģimeni, gan arī par VIENOTĪBU, kas – kaut attālināti – spēcina mūs
pašus.
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Skolas tradīcija – Ziemassvētkos skolas aulā svinīgajos pasākumos skolēni no direktora
saņem atzinības rakstu par labu un teicamu mācību darbu.

2020./2021. m.g. 1. semestrī 101 skolēns 7. – 9. klasēs, 84 skolēni 10. – 12. klasēs mācās ar labām un
teicamām sekmēm (7 – 10 balles).
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9.a klasē – Līva Katrīna Deksne
9.b klasē – Roberta Plāciņa (teicamas sekmes)
9.c klasē - Dilāra Abarta
9.d klasē – Ieva Graudiņa

8.a klasē – Henija Blūma
8.b klasē – Alens Kozjura
8.c klasē – Elīza Anna Šperberga
8.d klasē – Estere Roga (teicamas sekmes)

10.a klasē – Helēna Raģe
10.b klasē – Krista Kločko
10.c klasē – Silva Bumbule
10.d klasē – Kārlis Janens

11.a klasē – Grigorijs Riženkovs
11.b klasē – Agneta Valtere (teicamas sekmes)
11.c klasē – Rebeka Zvirbule (teicamas sekmes), Emīls Sudmalis (teicamas sekmes)
11.d klasē – Marta Zamarīte (teicamas sekmes), Marisa Aktumane (teicamas sekmes)
12.a klasē – Emīls Ozoliņš
12.b klasē – Dana Šēra (teicamas sekmes), Mihails Kristians Zagorskis (teicamas sekmes),
Linda Astrauska (teicamas sekmes)
12.c klasē – Klaudija Grīnfelde (teicamas sekmes), Juris Ozoliņš (teicamas sekmes)
12.d klasē – Laura Bunka

AKTUĀLI

SATURS

AKTUĀLI

Ar labām un teicamām sekmēm 1.semestri beidz

7.a klasē - Daniela Cēre, Keita Sofija Krekovska, Kitija Kronberga, Ksenija Polovenko, Amanda Rone, Nikola
Anna Slavika, Arina Jevlampijeva
7.b klasē - Una Goguadze, Rebeka Ķude, Ance Pakalniņa, Reičela Skudrovska, Kaspars Slaidiņš, Elizabete
Vindiga
7.c klasē – Elīna Jansone, Marija Kalneniece, Emīlija Kūlaine, Rūdis Līcis, Krista Mieze, Justīne Ozola, Raivo
Samausks, Evelīna Serija, Estere Anna Sileniece, Elisa Tefa, Elza Vucena, Markuss Žukausks
7.d klasē – Alekss Barkus, Roberts Deksnis, Markuss Jaunsleinis, Airisa Juzupa, Tihons Lomaņņikovs, Dmitrijs
Sitņuks, Madars Stogņijenko, Anastasija Tatarenkova
8.a klasē – Rebeka Brikšķe, Madara Šmite, Linda Emīlija Vecvagare
8.b klasē – Paula Blizņeca, Paula Jusupova, Madara Kirpičenoka, Jānis Krūmiņš, Denīze Lācīte, Daniela Sofija
Pavlovska, Karīna Porcika, Patrīcija Putra, Beatrise Rapacka, Paula Rubene, Arturs Vasiļjevs
8.c klasē Alise Jaunsleine
8. d klasē – Žanete Bērziņa, Katrīna Blažkova, Sanija Brikmane, Rēzija Estere Mazkalniņa, Kitija Muzikante,
Rihards Novads, Jegors Pņovs, Intars Pomerancis, Estere Sergejeva, Anna Elizabete Štorha, Amanda Vīksna
9.a klasē - Anete Berga, Patrīcija Runiķe, Paula Aleksandra Urbančika, Arturs Vītols
9.b klasē – Enija Paula Aploka, Viktorija Rūja, Edgars Silenieks, Jete Šakale, Kristena Leana Vēvere
9.c klasē – Aleksa Balande, Rēzija Egmane, Kristians Zorens Filaks, Haralds Gūža, Alise Patrīcija Ķergalve,
Patrīcija Ozola, Emīlija Tīna Poga, Markuss Tomass Saule, Tīna Kristiāna Švarce, Ričards Tomsons, Lauma
Zīverte
9.d klasē – Edgars Brakšis, Līva Karecka, Rēzija Kravčuka, Rēzija Kriķe, Heilija Matisone, Konstancija Ņižņika,
Alise Reishofa, Santa Riežniece, Kristīne Marianna Savicka, Beatrise Eglinska
10.a klasē – Francis Andersons, Marta Lapiņa
10.b klasē – Pēteris Džeriņš, Tīna Ance Jansone, Ralfs Laķis-Lazdāns, Marija Lapiņa, Annija Runne
10.c klasē – Marats Kristiāns Anžans, Nikola Auzāne, Gustavs Gārde, Reinis Gustavs Ignatjevs, Niks Janeks
Kreitāls, Tatjana Oļeičenko
10.d klasē – Edgars Kržanovičs, Olivers Raits
11.a klasē - Amelie Heidhues
11.b klasē – Vanesa Bauže, Raimonds Bercis, Airisa Grīsle, Viktorija Karpenko, Silva Laure, Linda Mirčenko,
Marta Petkus, Aļina Silaka, Madara Zabīte
11.c klasē – Līva Freimane, Ieva Ķestere, Edvards Miezītis, Eliass Pāvils Valcis
11.d klasē – Roberts Augustiņš, Rūta Bucika, Ella Bunka, Valts Dāmis, Rasa Lācīte, Elīna Miltiņa, Ralfs Roga
12. a klasē – Linda Bubiere, Aleksa Kriķe, Līna Loceniece, Marija Peterberga
12.b klasē - Kārlis Bergs, Beatrise Blūma, Markuss Bumbu, Kārlis Eglītis, Undīne Una Heidemane, Estere
Juzupa, Evija Kreba, Ieva Mažeika, Amanda Radava, Patrīcija Špaka
12.c klasē – Agnese Auziņa, Beāte Auziņa, Elīza Ance Beņislavska, Ričards Bulavs, Jānis Straume
12.d klasē – Rūdolfs Pēteris Bumbieris, Arina Čičko, Dāvis Dāvids Eleris, Valts Kālis, Karīna Krūmiņa, Sofija Bella
Ķeruže, Keita Ķīnasta, Mārtiņš Leimants, Maija Ose, Ričards Rūja, Anastasija Šarakova, Alise Vindiga

SVEICAM!
1.semestra īpašais PALDIES -

Keitai Ancei Buličevai (7.a), Reičelai Skudrovskai (7.b), Paulam Veisam (7.d), Anastasijai Tatarenkovai (7.d),
Beātei Patrīcijai Saulei (7.d), Aleksam Barkum (7.d), Annijai Būdeniecei (8.a), Anastasijai Tereščenko (8.d), Līvai
Katrīnai Deksnei (9.a), Konstancijai Ņižņikai (9.d), Kristīnei Mariannai Savickai (9.d), Patrīcijai Keitai Jakovļevai
(10.a), Agnijai Janekai (10.a), Katei Rutkovskai (10.a), Martai Lapiņai (10.a), Megijai Deksnei (10.a), Līvai Štībelei
(10.c), Danielam Brugevicam (10.d), Jeļenai Zoričai (10.d), Džeinai Embrasai (11.a), Silvai Laurei (11.b), Rebekai
Zvirbulei (11.c), Kārlim Bergam (12.b), Keitai Ķīnastai (12.d).
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MANS 2020
Katram no mums pandēmijas
laiks lika padomāt un pārdomāt to,
ko mēs vēlamies darīt nākotnē.
Tas skāra ne tikai mani, bet arī
manus draugus, kuri vienmēr ir
man blakus. Situācija, kura parāda,
uz ko tu esi spējīgs un uz ko ne.
Nolaist rokas, apstāties? Kādam
sabruka nākotnes mērķi, kāds
atrada jaunus un nezināmus ceļus.
Iespējams, vēlāk mēs pateiksim
paldies par to, ko mēs pārdzīvojām,
tomēr es tā neteiktu.
Man kardināli mainījās dzīve,
domas, viedokļi par to, kas notiek.
Sākumā likās, ka tas ir jauns
piedzīvojums manā dzīvē, kuru
atcerēšos ar smaidu, tomēr tas ilga
īsu laiku, līdz kamēr sāku mācīties
12.klasē. Kāpēc? Es sapratu, ka es
nemāku mācīties vienatnē, nemāku
motivēt sevi celties agri un pildīt

Veronika Jociene (12.b)

par to, kas notiks tālāk. Ar tādām
domām galvā mēs nespējam
virzīties tālāk, jo saprotam, ka
vienīgais cilvēks, kurš var palīdzēt,
esi tikai tu pats. Bet tu to nespēj
izdarīt, jo sēdi vienā, tumšā stūrī.
Protams, katrā situācijā ir arī savas
pozitīvās puses, kā, piemēram,
mēs varam vairāk pavadīt laiku
ar ģimeni, draugiem un savu otro
pusīti. Bet jāsaprot arī tas, ja mums
ir slikts garastāvoklis, mēs varam
arī sabojāt to tuvajiem cilvēkiem.
Diemžēl šajā situācijā es redzu
tikai negatīvās puses, kaut pati to
nevēlos.
Runājot par šo situāciju tālāk,
mūs skāra arī jauni noteikumi skolā,
kuri man liekas nepieņemami.
Šie noteikumi vēsta to, ka
mēs nedrīkstam labot atzīmes
pārbaudes darbos. Iespējams,

... pandēmijas laiks cenšas mūs izspiest līdz
galam un paskatīties, cik spēcīgi mēs esam gan
morāli, gan fiziski.
mājas darbus vai sēdēt tiešsaistes
stundās. Man tas likās garlaicīgi,
tādēļ arī neko nespēju iemācīties.
Šo mēnesi es gāju cauri asarām,
nervu sabrukumam, roku nolaišanai
un nespēju, kaut ko darīt. Es
sapratu, ka pēc 12.klases nespēšu
iestāties universitātē, kurā gribēju,
un visi mani mērķi sabruka viena
klikšķa momentā. Tas skāra ne tikai
mani, bet arī dažus no maniem
draugiem. Viens pārdomāja par
medicīnu, otrs sēž nesaprašanā
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tā mūs cenšas sagatavot
augstskolām, bet, manuprāt,
to nedrīkst darīt tik strauji. Kad
parādījās šis noteikums, likums,
es, viegli sakot, nobijos. Rakstot
pārbaudes darbus, es spēju
domāt tikai par dažām lietām.
Kas būs, ja dabūšu sliktu atzīmi,
kā es spēšu pacelt savu vidējo
balli? Citas domas nenāca galvā,
tāpēc pirmie pārbaudes darbi
parādīja to, ka manas domas tajā
laikā nebija par vajadzīgo tēmu.

Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas žurnāls

Un, ieraugot visas atzīmes, es
nolaidu atkal rokas, jo sapratu, ka
mani mācīšanās centieni netiek
novērtēti, izgaisa vējā. Lielākajai
daļai no manas skolas šī situācija
arī likās nepareiza, mēs pat
centāmies protestēt, tomēr nekas
nesanāca. Viss palika kā bija, un
mums bija jācenšas pieņemt to,
kaut mēs negribējām. Vārdu sakot,
es sapratu, ka pandēmijas laiks
cenšas mūs izspiest līdz galam un
paskatīties, cik spēcīgi mēs esam
gan morāli, gan fiziski.
Beigās es gribēju pateikt to, ka
mums jācenšas pretoties savām
negatīvajām emocijām, nespējai
virzīties tālāk un parādīt ne tikai
pārējiem, bet arī sev, uz ko mēs
esam spējīgi. Katrā no mums sēž
iekšējais “es”, kurš grib lauzt, raut
un graut visu pēc kārtas, un mums
jālaiž viņš ārā tieši tagad. Jāmēģina
meklēt jauni risinājumi grūtos
momentos un nebaidīties kļūdīties.
Kā saka, mēģināts nav zaudēts!

DZĪVE SKOLĀ

SVEICAM LABĀKOS MĀCĪBĀS

DZĪVE SKOLĀ

Renārs Spinga (2018.gada absolvents)

Maza bērna posmu pārvarot
- skolas atribūtika

Jaunajam gadam tuvojoties,
gribas izvērtēt pagājušos gadus,
lai, mācoties no kļūdām, nākamo
gadu varētu kārtīgi nolikt uz
lāpstiņām, atriebjoties par aizvadīto
gadu, gavilēt pārākumā un izcīnīt
jaunus panākumus. Pievēršoties
Valsts prezidenta ideoloģijai, būtu
jāsaka, ka 2021. gads jau tas pats
2020. vien būs, tikai gadu vecāks.
Cerams, vecākam kļūstot, tas būs
nedaudz mierīgāks, nosvērtāks,
bez pusaudžiem raksturīgām
hormonu vētrām, kas līdzcilvēkus
padara nemierīgus un matus
sirmākus.
Viens no maniem atskaites
punktiem ir Liepājas Valsts 1.
ģimnāzijas atribūtika, ar kuru
gluži kā mazu bērnu no izlolotas
un izauklētas idejas esam auguši
un attīstījušies kopā, aizvien
tiecoties uz jauniem mērķiem.
Nostalģiski un mazliet neticami,
izlasot «Ģimnāzijas raksti nr.5»
rakstu “No vīzijas līdz realizācijai:
atribūtika manā skolā» un Zinātniski
pētniecisko darbu «Mūsdienu
skolas pozitīvas vides veidošana:
skolas atribūtika», kur ar ticību un
cerību rakstu, ka vīzija tiks realizēta
un skolas atribūtika pozitīvi
ietekmēs skolas vidi.
Diemžēl nevaru būt klātesošs
un izjust skolas vides pārmaiņas,
bet ar nelielu skaudību un milzīgu

apbrīnu sekoju notiekošajam
skolā. Esmu pārliecināts, ka
vide ģimnāzijā ir ļoti pozitīva
vairāku faktoru dēļ: skolā aug
skolēnu skaits, pēdējo gadu laikā
novērojama nemitīga izaugsme
Latvijas skolu reitingā, tiek
saņemtas izglītības kvalitātes
balvas.
Vai tur sava artava ir arī skolas
atribūtikai? Manuprāt, skolas
atribūtika veic svarīgas funkcijas
pozitīvas skolas vides veidošanā:
vieno, rada kopības sajūtu,
audzina patriotismu, disciplinē un
ietekmē skolēna uzvedību, jo tā
rada pienākumu reprezentēt un
izrādīt cieņu skolai, kurai skolēns ir
piederīgs.
Kopš ar skolas džemperi izrādu
piederību skolai, 10. janvārī būs
apritējuši 3 gadi, ko saucu arī
par šīs vīzijas dzimšanas dienu.
Pielīdzinot šos gadus cilvēka
mūžam, jāsaka, ka attīstāmies
attiecīgi vecuma posmam:
esam iemācījušies spert pirmos
drosmīgos soļus, iemācījušies
komunicēt, iepazinuši, mācījušies,
analizējuši un ieviesuši sistēmu, kā
atrast savu vietu un lomu ikdienas
dzīvē.
Šo gadu laikā ar lepnumu un
godu savu piederību Liepājas

Valsts 1. ģimnāzijai ar skolas
džemperi ir izrādījuši 458 savējo ģimnāzijas skarto. Daudz vai maz?!
Tas ir tikpat, cik Durbē iedzīvotāju.
Tātad varam teikt, ka mēs varētu
veidot savu pilsētu - tik vienotu un
draudzīgu.
Pārsteidzoši, kā realitāte
apstiprina statistiku 2018. gadā
sociālajos tīklos veiktajā aptaujā
par skolas džempera krāsu. Zilā
vai sarkanā krāsā - tāds bija
jautājums, kas izvērsa diezgan
lielas diskusijas, vienai no krāsām
neiegūstot lielāku atbalstu, tāpēc
tika pieņemts lēmums - būt
abām krāsām. Zilā - mūsu skolas
simbols, sadarbība un lojalitāte, bet
sarkanā - latviskums, enerģija un
dinamika, zināšanas. Šīs vērtības,
vērtējot džemperu krāsas izvēli,
ir pilnīgā līdzsvarā, jo 50,66% ir
sarkano, bet 49,34% zilo džemperu
īpašnieki, kuri ir sastopami ne tikai
Liepājā, bet visā Latvijā un ārpus
tās - Dānijā, Nīderlandē, pat ASV
plašumos un u.c. valstīs.
Tas ir tikai sākums. Ir jāsaprot,
ka tas ir kopīgs darbs - pozitīvas
skolas vides veidošana. Tā nav
tikai piederība, bet arī atbildība
visos procesos gan skolēniem,
gan skolotājiem un vadībai, gribētu
teikt, ka arī absolventiem. Mēs
ar komandu pagaidām esam

tos noguldītu uz lāpstiņām, lai 2021.
gads būtu attīstības zīmē un varētu
ikvienu iepriecināt ar jaunumiem un
lieliskām ziņām no mūsu puses.
Aicinām ikvienu šajā posmā
apdomāt un izvērtēt savu lomu
skolas vides, vienotības un

Kāpēc mēs mācāmies?
Jaunā vērtēšanas sistēma – palīgs vai šķērslis?

Pavisam skaidri var teikt, ka šis kalendārais gads mums visiem
ir bijis tāds kā pārmaiņu laiks, sākot ar to, ka šī gada martā lielākā
daļa no mums pirmo reizi uzsāka mācību procesu attālināti, un
noslēdzot ar to, ka 7. un 10.klases šogad ir uzsākušas mācības pēc
jaunas vērtēšanas un zināšanu apguves sistēmas.
Par jauno izglītības programmu, manuprāt, ir runāts daudz un
dikti. Paies kāds laiks (manuprāt, vairāki gadi, un arī tad būs tiešām
grūti konkrēti izprast, vai skolēnu izglītības līmenis ir cēlies vai krities
tieši izglītības programmas dēļ), kamēr redzēsim tās kopskatu,
rezultātus un ietekmi uz mūsdienu skolēnu. Šodien gan nedaudz
vairāk par jauninājumu, kas tieši vai netieši ietekmē mūs visus –
jaunā vērtēšanas sistēma un galvenokārt fakts, ka lielos noslēguma
darbus (saukti arī par kontroldarbiem, zilajām ailēm u.c.) vairs nevar
labot, proti, izvilkt sekmīgu vai uzlabot zemu vērtējumu.
No malas raugoties, rodas sajūta, ka galvenie valdošie uzskati ir
šādi: tas, ko domā skolēni, un tas, ko domā skolotāji. Liekas, ka šīs
arī ir divas pretējas frontes – ka skolotāji ir par šiem jauninājumiem
un ka skolēni ir pret šiem jauninājumiem. Mans galvenais mērķis ir
caur šo rakstu radīt lielāku skaidrību, lai skolēni nejustos nesaprasti
un lai skolotāji saprastu, kāpēc skolēni domā tā, kā viņi šobrīd domā.
Tādēļ man nekas cits neatlika, kā aprunāties ar kādu pārstāvi no
abām tā sauktajām frontēm.
Mūsu skolā šī jaunā vērtēšanas sistēma nav
atbilstoša
Mācību gada sākumā, vismaz divpadsmito klašu skolēnu
vidū par jauno sistēmu tika runāts teju katru reizi, kad nāca tuvāk

... apziņa, ka tev nav “rezerves riteņa”, var skolēnam
dot papildus stresu pārbaudes darba laikā…
kāds tēmas noslēguma darbs (TND) sarežģītākajos priekšmetos.
Tieši tāpēc vēlējos aprunāties ar kādu skolēnu, kurš bija viens no
aktīvākajiem jauninājuma pretiniekiem.
Skolēns gan vēlējās palikt anonīms.

Ko Tu domā par jauno vērtēšanas sistēmu skolā?

Manuprāt, jaunajai vērtēšanas sistēmai ir savi plusi un savi
mīnusi, bet es uzskatu, ka tā īsti nav nepieciešama mūsu skolā, jo
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atbildības veicināšanā. Lai visiem
spēks pārvarēt šos laikus, vēlme
saskatīt un realizēt iespējas!
Priecīgus Ziemassvētkus un
Laimīgu Jauno gadu vēlot, skolas
džemperu komanda.
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Emīls Ozoliņš (12.a)

skolēni vienmēr ir bijuši augsti motivēti,
lai sasniegtu labākos rezultātus! :)

Kādi ir galvenie iemesli, kāpēc
Tu tā domā?

Es domāju, ka mūsu skolā šī jaunā
vērtēšanas sistēma nav atbilstoša, jo
mums ir ļoti daudz cilvēku, kuri ārpus
skolas darbojas radošajās nozarēs,
kas, protams, paņem daudz laika,
tāpēc varbūt citreiz skolēniem ir grūtāk
sagatavoties skolas pārbaudes darbiem.
Protams, arī tas, ka atzīmes nevar
labot, padara skolēnu ikdienu daudz
grūtāku un stresaināku, jo apziņa, ka
tev nav “rezerves riteņa”, var skolēnam
dot papildus stresu pārbaudes darba
laikā… Manuprāt, pat šāda vērtēšanas
sistēma varētu pasliktināt skolas vidējo
atzīmi, jo ir ļoti daudzi skolēni, kuriem
patīk mācīties no savām kļūdām, kā arī
mēs taču esam ļoti atšķirīgi- citam vajag
mazliet vairāk laika tēmas apguvē, bet
cits atkal ļoti ātri visu saprot.

Ko par šo sistēmu domā Tavi
draugi un klasesbiedri?
Mani draugi un klasesbiedri
neatbalsta šo vērtēšanas sistēmu.

DZĪVE SKOLĀ

Kā būt piederīgam ģimnāzijai

realizējuši tikai nelielu atribūtikas
potenciāla daļu, kā mērķi izvirzot
atribūtikas piedāvājuma klāsta
paplašināšanu un izplatīšanas
procesa uzlabošanu. Mēs esam
gatavi izaicināt ierobežojumus un
šķēršļus uz cīņu, ar gatavu plānu

DZĪVE SKOLĀ

Vai Tu saskati šajā sistēmā arī kādu
plusu?

Manuprāt, vienīgais lielais pluss būtu tāds, ka,
ja tu uzraksti to pārbaudes darbu, tad tas viss ar
to beidzas un tu iemācies samierināties ar to, ka
varbūt tev kaut kas var arī neizdoties tik labi.

Kā Tu domā, kas būtu jādara, lai šo
situāciju atrisinātu?

Manuprāt, lieliski būtu izveidot zelta vidusceļu.
:) Proti, ļaut labot pārbaudes darbus, bet to skaitu,
cik daudzus var labot- ierobežot. Piemēram,
mēnesī var labot tikai vienu vai divus pārbaudes
darbus, tad arī cilvēks izvērtēs, kur viņam tas
būtu visvairāk nepieciešams un uzlabos savu
vērtējumu. :) Arī nereti man ir gadījies, ka, lai es
saniegtu teicamu liecību, man vajadzētu uzlabot
mazliet vērtējumu, proti, tikai par puspunktu vai
punktu, un tad es 8 vietā iegūtu 9, bet šobrīd man
ir kaut kā jāmēģina “izvilkt” atzīmes ar tikai vienu
mēģinājumu.
Skolotājs mācās reizē un kopā ar
skolēniem
Lai redzētu monētas otru pusi, aprunājos arī ar
bioloģijas skolotāju Lilitu Lepsi.

Vai jums kopumā patīk jaunā vērtēšanas
sistēma? Kāpēc?
Jā, bet laikam ir nepieciešams garāks
paskaidrojums. Kā zināms, šis mācību gads
ir atnesis virkni izmaiņu visās Latvijas skolās,
ne tikai Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā, proti,
pakāpeniski uzsākts ieviest jauno mācību saturu
un pieeju atbilstoši jauniem pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības standartiem, ko
ikdienā mēs saucam par kompetenču izglītību.
Līdz ar to mainīti ir arī mācību sasniegumu
vērtēšanas akcenti: aizvien lielāka nozīme ir t.s.
formatīvajai vērtēšanai jeb skolēnu snieguma
vērtēšanai ikdienā, kuras mērķis ir uzlabot
mācīšanos. Savukārt, lai uzlabotu mācīšanos,
skolēnam ir jāsaņem savlaicīga atgriezeniskā
saite [AS], kuru var sniegt kā pedagogs, tā paši
skolēni: ne tikai viens otram, bet arī izmantojot

SLA [snieguma līmeņu aprakstus], lai novērtētu
sevi un tādējādi attīstītu pašvērtēšanas prasmes.
Vērtējums ballēs nozīmē, ka tiek novērtēts
mācīšanās rezultāts kāda noteikta posma
noslēgumā, piemēram, temata, semestra vai
mācību gada. Ja skolēns ikdienā mērķtiecīgi un
regulāri ir darījis visu nepieciešamo, izvērtējis
savu padarīto, centies uzlabot sniegumu, tad
domāju, ka uzrakstīt noslēguma darbu nav nekādu
problēmu. Tā vismaz tam vajadzētu būt…

ir tas, ka viņiem nav mācību līdzekļu – ir jaunais
standarts, mācību programma, bet nav mācību
grāmatu. No otras puses – tas ir arī sava veida
ieguvums, jo piespiež darboties vairāk patstāvīgi,
izmantojot IT, un apgūt pašvadītās mācīšanās
prasmes. Nenoliedzami, tas ir arī izaicinājums un
papildus darbs skolotājam, lai pilnvērtīgi un jēgpilni
sagatavotos stundām.

Vai jaunajai sistēmai jau ir saskatāmi
kādi rezultāti?

Uz šo jautājumu atbildēšu apstiprinoši:,, Jā.”
Kāpēc? Pirmkārt, vismaz bioloģijā šobrīd jau
iezīmējas sakarība, ka visi tie skolēni, kuri strādā
regulāri, pievērš uzmanību skolotāja dotajiem
sasniedzamajiem rezultātiem stundā [ideāli,
protams, būtu, ja skolēni paši tos izvirzītu], izpilda
uzdoto, veic pašvērtējumu, izmantojot SLA, uzrāda
augstākus sasniegumus temata noslēguma darbā
un līdz ar to iegūst arī augstāku vērtējumu. Otrkārt,
ja redz, ka kaut kas no nepieciešamā temata
ietvaros klasē tā īsti nestrādā, ir iespēja laicīgi
atkāpties kādu solīti atpakaļ. Treškārt, konsultāciju
nodarbības nepārvēršas par TND pārrakstīšanas
pasākumu, bet var atvēlēt laiku individuālajam
darbam, konkrētu stundā līdz galam neizprasto
jautājumu izskaidrošanai. Ceturtkārt, ļoti ceru,
ka arvien vairāk būs to skolēnu, kuri sapratīs, ka
mācās sev, nevis lai iegūtu labu atzīmi; pieaugs
pašu skolēnu atbildība.

Pavisam ikdienišķa situācija: jāraksta
tēmas noslēguma darbs [skolēni brīdināti jau
nedēļu iepriekš, doti arī atkārtojuma jautājumi
kontroldarbam], ko dara skolēns, šajā gadījumā
skolniece? Aiziet uz visām citām stundām,
bet konkrēto – neapmeklē. Tas nozīmē, ka
pretī uzvārdam parādās ieraksts n un viņai
paveras papildus iespēja precizēt jautājumus
no klasesbiedriem, bet skolotājam jāizstrādā
vēl viens jauns darba variants. Lai pilnvērtīgi
īstenotu formatīvo vērtēšanu ikdienā, mazliet
grūtāk, manuprāt, ir arī tiem skolotājiem, kuriem
ir mazs stundu skaits nedēļā – tātad jāatrod
veids, kā sabalansēt laiku starp vielas apguvi un
regulāru AS ieguvi, SLA izmantošanu. Pašiem
skolēniem 7., 10. klasēs mīnuss no vienas puses
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Kā jau minēju iepriekš, tas saistīts ar izmaiņām
izglītības sistēmā – ar kompetenču izglītības
ieviešanu visās Latvijas skolās. Dažādi veiktie
pētījumi parāda arī to, ka atzīme nav pietiekami
iedarbīgs rīks, lai skolēnu motivētu ikdienas
mācību darbam, maksimāla uzmanība pievēršama
pašvadītās mācīšanās prasmju attīstīšanai un
paša skolēna atbildībai par galarezultātu.

Kas nāca klajā ar šo ideju? Kāda bija
skolotāju reakcija?

Varbūt ir kaut kas tāds, ko Jūs vēlētos
pateikt skolēniem?

Mūsu skolā līdzšinējā prakse ir tāda, ka
skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību
vispirms izstrādā skolas administrācija, balstoties
uz pastāvošo likumdošanu, tad tiek runāts
mācību priekšmetu metodiskajās komisijās (tai
skaitā dabaszinātņu MK), kur tiek izdiskutēti
dažādie aspekti, tad skolas Metodiskajā Padomē,
un visbeidzot šo dokumentu apstiprina skolas
direktors. Ņemot vērā jau iepriekš minēto par
izmaiņām izglītībā šajā mācību gadā, tad arī
tika veiktas izmaiņas mācību sasniegumu
vērtēšanas nolikumā, kas sakaņotas arī ar IZM
IKVD [Izglītības kvalitātes valsts dienestu].
Jāteic, ka ikdienas reālais darbs pats ienes
zināmas korekcijas šajā nolikumā, proti, šobrīd
savu vietu nolikumā atradis ieraksts par to, ka
nepieciešamības gadījumā skolotājs var veidot
kompleksu darbu par visa semestra vielu un
skolēns saņemt vērtējumu semestrī, izejot no
iegūtās atzīmes. Starp citu, tas ir pašu pedagogu
ierosinājums. :)

Vai šai sistēmai ir arī kādi mīnusi? Ja jā,
tad kādi?

... ļoti ceru, ka arvien vairāk būs to skolēnu,
kuri sapratīs, ka mācās sev, nevis lai iegūtu
labu atzīmi ...
Kāda bija skolēnu reakcija uz šīm
izmaiņām? Kā Jūs to vērtējat?

Mācību gada sākumā skolēni tika iepazīstināti
ar pastāvošajām izmaiņām. Jāteic, ka nekādu lielo
pretestību neesmu jutusi, vismaz tajās klasēs, kur
es strādāju. Pieņemu, ka mazliet grūtāk ir tiem,
kas bija pieraduši pie vecās kārtības un mācās
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Vai šīs izmaiņas ietekmē jaunākos un
vecākos skolēnus atšķirīgi?

Mācību sasniegumu vērtēšanas nolikums skolā
ir viens. Tas nozīmē, ka tas ietekmē pilnīgi vienādi
visus 7.-12. klašu skolēnus, kas par savām mājām
izvēlējušies Liepājas Valsts 1.ģimnāziju. Vienīgais,
kur ikdienas mācību procesā varētu būt zināmas
atšķirības- cik daudz no jaunās pieejas es un
mani kolēģi izmantojam, strādājot klasēs, kuras
mācās vēl pēc tā saucamās vecās programmas.
Lai gan, manuprāt, šī brīža attālinātā mācīšanās,
ir pavērusi visas iespējas maksimāli mainīt
akcentus.

Kāpēc šāda sistēma tika šogad ieviesta?

... lielāka nozīme ir t.s. formatīvajai
vērtēšanai jeb skolēnu snieguma vērtēšanai
ikdienā, kuras mērķis ir uzlabot mācīšanos.

nevis sev, bet atzīmei, mammai, vecmāmiņai utt.,
cenšas izdomāt dažādus paņēmienus, kā apiet
pastāvošo kārtību, ikdienā izmantojot pat ne tos
godīgākos paņēmienus.

Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas žurnāls

Nenoliedzami, ka vērtēšana ir cieši saistīta
ar mācību saturu un mācību procesu - stundai
izvirzītie sasniedzamie rezultāti ir sava veida
ceļvedis, kas pasaka priekšā, kas dotajā tematā ir
būtiskākais un kam pievērst uzmanību. Skolotājs
mācās reizē un kopā ar jums, tikai regulārs un
konsekvents darbs var nest augļus. Lai izdodas
mums visiem!

Secinājumi

Protams, katru reizi, kad kaut kas ikdienas
dzīvē tiek mainīts, pateicoties ārējiem spēkiem,
atradīsies kāds, kuram šīs pārmaiņas nepatiks.
Tāpat arī šajā aspektā – tēmas noslēguma
darbiem ir dota tikai viena iespēja, un mēdz būt
dienas, kad apstākļu sakritības rezultātā darbs
netiek uzrakstīts tik labi, kā gribētos. Galu galā
mēs jau tikai cilvēki vien esam. Lai vai kā, šīs
pārmaiņas pavisam noteikti nekur nepazudīs,
tāpat kā starpbrīžu izmaiņas no pagājušā gada.
Nekas cits vien neatliek, kā pielāgoties un
individuāli saprast, kāpēc tieši katrs vispār mācās
(vai nemācās, arī tā gadās).
Noslēgumā es jūs vēlētos aicināt izmantot šo
jauno sistēmu kā motivāciju trāpīt mērķī ar pirmo
reizi – kaut vai tikai tāpēc, ka otrās reizes nebūs.
Ticu, ka arī skolotāji nav ieinteresēti tajā, lai jums
nekas neizdotos un lai jums šie atzīmju rādītāji
slīdētu lejup, nevis augšup. Spēja adaptēties
ir integrāla cilvēka izaugsmei, ko arī pierāda
attālinātās mācīšanās laiks.
Rakstu noslēgšu ar skolotājas Lilitas Lepses
vārdiem, ko viņa minēja intervijas beigās: “Lai
Ziemassvētku gaidīšanas laiks nāk ar mirdzumu
dvēselē, lai mums katram mazs brīnums ikdienā!”

DZĪVE SKOLĀ

Patiesību sakot, viņi ir noskaņoti uz to, ka mums
to vajadzētu mainīt.:) Man ir ļoti žēl noskatīties,
ka cilvēki pārdzīvo par savām atzīmēm un ka
viņi stresa dēļ pat nespēj kārtīgi sakoncentrēties,
un tikai tāpēc viņiem neveicas tik labi šajos
pārbaudes darbos, jo, tiklīdz cilvēks sastresojas,
viņš vairs nespēj atbilstoši padomāt, kā arī man
šķiet mazliet absurdi prasīt no skolēniem, lai
viņi būtu perfekti, proti, cilvēks ir būtne, kura var
attīstīties tikai tad, kad tā pieļauj kļūdas un mācās
no tām. :)

DZĪVE SKOLĀ

Pavērsiens, ko negaidījām
Patrīcija Keita Jakovļeva (10.a)

Šie Ziemassvētki būs tie, kurus nekad
neaizmirsīsim, tas ir mūsu “jaunais un
savādais”.

dezinfekcijas līdzekļi ir kļuvuši par mūsu
ikdienas rokas krēmu, un distancēšanās
ir jaunā norma sabiedrībā. Šis viss kļūst
par jauno sabiedrības normu, un tas visus
biedē, tas fakts, ka mēs nezinām, cik ilgi
šādi turpināsim un mēs nezinām, līdz kādiem
limitiem šis var aizvest.

savu motivāciju, prieku un svētku garu. Tas
ir savādi redzēt, ka lielākās sacensības
notiek par to, kurš atradīs vairāk nodarbes
,sēžot mājās, ka mēs vairs nespējam dot
neko vairāk par nosūtītu paciņu pakomātā
un virtuālu apskāvienu. Šie Ziemassvētki būs
tie, kurus nekad neaizmirsīsim, tas ir mūsu
“jaunais un savādais”.
Nākotnē mēs varēsim atskatīties uz

Balle mūsu skolā vienmēr ir bijusi skolēnu
mīļākais notikums, īpaša tradīcija ...
Daudziem decembris saistās ar
pilsētas eglītes iedegšanu, ar koncertiem
un pasākumiem, salavecīšiem lielveikalos
un salūta sagaidīšanu pilsētas centrā ar
paceltām glāzēm par Jauno gadu. Diemžēl
šādas izpriecas šogad izpaliek. Decembris
katru gadu ir bijis mēnesis, kad, neskatoties,
cik auksts laukā būs, mēs kopīgi pulcēsimies
un svinēsim svētkus. Pat tie, kas ir vientuļi,
izjūt tuvības, mīlestības sajūtu, atrodoties
kopā ar cilvēkiem, izjūtot cits cita laimi un
prieku.
Šie ir tikai daži no mēneša brīnumiem
un priekiem. Arī skolēniem šis laiks ir ļoti
nozīmīgs, tas ne tikai saistās ar semestra
beigšanos, bet arī ar Ziemassvētku ballēm,
koncertiem, labdarības akcijām un vēstuļu
sūtīšanām. Katru gadu meitenes novembrī
sāk domāt par skolas balli, kādu kleitu pirkt
un kādas kurpes pieskaņot. Čaļi domā, ko
lūgs uz deju un kādas smaržas pūtīs. Balle
mūsu skolā vienmēr ir bijusi skolēnu mīļākais
notikums, īpaša tradīcija, kas ienes mūsos
šos svētku sajūtu.
Šogad viss ir citādāk. Mācāmies caur
datora ekrāniem. Veikalos ejam ar maskām
un gaidām rindās, lai tikai ieietu veikaliņā
nopirkt dāvanu papīru. Šie Ziemassvētki
būs pirmie, kuriem būs atņemta šī tuvības
sajūta ar citiem. Spēja parādīt savu smaidu,
mīlestību un prieku tagad tik ir iespējams
caur acīm, kuras nenosedz maska,

Mēs teiktu, ka ir pienākuši drūmi laiki, bet
tāpat atrodam lietas, par kurām priecāties.
Mēs varam izbaudīt vairāk laika ar savām
ģimenēm, mēs varam izbaudīt mūsu māju
siltumu un novērtēt, kas mums ir dots.
Pēc šīs pandēmijas cilvēku apskāvieni
liksies tuvāki, siltāki un nozīmīgāki. Redzēt
apkārtējos smaidām būs galvenais iemesls
arī mums pasmaidīt. Būt ar draugiem
un izbaudīt kopīgu laiku, nedomājot par
distancēšanos. Tās ir tās mazās lietiņas,
kuras ikdienā neuzskatījām par tik īpašām,
līdz kamēr mums tās tiek atņemtas.
Šajos laikos aizvien biežāk pavadām

Mana nākotne –
kā skola man var palīdzēt?
Daniela Elizabete Karlsone (12.a)

Spēja parādīt savu smaidu, mīlestību un
prieku tagad tik ir iespējams caur acīm, kuras
nenosedz maska ...

Sākot mācības vidusskolā, skolēni
arvien nopietnāk sāk aizdomāties
par jautājumu: “Kas es vēlos kļūt?”
Visbiežāk lielākais slieksnis savu
sapņu realizēšanai ir nepietiekams
atbalsts vai zināšanas par to, kur un
ko vēlos studēt. Daudzi man šobrīd
piekritīs - ir diezgan grūti atrast
vēlamo informāciju universitāšu
mājaslapās, jo tur viss taču liekas
tik sarežģīti. Skola jau tā ļoti daudz
mums palīdz mūsu izvēlē, bet
liekas, ka varētu vairāk. Piemēram,
atsevišķas lekcijas par savas
profesijas izvēli un konsultācijas par
universitātēm. 12.klases skolēni jau
tā “have a lot on their plates”, un
domāšana par nākotni vēl vairāk

laiku sociālajos tīklos, apskatot ziņas
pasaulē, kuras nu jau ir tikai par Covid,
komunicējot ar draugiem un redzot, ko citi
cilvēki šajā laikā dara un kā pavada savu
brīvo laiku. Jautrākās nodarbes šoziem ir
cept piparkūkas ar ģimeni un izdekorēt māju.
Šīs sajūtas izjūt katrs. Šie ir tie laiki, kad
mums ir jāsāk mācīties, kā just tuvības sajūtu
arī attālināti, kā just prieku un piedzīvojumu
garu distancējoties, kā satuvināties
netiekoties.

KLIEDZIENS

šiem laikiem un spēt novērtēt vairāk šīs
lietas, kuras mums tagad ir ierobežotas. Mēs
spēsim ar prieku paskatīties uz to, kas bija,
un priecāties par to, kas mums ir. Tās ir tās
mazās lietas, kuras mēs nenovērtējam. Tās
ir tās lietas, kuras pamanām tikai tad, kad
to vairs nav. Ziemassvētki nevienam nav
atņemti. Spēja pavadīt vairāk laika ar ģimeni
un pabūt mājās šajā aukstajā laikā. Pastaigāt
svaigā gaisā pa skaisti izrotāto pilsētas
centru. Tās ir lietas, kas mums jānovērtē,
jo pašās beigās svarīgākais nav, cik labi
pavadīji savu nakti, svinot ar draugiem, bet
gan iegūtās atmiņas un sajūtas ar saviem
tuvajiem.
Saudzēsim sevi un savus tuvos,
ievērosim noteikumus un cerēsim uz drīzu
tikšanos.
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ievieš stresu un nepārliecinātību
mūsu katra izvēlē.
Izpētīju savu e-klases pastu un
ievēroju, ka mans pasts ir pilns ar
vēstulēm no skolotājām, kuras tā arī
nekad nebiju izlasījusi lidz galam.
Vēstules ir gan par iespēju satikties
ar universitāšu studentiem, gan
par studiju iespējām ārpus Latvijas,
gan par iespēju piedalīties lekcijās
u.c. Tāpēc secinu, ka vairums
nemaz šādām vēstulēm nepievērš
īpašu uzmanību. Personīgi mans
piedāvājums skolai varētu būt šāds organizēt skolēniem privātas stundas
ar karjeras konsultantu, kas palīdzēs
100% pārliecināties par savu izvēli.

PAR NĀKOTNI DOMĀJOT

Mūsu skolā šo tuvības sajūtu cenšamies
arī veidot - attālināti. Kopīgi veidojot svētku
video, skrienot, orientējoties un rotājot savas
istabas. Šī ir jauna pieredze mums visiem,
mēs cenšamies cik varam, lai nepazaudētu

IEPAZĪSTI JJAUNO SKOLOTĀJU

Intervija ar sporta skolotāju

Alenu Eldmani

Undīne Una Heidemane (12.b)

2019.gadā sāku apsvērt domu par
atgriešanos mājās. Ļoti veiksmīgā
kārtā dzīve pati deva iespējas
nokļūt šeit. Tā es pēc ilgu gadu
prombūtnes atgiezos Liepājā, kur
tagad varu dot savu pienesumu,
dalīties savās zināšanās un
pieredzē, izglītojot jauno paaudzi.”

Šogad ģimnāzijas saimei ir
pievienojušies vairāki jauni
un mērķtiecīgi skolotāji, kuri
ar savām zināšanām un vielas
pasniegšanas metodēm palīdzēs
veiksmīgāk apgūt mācību vielu
skolēniem gan pamatskolā,
gan vidusskolā. Saime ir kā
ģimene, kurā ir svarīgs GODS,
LEPNUMS, VIENOTĪBA un
ATBILDĪBA, tāpēc skolas avīze
izveidoja rubriku „Iepazīsti
jauno skolotāju”, kas ļaus iepazīt
jauno mācību spēku tuvāk un
atklās interesantas lietas.
Alena Eldmane, sporta skolotāja
Kā pirmo intervējamo es
izvēlējos Alenu Eldmani, savu
sporta skolotāju. Alena vienmēr
pārdomāti piepilda ar dažādu
grūtību pakāpju uzdevumiem
sporta stundas, lai nevienam
nebūtu garlaicīgi. Vienmēr ir atvērta
sarunām un gatava dalīties ar savu
pieredzi un zināšanām gan sporta,
gan citās jomās.
Alena intervijas sākumā atklāj:
„Es esmu liepājniece, dzimusi
Liepājā, bet jau vidusskolā devos
uz Rīgu, kur spēlēju basketbola
klubā “BK Kolibri”. Pēc skolas un
sporta skolas gaitām bija vairāku
gadu pauze no sporta, līdz nonācu
pie sava aicinājuma: kļūt par
treneri un skolotāju. Daudzus
gadus darbojos tieši basketbolā
kā fiziskās sagatavotības trenere,
bet, laikam ejot, nepieciešami jauni
izaicinājumi, citādāka attīstība. Jau

Kā Jūs vienā teikumā
raksturotu savu personību un
dzīvesstilu?
Esmu enerģiska un radoša
persona. Mans dzīvesveids ir
mana būtība: aktīva un veselībai
pakārtota.

Vai Jums ir vēl kāda
nodarbošanās ārpus skolas,
ja , jā, tad kāda?

Esmu arī VFS (vispārējās
fiziskās sagatavotības) trenere
Liepājas tenisa skolā un CF Liepājā
sezonāli vadu treniņus bērniem,
pusaudžiem un jauniešiem.

Kā uzņemat enerģiju un
atpūšaties no dienas steigas?

Esmu dabas cilvēks, mīlu ceļot
(ko diemžēl šobrīd nav iespējams
darīt), bet tepat Latvijā ir daudz vēl
neiepazītu un skaistu vietu!
Daudz lasu sev interesējošo
literatūru un, protams, labas filmas /
seriāli ziemā arī ir daļa no atpūtas.

Kā Jūs vienā teikumā
raksturotu mūsu skolu un
skolēnus?

Ģimnāzija ir unikāla vide ar ļoti
radošiem skolēniem un skolotājiem,
prieks būt daļai no visa lielā
kolektīva.

Kā Jūs jūtaties ģimnāzijā,
vai ātri spējāt iejusties jaunā
vidē?

Patiesībā, iejutos ātrāk nekā
biju gaidījusi! Visi ļoti laipni uzņēma
un ir ļoti izpalīdzīgi, ja rodas kādi

jautājumi. Kolektīvs ir lielisks,
un garlaicīgi nebūs. Es tiešām
varu teikt, ka jūtos šeit ļoti labi un
izbaudu to, ka varu mācīt šeit.

Viena lieta, kas Jums ir ļoti
mīļa ģimnāzijā, kāpēc?

Āra laukums, jo ir iespēja
stundas vadīt ārā, svaigā gaisā.
Mēs tā jau ikdienā daudz laika
pavadām iekštelpās, tāpēc noteikti
āra laukuma esamība ir milzīga
priekšrocība man kā sporta
skolotājai.

Vai Jūs pusdienojat
skolas ēdnīcā, un kāds ir
Jūsu iecienītākais ēdiens
pusdienās?

Kāds, jūsuprāt, ir skolotāju
un skolēnu galvenais pluss un
mīnuss, mācot un mācoties
tālmācībā?

Man kā sporta skolotājai šis nav
vienkāršs laiks, jo sportu vislabāk
apgūst caur kustību un darbībām.
Toties šis laiks man ir parādījis, ka
ir iespējams izglītot un mācīt sportu
citādāk, liekot akcentu uz kustību
izpratni, sava ķermeņa apzināšanos
arī ar citādākām metodēm.
Liels pluss, manuprāt, ir tas,
ka skolēni var drošāk izteikties
(rakstiski), ko bieži vien visas
klases priekšā būtu grūtāk pateikt
vai pietrūktu laika.
Skolēniem šis ir labs posms, lai

Viss ir iespējams, ja patiesi
vēlies un tici sev!

Gandrīz katrs no mums noteikti kādu reizi mūžā ir pieļāvis
domu doties uz citu valsti ne vien ceļojumā, bet arī uz ilgāku
laiku. Apzinoties, ka sev interesējošas valsts kultūras iezīmes
vai sabiedrību nav iespējams iepazīt pāris dienās vai nedēļās
brīvdienu ceļojumā, jauniešiem tiek piedāvātas dažādas apmaiņas
programmas, kurās tie var paplašināt savu redzesloku, izaicināt
sevi vai gluži vienkārši piedzīvot citu vidi. Šo apmaiņas prgrammu
mērķi un prasības var atšķirties atkarībā no programmas vērtībām
vai struktūras, tādēļ tās paver jaunas iespējas lērumam jauniešu.
FLEX(Future leaders exchange) programma, kas pastāv jau
no 1992. gada, sniedz iespēju augsti motivētiem jauniešiem
doties apmaiņas gadā uz Ameriku. Programmu sponsorē ASV
Valsts departaments, un tās mērķis ir dot iespēju talantīgiem un
zinātkāriem Latvijas skolēniem mācību gadu dzīvot Amerikas
viesģimenē un mācīties Amerikas vidusskolā.
Ģimnāzijai ar FLEX programmu ir cieša saikne, jo jau pieci
ģimnāzijas vidusskolēni ir veiksmīgi pabeiguši šo programmu, un
cerams, ka daudzi vēl beigs. Iespēja iekļūt programmā atlases
procesā ir procentuāli zemāka nekā Harvardas, Stanfordas un
Jeilas universitātē, kas jau kārtējo reizi pierāda ģimnāzijas skolēnu
konkurētspēju starp citiem vienaudžiem.
Lēmumu doties prom no mājām un integrēties nepazīstamā
vidē ir sarežģīti pieņemt, un šis process prasa patiešām daudz
gribasspēka un optimisma. Arī es pirms gada uzdrošinājos iziet
no savas komforta zonas un atdoties nezināmajam, lai gūtu jaunu
pieredzi un veicinātu savu pašizaugsmi. Lai gan dažkārt varēja

Kā Jūs sevi raksturotu no
skolēnu skata punkta?

Labs jautājums! J Grūti teikt..
neesmu par to domājusi.Es no
sirds ceru, ka varu jauniešus
iedvesmot būt fiziski aktīvākiem
un vairāk rūpēties par sevi, savu
veselību. Droši vien, ka daļa teiktu,
ka esmu stingra.. Manā skatījumā
pašdisciplīna ir ļoti būtiska ikvienam
cilvēkam, lai tas spētu sevi
produktīvi ilgtermiņā realizēt un
attīstīties.

Skolēni ir ievērojuši Jūsu
aizraušanos ar tetovējumiem,
kā tas aizsākās, vai ir kāds
sirdij ļoti īpašs tetovējums?
Hmm, sākās tas diezgan sen,
vēl vidusskolas pēdējās klasēs..
(mamma gan sākotnēji nebija
sajūsmā).
Tetovējumi man ir savs
izpausmes veids, mans
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Viena atziņa no šī neierastā
gada?

Kāds ir Jūsu dzīves moto?

Kustība ir dzīvības enerģija!

Kāds ir Jūsu novēlējums
kolēģiem un skolēniem?

Novēlu ikvienam VESELĪBU un
lai katrs atrastu laiku parūpēties par
sevi, saviem tuvajiem!
Ceru, ka ikviens spēs saskatīt
arī gaišo šajā neierastajā laikā!

Gads iespēju zemē Amerikā

Es varbūt tikai 1-2x esmu tur
pusdienojusi. Mana ēdienkarte
mainās līdz ar gadalaikiem,
pielāgojos tam, kas ir aktuāli dabā
attiecīgajā posmā. Piemēram,
ziemā vairāk zupas un siltie ēdieni,
vasarā dārzeņi, ogas u.c.

KLIEDZIENS

kļūtu patstāvīgāki un atbildīgāki, jo
jāplāno savs laiks un darbi vairāk,
nekā esot skolā klātienē. Ceru, ka
katrs mēs augsim un attīstīsimies
arī šajā attālinātajā posmā.
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Rebeka Zvirbule (11.c)

šķist, ka izaicinājumi bija lielāki par
mani pašu, savā prombūtnes laikā
nācu klajā ar nozīmīgām dzīves
atziņām, kas noteikti ietekmēs
manas tālākās dzīves gaitas, bet,
manuprāt, visvērtīgākā privilēģija,
ar kuru saskāros, bija iespēja
salīdzināt, izprast un konstruktīvi
anazlizēt atšķirības starp Amerikas
un Latvijas vidi. Vai tās būtu
sociālas tendences, izglītības
sistēma, sajūtas, veidotā politika
un ekonomikas pazīmes, es guvu
kādu subjektīvu priekšstatu par šo
parādību mijiedarbību uz mums,
cilvēkiem.

SARUNAS

dzīvesstāsts, jo katram ir sava
nozīme. Nav viens izteikti īpašs,
jo katrs ir nozīmīga daļa no mana
dzīves ceļa.

SARUNAS

Silva Bišofa

Amerikā biju 2016./2017. m.g. Dzīvoju
Albukerkē, Ņumeksikā. Nodarbojos ar
varsity dejām, debašu klubu, klavierspēli un
brīvprātīgo darbu. Visspilgtākās atmiņas man
ir par ceļojumiem ar mašīnu uz Minesotas,
Teksasas, Kolorādo un Arizonas štatiem
un piedalīšanās Ņumeksikas štata Spirit
čempionātā ar deju komandu.
Devos apmaiņas gadā, tādēļ ka līdz
2016. gadam biju paspējusi jau doties
Erasmus+ jauniešu apmaiņās, piedalīties
vairākos starptautiskos pasākumos un
biju iesaistījusies brīvprātīgajā darbā, kā
rezultātā man gribējās kāpt vēl augstāk un
darīt vēl vairāk. No sākuma doma bija doties
uz Brazīliju, bet tad viss sakrita, ka skolā
bija prezentācija par FLEX programmu un
tās laikā izlēmu, ka varu doties arī vienu
kontinentu augstāk. Mana motivācija ir mana
ģimene, vecāki vienmēr ir rādījuši piemēru,
ka ar savu darbu var sasniegt jebko, ko sirds
kāro, tajā laikā man tas bija apmaiņas gads.
“Vienmēr ir izvēle, bet attieksmi nosaki Tu
pats.” Apmaiņas gada laikā man nācās
saskarties ar dažādiem izaicinājumiem,
kā, piemēram, ģimenes maiņa vai obligāts
baznīcas apmeklējums. Grūtākajos brīžos
arī iemācījos, ka ir viegli nolaist galvu un
žēloties, bet patiess izaicinājums ir savākties
un priecāties par visu patīkamo, kas ir dots.

nedaudz ir iezīmējusies vajadzība pēc
“fast foodiem”. Tur standarts bija nedēļas
nogalē pusdienās vai vakariņās doties uz
kādu ātrās ēdināšanas iestādi, kur varēja
ļoti gardi un lēti paēst. Protams, šis ēdiens
nebūt nav uzturvielām bagāts. Latvijā tagad
prasās nedaudz biežāk aiziet uz kādu “fast
food” vietu, bet Latvijā nav ne tuvu tik gardi
kā Amerikas “fast foodi” . Pēc sava gada
Amerikā varu nepārprotami teikt, ka Latvija
ir ideāla dzīvesvieta ikvienam. Taču, lai to
saprastu, iesaku padzīvot Amerikā, ja vien
tas ir iespējams.

Roberts Dreimanis

Uz Ameriku es devos 2019.gada 11. augustā.
Es dzīvoju Havaju štata pilsētā Waianae.
Apmaiņas gada laikā nodarbojos ar šaušanu,
futbolu un džudo, kā arī biju biznesa klubā.
Visspilgtākā atmiņa man ir no “Senior night”,
kad mums notika futbola spēle, un pēc
spēles visi draugi un vecāki mūs sveica ar
pēdejo sezonas spēli mūsu laukumā. Tajā
brīdī man bija ļoti neaizmirstamas sajūtas,
likās, ka esmu sapnī.
Visvairāk es gāju arā no komforta zonas,
kad es uzdevu jautājumus, jo man visu
laiku vajadzēja uzdot jautājumus kādam
svešiniekam, kuru es pirmo reizi satiku, jo
man nebija ne mazākas nojausmas, kā tikt
līdz savam mērķim. Iziet no komforta zonas
man arī vajadzēja skolā un treniņos, jo es
esmu pieradis, ka Latvijā ir liela disciplīna
un klusums, bet Amerikā man bija pavisam
pretēji. Klasesbiedri skaļi uzvedās visu laiku,
treniņos bieži vien visi ākstījās. Havajiešiem
patīk daudz izklaidēties, un es to tur ļoti labi
iemācījos no viņiem. Liels izaicinājums man
bija iejusties savā jaunajā ģimenē un savā
jaunajā klasē.

Es apmaiņas gadā biju 18./19. gadā. Dzīvoju
Manitou Springs, Colorado. Mana pirmā
spilgtākā atmiņa ir par nakti, kuru pavadījām
viesnīcā, pārlidojot vairākas reizes, lai
tiktu līdz viesģimenēm. Izgājām pastaigāt,
un atceros tās sajūtas, ka gaiss smaržo
savādāk un zāle šķiet zaļāka. Protams,
nākamais moments bija satikt viesģimenipateikt čau un samīļot cilvēkus, kuri vienmēr
paliks par man īpašu dzīves daļu. Pirms
tam nekad nesatikti, bet jau tik tuvi. Vēl
man ļoti atmiņā palikusi ir Pateicības diena
un Ziemassvētki, jo, pirmkārt, Pateicības
diena pie mums Latvijā netiek svinēta, un,
otrkārt, Ziemassvētki Amerikā tiek svinēti ar
lielāku vērienu. Nav lieki minēt, ka arī lielie
iepirkumu veikali atstāj milzīgu iespaidu.
Ko es novēroju izglītības ziņā, ir tas, ka no
skolēniem daudz sagaida, skolu neviens
bez neizbēgama iemesla nekavē, darbus
raksta laicīgi, atzīmes ir svarīgas. Bet man
tas liekas tikai normāli, redzot, cik liela
konkurence viņiem ir, iestājoties koledžās un
universitātēs. Man šķiet, ka Latvijā skolās
attiecas, tā teikt, maigāk pret skolēniem. Bet
tajā pašā laikā, uzskatu, ka Latvijā māca
daudz plašākas lietas, kas padara plašāku
redzesloku un sniedz zināšanas dažādākās
jomās. Man ļoti patika, cik Amerikā īpašu
gadu padara 12. klasēm, kas ļauj viņiem
pēdējo gadu vidusskolā izbaudīt citādākā

Devos uz Ameriku 2019.gada augustā.
Dzīvoju mazā Teksasas pilsētiņā, kur
dabūju iespēju paspēlēt amerikāņu futbolu,
basketbolu, beisbolu u.c. sporta veidus.
Uz visu dzīvi noteikti paliks atmiņā
interesantie jautājumi par Latviju, kā arī
joki par Latviju ar komandasbiedriem,
klasesbiedriem. No Amerikas manī
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Rebeka Zvirbule

Natālija Budžāne

Kārlis Bergs

KLIEDZIENS

gaisotnē. Vēl, protams, vispārīgs skolas
patriotisms, katrs ir lepns būt savā skolā, un
tā saliedētība parādās visās sporta spēlēs un
pasākumos.
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Attieksme pret apkārtējo pasauli ir
noteicošais faktors mūsu izvēļu veikšanā.
Apmaiņas gads ir kas vairāk, nekā labi
pavadīts laiks ārpus Latvijas, tās ir emocijas,
atziņas, lēmumi, pārdomas un pārmaiņu
stāvoklis. Es savā apmaiņas gadā devos uz
vidēja lieluma pilsētu Saksiju Teksasā. Kad
es uzzināju, ka šī pieredze man būs jāiegūst
Teksasā, no sākuma biju ļoti sašutusi, jo
stereotipi par šo apkārtni bija atstājuši pārāk
negatīvas asociācijas manā apziņā. Šīs
domas bija mana lielākā kļūda, kas vēlāk
mani noveda pie vienas no svarīgākajām
atziņām manā dzīvē.
Mēs, cilvēki, secinājumus par visu svešo un
nepazīstamo izdarām pārāk strauji dažādu
instinktu dēļ. Mēs nedodam savai apziņai
pietiekami daudz laika, lai spētu procesēt
informāciju racionāli. Tieši šo parādību man
nācās piedzīvot jau pirmajās dienās Amerikā,
kad sapratu un apzinājos, ka šī pasaule nav
stereotipu veidota un ka tie gandrīz vinmēr
neatbilst patiesībai. Amerikā man veiksmīgi
izdevās piedalīties debašu klubā, skolas
teātrī, kā arī spēlēt tenisu skolas komandā.
Piedaloties šajās aktivitātēs, man nācās
veidot saiknes ar komandas biedriem, skolas
biedriem vai amerikāņu viesu ģimeni, kā
rezultātā es sapratu, ka nav nozīmes, vai
atrodos Latvijā vai Amerikā, vienmēr cilvēki
mantos līdzīgas pazīmes. Mūsu uzskati,
izskats vai rakstura iezīmes, protams, var
atšķirties, bet, manuprāt, cilvēcīgums un
cilvēku paradumi nemainās. Esot iecietīgi,
atbildīgi un labestīgi pret nezināmo un
neizprotamo, mēs spējam paši sajusties labi
šajā pasaulē neatkarīgi, kur atrodamies.

Cik šaura būtu pasaule, ja mēs nespētu
palūkoties virs un zem horizonta.

SARUNAS

Protams, viedokļi programmas absolventiem
atšķiras no savas personiskās pieredzes, taču
viņus vieno kas kopīgs - spēja palūkoties uz savu
ikdienu Latvijā no cita skata punkta un, iespējams,
dot ieskatu tajā citiem vienaudžiem vai sabiedrības
locekļiem. Šī iemesla dēļ man nozīmīgi šķita arī
iekļaut citu ģimāzijas FLEX abolventu stāstus vai
viedokļus par konkrētām tēmām.

SARUNAS

Apmaiņa – pārmaiņa
Intervēja Elizabete Granta (12.a)

Tavuprāt, kādas ir
kontrastējošākās atšķirības
starp Liepāju un Boloņu/
Berlīni?

Neskatoties uz pašreiz
pasaulē esošo situāciju, skolas
ikdienu un skolēnu rindas ir
papildinājušas divas pieredzes
kāres motivētas skolnieces.
Anna (11.d) – Itālija, Boloņa
Amelie (11.a) – Vācija, Berlīne

Kad un kur uzzināji, ka
dosies uz Latviju?

Anna – Tas bija negaidīti, es
biju mājās, kad mana mamma
saņēma e-pasta vēstuli no
kompānijas, kas organizēja
šo apmaiņas programmu. Kad
viņa pateica, ka es došos uz
Latviju, abas bijām pārsteigtas,
jo no saraksta, kuru uzrakstīju,
deviņas valstis atradās Āzijā,
tomēr kompānija izvēlējās vienīgo
man nezināmo valsti Eiropā. Biju
pārsteigta un īsti nezināju, ko gaidīt.
Amelie – Sākotnēji biju
domājusi braukt uz Kanādu,
Kvebeku un pavadīt gadu tur. Bet
vīrusa dēļ organizācija, kurai bija
jānoformē mana skolēna vīza,
nespēja to paveikt. Tad man tika
piedāvāta opcija braukt uz Latviju,
es pieņēmu šo piedāvājumu, jo ļoti
gribēju iegūt apmaiņas programmas
pieredzi. Tas bija ļoti spontāni, es
pateicu jā, tad aptuveni mēnesi šī
organizācija man neko neteica, līdz
pēkšņi man tika atsūtītas manas
lidmašīnas biļetes. Piecu dienu
laikā es jau biju ceļā uz Latviju.

Anna – Protams, Boloņa
ir lielāka par Liepāju. Liepāja
ir skaista pilsēta pastaigām,
atmosfēra šeit ir ļoti īpaša. Protams,
arī cilvēki ir ļoti atšķirīgi, no sākuma
domāju, ka visi ir ļoti stingri un
nopietni, bet, iepazīstoties tuvāk,
uzzināju, ka lielākā daļa ir jautri
un patīkami cilvēki. Un tik lielu
mīlestību pret savu valsti un tādu
piederības sajūtu kā latviešiem ir
grūti atrast kur citur.
Amelie – Berlīne ir milzīga
pilsēta ar gandrīz vai 4 miljoniem
iedzīvotāju - divreiz vairāk kā
visā Latvijā. Tur ir liela kultūru
daudzveidība, jo daudzi iedzīvotāji
imigrē no citām valstīm. Līdz
ar to Berlīnē ir daudzu dažādu
valstu ēdieni, sporta veidi, modes
stili un kultūras. Lielākā daļa
no maniem draugiem Berlīnē
nav no pašas Vācijas. Tā ir ļoti
ekspresīva un aicinoša pilsēta ar
daudziem dažādiem rajoniem un
iedzīvotājiem.

Pastāsti, lūdzu, par savu
skolu Itālijā/Vācijā!

Anna - Itālijā es mācījos
mākslas skolā. Telpas ir izgreznotas
ar dažādiem grafiti zīmējumiem,
un ēka ir salīdzinoši sena, kad
pirmo reizi ieraudzīju Liepājas
Valsts 1.ģimnāzijas ēku, nespēju
noticēt, ka tā varētu būt skola. Arī
mācību stundas ir ļoti atšķirīgas,
šeit skolēni izskatās un uzvedas ļoti
profesionāli.
Amelie – Skolas ēka šeit,
Liepājā, ir daudz krāšņāka.
Protams, arī valoda ir atšķirīga,
līdz ar to arī stundās pasniegtais
materiāls un tā pasniegšanas
veidi nav vienādi. Vācijā mana
skola bija daudz lielāka, tur bija

divas skolas ēkas, kā arī tā bija
internacionāla skola. Berlīnes skolā
ļoti liela uzmanība tika pievērsta
daudzveidībai un radošie priekšmeti
tika ļoti atbalstīti. Bet kopumā abas
skolas ir diezgan līdzīgas.

Un tomēr - vai ir kaut kas no
skolas Boloņā/Berlīnē, ko Tu
vēlētos ieviest arī šajā skolā?
Anna – Manuprāt, dažas
radošas stundas vai pulciņi šeit
ļoti noderētu. Un ēdiens! Vienīgā
lieta, kas pietrūkst, lai šī skola būtu
perfekta, ir itāļu ēdiens.
Amelie – Iepriekšējā skolā
bija izcili pavāri, kuri gatavoja
dažādus interesantus ēdienus, bija
daudzas opcijas arī vegāniem un
veģetāriešiem, kā arī tika likts liels
uzsvars uz planētas saglabāšanu
un to, kā samazināt negatīvo
ietekmi uz to. Skolēni un skolotāji
ļoti centās samazināt plastmasas
daudzumu savā ikdienas dzīvē.

Vai Tev ir mīļākā vai iecienītākā frāze, vārds?

Anna - Es vēl tikai mācos valodas pamatus, bet man ļoti patīk
teikt ‘lūdzu’, izklausās daudz labāk kā ‘you’re welcome’ vai ‘prego’
(itāliski), tāpēc vienmēr saku ‘lūdzu’. Kā arī man patīk teikt ‘paldies’.
Amelie – Nē. Vai tas bija piemērs vai atbilde? Abi, kad esmu
par slinku, lai teiktu ‘nein’, vienkārši saku ‘nē’.

Varbūt zināji, ka pavisam drīz, 18.novembrī, būs
Latvijas dzimšanas diena, vai Tev ir kāds vēlējums
Latvijai?

Anna - Es gribētu novēlēt Latvijai plašāku internacionālu
atzinību. Tā ir tik skaista valsts, un Latvija noteikti ir pelnījusī būt
zināma arī plašākā mērogā.
Amelie – Es Latvijai novēlētu to, lai vairāk cilvēku pasaulē
zinātu, kāda tā ir un kur tā atrodas. Un, lai visi varētu parādīt, kur tā
atrodas, redzot pasaules karti.
P.S. Intervija veikta īsi pirms 2020.gada 18.novembra.

Pirms ieradies Latvijā, vai
Tev bija kādas īpašas cerības
kaut ko ieraudzīt, piedzīvot,
satikt?
Anna - Godīgi sakot, nē. Kad
izbraucu no Itālijas, vienīgais, ko
es zināju, bija kā pateikt sveiki un
KLIEDZIENS
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Anna Colli

Kā būt līderim skolā?
Alise Anspaka (12.c)

Kādas ir Tavas mīļākās
mācību stundas šeit? Vai
kaut kas ir mainījies kopš
pagājušā mācību gada?

Anna - Iepriekšējā skolā mana
mīļākā stunda bija mākslas vēsture,
bet šeit tā noteikti ir angļu valoda,
tas noteikti ir manas angļu valodas
skolotājas nopelns.
Amelie – Berlīnes skolā
mana mīļākā mācību stunda bija
vēsture, kad skolotājs vēl runāja
valodā, ko sapratu. Angļu valodas
stundas arī vienmēr bija ļoti jautras
un interesantas. Šeit man ļoti patīk
māksla, jo tur es visu saprotu un
varu izpausties. Berlīnē mums
bija arī tādas stundas kā globālās
mācības un radošais laiks.

SARUNAS

manas Latvijas ģimenes adrese. Diezgan spontāni.
Amelie – Nē, nebija nekas tik specifisks. Pirms es ierados
Latvijā, es neko par to nezināju.

Ja skola nav tikai mācību vieta..

Pirms sarunas ar jauno skolas
skolēnu prezidenti pārdomas, ko
nozīmē būt skolas parlamentā.
Sveiks, lasītāj! Ja esi bijušais, esošais
skolēns, skolotājs vai kā savādāk piederīgais
ģimnāzijas ģimenei, tad zini, ka viens no
skolas labajiem gariņiem vienmēr ir bijis
Parlaments – ģimnāzijas vidusskolēnu
pārvalde. Vieta, kur ir dzimušas neskaitāmas
brīnišķīgas idejas, tradīcijas un draudzības.
Tieši parlaments ir vieta, kur dzimušas idejas
nu jau sen pat ārpus skolas izskanējušiem
pasākumiem, kā “Koru kari”, Ziemassvētku
labdarības koncerti un citām mīļām
tradīcijām.
Atceros, kad biju maza un mana lielā
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māsa jau mācījās ģimnāzija, biju dzirdējusi
tik daudz stāstu no viņas par to, kāda ir
parlamenta dzīve. Atceros, pirms uzsāku
7. klasi, māsa mani mudināja vienmēr
iesaistīties skolas dzīvē, it īpaši aktīvi
darboties pamatskolas pārvaldē “Kodols” un
vēlāk arī parlamentā.
Uzsākot 10.klasi, mans lielākais mērķis
bija iekļūt parlamenta sastāvā, kas man arī
izdevās. Ar tīru sirdi varu teikt, ka tas bija
mans pats mīļākais un vidusskolas pieredzes
pilnākais gads. Ieguvu tik daudz jaunu
draugu un pieredzi pasākumu organizēšanā
un komandas darbā. Tā bija sirreālā sajūta,
kad redzi, ko kopā esat paveikuši un
izveidojuši kā ģimene.

Parlaments – ģimnāzijas vidusskolēnu
pārvalde. Vieta, kur ir dzimušas neskaitāmas
brīnišķīgas idejas, tradīcijas un draudzības.
Arī nākošais gads, mana 11.klase, bija
pilna aizraujošu notikumu. Ņemot vērā, ka
biju parlamenta sastāvā jau gadu iepriekš,
vērā tika ņemta man pieredze un izpratne
par parlamenta pienākumiem, kas, protams,

Mana pieredze parlamentā bija jaukākais
laiks, kuru atceros, kas saveda mani kopā ar
cilvēkiem, kuri vēl šodien ir mani dārgākie un
nozīmīgākie.
Protams, es melotu, ja teiktu, ka šajā
rožu laukā nav neviena ērkšķīša. Lai arī cik
jautri ietu, parlamentam ir arī savi pienākumi.
Ir dienas, kurās ātrāk gribi tikt prom no
mācību stundām un esi gatavs Parlamentā
darboties līdz pēdējai minūtei, bet ir arī
dienas, kurās nevēlies pat doties uz sēdi
un kur nu vēl darīt uzdoto. Pārsvarā tas ir
atkarīgs no tā brīža pildāmā uzdevuma. Ir
uzdevumi, kuros vēlies ielikt un izsmelt sevi
līdz pēdējam, kā arī tādi, kuriem negribas
pat pacelt mazo pirkstiņu. Tāpēc, jā – būs
arī ērkšķi, un būs sevi jāpiespiež darīt lietas,

SARUNAS

kuras vajag, bet tik ļoti negribas, tomēr tas
ir sīkums pret visu labo, kas šajās telpās
atrodams.
Jebkurā gadījumā- būt daļai no
parlamenta ir milzīgas priekšrocības. Es
gan nezinu, cik korekti būtu teikt - kādas.
Nepārprotiet – tas nav nekas milzīgs, bet
varu pačukstēt, ka tie ir meli, ka skolotājiem
nav mīļāko skolēnu. Protams, ir jāsaskaras ar
situācijām, kurās tiek izrādīta atklāta nepatika
un neiecietība pret parlamentu. Piemēram,
no skolotājiem, kuri nav iecietīgi pret faktu,
ka tava prioritāte nav tieši viņu mācību
priekšmets. Tomēr jāatzīst, ka vienmēr viss
ir sagrozāms un sarunājams, bet nekad
nevajag aizmirst par saviem pienākumiem.
Parlaments prasa laiku, un ar to ir jārēķinās.
Brīvais laiks pārtop par sēdēm, grupu
darbiem un papildus mājasdarbiem, bet
labākais tajā ir tas, ka šie pienākumi jāveic
kopā ar saviem draugiem – divi vienā!
Lai gan esmu bijusi daļa no parlamenta
jau no mana vidusskolas paša sākuma,
šogad, nesagaidot jaunās prezidentes
sastāva atlasi, nolēmu izstāties. Mana
pieredze parlamentā bija jaukākais laiks,
kuru atceros, kas saveda mani kopā ar
cilvēkiem, kuri vēl šodien ir mani dārgākie un
nozīmīgākie. Mums tā bija vieta, kur satikties
draugiem, līdz pēdējai skolas slēgšanas
minūtei spēlēt sveču gaismā spēles, kad
dežurantes jau nāca mūs dzīt prom. Tā bija
vieta, kur aizvadīt starpbrīžus, smieties līdz
asarām un vienkārši būt kopā. Parlaments
bija atsevišķa klase, kura bija daudz tuvāka
un sirdij siltāka kā pašu klases. Lai gan
jāatzīst, ka, lai arī cik tuvi bijām un cik jautri
mums būtu gājis, mūsu izpildījums nebija
tik jaudīgs tehniskajā daļā, kā gribētos, taču
daudziem no mums parlamenta sēdes bija
iemesls ar prieku nākt uz skolu. Varu no
sirds teikt, ka tieši mani parlamenta sastāvi
ir cilvēki, ar kuriem vēlos tikties salidojumā,
pasēdēt parlamenta telpas dīvānos un
uzspēlēt mafiju sveču gaismā.
Pēc pieredzes varu teikt, ka 2020./21.
gada parlaments ir krietni atšķirīgāks no
pēdējo divu gadu sastāviem gan esošās
situācijas dēļ, gan sastāva dēļ. Daudziem
no mums – vecajiem parlamentāriešiemtas bija laiks izstāties, manuprāt, tāpēc, ka
mums savs laiks tika. Tas, kas bija mums,
bija kaut kas, ko nav iespējams piedzīvot citā
sastāvā ar citu vadību. Un, lai mūsu emocijas
un atmiņas nepazustu un nezaudētu garšu,
daudzi nolēmām izstāties no parlamenta,
atdodot savu vietu 2020./21.m.g. citiem
KLIEDZIENS
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prezidentes Agnijas Janekas (10.klase)
vadībā, sniedzot iespēju mūsu vidusskolas
sapni izjust citiem skolēniem un atbrīvot vietu
jaunām idejām un iespējām.

Intervija ar Agniju Janeku –
2020./2021.m.g. skolēnu prezidenti.

Radās vēlme iepazīt jauno skolas
prezidenti Agniju Janeku, ne kā prezidenti vai
skolnieci, bet gan – cilvēku.
Tāpēc neklātienē tikos ar Agniju un
uzdevu viņai dažus jautājumus.

un iegūt jaunas zināšanas, tāpēc mana
dzīves filozofija sastāv no jaunām zināšanām
un vēlmes tiekties pēc augstākiem mērķiem.

Pa stāsti, kuras ir tā lietas, kuras
visvairāk mīli un kuras visvairāk
nevari ciest.

Ļoti novērtēju sev apkārt esošos cilvēkus
un ģimeni, tāpēc ka ar viņiem pavadu lielāko
daļu sava brīvā laika. Mani nesaista cilvēki,
kurus var raksturot šādi: ‘’Ar vārdiem Rīgā,
ar darbiem aizkrāsnē.’’ Tāpēc ļoti cienu
apkārtējos, kuri ir patiesi un nebaidās no
atbildības paveikt lielus darbus.

Kas būtu Tava pēdējā maltīte?

Mana pēdējā maltīte sastāvētu no
neparasta ēdiena, kuru nekad nebūtu
pagaršojusi.
Tā būtu izsmalcināta delikatese, kas
sastāvētu no vairāku tautu ēdieniem.

Kāda būtu Tava superspēja, kāpēc?

Mana superspēja noteikti būtu prasme
teleportēties – ne tikai mūsdienu pasaulē
starp dažādām vietām un kontinentiem, bet
teleportēties arī laikā. Šis būtu ļoti viegls
veids, kā sasniegt vienu no saviem sapņiem
- apceļot pasauli, taču tas nebūtu vienīgais
iemesls. Vienmēr esmu gribējusi zināt, kā
izskatījās pasaule, kad vecāki bija manā
vecumā?! Kā izskatīsies pasaule pēc 500
gadiem?! Vai tā vispār būs līdzīga mūsdienu
pasaulei?!

Kāds ir Tavs lielākais sapnis?

Mans lielākais sapnis ir piepildīt savus
sapņus un sasniegt izvirzītos dzīves mērķus.
Vienmēr esmu domājusi par saviem sapņiem
kā par mērķi, kuru kādreiz dzīvē sasniegšu.
Un varu droši teikt, ka līdz šim man tas ir
izdevies.
Konkrēti dzīves sapņi, kurus vēlētos
īstenot:
1. Iemācīties franču valodu.
2. Apceļot pasauli.
3. Veikt lēcienu ar izpletni.

Ja Tev būtu dažos teikumos
jāraksturo sava dzīves filozofija,
kāda tā būtu?

Mans dzīves redzējums izskan tā:
‘’Redzēt – nozīmē zināt, gribēt – nozīmē
varēt, uzdrošināties – nozīmē dabūt’’. Cenšos
katrā situācijā saskatīt zelta maliņu, kas
virzīs mani uz priekšu un neļaus apstāties pie
iesāktā. Man ļoti patīk apgūt jaunas prasmes
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Notikums, kurā lepojies ar sevi
visvairāk.

Pirms trīs gadiem devos apmaiņas
braucienā, kur iepazinu Francijas kultūru un
tradīcijas.

... ļoti cienu apkārtējos, kuri ir patiesi un
nebaidās no atbildības paveikt lielus darbus.
Šī ir viena no manām lieliskākajām
pieredzēm – spēju adaptēties jaunai videi
un iepazīties ar cilvēkiem, kuriem ir cits
priekšstats par apkārtējo pasauli. Viens no
izaicinājumiem bija dzīvot viesu ģimenē,
kuras pamatvaloda ir franču valoda.
Atbraucot no Francijas, sapratu, ka šī
kultūra un valoda mani ir ieinteresējusi,
tāpēc apņēmos sākt mācīties franču valodu,
lai spētu komunicēt ar šo ģimeni. Lepojos
par savām spējām pārvarēt dažādas
komunikācijas barjeras, ko dažreiz izraisīja
konkrētas valodas zināšanas.

SARUNAS

sniedza man zināmu priekšroku iekļūt arī
jaunajā sastāva. Tas gan neizslēdza manu
pienākumu pierādīt to, cik esmu aktīva, arī
jaunajam skolas prezidentam. Mans otrais
gads, protams, bija diezgan atšķirīgs no
pirmā gada. Šajā gadā sastāvā bija daudz
vairāk manu klašu pārstāvju -11.klašu
skolēnu. Domāju, ka tas pavisam noteikti bija
saistībā ar to, ka šajā gadā par prezidentu
tika ievēlēts Valts Kālis (tajā laikā 11.klases
skolēns), kas iedrošināja tieši 11.klases
pievērsties šim lauciņam.
Abi šie gadi bija tik patīkamu emociju
bagāti tieši parlamenta dēļ. Nepārspīlējot
man jāsaka, ka tā patiesi bija mana lielākā
motivācija doties uz skolu.
Es savu parlamenta pieredzi aizvadīju
divu prezidentu vadībā. Manā pirmajā gadā
tā bija Aiva Tālberga (tajā brīdī 12. klases
skolniece) un otrajā gadā Valts Kālis (11.
klases skolnieks). Protams, ka ir interesanti
piedzīvot dažādus prezidentus un to darba
stilu. Reizēm, protams, notiek situācijas,
kurās domas nesakrīt un izveidojas
domstarpības, taču man jāsaka, ka man
ļoti paveicās ar to, ka šie prezidenti bija
vienmēr pretimnākoši un nepārtraukti bija
sajūta, ka viņi ir “starp” mums, nevis “virs”
mums. Tomēr, manā uztverē, ir grūti atrast
prezidentu, kurš šajā pienākumā būtu
izcils, varbūt pat neiespējami. Un kāpēc lai
būtu savādāk? Katrā no šiem gadiem tie
bija arī pirmie gadi un pirmā pieredze kā
prezidentam abiem prezidentiem. Turklāt,
mainoties sastāvam, mainās arī sistēma un
gaisotne, kas pieprasa pilnīgi atšķirīgu un
oriģinālu darba pieeju katru gadu.

13. KLASE

Es teiktu, ka lielākā sabiedrības problēma
mūsdienās ir diskriminācija un nevienlīdzība.
Cilvēkiem vajadzētu ieklausīties apkārtējos,
saprast mūsdienu dažādību un uztvert šo
dažādību kā pozitīvu pagrieziena punktu
apkārtējai videi.

Kas ir tas, ko pavisam noteikti
nevēlies piedzīvot?

Nevēlētos piedzīvot apokalipsi vai
savstarpējus valsts militāros konfliktus.
Mūsdienu pasaulē ir grūti iztēloties citu dzīvi
– bez ērtībām un jebkādas teikšanas savas
valsts attīstībā. Atskatoties uz vēsturi, cenšos
apzināties mūsdienu iespējas un piešķirt tām
vēl lielāku vērtību.

Kā Tu uztver šo pārmaiņu laiku un
kā Tu ar to tiec galā?

uzticēts cenšos ielikt 3% vairāk, nekā tiek
prasīts. Jo viens ir izpildīt visu prasīto un
saņemt par to 6-7, bet var arī izdarīt mazliet
vairāk un izcelties starp 150 kursabiedriem.
Vēlreiz citējot ģimnāzijas absolventu Raivo
Kalderauski, ka “augstskola nav starpposms
starp vidusskolu un industriju, jūs jau esat
industrijā”, nozīmē, ka viss - gan labais, gan
sliktais, ko jūs paveicat augstskolā,- tiek
pamanīts un brīdī, kad kādam uzņēmumam
vajadzēs praktikantu, un uzņēmums
vērsīsies pie pasniedzēja, lai iesaka kādu
jaunieti, tad tiks pieminēti tieši tie, kuri ir
spējuši mazliet izcelties un parādīt savas
darba spējas, iniciatīvu un atbildību gan
lielākos, gan arī visikdienišķākajos darbiņos.

Šo pārmaiņu laiku uztveru kā iespēju
attīstīt sevi un paskatīties uz apkārtējo
pasauli no cita skata punkta. Cenšos apgūt
un nostiprināt prasmes – būt pacietīgai,
apzināties savas spējas laicīgi plānot dienas
gaitu. Ir svarīgi domāt par saviem lēmumiem
un to ietekmi mums apkārt, tāpēc mēģinu
paskatīties uz šo situāciju no pozitīvās puses,
lai paveiktu sen iecerētus darbus, kuriem
ikdienā nepietika laika – izlasīt grāmatu,
pavadīt laiku kopā ar ģimeni.

Raksta autores P.S.

Tikai daži jautājumi, un no atbildēm
redzams, ka šī meitene ir stipra personība.
Viņas vadībā parlamentam ceļš uz
jauniem sasniegumiem.

Lai veicas!

... viss - gan labais, gan sliktais, ko jūs
paveicat augstskolā,- tiek pamanīts ...
Paturpinot par šo jēgpilno darbošanos,
es gribētu teikt, ka vienmēr ir jāpatur prātā
jautājums – kāpēc es to daru? Jo iespējams,
ja uz šo jautājumu nav patiesas un pret sevi
pilnībā atklātas atbildes, tad ir ļoti jāpārdomā
savi lēmumi, jo, piemēram, ikviens, virspusēji
skatoties, labs darbs ar labu atalgojumu var
nenest piepildījumu, tajā brīdī ir jāpārdomā,
vai tavs veikums ir mērāms cipariņos, kas
rakstīti darba līgumā vai nullīšu skaitā, kas
atrodams tavā bankas kontā, vai tomēr
cilvēkos, kuri tavu darbu augstu novērtē un
kuriem tu esi palīdzējis kaut nedaudz uzlabot
viņu dzīvi, devis drusciņu pozitīvu emociju.
Protams, ne es, ne tu neesam Māte Terēze
vai Dalailama un nevaram uz desmit gadiem

Par iespējām šeit un tagad
Markuss Dzintars

Čau! Es esmu Markuss
Dzintars, 2020. gada
Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas
absolvents.
Daudzi no jums mani atcerēsies
no skolas pasākumiem, kur bieži
mani varēja redzēt ar kameru rokās
vai arī varējāt sastapt mani skolas
gaiteņos steidzīgā gaitā soļojot no/
uz parlamentu, aulu, tehniskajām
telpām un jā, reizēm arī klašu
kabinetiem. Protams, sveiciens arī
maniem 18./19. un 19./20. mācību
gada parlamenta kolēģiem!

tirgū, kā arī dzīvē kopumā gan
darba devēji, kolēģi un apkārtējie.
Manuprāt, ģimnāzija ir tā vieta, kur
jaunietim ir lieliskas iespējas šīs
prasmes un zināšanas apgūt, jo
šeit jebkurā notikumā, pasākumā
un arī ikdienas dzīvē viss tiek
darīts ar konkrētu pamatotu jēgu,
liela uzmanība tiek pievērsta katrai
detaļai un netrūkst arī veselīga
ambīciju deva.
Tas, ko es visvairāk esmu
ievērojis pirmajos studiju mēnešos
ir, cik svarīga ir atbildīga attieksme
pret darbu un sev uzdotajiem
pienākumiem, kā arī pietiekami

Šobrīd studēju RTU
Būvniecības inženierzinātņu
fakultātē, iespēju robežās arī
iesaistos fakultātes studentu
pašpārvaldes darbībā. Varu
teikt tikai to, ka esmu bezgala
pateicīgs par visu to, ko man ir
sniegusi ģimnāzija, un talantīgus,
mērķtiecīgus un veiksmīgus
“ģimnāzijas skartos” var sastapt ik
uz soļa.
Augstskolas diploms nav
brīvbiļete uz labu darbu
Mūsu šī semestra pēdējā lekcijā
priekšmetā “ievads būvniecībā”
pasniedzējs,
LV1Ģ absolvents
... uzņemieties atbildību, pieņemiet
Raivo
vislielākos izaicinājumus un atļaujiet sev
Kalderauskis
kļūdīties ...
pieminēja šo visai
interesanto citātu:
“Augstskolas diploms nav brīvbiļete
lielas darba spējas un, manuprāt,
uz labu darbu.” Šādi viņš mudināja
man citi absolventi piekritīs, ka
mūs atcerēties un padomāt par to,
tieši ģimnāzijā šīs personības
ka augstskolā un jebkurā mācību
īpašības tiek bieži akcentētas.
iestādē iegūtās zināšanas ir tikai
Es katrā darbiņā, kas man tiek
daļa no tā, ko novērtē darba
KLIEDZIENS
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Dzīvē nebūs viegli; viss tas, ko ir
vērts darīt, nav viegli, citādāk visi to
darītu, tāpēc iemācieties uzplaukt šajos
izaicinošajos apstākļos.
doties kalnos un tad stāstīt apkārtējiem, cik
ļoti attālināti no pasaulīgajām vērtībām esam.
Lai sasniegtu savus mērķus un sapņus, ir
nepieciešami līdzekļi, un nauda ir ļoti labs
līdzeklis, tomēr ikvienam, kurš vēl joprojām,
pieņemot lēmumu par savas karjeras izvēli
kā noteicošo faktoru ņem vērā atalgojumu,
vēlos teikt - pieņemot, ka runājam par
godprātīgu saimniecisko darbību, tad
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nauda tikai simbolizē šo vērtību, ko esam
snieguši vai varam sniegt apkārtējiem. Tiem,
kas spēs sniegt citiem to, kas ir visvairāk
nepieciešams īstajā brīdī vai arī tiem, kas
spēs ar savu ideju aizraut līdzi pietiekami
daudz domubiedru, tiem līdzekļu savu sapņu
un mērķu piepildīšanai netrūks.
Es katram skolēnam ģimnāzijā ieteiktu
uz šiem trīs gadiem, vai nu cik nu kuram būs
tas gods vēl pavadīt ģimnāzijā, aizmirstiet
vārdu “nē”! Aizejiet uz parlamentu, kori, video
pulciņu, piedalieties mācību priekšmetu
olimpiādēs, “Enkurā”, “Bizness 24h” un visos
citos iespējamos pasākumos. Šīs iegūtās
pieredzes un prasmes būs tikpat un vēl
vērtīgākas kā mācību stundās iegūtās. Un
nav tāda vārdu savienojuma kā ”nav laika!”
vai “es nemāku/neesmu pietiekami gudrs”.
Tieši tā, tagad nav laika vai arī vēl neprotu,
bet iemācieties plānot laiku un galvenais
iemācieties mācīties! Dzīvē nebūs viegli; viss
tas, ko ir vērts darīt, nav viegli, citādāk visi
to darītu, tāpēc iemācieties uzplaukt šajos
izaicinošajos apstākļos.
Attaisnojums nav arī pašreizējā situācija
pasaulē. Šajā sarežģītajā laikā neviens
īsti nezina, ko un kā darīt, un tieši šis ir tas
brīdis, kad dzimst vissuperīgākās jaunās
idejas, un veiksmīgie un gudrie cilvēki,
kas spēj ātri pielāgoties, pārvarēt grūtības
un aizpildīt jaunas nišas, arī turpinās būt
veiksmīgi, bet tie, kas nostāsies upura
lomā un nespēs uzņemties atbildību un
mainīt sevi, arī turpinās justies slikti un
apvainojušies uz pasauli. Es ticu, ka šīs
idejas un šie veiksmīgie cilvēki nāks tieši no
ģimnāzistu vidus.
Padoms, ko no savas īsās pieredzītes
augstskolā vēlos nodot visiem ģimnāzistiem,
kam vēl šis posms ir priekšā, ir – nebaidieties
kļūdīties, uzņemieties atbildību, pieņemiet
vislielākos izaicinājumus un atļaujiet sev
kļūdīties, jo šobrīd jūsu kļūdu cena ir ļoti tuvu
nullei, uz jums varbūt padusmosies skolotāji
vai vecāki, bet tas arī viss. Vēlāk kļūdu
cena būs uzņēmuma peļņa, jūsu karjera vai
pat jūsu ģimenes iztika, tāpēc kļūdieties,
uzņemieties atbildību par kļūdu, izanalizējiet,
kāpēc kļūda radās, kā to novērst un atkārtoti
tādu kļūdu nepieļaujat, jo pieļaut vienu un to
pašu kļūdu divreiz vai trīsreiz jau ir nolaidība
un nav pieļaujama.

13. KLASE

Kas, Tavuprāt, ir lielākās sabiedrības
problēmas mūsdienās? Kā to
vajadzētu mainīt?

VaRaDa

Pagodinājums man –
dzert no metāla krūzītēm
Elizabete Granta (12.a)

Aprūsējušās krūzīšu malas piedod metālisku
garšu it visam, kas no tām tiek baudīts. Nu jau metāla
garša ir kļuvusi par daļu no vasaras un rudens
piedzīvojumiem.
Brokastu putra Jūrmalciema kāpās no metālā
krūzītes garšo pavisam citādāk nekā no bļodiņas
mājās. Agrā oktobra rītā izlienot no telts, karsta aveņu
lapu tēja metāla krūzītē dod tādu sajūtu, it kā manī
tiktu ielieta dzīvība.
Abas krūzītes vienmēr man ceļojumos ir līdzi.
Pat, ja somā vietas nav, krūzītēm tā tiks atrasta.
Uzmauktas uz riteņa stūres ragiem, tās rada
simfonijas. Kad tās ir piesietas pie somas un uz
katra soļa ritmiski sasitas, un rada gluži vai pulksteņa
sekunžu rādītājam līdzīgu skaņu, tās liek man ritmiski
un vienmērīgi soļot tālāk. Vienu krūzīti es nekad
neņemšu, tikai abas divas. Ja nu pa ceļam sanāk ar
kādu padalīties. Dažreiz tās nākas dalīt starp manām
personībām, kad pēkšņas augstprātības dēļ viena no
tām nevēlas dzert tēju no tās pašas krūzītes, kurā tika
vārīta brokastu ola.

Abas tika atrasta, nevis nopirktas. Vienmēr esmu
domājusi, ka tās atrada mani, nevis es viņas. Citas
krūzītes es nemaz nevēlos, tām es nezināšu stāstu.
Šīs es pazīstu, varu kaut vai ar acīm ciet atšķirt.
Šo krūzīšu stāsti man nav jāstāsta skaļi, tās pašas
tos izstāsta: iebuktētie sāni, apkvēpušās osiņas un
aprūsējušās maliņas ir labāki stāstnieki kā es.
Tagad tās gaida - nākamo tēju, ugunskuru vai
agru rītu, varbūt tās gaida prīmusa gāzes liesmu
pieskārienus. Es gaidu applaucētus pirkstus un lūpas,
aveņu lapu tēju, piedzīvojumus un mirkli, kad krūzītes
tiks piesietas pie somas, radot skaļo metālisko –
tinkš! Ar to sākas agrie rīti, piedzīvojumi, simtais solis,
un viss meklētais tiek atrasts.

Spīdola un Lāčplēsis Covid laikā Latvijā
12. a un b klases jaunieši

Ja Raiņa lugas “Uguns un nakts” varoņi
nokļūtu mūsdienu situācijā, diez ko viņi
par to teiktu?
Spīdolas ieraksts Facebook
Es gribēju padalīties ar savām domām
un savu redzējumu par šī brīža situāciju mūsu
valstī. Godīgi sakot, es esmu izmisumā un mans
pacietības mērs ir pilns. Kā var neatļaut strādāt

skaistumkopšanas saloniem?
Manuprāt, šis likums ir pieņemts pilnīgi
nepamatoti. Šis briesmīgais lēmums izraisīs
daudzu sieviešu depresiju, kā piemēram,
manu, jo bez citu cilvēku palīdzības es nespēju
sevi sapucēt un justies pilnvērtīgi. “Es esmu
skaistākā par visu, kas zemes virsū un zem
zemes ellē”, bet, kas tagad notiks ar mani, kā
es izskatīšos? Pirmkārt, es, Spīdola, neiešu
uz nekādiem pagrabiem vai dzīvokļiem, lai
KLIEDZIENS
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Spīdola pašizolācijā
Šodien gribēju nedaudz padalīties ar domām
par visu tagad pasaulē notiekošo. Nezinu kā
jums citiem, bet es atzīšos, ka no sākuma arī
neuzskatīju par vajadzību nēsāt maskas un
visas šīs runas par distancēšanos visur un
vienmēr, arī likās īstākie nieki. Atstājiet mani
manā patvaļā, jo vētru nevar lapsas cilpā ķert un
zvaigzni nevar gudri pamācīt.
Bet ziniet, ko es varu tiešām teikt?
Negaidiet, kamēr jums tuvais kļūs par upuri šim
briesmīgajam lāstam! Vai jūs vēlaties dzīvot
ar apziņu, ka esat daļēji pie tā vainīgs? Vai
niecīgs drānas gabals tiešām jūs tik ļoti ierobežo
ikdienas gaitās? Dievs zin, cik stūrgalvīga dzīvē
esmu bijusi, tāpēc lūdzu, mācaties no manām
kļūdām!
Es ticu, ka reiz šim visam būs gals un beigās
mēs, lai vai daudz zaudējuši, būsim stiprāki nekā
jebkad! Mūsu pašu rokās ir visu mainīt uz labo
pusi tad kāpēc būt stūrgalvīgiem un neizmantot
šo izdevību? Topi stiprākais arī garā, spēks nau
vien tikai viesuļa sparā.
/Marija Antuanete Neimane, Aleksa Kriķe,
Elizabete Granta, Daniela Skvorcova, Ieva Elīna
Dille/
Spīdolas viedoklis par
pašreizējo situāciju
Spīdola ir basketbola komandas trenere,
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kura ir spiesta veidot individuālos treniņus, jo
Latvijā grupu treniņi iekštelpās ir aizliegti, to
paredz Ministra kabineta noteikumi Covid-19
izplatīšanās dēļ.
“Es esmu neizpratnē par to, ka pat mani
ierobežo, es taču neesmu kā visi, esmu pati
labākā un sportiskākā, kas uz zemes virsū
un zem zemes ellē. Kā manas iespējas var
uzdrošināties ierobežot? Es nevarēšu nest savu
varu un sportisko garu, lai audzinātu savus
audzēkņus, es turu mēnesi ar visām zvaigznēm,
es laimei atveru vārtus, es aizveru, bet tik un tā
mani ierobežo. Ja visi profesionālie un virslīgas
sportisti var trenēties, tad kāpēc maniem pirmās
līgas sportistiem tas ir liegts?
Ierobežojumi nav domāti man. Kariņ, tu esi
elles kalps, tu neesi līdzīgs man, es kalpoju tikai
sev. Es pretošos un cīnīšos līdz galam, jo man ir
svarīga manu audzēkņu veselība un sportiskais
gars.”
/Estere Juzupa, Megija Rone, Ieva Mažeika,
Adelīna Audere/
Lāčplēša viedoklis par
pašreizējo Latvijas situāciju
Vakar, sazinoties ar Lāčplēsi, norunājām
satikties Rožu laukumā. Satiekoties viņš man
saka: “Tās ezera zvaigznītes, mana sirds - bet
teic, ko mani šurp atvedi? Vai še kādi slepeni
naidnieki?”
Tā nu mēs nonācām pie smagās tēmas –
Covid-19. Izstāstīju viņam pašreizējo situāciju
Latvijā - kopā saslimušas 12102 personas
un 1557 izveseļojušās, kā arī, lai ierobežotu
Covid-19 izplatību, ir jālieto sejas un deguna
aizsegus -, un viņš nekautrējās izteikt savu
viedokli: “Manuprāt, Latvijā notiekošā situācija
ir galīgs sviests. To es domāju tā, ka to nekādi
nevar apspiest. Es varu nokaut jebkuru
ienaidnieku ar kailām rokām, bet kovidu es
nokaut nevaru, jo trūkst informācijas par to un
bail, ka pats nepaliek tak slims. Kas tad būs,
ja Latve zaudēs savu Lāčplēsi? Un ar to, ka
tā Viņķele tur tukši virina muti, nepietiks, lai
iznīcinātu kovidu. Bet, pats galvenais, es tev
iesaku nebaidīties un būt gatavam jebkurai
situācijai, tā tu kļūsi spēcīgāks.” Tad Lāčplēsis
atcerējās: “Vai esmu mūžīgs, tas nau man
teikts, bet zinu, ka mūžam netikšu veikts.”
Te pēkšņi sāka gāzt lietus, un Lāčplēsim
bija bail, ka ausis nesamirkst, tāpēc mūsu ceļi
pašķīrās.

/Didzis Gudkovs, Rihards Gaulis, Emīls Ozoliņš /

P.S. Mūsdienu situācijas – 2020.gada novembris –
decembris.

VaRaDa

izskatītos apburoši. Man ir nepieciešams
prestižs salons, kurā man pieaudzē garākas,
biezākas skropstas, uzliek spilgtākos nadziņus,
sakopj un lutina manu zīdaino ādu ar dažādām
eļļiņām un maskām. Otrkārt, mans skaistums
nevar slēpties aiz sejas maskas, kas ir obligāti
jānēsā. Šādā veidā neviens neievēros manu
skaistumu. Es kļūšu neredzama, pelēka pele!
Treškārt, lietojot šos spirtu saturošos roku
dezinfekcijas līdzekļus, manas maigās un
zīdainās rociņas kļūs raupjas un neglītas! Vai
tiešām Latvijas valstij ir vienalga, kas ar mani
notiek? “Es esmu čūsku cilts, to neaizmirsti!”.
Es cīnīšos par savu skaistumu! Mans vārds un
viedoklis ir mana vara, tā ir spēcīga, atcerieties
to!
Mums, sievietēm, ir jābūt skaistām,
protams, man visskaistākajai, mēs padarām
pasauli gaišāku ar savu daili un graciozitāti,
bet kas notiks ar pasauli, ja mēs kļūsim par
pelēkām, nesakoptām pelnrušķītēm? Latvija, sāc
rīkoties, nepamet sievietes skaistumu novārtā!
/Linda Astrauska, Dana Šēra, Amanda
Radava, Evija Kreba, Agneta Plāciņa/

VaRaDa

VaRaDa

Skaties, domā un smaidi
Uzziņai: Mēme, mēms jeb mīms (angļu valodā: Meme) ir ideja, uzvedība vai kāds cits kultūras

elements, kas izplatās no indivīda uz indivīdu. Šo jēdzienu darināja un pirmoreiz lietoja biologs Ričards Dokinss
jau 1976.gadā.
Mūsdienās populāras ir interneta mēmes, kas sevī ietver darbības, tēlus, jēdzienus, populāras frāzes vai citus
kultūras elementus, kas no personas uz personu izplatās tiešsaistē.

12. a un 12.b klašu grupu mēmi,
iesaistot kādu no Raiņa lugas
“Uguns un nakts” tēliem, simboliem,
idejām mūsdienīgā interpretācijā

11. b un 11. c klases skolēnu veidotās mēmes
par sajūtām attālinātajā mācību procesā.

KLIEDZIENS
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11. d klases mēmes – Latvieši par latviešiem

Skaistākā Ziemassvētku istaba
Laiks, kad mācāmies nevis skolā, bet mājās, ir īpašs. Ziemassvētku gaidīšanas laikā gribas radīt
svētku noskaņu savā istabā, tāpēc 7. – 9.klašu līdzpārvalde “Kodols” aicināja visus skolēnus
piedalīties “Rūķu darbnīcā” , dekorējot savu istabu un sūtot foto konkursam. Balsošanas rezultātā
par skaistākās Ziemassvētku istabas īpašnieci kļuvusi 8.a klases skolniece Annija Būdeniece.

Vai Tavā istabā valda svētku noskaņa?

KLIEDZIENS
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Receptes
Cepti āboli ar drupatām

Mājturības skolotāja Agita Bargā aicina virtuvē.
Šis saldais ēdiens garšos visai ģimenei , jo ir tik daudzveidīgs, gan salds un skābs, gan silts un auksts, gan maigs
un kraukšķīgs. Tev tikai jāsagatavo produkti-pārējo izdarīs cepeškrāsns! Iepriecini savu ģimeni ikdienā un svētkos!
Tev būs nepieciešams:
4-5 skābi āboli
3 ēdamk. ābolu sula vai ūdens
1/2 tējkarote malta kanēļa
100g kviešu miltu
100g mannas
100g sviests
55g brūnā vai parastā cukura
vidēja izmēra cepamā forma

Pagatavošana
Nomizo ābolus, izņem serdi, sagriez gabaliņos un
ieliec veidnē. Āboliem pievieno ābolu sulu vai ūdeni,
cukuru, kanēli un visu labi samaisi. Bļodā ieber
miltus, mannā, cukuru un gabaliņos sagrieztu sviestu.
Ar pirkstiem masu samaisi, lai veidotos drupatas.
Pārklāj ābolus ar drupatu masu. Cep ābolus 180
grādos 30-40 minūtes. Pasniedz ar aukstu vaniļas
saldējumu.
Lai labi garšo!

Šokolādes braunijs

Kad sācies brīvlaiks, gribas palutināt sevi un savus mīļos ar ko garšīgu, īstais laiks doties uz virtuvi!
Pamatne:
120g šokolādes
120g sviesta
90g miltu
2 olas
200g gaišais Muscavado cukurs
šķipsna sāls
Virskārta:
50g saldais krējums
50g cukurs
40g kakao
50g sviests

Krāsni uzkarsē līdz 180 grādiem pēc C.
Cepamo 20x20 formu noklāj ar cepamo papīru.
Bļodā liec salauztu šokolādi un sviestu. Virs
karstā ūdens tvaikiem tos izkausē. Iemaisi
cukuru un olas, iesijā un iemaisi
miltus un sāli. Mīklu lej cepamajā veidnē un
izlīdzini.
Brauniju liec cepties uz 25 minūtēm. Tas ir
gatavs, kad, vidū iedurot ar nazīti, tas liekas vēl
mazliet mīksts.
Pēc cepšanas atdzesē.
Lai pagatavotu virskārtu, katliņā uzsildi saldo
krējumu. Pievieno pārējās sastāvdaļas un rūpīgi
iemaisi līdz pazuduši
kunkuļi. Krēmīgo virskārtu pārlej atdzisušajam
braunijam. Liec to ledusskapī uz pāris stundām
vai pat uz nakti.

Ar gaišu laimi, spožām zvaigznēm,
Ar labu domu, mīļu dziesmu,
Ar zaļu, kuplu egles zaru
Lai katram atnāk svētku prieks!

Garšīgus svētkus vēl Linda Bubiere
Žurnāla vāka foto autors: Gundars Čiževskis
KLIEDZIENS
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