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Domāju, katrs otrais jaunietis ir sapņojis reiz 
apceļot pasauli, bet tam parasti nepieciešami 
lieli finansiāli līdzekļi. Tāpēc sapnis mēdz 
palikt tikai sapnis. Taču ir jaunieši, kuri ir 
atraduši alternatīvu- ceļošana ar stopiem. 
Ceļa malā nostopējot mašīnu un kļūstot 

kādam par neilgu ceļa biedru, var ceļot lēti un daudz. 
Stopēšana jeb īkšķošana ir radusies ASV un pamazām 
pārnākusi uz Eiropu. Arī mūsu skolas absolvente Andra 
Pērkone šobrīd piekopj stopētāju kultūru un apceļo Eiropu 
tikpat kā bez naudas. Andra ir LU SZF žurnālistikas 
studente, kas nolēma šogad paņemt brīvu gadu no studijām 
un kopā ar studiju biedreni Kristīni Antonovu piepildīt savu 
sapni apceļot Eiropu. Lai iepazītos tuvāk ar viņas stāstu- kā 
radās šī ideja un kā ir būt stopētājam citur pasaulē, uzrunāju 
viņu sociālajā portālā Facebook, kur Anda regulāri ziņo par  
savām aktivitātēm, ievietojot rakstus un videomaterialus 
par piedzīvoto. 

Korespondente Laura Birzniece

Šāda veida ceļošana prasa lielu drosmi, tāpēc Draugi, uzzinot par mūsu plāniem, ne tikai necentās 
apbrīnoju, meitenes, jūsu uzdrīkstēšanos. Bet mūs atturēt, bet iedrošināja vēl vairāk un solījās rīkot 
kāpēc un kā radās šī ideja ņemt brīvu studiju gadu labdarības koncertus iztikas līdzekļu vākšanai, ja nu 
un doties šajā neparastajā ceļojumā? gadījumā mēs attaptos Eiropas vidū pavisam bez 
Jau ilgu laiku mūsos mitinājās vēlme būt nepārtrauktā naudiņām un iespējas tikt mājās. Īstenībā nebiju 
kustībā, piedzīvot un mācīties aizvien ko jaunu. Tā nu gaidījusi tik lielu atbalstu; ja sākumā bija nedrošība 

mums, kas nav radušas vadīt savas dienas mierīgi, par to, vai pieņemam pareizo lēmumu, tad pēc tā 
gribējās vēl vairāk paplašināt savu iespēju loku un paziņošanas draugiem bija lieliska sajūta, jo zinājām, 
pārbaudīt, uz ko īsti esam spējīgas. Apzinājāmies, ka ka nebūsim vienas plašajā pasaulē un no mājām mums 
gads nav īss laika posms un daudz izdevību var tikt labas  domas 
palaistas garām arī Latvijā, tomēr vēlme apskatīt sūtīs paprāvs 
pasauli un «tā urdošā, uz priekšu dzenošā sajūta» bija a t b a l s t ī t ā j u  
lielāka par bailēm. Varētu teikt, ka mums ir Sprīdīša bariņš. Par to 
sindroms. v i ņ i e m  
Ko teica draugi un ģimene, uzzinot par Jūsu v i s l i e l ā k a i s  
plāniem, vai necentās atturēt no pārgalvīgā "paaaldies".
lēmuma pieņemšanas?

Pasaule ir vaļā!

Videnīte
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Ar ģimeni gan bija citādi- mamma tomēr ir mamma, apmaināmies ar iespaidiem ar cilvēkiem no visas 
protams, ka viņa nebija pasaules, mācāmies sadzīvot 
sajūsmā par šo ideju, centās ar citiem workaway-iešiem 
atturēt, gribēdama pasargāt, un izbaudām šo iespēju 
t a č u  e s  u z r a k s t ī j u  p a t i e š ā m  j u s t i e s  k ā  
paskaidrojumu par saviem Slovākijas iedzīvotājam. 
plāniem 5 lapaspušu garumā. Taču piedzīvojumu te  
Vai ar to pietika? Protams, ka netrūkst, tā, piemēram, šeit 
ne. Bet internets sniedz svinēju savu dzimšanas 
lielisku iespēju sazināties ar dienu, un mani lieliskie 
tuviniekiem no jebkuras kolēģi sarūpēja man tikpat 
pasaules malas, un mēs to lielisku dāvanu- nometa no 
i zmanto jam.  Tādē ļ  e s  tilta, jebšu piepildīju vienu 
nospriedu, ka labāk braukt tagad, man nav ne no saviem sapņiem, vienmēr esmu gribējusi lēkt ar 
pastāvīga darba, neesmu precējusies un ar bērniem, gumiju. Vēl esam jau iepazinušās ar visu tuvējo 
kuri būtu jāatstāj, neesmu nevienam neko solījusi un veikaliņu īpašniekiem, ielu muzikantiem un kafejnīcu 
sastādījusi piecgades plānus. Egoistisks lēmums, bet, bārmeņiem, viens no šādiem cilvēkiem ir puisis no 
braucot tieši tagad, es centos nodarīt pēc iespējas Taizemes, kurš tur spēlē diezgan populārā mūzikas 
mazāku kaitējumu sev un citiem. grupā, bet tagad ir atbraucis palīdzēt mammai darbos. 
Pastāsti nedaudz, kā sākās jūsu ceļojums, kāds ir Tā kā mūsu aizraušanās ir dažādu video veidošana, 
galamērķis, vai varbūt viss notiek spontāni? Kādi viņš palūdza uztaisīt mūzikas video. Un tā nu 
piedzīvojumi līdz šim un no kādiem līdzekļiem Jūs izrādījās, ka, esot svešā valstī un darot to, kas patīk, ir 
iztiekat? iespējams arī nopelnīt.
Ceļojums sākās ar milzīgu ziņkārību un pārpasaulīgu Ko ieteiktu jauniešiem, kas arī vēlas ceļot ar 
prieku par to, kas tagad būs. Protams, neizpalika arī stopiem, bet nav saņēmuši drosmi to izdarīt? Ko 

nedrošības sajūta, domā par to, ka pēc vidusskolas beigšanas jaunieši 
t a č u  p a s a u l e  neuzsāk studijas, bet gan apceļo pasauli (atrod 
parūpējās, lai mēs sevi), studijas uzsākot vēlāk? 
nezaudētu drosmi, Hmm, par ieteikumiem citiem jauniešiem- es nezinu, 
g a n  viss laikam atkarīgs no tā, cik atvērts katr ir pasaulei. 
au tos topēšana ,  Es zinu, ka šāds sapnis - ar autostopiem apceļot 
gan nepieciešamo pasauli - ir ļoti daudziem.  Arī man tas sākumā bija 
vietu atrašana- tikai sapnis, tad es satiku Kristīni un tā jau bija vēlme. 
viss notika bez Pēc vairākām sarunām par nākotni šī vēlme jau kļuva 
n e p a t ī k a m i e m  par nepieciešamību, un tad, kad kaut ko ļoti, ļoti grib, 
starpgadījumiem. vienmēr atradīsies iespēja, kā to izdarīt. Manī ir vēlme 
Ta s ,  p r o t a m s ,  iet vēl tālāk, redzēt vēl vairāk, un ziņkārība vienmēr 

palīdzēja un radīja sajūtu, ka nav nekā neiespējama un i z r ā d ā s  l i e l ā k a  p a r  b a i l ē m .
viss nav tik sarežģīti, kā es biju iedomājusies. Katrā ziņā pasaule ir diezgan jauka vieta, cilvēki ir 
Mums ir aptuvens plāns par virzieniem, kur brauksim, neticami pretimnākoši un izpalīdzīgi, ir neskaitāmas 
bet tas nav akmenī cirsts un skurstenī rakstīts, tāpēc iespējas, kā ceļot, netērējot kosmiskas naudas 
varētu teikt, ka vairāk ļaujamies notikumu plūsmai. Šī summas. Viss, kas nepieciešams, ir sapnis un 
sajūta, kad nav noteiktu plāna punktu vai uzdevumu, gribasspēks to īstenot. Un, kad iedomājies, ka varētu 
kuri jāizpilda, arī rada piedzīvojumus. Čehijā uz ielas zīmēt ar 
Tātad, lai izdzīvotu, mēs izmantojam interneta krītiņiem, aizbraukt uz 
kopienu workaway.com. Tā ir lieliska mājaslapa- var Portugāli iemācīties sērfot 
atrast vietu jebkur pasaulē, uz kurieni vēlas aizceļot, vai Grieķijā jāt ar ēzeli pa 
paskaties, kādi darbiņi tur tiek piedāvāti un dodies, š a u r ā m  i e l i ņ ā m ,  
piemēram, mēnesi pastrādāt kādā hostelī, pretī gribasspēks rodas pats no 
saņemot ēdienu un gultasvietu. Tā kā mēs vēlējāmies s e v i s .
ne tikai dažas dienas apskatīt pilsētu, bet patiešām Pasaule ir vaļā, tu esi brīvs 
saprast, kā ir tajā dzīvot, šīs mājaslapas piedāvātās un pats veido to, ko vēlies 
i e s p ē j a s  b i j a  k ā  r a d ī t a s  m u m s . redzēt sev apkārt! Tad 
Pašlaik, piemēram, esam Slovākijā, Bratislavā, kāpēc gan neizveidot ko 
strādājam un dzīvojam hostelī pašā vecpilsētas vidū, e lpu  a iz raujošu?  Es i  
staigājam pa pilsētu, dodamies iepirkties uz vietējo laimīgs! (:
pārtikas veikalu, draudzējamies, runājam un 
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Straujiem soļiem tuvojas 2015.gads! Sākot jaunu gadu, pārskatām paveikto 
vecajā gadā un plānojam nākamo gadu. Dažs rakstiski, cits domās apņemas, ka jaunajā 
gadā kaut kādā veidā izmainīs savu dzīvi uz labo pusi. 

Tad nu vērsos pie vidusskolas skolēniem, aptaujājot, kādas ir viņu jaunā gada 
apņemšanās un vai tās piepildās.

 

Korespondente Līga Bārda

L i e l ā k ā  d a ļ a  līdz šim savā dzīvē gan izbaudīt, gan iegūt, šajā gadā 
vidusskolēnu atzīst, ka katru tik tiešām arī  bija, sākot ar mīlestību un beidzot pat ar 
g a d u  i e s ā k  a r  j a u n u  bloga aizsākšanu. Tas viss nāca tik spontāni un 
apņemšanos, bet ir arī skolēni, negaidīti, ka labāku iespēju, kā to visu izdzīvot, 
kas uzskata, ka jāmotivē ir ne nespēju iedomāties. Tāpēc, domājot arī par nākamā 
t ikai  vienreiz gadā,  bet  gada apņemšanām un vēlmēm, varu teikt, ka 
n e p ā r t r a u k t i .  Vi e n s  n o  vislabākais, ko mēs varam darīt, ir novēlēt sev 
skolēniem ar šādu viedokli ir vienkārši un patiesi to izdzīvot, lai nākamā salūta laikā 
12.A klases skolēns Helvijs varam atskatīties uz neizdziestošu dzivesprieku savās 
Vičivskis: “Hmm…jaunā  gada sirdīs!
apņemšanās īsti nav, jo nevēlos            Viss labākais notiek negaidīti - galvenais ticēt 
būt starp tiem, kas apņemas savai brīvībai un spējai iegūt visu! Arī  10.B klases 
kaut ko, lielākoties tikai ar skolniece Inese Suslova tic un piebiedrojas  Anetes 
vārdiem, ne darbiem, tāpēc viedoklim, ka ikviena vēlēšanās piepildās, tikai katram 
s ā k u  v i s u  d a r ī t  j a u  pašam ir sev jānotic : “Pagājušā gada sākumā es biju 
šobrīd,negaidot jauna gada sākumu. Citiem iesaku apņēmusies labi pabeigt 9. klasi un tad dzīvē sākt ko 

vienmēr atcerēties šo jaunu, satikt jaunus cilvēkus un mainīt savu dzīvi. No 
devīzi: “ Go hard or visa kaut 
go home!”  k a s  i r  
Kā arī 12.B klases piepildīji
s k o l ē n s  K ā r l i s  e s  u n  
K a d i ķ i s  izdevies. 
nesaspringst šādu T a g a d  
apņemšanos dēļ: ”Es j a u  
parasti visam ļauju t u v o j a s  
plūst savā gaitā, j a u n s  
tāpēc nekādas dižās gads, un 
a p ņ e m š a n ā s  t a s  
neizdomāju. Vienīgā nozīmē, ka būs arī jaunas apņemšanās!” 
apņemšanās,  kas 
man būs uz nākamo 
g a d u , -  n o m e s t  
alusvēderu, un to gan 
es izpildīšu. Citiem 
n o v ē l u  t o ,  k o  

novēlēšu sev, un tas ir- veiksmi!”
Jāatzīst, ka vidusskolas meitenēm bija vairāk 

ko teikt par jaunā gada nodomiem. Pēc viņu atbildēm 
var secināt, ka tās vairāk izvērtē aizvadīto gadu, lai 
varētu labāk iesākt jauno gadu. 11.A klases skolniece 
Anete Lagzdiņa ar lielāko prieku dalījās savās 
emocijās par šo gadu: “Palūkojot sev pār plecu uz jau 
gandrīz aizgājušo gadu, varu teikt tā: šis gads ir pagājis 
ļoti raibi un pat patiesībā negaidīti. Tik raibi, cik tas tika 
iesākts, tika aizvadīts arī visa pārējā gada garumā. Kā 
ar apņemšanām? Tām nebija laika, jo tika aizvadīts un 
izbaudīts katrs mirklis. Taču viss, ko esmu vēlējusies 

Apkopojot visu aptaujāto vidusskolēnu atbildes, 
secinu, ka TOP 5 jaunā gada apņemšanās ir:

1. Mācīties labāk
2. Vairāk sportot
3. Ēst veselīgāk
4. Apmeklēt ķīmijas konsultācijas
5. Būt pozitīvākiem pret apkārt notiekošo

Es, Līga Bārda, ikvienam, jauno gadu sākot, 
novēlu  ne tikai motivēt sevi ar vārdiem, bet arī ar 
darbiem, lai gada beigās varam lepoties! Veiksmi 
visiem, Jauno gadu sākot! Lai izdodas!
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Labâkie no labâkajiem!
Kā jau katru gadu, ir notikušas starpskolu sacensības basketbolā. Šajās 

sacensībās piedalās daudzas skolēnu komandas no dažādām Liepājas skolām. 
Protams, piedalījās arī Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas 
skolēni, kuri jau vairākus gadus pierādījuši, ka ir vislabākie basketbolisti. Šogad 
mūsu skolas zēnu komanda (Edmunds Varnovskis, Jānis Ķudis, Jānis Petrēvics, 
Arturs Malakauskis, Kristaps Nārķis, Kārlis Grigaļūns, Kristians Dejus) tikusi 
pie godpilnās pirmās vietas, bet meiteņu komanda (Justīne Janaite, Marta 
Grīsle, Kristīne Vaitkus, Beāte Jagmina, Kristīne Melberga, Renāte Feldmane)  
pie otrās vietas! 

Korespondentes 11. A klases meitenes

tādēļ esmu apmierināts gan ar rezultātu, gan ar spēli. 

Kāda bija saspēle, un vai tu būtu vēlējusies/ies kaut ko 
mainīt?
Justīne:  Pamata saspēlē neko nemainītu. Vienīgais, ko 
gribētos,– nedaudz ātrāku spēli no mūsu puses, jo, kā 
uzņēmām ātrumu, tā aizgāja arī pati spēle un guvām 
punktus.
Edmunds: Saspēle mūsu komandā bija viduvēja, jo 
brīžiem domas nesakrita, bet kopumā ņemot, 
komunikācija bija diezgan laba. 

Kā aizritēja spēle?
Justīne: Spēle kopumā aizritēja veiksmīgi, bet, protams,  Vai tev ir kāds rituāls, ko veic pirms spēles? 
bija arī daži sarežģījumi. Justīne: Neesmu māņticīga un pirms spēles neveicu 
Edmunds:  Spēle aizritēja gludi. Spēles sākumā bija nekādus rituālus. Nekad neesmu to darījusi. 
sīvāka cīņa, bet beigās mēs guvām uzvaru. Edmunds: Pirms spēles man nav nekādu rituālu. Pašiem 

ar saviem spēkiem viss ir jāpaveic. 
 Vai jūties apmierināta/s? 
Justīne: Kopumā ar rezultātu esmu apmierināta, jo  Kāds, tavuprāt, ir veiksmīgas spēles noslēpums? 
cīnījāmies un centāmies katru Justīne: Galvenais ir strādāt 
spēli uzvarēt. Žēl, ka pēdējā komandā, nevis vienam individuāli 
spēlē pret 6. vidusskolu vilkt spēli. Vēl, protams, galvenais 
zaudē jām,  jo  to  spē l i  ir kārtīgi nostrādāt aizsardzībā, jo, 
vajadzēja vinnēt, taču par ja aizsardzībā viss ir kārtībā, tad arī 
i e m e s l u  v a r u  m i n ē t  vēlāk tiks gūti punkti. 
sakrājušos nogurumu no Edmuds: Manuprāt, veiksmīgas 
iepriekšējām spēlēm, un spēles pamats ir komandas spēle, jo 
pietrūka arī mazliet veiksmes. vadīt to vienam individuāli nav tas 
Edmunds:  Domāju, ka pats, kas strādāt komandā. Arī 
komandas sniegums bija labs, punktus tādējādi ir vieglāk iegūt. 

Vadītāja apliecība– katra jaunieša vajadzība vai 
skriešana pakaļ modei?

Korespondente Estere Kalks Mūsdienās gandrīz katram 12. klases skolēnam vai nu jau ir tiesības, vai arī 
viss ir procesā, lai tās iegūtu. Ja agrāk pastāvēja dažādi stereotipi par sievietēm pie 
stūras, tad tagad lielākā daļa autoskolas apmeklētāju ir tieši sievietes, turklāt vairāk 
nekā pusi no kursantiem veido jaunieši. Es aprunājos arī mūsu skolas 12. klases 
skolēniem, lai uzzinātu, ko viņi domā par šo”bumu” jauniešu vidū un kā viņiem veicies 
ar tiesību kārtošanu.
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12. b.klases skolniece Laura Vēvere atzīst: esmu pārāk pārgalvīga, tāpēc neuzņemos uz saviem 
„ P a r  i e š a n u  pleciem atbildību, kuru zinu, ka varu arī nepanest.”
autoskolā man pat           Renāte uzsver: „Neapstrīdu, ka daļai tiesības 
nebija jādomā, jo vajadzīgas, jo,  ja jābrauc uz skolu no tālienes, tad, 
jau zināju,  ka protams, ērtāk un labāk iekāpt savā auto, nevis salt ārā, 
gribu t iesības,  pieturā, nezinot, vai esi nokavējis autobusu. Bet tai 
savu mašīnu, pati jauniešu daļai, kura dzīvo no skolām 10 minūšu 
sevi visur vadāt, attālumā, ar kājām ejot, bet dodas turp ar auto,- 
būt patstāvīga, augstāka stulbuma un slinkuma pakāpe. Tā jau kļūst 
nevis lūgt to visu  par tādu kā apliecināšanos vienaudžu vidū. Arī tas, ka 
vecākiem. Gāju tik daudz naudas tiek izkūpināta gaisā, tāpat 
E z e r m a l a s  bezmērķīgi braukājot, un es domāju, ka retais jaunietis 
autoskolā, jo visa bāku pilda par saviem līdzekļiem. Daļa jau kārto 
ģ imene  tu r  i r  tiesības tikai tādēļ, ka lielai daļai vienaudžu tās ir, un 
mācījusies un par nevar mūsdienu sociālajā un modernajā laikmetā no 

to bija diezgan labas atsauksmes. Mācību process bija kāda atpalikt. Reizēm jau tā sāk šķist kā tāda 
ļoti garlaicīgs, nevarēju izturēt tās daudzās stundas, kas pilngadības apliecināšana, jo ir ārkārtīgi daudzi, kuri 
tur bija jānosēž. Interesantāk palika, kad sākās tiesības liek, tikko kļūst "pieauguši". Protams, 
braukšanas, jo pirms tam biju braukusi tikai ar vadmotīvs jau katram ir savs, bet es neuzskatu, ka 
automātu, tāpēc  pirmajā reizē bija ļoti bail braukt ar izlaiduma klase ir tas labākais laiks, kad to darīt, jo visa 
manuālo, bet man diezgan labi sanāca,  ātri visu dz īve  to  a t ļ aus .  Va jadzē tu  i ev ies t  kādu  
apguvu. Man ļoti paveicās arī ar savu instruktoru, jo iestājpārbaudījumu autoskolās, kas pārbauda jaunieša 
viņš bija ļoti pozitīvs un mums vienmēr bija par ko nosvērtību un spēju saglabāt 
runāt. Tas, vai to vajag, ir jāizlemj katram pašam, bet es neitralitāti dažādās riska/stresa 
domāju, ja finanses atļauj un ja to visu spēj apvienot ar situācijās. Varbūt tad mēs 
skolu, tad tas ir tā vērts! Es mācījos vasarā, tāpēc man iztiktu bez tik šausminoši 
ar to problēmu nebija. Lai gan mācījos katru dienu d a u d z i e m  n e l a i m e s  
vairākas stundas, tagad pati sevi visur varu vadāt un gadījumiem un melnā saraksta 
j ū t o s  p r i e c ī g a ! ” nebeidzamības. Visam savs 
        Tiem, kuri pašlaik mācās, Laura iesaka būt laiks, un auto nav tas, kas 
pozitīviem un kārtīgi uzlādēt telefonus uz katru mums, jauniem un dzīvelīgiem 
autoskolas reizi, un, protams, arī klausīties, un nebūt e s o t ,  i r  n e p i e c i e š a m s .  
s l i n k i e m  m ā c o t i e s .  Brauksim tad, kad kājās no 

pārmērīgi nostaigātas dzīves 
 Taču pretējās domās ir 12. a klases skolniece sāpēs vai veselība neatļaus citādāk!”
Renāte Feldmane, kura uzskata: „Tiesības šobrīd  12. c klases skolniece Agija Ceirule stāsta: 
nelieku, jo uzskatu, ka man tas nav nepieciešams. „Esmu domājusi par tiesību kārtošanu, bet pašlaik tā 
Patiesībā es nevaru ciest pārvietoties ar jebkādu nav mana prioritāte, jo nevēlos to galvenokārt darīt par 
transportu. Esmu kājām gājējs vai riteņbraucējs. Kāpēc vecāku naudu, kaut gan nauda nebūtu problēma, jo 
man veikt liekus izdevumus tagad, 12.klasē, kad ir strādāju pa vasaru labi atalgotā darbā. Taču es uzskatu, 
daudz svarīgākas nepieciešamības un izdevumi? ka es neapvienošu divas skolas reizē, jo neesmu 
Turklāt saspringtajā skolas laikā tā jau atrodas maz izcilniece. Cik mani apkārtējie draugi stāsta, tad 
laika dažādām aktivitātēm un pasākumiem, jo lielu autoskola prasa ļoti daudz uzmanības un jāmācās līdz 
daļu laika aizņem skola un mājasdarbi, un, lai es sevi pat vēlai vakara stundai  Pret mašīnām man pretenziju 
apgrūtinātu ar autoskolu, kuru varēšu īstenot visu nav, un pašlaik tiesības plānoju likt, kad sasniegšu 20 
turpmāko dzīvi, tad paldies, nē, man to nevajag. gadu vecumu. Esmu pamanījusi un daudz domājusi, 
Turklāt auto uzturēšana nav nekāds lētais prieks. Katru nonākot pie secinājuma, ka tiesību kārtošana ir daļēji 
gadu tehniskā, ceļa nodoklis, riepas, apkope, modes lieta. Viens draugs noliek, un pēc neilga laika arī 
degviela... Vienalga lētāk iznāk pārvietoties ar kājām vēl 3 viņa draugi izdara to pašu. Varbūt tā ir sakritība, 
vai to pašu tramvaju/autobusu. Es arī stipri šaubos, ka kas to lai zina, taču, ja cilvēks labi mācās, tad kāpēc gan 
kādreiz pati sēdēšu pie stūres, jo esmu pārāk nervoza ne?”
un es viegli novēršos uz blakus lietām, kas, manuprāt, Novēlam katram, kas ir ceļā, lai iegūtu 
nesader kopā ar auto vadīšanu.Visticamāk, ka man tiesības, veiksmi, pacietību, izturību un daudz prieka, 
blakus būs cilvēks, kas arī vajadzības gadījumā savukārt tiem, kas pie kārotā papīrīša jau tikuši,- lai 
aizvedīs mani tur, kur vajadzēs. Un jāatzīst, ka šobrīd labi ripo!  
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Pirmie, bet Ziemassvētki aizliegtie 

Ātriem soļiem tuvojas Ziemassvētku brīvlaiks, un skolā jau var just svētku 
noskaņu. Katru gadu klases rotā savus kabinetus ar pušķiem, eglītēm, virtenēm un 
sniegpārsliņām, kā arī vidusskolēni pameklē Ziemassvētku balli. 

Skolas muzeja krājumos tika atrasta aploksne ar bildēm no pašiem pirmajiem 
skolā svinētajiem Ziemassvētkiem. 1988. gadā Ziemassvētki netika atzīti par oficiāliem 
svētkiem un skolās bija aizliegts tos svinēt. Atmiņās lūdzu dalīties vidusskolas mācību 
pārzini Valdu Mori. 

Korespondente Maija Mičule

Pamatskolas mācību pārzine aktu zālē bija 
Arta Krūma  stāsta: i e r a d u š i e s  a r ī  

atsevišķu skolēnu 
„ T ā  k ā  1 9 8 8 .  g a d ā  v e c ā k i ,  k u r i  

sabiedrībā jau virmoja brīvāki un a t b a l s t ī j a  š o  
latviskāki  uzskati, tad bija arī  Z i e m a s s v ē t k u  
saprotama tā laika skolas direktores s v i n ē š a n u .  
Irēnas Krūmas  vēlme organizēt un G a i s o t n e  b i j a  
svinēt Ziemassvētkus skolā tā, kā nedaudz patīkami 
tas nebija darīts gadu desmitiem saspringta, bet tās 
tieši politiskās situācijas dēļ. Lai bija tādas sajūtas, 
gan skolēni atzina, ka viņu ģimenēs kad gan liels, gan 
šos svētkus svin, tas tomēr tika mazs saprata, ka 
d a r ī t s  t i e  
paklusām. i r  tradīcijas  Ziemassvētku svinēšanā 
Skolā tas svētki, ienāca mūsu dzīvē uz palikšanu. 
b i j a  kas mūs padara Protams, ka veidojās arī tādi 
p a t i e s i  g a i š ā k u s ,  pasākumi, kuros kopā savijās  
p r i e c ī g s  labes t īgākus  un  latviskās senču tradīcijas, kas 
un jauks priecīgākus. Man svinētas etniskajās grupās.Es pati 
notikums. a t m i ņ ā  n a v  biju klases audzinātāja ļoti jaukiem 
Pasākumu saglabājies neviens, 5.klases skolēniem, kuri šos 
organizēja skolotāja Biruta Dreva, par ko varētu apgalvot, ka kāds nu svētkus svinēja kopā ar klases 
kas bi ja  ārpusklases darba būtu bijis pret Ziemassvētku balli. vecāku pārstāvjiem. Pēc kopīgā 
organizatore. Šajā pasākuma tika Manuprāt, sekas pēc balles bija tās, paskuma aktu zālē mēs 
iesaistīti klašu kolektīvi kopā ar ka cilvēki saprata, ka visas kristīgās turpinājām nelielu svinēšanu klases 
klašu audzinātājiem. Uz pasākumu pasaules telpā pie savas eglītes, deklamējot 

sirsnīgus Ziemassvētku dzejolīšus 
un apdāvinot viens otru ar 
simboliskām dāvaniņām. Un no 
sirds priecājāmies, ka beidzies 
slēpšanās un izlikšanās tumšais 
laiks,  ka varam brīvi   un 
neslēpjoties paust prieku par 
Ziemassvētkiem!”  

,,
Lai gan skolēni atzina, 
ka viņu ģimenēs šos 
svētkus svin, tas tomēr tika 
darīts paklusām.

 Skolotāja Guntra Plūce ar skolēniem

Pamatskolas mācību pārzine Arta Krūma pie 
Ziemassvētku eglītes (pirmā no kreisās) 
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Emocijas,    sadarbība un iespēja sevi pierādīt

Katru gadu mūsu skolā tiek uzvestas teātra izrādes, tāpēc vēlējos noskaidrot, 
ko šogad varam sagaidīt no drāmas pulciņa. Uz sarunu aicināju pulciņa pasniedzēju 
Leldi Kaupužu un skolnieci Moniku Šliseri. 

Korespondente Diāna Urbāne

Saruna ar drāmas pulciņa pasniedzēju Leldi 
Kaupužu.

pēkšņi visi aktieri 
kļuva sarkani, ar 
asarainām acīm un 

Vai šogad plānojat skolā uzvest teātra uzvedumu? krampjiem vēderos. 
Plānojam pavasarī pārsteigt ar kādu izrādi, bet materiāls Tas bija jautri!
vēl nav zināms. Kura ir jūsu mīļākā 
Cik ilgs laiks parasti ir nepieciešams, lai sagatavotu teātra izrāde?
teātra izrādi? Š o b r ī d  " P i a f a "  
Aptuveni čerti mēneši, bet pēdējais mēnesis ir ĻOTI Liepājas teātrī. Bet 
intensīvs. atzīšos, ka man ļoti 
Ar kādiem šķēršļiem un grūtībām parasti patīk arī izrāde, ko 
saskaraties, veidojot izrādes? pati esmu iestudējusi Liepājas teātrī,- "Bezgalīgo stāstu 
Vislielākā grūtība ir atrast materiālu, kas patiktu, būtu stāsts".
aktuāls, interesants un pats galvenais, ko mēs varētu Kā Jums šķiet, jaunieši mūsdienās vēl apmeklē 
iestudēt atbilstoši aktieru sastāvam. teātri vai arī dara to ļoti reti?
Vai jums patīk strādāt ar jauniešiem? Jūsuprāt, tas Ejot uz izrādēm, es redzu dažādu paaudžu skatītājus un 
ir viegli vai arī tieši pretēji – aizņem daudz laika? diezgan daudz arī jauniešu. Protams, ir arī daudzi, kas to 
Man ļoti patīk strādāt ar jauniešiem, tāpēc ka rezultāts nedara.
dod gandarījumu. Tas nekādā gadījumā nav ātri un 
viegli, bet noteikti ir tā vērts!
Vai kādu reizi izrādē ir gadījies kāds amizants 
notikums?
Katrā izrādes iestudēšanas 
procesā ir kāds amizants 

cnotikums un savs izrādes Saruna ar 12.  klases skolnieci 
joks. Bet vienu gadījumu Moniku Šliseri.
laikam atcerēšos ilgi. Tā 
bija pirmā izrāde, ko Kāpēc tu izvēlējies mācīties 
iestudēju, "Trīs sivēntiņi". teātra novirzienā?       Patiesībā 
Lapsas lomas atveidotāja es eju klasē ar komerczinību 
palika bez balss, un es novirzienu, bet 10. klasē bija 
izlēmu pati debitēt šajā iespēja iet skolas teātrī kā 
lomā, lai nebūtu jāatceļ pulciņā. Es šo iespēju izmantoju, 
izrāde. Tekstu zināju, jo likās interesanti uzzināt kaut 
kostīms derēja, vienīgi ko jaunu par sevi un savam 
vienlaicīgi man vajadzēja sēdēt arī pie skaņu pults. Tā spējam uz skatuves. Gribēju pārvarēt bailes no 
nu es lēkāju no pults uz skatuvi un atpakaļ. Bez tam publikas.
mani partneri nebija pieraduši pie manas aktierspēles, Ar kādām grūtībām tu parasti saskaries, 
jo kopīgam mēģinājumam laika nebija, un vienā ainā, gatavojoties izrādēm? 
kur spēlēju vecu onkulīti, pūloties apvaldīt smieklus, 

Un vēl gribēju pateikt, lai tie, kam patīk teātris, 
māksla, radoši izpausties, droši pievienojas mums. 
Nekas vēl nav nokavēts un nekādas īpašas dotības vai 

sagatavotību nevajag. Gaidām 
trešdienās 15.30 skolas zālē.

Monika Šlisere izrādē ’’ Viens solis’’. 
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Parasti grūtības sagādā atrast īsto tēlu un iejusties tajā, 
jo ir grūti tēlot citu personu, var gadīties, ka ir 
jānomaina balss vai gaita, vai arī tēlam ir pilnīgi citas 
īpašības, nekā ir man.
Cik bieži tu ej uz teātra izrādēm, un kura ir tava 
mīļākā izrāde?
Uz teātra izrādēm nesanāk iet pārāk bieži, bet apmēram 
2-3 reizes gadā aizeju. Mīļākā izrāde līdz šim, kura 
palikusi atmiņā, ir "Pavasara atmoda" , jo šī izrāde manī 
radīja pārdomas par vecākiem un to rīcību.
Kā tev šķiet, jaunieši mūsdienās vēl apmeklē teātri 
vai arī dara to ļoti reti? 
Jā, jaunieši, kuriem interesē teātris un tā dotās 
emocijas, ir tie, kas visbiežāk apmeklē teātri

Vai tu nākotnē plāno saistīt savu dzīvi ar teātri?.Vai, tavuprāt, ir viegli būt aktrisei?
Diemžēl es neplānoju nākotnē būt aktrise, bet vēlētos to Aktiera darbs nav viegls, bet ir vērts to strādāt, jo 
turpināt kā hobiju, jo teātrī var iegūt jaunus kontaktus, emocijas, kuras iegūst no publikas par padarīto darbu, ir 
iemācīties ko jaunu un būt pašpārliecinātam par sevi.neaprakstāmas.

Sportā ar ķermeni, un dvēselisirdi 
Korespondente Marta Heringa

Nav noslēpums, ka mūsu skolā mācās aktīvi, sportiski jaunieši, 
katram no viņiem ir savs iemīļotais sporta veids. Tāpēc nolēmu painteresēties, 
kurš sporta veids ir vispieprasītākais starp mūsu skolas audzēkņiem. 

Pirmajā vietā ierindojas basketbols, pārsvarā ir aizgājis nemanot. 
ar to nodarbojas zēni, taču arī ir daudzas meitenes, U z  j a u t ā j u m u :  
kuras jau vairākus gadus ir aizrāvušās ar šo sporta “Kāpēc tieši šis 
veidu. Otrajā vietā, nebūt sliktākajā, ir florbols, kas sporta veids, un ko 
nebija nekāds jaunums, jo mūsu skolā tiešām mācas tas dod?” Valters 
daudz skolēnu, kuri  atbildēja: “Futbolu sāku spēlēt, kad gāju 
nodarbojas ar florbolu un bērnudārzā. Vecāki stāstīja, kad pirmais 
s p ē l ē  j a u  a u g s t ā  treniņa apmeklējums bija diezgan smags. 
l īmen ī .Treša jā  v ie ta  Neesmu to gribējis un interesi tajā neesmu 
ierindojas futbols, kas arī redzējis. Pēc treniņa domas mainījās.  
ir populārs sporta veids, Uzvarēt, protams, ir labi, bet 
taču mūsu skolā nav īpaši galvenais ir emocijas, progress, patika un 
daudz skolēnu, kas ar to lietderīgi pavādītais laiks, ko man sniedz 
nodarbojas. Ir arī skolēni, futbols.Entuziasms nav zudis
kas nodarbojas ar vieglatlētiku, tenisu, volejbolu, Savukārt  12.b klases skolniece Līga Bārda, 
hokeju un pat regbiju. Protams, mūsu skolā skolēni ne kura jau nepilnus 3 gadus spēlē Liepājas sieviešu 
tikai sporto, bet ir arī mākslinieki- dzied, dejo, zīmē, florbola komandā, stāsta: ”Pat nezināju, ka meitenes 
spēlē dažnedažādus mūzikas instrumentus u.c. spēlē florbolu. Kāpēc tieši florbols? Florbolu izvēlējos 

12.c klases skolnieks Valters Kubilovičs,  tāpēc, ka man klases biedrene Enija Fogele ierunājās 
kurš spēle futbolu jau 12 gadus, pats apgalvo, ka laiks par meiteņu florbolu. Es tikai 10. klases sākumā

 

 

.”

,,
Biju tik 
satraukusies, līdz beigās 
iemetu vārtus pati savos 
vārtos.
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uzzināju, ka meitenes kurā tika aicinātas 1997. gadā dzimušas meitenes 
spēlē florbolu. Un, tā trenēties basketbolā, mani ieinteresēja. 
kā es vēlējos būt Katrs sporta veids ir savā ziņā interesants, taču 
fiziski sagatavota, tad basketbolā visinteresantākais un aizraujošākais man 
man piesaistīja šī liekas spēles, kas iet punkts punktā un kurās komandai 
doma iet pamēģināt, jo pretinieki ir jāapspēlē, lai gūtu punktus un vinētu spēli. 
tur ir daudz jāskrien. Tajā brīdī, kad rezultāts ir līdzīgs, mani pārņem ļoti 

         Pirmajā treniņā biju liels cīņas spars un ir tāda sajūta, ka nekas mani nevar 
satraukusies,jo pat apturēt, pat ja esmu nogurusi, tik un tā varu turpināt 
nezināju, kā nūju turēt skriet un cīnīties, jo atnāk tā saucamā otrā elpa. Brīdī, 
rokā. Tas nebija nemaz kad spēle ir beigusies un vēl piedevām ar uzvaru, tad 
tik viegli, jo nespēju mani parasti pārņem ļoti liels prieks, jo ir milzīgs 
savaldīt vienu niecīgu gandarījums par paveikto darbu un rezultātiem. Katrā 
bumbiņu. Turpināju ziņā esmu priecīga, ka nodarbojos tieši ar basketbolu, 
trenēties no 10.klases jo, spēlējot basketbolu jau desmito gadu, esmu to ļoti 
sākuma. 11.klases iemīlējusi un nenožēloju nevienu treniņos aizvadīto 

sākumā mani uzņēma komandā. Pusi sezonas nosēdēju dienu, jo tas man ir devis ļoti lielu dzīves pieredzi.”
maliņā. Tajā brīdī pārdomāju dzīvi, vai es esmu radīta Intervējot visus šos jauniešus, saprotu un arī 
šim sporta veidam, jo nemācēju spēlēt. Vēl gadījās, ka lasītajiem iesaku pacensties saprast, cik tomēr svarīgi 
bijām izbraukuma spēlē, es tiku uz laukuma un biju tik ir katram 
satraukusies, līdz beigās iemetu vārtus pati savos a t r a s t  
vārtos. Labi, ka uzvarējām, taču jutos sagrauta. Šajā s a v u  
gadā jau varu teikt, ka sāku izjust spēles garšu, azartu vietu un 
un motivāciju, jo sāku saprast, kur man uz laukuma ir darbu, ko 
jābūt, sāku saprast noteikumus, spēles taktiku. Pirmā darīt, lai 
no šīs sezonas motivācijām bija mana jaunā nūja. tajā var 
Smieklīgi, bet tā mani motivēja. Sezona ir tikai a tdo t ies  
sākusies un esmu guvusi arī vārtus, par ko man ir liels a r  s e v i  
prieks. Tikai žēl, ka treniņi ir tikai divreiz nedēļā.” visu. 

11.a klases skolniece Justīne Janaite 
basketbolu spēlē kopš 2.klases. Justīne atceras: “Biju 
jau kopš bērnības gara auguma, tāpēc basketbola 
iespējas bija tieši laikā. Jāsaka paldies manai

mammai, jo viņa, ieraugot avīzē sludinājumu, 

OneRepublic 
koncerts Latvijā pārspēj Beyonce šovu Francijā?

Šī gada 12.novembrī  ''Arēnā Rīga'' uzstājās pēdējo septiņu gadu poproka hitmašīna- grupa 
«OneRepublic». Šī bija pirmā grupas viesošanās Latvijā. Grupa izmantojuši iespēju doties 
ilgākā pastaigā pa mūsu galvaspilsētas ielām un portālā twitter.lv publicējuši ļoti pozitīvus 
komentāru: ''Mēs iemīlējām Rīgu šīs pastaigas laikā.'' Koncertā, skanot vienai no grupas 
populārākajām dziesmām «Good Life», uz ekrāna projicēja mūsu skaistās pilsētas ainavas: 
Gaismas pili, Brīvības pieminekli, Vecrīgu... Lieki piebilst, ka publika bija stāvā sajūsmā. Arī 
koncerta izskaņā, kad emocijas (lielā mērā arī pateicoties sarkanbaltsarkanajam karogam uz 
lielā ekrāna) jau sita augstu vilni, izskanēja slavenā Lūisa Ārmstronga (Louis Armstrong) 

savulaik dziedātā «What a Wonderful World».
Grupas skaņu arsenālā ir visi tie paši ieroči- roka komplekts plus klavieres, čells un vijole, taču tajā nav ne grama no 
eksperimentiem. Visas dziesmas ir perfekti iesaiņotas. Arī koncertšovs bija gana augstā līmenī. Grupa savu 
uzstāšanos sāka ar «Light It Up» aiz balta priekškara, ļaujot kādu brīdi vērot tikai mūziķu siluetus, taču jau dziesmas 
izskaņā priekškars krita, atsedzot skatuvi un tās iekārtojumu. Aiz mūziķu mugurām darbojās vairākas videoekrānu 
šūniņas, arī skatuves malās šoreiz divi lieli ekrāni- daudz gaismu, daudz dažādu dekoratīvu sīkumu, piemēram, 
ģitāras, kas atstaro prožektoru gaismas kūļus. Pirms noslēdzošā episkā fināla ar «If I Lose Myself» Teders apsolīja,

Korespondente Maija Tabakova
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ka noteikti atgriezīsies: «Es apsolu, kad mums būs jauns albums, jauna tūre un jaunas drēbes, mēs atbrauksim uz Rīgu 
vēlreiz.» 
Uz koncertu bija devušies cilvēki no dažādiem Baltijas nostūriem, arī  mūsu skolas skolnieces: Agnese, Estere, Laura 
un Arta. Meitenes ir atgriezušās un gatavas dalīties ar saviem fantastiskajiem iespaidiem par koncertu.
Agnese Kravcova bijušas stāvvietas.  Gaisa labākais, kurā viņa ir bijusi. Viss 
Agnese stāsta, ka uz koncertu milzīgajā pūlī neesot bijis itin bijis tik pārdomāts līdz pašam 
devusies, lai baudītu mūziku, jo nemaz, esot bijis visu laiku mazākajam sīkumam. ''Reklāmās 
iepr iekš  jau  OneRepubl ic  jāstiepjas uz pirkstgaliem, lai un koncertu aprakstos bija minēts, 
dziesmas bija iemantojušas viņas ievilktu kaut drusciņ svaiga gaisa. ka OneRepublic koncerti ir 
simpātijas. Uz koncertu devusies Koncerts Esterei ļoti paticis. ārkārtīgi krāšņi un atmiņā 
ar lidojošu tauriņu sajūtu vēderā. Meitene ir sajūsmā par to, ka paliekoši gaismu un lāzeru šovi. 
OneRepublic grupa esot izpildījusi ne Tieši tā arī bija. Tie bija tik 
k o n c e r t u  tikai dziesmas no saviem neaprakstāmi skaisti un krāšņi, 
iesildīja grupa albumiem, bet arī tās, ko bija tāda sajūta, ka vairs neatrodos 
Kongos, par s a c e r ē j u š i  c i t ā m  realitātē. Grupai lieliski izdevās 
k u r u  v i ņ a  grupām/dziedātājiem. l ik t  jus t ies  pac i lā tam un 
uzzināja tikai Koncerts esot bijis ļoti saviļņotam, it īpaši, kad viņi fonā 
ceļā uz Rīgu. s a p l ā n o t s .  R ī g a s  sāka rādīt Rīgas skaistos skatus, 
A u t o b u s ā  nofilmētie skati bija elpu kurus viņi paši, staigājot pa Rīgu,  
sākusi pētīt dažus grupas singlus, a i z r a u j u š i  u n  v ē l  b i j a  f i l m ē j u š i .  
bet, viņasprāt, grupai publiku sarkanbaltsarkanais karogs, Gadu laikā mana mūzikas gaume 
iesildīt neizdevās, jo par tādu super! Laiks paskrējis nemanot, ir  krasi  mainījusies,  taču 
grupu daudzi neesot pat zinājuši. sajūtas – fantastiskas! OneRepublic dziesmas kaut kā 
P ē c  a p t u v e n i  s t u n d a s  tomēr paliek atmiņā un vēl 
OneRepublic parādījās skatītāju Laura Vēvere joprojām ārkārtīgi patīk. Atzīšos,    
priekšā, dziesmas Agnese labi Laurai šis gads ir bijis pārpilns ar ka zināju visām dziesmām pilnīgi 
pārzināja, tāpēc brīvi varēja dažnedažādiem koncertiem. v i s u s  v ā r d u s .   
dziedāt līdz un izdejoties. ''Varu likt roku uz sirds un teikt, ka          Man biļetes bija fanu zonā. 
Skolniece uzskata, ka koncerts šis bija vislabākais no visiem!'' Biju burtiski divu metru attālumā 
bijis vienkāršs, salīdzonot ar Meitene septembrī apmeklēja no sava mīļākā dziedātāja! Tas 
citiem ārzemju mākslinieku slavenās dziedātājas 
koncert iem. ' 'OneRepublic  B e y o n c e  k o n c e r t u  
publiku paņēma ar to, ka izpildīja Francijā un droši saka, ka 
pašas populārākās dziesmas, bija pat tas LIELAIS šovs 
kolosāli labas instalācijām uz nes tāvē ja  k lā t  š im 
skatuves un košas lāzergaismas. koncertam.
Pēc koncerta ilgi nevarēju ''Vienīgais, kas man 
atgūties no emociju iespaidiem.'' nepatika, bija iesildošā 
Neskatoties uz to, ka biļetes cena grupa Kongos, pārējais 
bija ļoti augsta, Agnese nenožēlo viss bija super:  skaņas 
iztērēto naudu, jo tas bijis tā vērts! k v a l i t ā t e ,  š o v s  u n  

man lika justies jocīgi, jo nekad atmosfēra. Liels plus bija arī 
mūžā nebiju iedomājusies, ka Estere Kalks atrasties sēdvietās,  nebija 
r e d z ē š u  v i ņ u s  d z ī v a j ā .  Uz koncertu devusies  kopā ar jāgrūstās un jālēkā, tā kā varēju 
Kopumā koncerts bija superīgs.'' draugiem, taču arēnā visi pilnīgā mierā izbaudīt  šo 
Meitene stāsta, ka Raiana Tedera pašķīrušies, jo vietas bijušas koncertu.'' Visas dziesmas Laurai 
b a l s s  b i j u s i  v i e n k ā r š i  atšķirīgas. Esterei ar draugu ļoti patikušas, favorītdziesmas – 
neaprakstāmi izcila, un ir Apologize un All the right 
neizpratnē, kā viens cilvēks spēj moves.
tik augstu un taisni dziedāt visu 
koncerta laiku, un uzskata, ka Arta Bēča 
koncerts varēja patikt jebkuras Šķiet, ka Artai koncerts ir 
m ū z i k a s  p i e k r i t ē j i e m .  paticis visvairāk no visām 
' 'OneRepublic mums solīja intervētajām meitenēm. Arta 
nākotnes koncertus Latvijā. grupas fane ir jau kopš 10-11 
Cerams, ka tā būs, jo es būšu gadu vecuma. Par koncertu 
pirmā, kas nopirks biļetes!''stāsta, ka tas ir bijis pats 
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1. 2014.gads bija bagāts ar jubilejām un gadadienām,
 kā arī tas iesies vēsturē kā gads, kad Latvijā norisinājās 10. Šogad UNESCO Svinamo dienu kalendārā Latvija ir 
viens no svarīgākajiem notikumiem iekļāvusi divas izcilas personības:
Eiropas kultūras dzīvē – a) Jānis Cimze (200 jubileja) un Gothards Frīdrihs Stenders 
a) Eirovīzija 2014 (300 jubileja)
b) Rīga 2014 b) Rūdolfs Blaumanis (150 jubileja) un Pauls Valdens (150 
c) UNESCO 2014 jubileja)

c) Rainis (150 jubileja) un Aspazija (150 jubileja)
2. Šī notikuma pilns nosaukums ir
a) Eiropas labāko dziesmu aptauja 2014 11. 25 jubileju šogad svinēja arī kāds nozīmīgs vēstures 
b) Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014 notikums:
c) Mantojuma dienas 2014 a) Latvijas Republikas neatkarības atjaunošana

b) Triju Zvaigžņu ordeņa atjaunošana
3. Kultūras mantojuma dienās šogad īpaša c) Baltijas ceļš
uzmanība tika pievērsta
a) Rīgas ielām Latvijas pilsētās 12. Šis notikums ir iegājis vēsturē kā viens no 
b) ūdenskritumiem Latvijas upēs a) visvairāk dokumentētajiem pasākumiem
c) stacijas ēkām visā Latvijā b) nozīmīgākajiem nevardarbīgās pretošanās piemēriem

c) notikumiem, kas netika iekļauts UNESCO Pasaules atmiņas 
4. Izstāde Liepājā, kas bija veltīta šā gada sarakstā
Mantojuma dienu tēmai, bija apskatāma
a) Stacijas laukumā 13. Nosauc mākslinieci, dotā attēla autori, kura šogad nosvinēja 
b) K.Zāles laukumā savu 100 jubileju 
c) Rožu laukumā

5. Šajā izstādē bija iekļauta informācija arī par
a) Liepājas bruģētajām ielām
b) uzņēmuma „Liepājas Metalurgs” maksātnespēju
c) DALP 5.vidusskolu

6. Šogad visvairāk medaļu, proti, 54 ieguva 
Latvijas pārstāvji. Kāda pasākuma ietvaros tas notika?
a) 8. Pasaules koru olimpiāde
b) Ziemas olimpiskās spēles

a) Margarita Stārastec) XXV Dziesmu un XV Deju svētki
b) Anita Paegle
c) Anete Melece7. Pateicoties Rīga 2014 nodrošinātajai 

atpazīstamībai, šogad Rīgā norisināsies
14. Jubilejām bagāts būs arī nākamais gads. Nosauc Latvijas a) Eiropas Kinoakadēmijas balvu pasniegšanas ceremonija
pilsētu, kura nākamgad svinēs 390 gadus!b) Triju Zvaigžņu ordeņa pasniegšanas ceremonija
a) Cēsisc) Gada pilsētas titula pasniegšanas ceremonija
b) Liepāja
c) Rēzekne8. Pie daudzajiem jubilāriem 2014.gadā 

var pieskaitīt arī Triju Zvaigžņu ordeni, 
15. Savukārt Latvijai nākamais gads būs nozīmīgs, jo kurš šogad svin 90 jubileju. 
a) Latvijā ievedīs NATO karaspēkuAr ko ir nozīmīgs šis apbalvojums?
b) Latvija uzņemsies UNESCO vadībua) vienīgais apbalvojums, kuru piešķir 
c) Latvija kļūs par Eiropas Savienības prezidējošo valstikultūras darbiniekiem

b) pirmais Latvijas Republikas civilais ordenis
c) to piešķir tikai pēc prezidenta ierosinājuma

9. UNESCO svinamo dienu kalendārs tika 
izveidots ar mērķi apkopot un starptautiski 
izcelt dalībvalstu īpašās gadadienas, kuru atzīmēšana
a) veicina miera kultūru, starpkultūru dialogu un sapratni;
b) rosina attīstīt starpnozaru sadarbību kultūras jomā;
c) popularizē starpvalstu kultūras aktivitāšu apmaiņu

Tests kulturoloģijā

Izpildīto testu nodot savai kulturoloģijas 
skolotājai līdz 17. decembrim!
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