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Korespondents 
Kristers Adamanis

     Katrs skolēns kaut reizi dzīvē ir 
piedzīvojis semestra beigu stresiņu, kad vēl 
pēdējiem spēkiem jāpaspēj izlabot  visu, kas 
labojams. Taču kā saņemt "zelta liecību"- 
tikai 9 un 10 balles, jautāju mūsu skolas 
izcilniecei Esterei Kalks (12.b), kura pirms 
Ziemassvētkiem pabijusi arī godināšanā 
Liepājas Domē.

     Kā tev izdevās iegūt tik augstus vērtējumus un būt 
izcilai mācībās?

   Es īsti nespēju aptvert, kā es sasniedzu tik augstus 
vērtējumus, jo sākumā man tas pašai likās neiespējami. 5. 
vidusskolā ir ļoti augstas prasības, tāpēc ir grūti būt teicamai 
visur. Ir priekšmeti, kas man padodas bez īpašas piepūles, 
piemēram, literatūra un latviešu valoda, taču ir arī tādi 
priekšmeti, kur jāiegulda liels darbs un piepūle, lai sasniegtu 
augstu vērtējumu, piemēram, fizika, kas nav mana stiprā 
puse.

     Kas tev bija vislielākais šķērslis?

    Noteikti, ka laika trūkums. 12. klase ir ļoti 
saspringts laiks, un paralēli mācībām es darbojos 
skolas avīzē, Gada Grāmatā, korī un tieši 2. semestrī 
sāku mācīties autoskolā. Šīs visas nodarbes apvienot ir 
ļoti grūti, un brīvā laika praktiski nebija, jo, tiklīdz 
vakarā atnācu mājās no skolas un autoskolas, tā mani 
sagaidīja kaudze ar mājasdarbiem un gatavošanās 
kontroldarbiem.
 Dažas no nodarbēm mācību dēļ palika otrajā 
plānā, piemēram, koris, ko es vienkārši laika trūkuma 
dēļ nepaspēju apmeklēt.

     Kur tu smēlies tik lielu apņēmību, lai spētu ko 
tādu paveikt?

    No sākuma man pat nebija ienācis prātā, ka es uz 
liecības visus vērtējumus varētu saņemt 9 un 10, taču 
uz to mudināja klases audzinātāja Simona Stalidzāne. 
Kad viņa skatījās manus vidējos vērtējumus, tad 
skubināja mani pacensties tajās mācībās, kur atzīme 
bija uz robežas. No sākuma es tam nepiekritu un 
strīdējos pretī, jo biju nogurusi un manī nebija vēlmes 
tik ļoti censties, taču tad es sapratu, ka šis ir mans 
pēdējais gads vidusskolā un man nav ko zaudēt. Tas 
man pavērs lielākas iespējas uz stipendiju iegūšanu, un 
tomēr ir prieks un lepnums saņemt atzinību un 
novērtējumu par to, kā mācies. Paldies jāsaka arī 
pretimnākošajiem skolotājiem, kuri atļāva arī izlabot 
kādu atzīmi un uzmundrināja mani, kad man bija grūti 
un gribēju padoties. 

*Kā uzrakstīt ZPD, lai iegūtu vietu 

   valstī

*Liecībā tikai 9 un 10 balles

*Darbība SMU

*Ziemassvētku balles atskaņas

*Mīļākie mācību priekšmeti

*Lielie pie mazajiem
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     Vai šie visi pūliņi bija tā vērti?

    Domāju, ka jā, jo man nav ko nožēlot. Apmeklējot 
pieņemšanu Liepājas Domē, es jutu tiešām 
gandarījumu par sevis paveikto darbu. Nevienā citā 
klasē man nav bijušas tik augstas atzīmes, tāpēc ir 
prieks, ka tieši pēdējā vidusskolas gadā es saņēmos un 
paveicu šo grūto darbu. Es ceru, ka tas man pavērs arī 
plašākas iespējas pēc vidusskolas beigšanas uz 
stipendiju saņemšanu, un, ja tā, tad tas noteikti bija tā 
vērts! Galvenais ir tas, ka es mācos sev un manis 
iegūtas zināšanas noderēs nākotnē. Es domāju, ka, jo 
cilvēks vairāk dara, jo viņš vairāk var paspēt! Tā arī 
notika ar mani. Mans laiks bija saplānots, tajā nebija 
daudz brīvu brīžu, un viss tika paspēts un izdarīts. 

Korespondente
Estere Kalks

     Katru gadu vidusskolēni saskaras ar zinātniski pētnieciskā darba izveidi. Arī Jaunais gads 
jau pienācis, un ZPD nodošanas termiņš vairs nav aiz kalniem. Kāds ZPD izveidi uztver par 
smagu un nevajadzīgu slogu savā dzīvē, ko steidz uzrakstīt pēdējā brīdī, taču citi tam pieiet ar 
nopietnu atbildību un priecājas par iespēju papildināt savas zināšanas un paplašināt savu 
redzesloku. Par ZPD izstrādes procesu es aprunājos ar 12.a klases skolnieku Robertu 
Oļeiņiku, kurš pagājušā gadā ar savu darbu “Striving for Independence-the Evidence of 
Scottish Identity” ieguva 3. vietu valstī.  

            Par savu ZPD Roberts stāsta: 
„Savu darbu rakstīju par Skotijas 
neatkarību. Droši vien daudzi dzirdēja 
par to, ka pagājušajā gadā notika 
referendums, kurā skoti lēma par to, vai 
viņiem vajag atdalīties no Lielbritānijas 
un kļūt par neatkarīgu valsti. Izvēlējos 
šo tematu tādēļ, ka uz to brīdi tas bija 
aktuāls un interesants politisks 
jautājums. Savā darbā analizēju 
iemeslus par un pret neatkarību, 
balstoties uz vēsturiskiem cēloņiem, 
ekonomiskām un politiskām sekām.”
  Roberts ir no tiem cilvēkiem, kas pret darbu 
attiecas nopietni: „Darbu sāku veidot laicīgi, jo biju 
pietiekami daudz saklausījies no citiem skolēniem, ka 
laiks ir zelta vērts. Lielāko daļu laika pavadīju, pētot 
ekonomiskos un politiskos faktus, kā arī iepazinu skotu 
kultūru un viņu identitāti, jo tie bija vieni no 
vissvarīgākajiem faktoriem, kadēļ referendums vispār 
notika. Šajā ziņā sadarbība ar skolotāju Daci Jaunzemi 
bija ļoti milzīga  un laba, un par to vēlos viņai pateikt 
atsevišķu paldies. Viņa palīdzēja labāk izprast skotu 
kultūru un mentalitāti. Pēc tam uzkrātās zināšanas 
analizēju un veicu secinājumus un prognozi.

Vēlējos arī pateikt 
paldies skolotājai Jutai 
Birzniecei, kura deva 
padomus dažādos 
ekonomiskos un 
ģeopolitskos jautājumos. 
Lielākā problēma darbā 
bija praktiskās daļas 
trūkums, jo to nebija 
iespējams iegūt. Darba 
pamatā bija tikai teorija.”
  Robertam ir arī daži 

ieteikumi, kā uzrakstīt veiksmīgu ZPD: „Atkārtošu to, ko 
daudzi uzsver, - laiks ir zelta vērts. Labāk veltīt trīs vai 
četras stundas nedeļā, nekā nodarboties ar mazohismu 
pēdējās divās nedēļās. Svarīgi ir skaidri apzināties, par ko 
vēlies rakstīt savā darbā un nesvaidīties, tas palīdzēs ne 
tikai izveidot savu darbu organizētu un saprotamu, bet arī 
ļaus nezaudēt ZPD galveno domu. Tēmas aktualitāte nav 
izšķirošais faktors, bet novitāte gan ir! Vecu un zināmu 
tēmu var aktualizēt - vajag tikai mācēt to pareizi pasniegt! 
Ja ir runa par darbiem, kas pretendē uz vietām pēc skolas, 
diemžēl vai, par laimi, veiksmei arī ir nozīme. Nekad nevar 
zināt, kāds cilvēks vērtēs tavu darbu un kādā garastāvoklī 
viņš būs.”
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            Arī gandarījums par sasniegto ir liels: „Es 
apzinājos to, ka darbs varētu būt labs un nonākt 
pilsētā, taču nedomāju, ka tas nonāks novadā vai pat 
valstī!  Visvairāk mani piepildīja apmierinātības 
sajūta - ieguldītais laiks nepazuda par velti. Un, 
protams, bija arī zināma lepnuma sajūta parstāvēt 
savu skolu un pat pilsētu šādā augstā līmenī. Tas 
noteikti bija tā vērts.”
  „Arī šogad biju domājis paturpināt tēmu, 
analizējot to,  kādēļ skoti tomēr nolēma palikt 
Lielbritānijas sastāvā, taču, tā kā kārtoju DSD, tas 
nebija iespējams, jo DSD prasa pietiekami daudz 
ieguldītā laika,” Roberts stāsta.
  Citiem ZPD rakstītājiem Roberts iesaka: 
„Galvenais rakstīt par to, kas pašam ir kaut cik 
interesanti, vai arī rakstīt par to, kas varētu vēlāk 
noderēt. Uz ZPD darbu ir jāskatās kā uz iespēju, kā 
paplašināt savu redzesloku, nevis kā kārtējo 
bezjēdzīgo/garlaicīgo uzdevumu. Visiem rakstītājiem 
iesaku ievērot dažus iepriekš minētos ieteikumus, it 
īpaši to, ka nevajag atlikt visu uz pēdējo brīdi. Un 
neaizmirstiet par skolotājiem, viņi vienmēr 
palīdzēs!”

Arī skolotāja Dace Jaunzeme atklāj: „Sadarbība skolēnam 
ar skolotāju ir ļoti svarīga, jo skolēna labās idejas skolotājs 
var ielikt pareizajā formātā, jo MPD (mācību pētnieciskais 
darbs, nepiekrītu esošajam ZPD nosaukumam, tas drusku 
degradē vārdu ''zinātnisks") atšķiras no vienkāršas eseju 
rakstīšanas. Robertam noteikti palīdzēja tas, ka viņš 
sadarbojās arī ar ekonomikas skolotāju J.Birznieci, jo darbā 
bija arī ekonomikas jautājumi. Lai rakstītu svešvalodā, jābūt 
bagātam vārdu krājumam un spējai izteikties svešvalodā. 
Nevajag baidīties par gramatikas negludumiem, jo darba 
gaitā rakstot iemācās ļoti daudz un pilnveido savu spēju 
izteikties. Un tāpēc jau ir skolotājs, lai palabotu, kur 
nepieciešams. Izvēlētajai tēmai gan jābūt interesantai pašam 
skolēnam, ne tik daudz skolotājam.”
   „Lai gūtu panākumus, svarīgs ir viss iepriekš minētais 
un prezentācijas prasmes. Prezentējot darbu, galvenais ir 
pierādīt auditorijai, ka tava tēma ir patiesi interesanta un ka 
esi kaut ko āķīgu atklājis darba gaitā. Aktualitāte ir svarīga, 
bet var arī izvēlēties kaut ko pavisam neaktuālu un tad 
pierādīt, ka tas IR aktuāli. Galvenais, lai pašam patīk. 
Komisija to jutīs,” atzīst skolotāja Dace Jaunzeme.

Korespondente
Diāna Urbāne

     Skolēnu mācību uzņēmums ir iespēja skolēniem pašiem veidot savu uzņēmumu, pārdot 

paštaisītas preces un iejusties pārdevēja ādā. Arī mūsu skolā vidusskolēniem ir šāda iespēja. Vērsos 

pie skolēnu mācību uzņēmumiem „BioTrio” un „akko”, lai uzzinātu, kā radās ideja veidot pašām 

savu uzņēmumu.

Erīna Elizabete Reņģe (SMU „BioTrio”) 

Kāpēc  Tu izvēlējies veidot skolēnu mācību 
uzņēmumu? 

 Es izvēlējos veidot skolēnu mācību 

uzņēmumu, jo, manuprāt, tā ir lieliska pieredze, kuru 

varēšu izmantot nākotnē, kad man pašai būs savs 

uzņēmums. Kad mācījos 10.klasē, man bija iespēja 

apmeklēt dažādus skolēnu mācību uzņēmumu 

tirdziņus, pasākumus un iepazīties ar jauniešiem, 

kuriem pašiem jau bija savs mācību uzņēmums, 

manuprāt, daļēji arī satikšanās ar šiem cilvēkiem bija 

viens no faktoriem, kāpēc es izvēlējos veidot SMU, 

es gribēju arī 11.klasē apmeklēt pasākumus un 

tirdziņus, bet nevis kā skatītājs, bet kā dalībnieks, kurš ir 

ieinteresēts cilvēkiem pārdot savu produktu.

Pastāsti, kā jums radās ideja veidot ekoloģisko 

kosmētiku.

 Vēlme ražot ekoloģisku kosmētiku manā prātā 

mājoja jau labu laiku. Es esmu eko kosmētikas fans, it īpaši 

pašas rokām veidota kosmētika. Agrāk es praktizējos matu 

masku un ķermeņa skrubju taisīšanā. Tiesa gan, produktus es 

lietoju pati un ik pa laikam padalījos ar recepti ar savām 

draudzenēm, bet nevienam nebiju tos gatavojusi tā, lai tos 

varētu pārdot. Kā bonus bija arī tas, ka vasarā man bija 

fantastiska iespēja darboties radošajās darbnīcās un uzzināt 

lūpu balzāma recepti. 
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Man ļoti iepatikās doma par pašražotiem lūpu 

balzāmiem, tāpēc internetā pameklēju vēl 

idejas receptes uzlabošanai. Pēdējās augusta 

dienās, kad tuvojās skola, es arvien 

intensīvāk sāku domāt par produktu, kuru es 

vēlētos ražot skolēnu mācību uzņēmumu, jo 

es biju pārliecināta, ka man 11.klasē būs 

savs skolēnu mācību uzņēmums, un tā nu es 

paliku pie idejas par eko kosmētikas 

ražošanu. 

Cik ilgs laiks ir nepieciešams, lai izgatavotu 

jūsu produktu?

 Lai sagatavotos tirdziņam, vidēji ir 

nepieciešama vesela diena, tajā ietilps produkta 

izstrāde, iesaiņošana, dekorāciju salikšana utt.

Ko tu ieteiktu citiem skolēniem, kuri vēlētos 

taisīt skolēnu mācību uzņēmumu?

 Es uzskatu, ka, darbojoties skolēnu mācību 

uzņēmumā, "atdzīvojas" ekonomikas, grāmatvedības 

un mārketinga teorija, tā ir lieliska iespēja uzzināt 

daudz ko jaunu pašam par sevi: savas spējas darboties 

komandā, komunicēt ar cilvēkiem, plānot savu laiku, 

sadalīt darbus.

 Es viennozīmīgi iesaku nebaidīties un tiešām 

uzdrīkstēties veidot skolēnu mācību uzņēmumu, jo tas 

palīdz iegūt jaunu pieredzi, attīstīt jaunas prasmes un 

vēl labāk saprast skolā mācīto teoriju, kā arī salīdzināt, 

vai tiešām tas, ko māca skolā, atbilst patiesībai 

realitātē.

Annija Kovaļska (SMU „BioTrio”)

Kā jums veicas ar produkta 

pārdošanu? Cik liela ir atsaucība no klientu 

puses? 

 Pašlaik esam piedalījušās 3 skolēnu mācību 

uzņēmumu tirdziņos, kur pēc mūsu produktiem 

bija ļoti labs pieprasījums. No sākuma pat 

nebijām cerējušas, ka ies tik labi. Cilvēki ir ļoti 

ieinteresēti mūsu produkta izveidē, jo viss ir no 

dabīgām izejvielām, bet izskatās gluži kā veikalā.  

Kas jums sagādāja vislielākās grūtības?

 Vislielākās grūtības mums sagādāja lielo apjomu 

ražošana, jo laiks starp tirdziņiem bija ļoti saspringts.

Ko tu ieteiktu citiem skolēniem, kuri vēlētos taisīt 

skolēnu mācību uzņēmumu?

 Es ieteiktu, ja ir radusies ideja, vajag to censties 

realizēt. Protams, ne jau vienmēr visi produkti aiziet preču 

tirgū, bet galvenais ir iegūtā pieredze, kura liks gan mācīties 

no kļūdām, gan papildināt/uzlabot savu produktu.

Lāsma Lūcija Vēbere (SMU „akko”)

Kāpēc tu izvēlējies veidot skolēnu mācību 
uzņēmumu? 
 Veidot skolēnu 
mācību uzņēmumu 
izvēlējos, tāpēc ka 
gribēju izmēģināt ko 
jaunu, gūt praktiskas 
zināšanas un pieredzi 
uzņēmējdarbībā, kā arī 
bija radusies ideja, kuru 
gribēju realizēt.

Pastāsti, kā jums radās ideja veidot akmens 
paliktnīšus ar latviešu raksta zīmēm?
 Ideja radās pavisam vienkārši, man mājās stāvēja 
šādi akmeņi, un mani bija nokaitinājis tas, ka tie bezjēdzīgi 
aizņem vietu un ka tos nekur nevar pielietot. Tāpēc sāku 
meklēt risinājumu, ko ar tiem iesākt. Tā arī nonācu pie šīs 
idejas, izdomāju, ka varētu akmeņus izmantot kā 
paliktnīšus, un,  lai tos padarītu interesantākus un acij 
tīkamākus, izdomāju, ka uz tiem jāuzzīmē latviešu rakstu 
zīmes, jo tās visiem ir tuvas un mīļas, kā arī ļoti labi 
izskatās.
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Cik ilgs laiks ir nepieciešams, lai uztaisītu 
jūsu produktu?
 Viena akmens paliktņa izgatavošana ilgst 
aptuveni trīs dienas, jo katra zīme tiek zīmēta 
vairākkārt, lai krāsa būtu izteiktāka, kā arī akmens pēc 
tam tiek divreiz lakots, lai krāsa būtu noturīgāka.
 Koka paliktnīšu izgatavošana nav tik 
laikietilpīgs process, tas parasti aizņem aptuveni vienu 
dienu.

Kā jums veicas ar produkta pārdošanu? Cik 
liela ir atsaucība no klientu puses? 
 Ar produkta pārdošanu sokas itin labi, 
cilvēkiem patīk mūsu produkts, un tie labprāt arī 
iegādājas mūsu produktu. Ir bijuši tādi gadījumi 
tirdziņos, kad cilvēks vairākkārt izstaigā visu plašo 
tirdziņu, apstājas pie mūsu stenda, aiziet, bet vēlāk 
tomēr atgriežas, lai produktu iegādātos.

Kas jums sagādāja vislielākās grūtības?
 Vislielākās grūtības sagādāja izdomāt, kā zīmes 
visefektīvāk uzzīmēt uz akmeņiem tā, lai tas neaizņemtu 
pārlieku daudz laika un rezultāts būtu kvalitatīvs.

Ko Tu ieteiktu citiem skolēniem, kuri vēlētos 
taisīt skolēnu mācību uzņēmumu?
 Es ieteiktu 
nebaidīties un uzdrīkstēties 
īstenot savas idejas, kuras 
reizēm var šķist pat 
smieklīgas, jo iegūtā 
pieredze tiešām būs 
noderīga, kā arī varēsi iegūt  
ĻOTI daudz pozitīvu 
emociju, tirgojoties un gūstot 
atzinību no cilvēkiem par paveikto un ieguldīto darbu.

Korespondentes
Līga Bārda un Maija Tabakova

     12.decembrī viesnīcā ''Fontaine Royal Hotel'' norisinājās 2014.gada 
Ziemassvētku balle. Kopā vairāk nekā 200 apmeklētāju, kas ir ievērojams skaits. 
Par mūziku šogad parūpējās Kristaps Šēnbergs, kā arī skaistākos mirkļus 
iemūžināja divi fotogrāfi. Balle gan sākās ar aizkavēšanos, jo ballētaji ieradās 
samērā vēlu, kā arī pūlis bijis kautrīgs un dejot negribīgs. Kā jau katru gadu, 
pasākuma ilgums bija līdz plkst. 23.00, kas daudzos izraisīja neapmierinātību, bet 
tādi ir noteikumi, jo ne visi skolēni ir pilngadīgi, bet risinājumu šai problēmai var rast 
– nākamgad Ziemassvētku balles starts būs agrāks, piemēram, plkst. 18.00.

     Ziemassvētku balle ik gadu ir milzīgs 
izaicinājums Skolēnu padomes komandai. 
Pasākums tika īpaši plānots jau gada sākumā un 
bija galvenais temats iknedēļas sapulcēs. 
Interesanti ir arī tas, ka padome bija padomājusi 
ne tikai par interesanto afišas noformējumu, bet 
arī izveidojuši informatīvu video. Ar lielu 
pagodinājumu Skolēnu padome arī uzklausīja  
"Fontaine Palace" menedžeri Jāni Enkūzenu. Viņš 

atzina, ka kopš savas karjeras uzsākšanas Fontaine, 

5.vidusskolas Ziemassvētku balle2014 esot bijusi 

vislabāk organizēta, ļoti novērtējot Skolēnu padomes 

saliedēto komandas darbu.

     Kā jau katru gadu, arī šogad ballē tika 
pasludināti karalis un karaliene. Šogad uz karaļa 
troni kandidēja Gvido Liepiņš, Valters Kubilovičš 
un Kristers Adamanis, bet karalienes troni- Gabija 
Skujiņa, Līga Bārda un Laura Rušķe.

Cīņa bija bija ļoti sīva, jo uzvaru šķīra vien pāris balsu 
starpība. Par karali kronēja Gvido Liepiņu, karalieni -  
Gabiju Skujiņu.
 Gabija  sacīja: „Biju patīkami pārsteigta, ka ieguvu 
karalienes titulu, jo domāju, ka karaliene būs Laura!”  
 Ir daudz un dažādu viedokļu par to, vai balle 
bija izdevusies un kura balle posmā no 2012. līdz 
2014. gadam ir bijusi vislabāk organizēta. Daži 
viedokļi no skolēnu un Valdas Mores puses:
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c Viktorija Magure. 12. klase
  „Balle likās diezgan laba un patīkama, 
tikai žēl, ka zāles galā pie galdiem nevarēja 
dzirdēt mūziku, manuprāt, tas bija lielākais 
mīnuss. Turpretim man ļoti patika atmosfēra, 
kāda valdīja zālē. 
Ziemassvētku balle2014 
patika vislabāk, jo nebiju 
sajūsmā par Liepājas 
Olimpiskā centra zāli, kur 
Ziemassvētku balle 
norisinājās 2013.gadā. 
Tango zālē nevarēja izjust 
vienotības sajūtu, kā arī to, 
ka bija Ziemassvētki.”  

bViktorija Tālute.  12.  
klase
 „ Ziemassvētki paši par sevi ir svētki,kad 
visi esam kopā ar saviem mīļajiem, arī šī gada 
balle nebija izņēmums. Es jutos kā kopā ar 
savu ģimeni, visi kā viens. Emocijas ir 
neaprakstāmas. Tā kā 11. klasē balli 
neapmeklēju, varu salīdzināt tikai divus gadus. 
Desmitajā klasē vieta bija tā pati, Fontaine 
Palace, bet tad man nebija īpašas saprašanas, 
ko es tur daru, bet šogad jau visus uztvēru kā 
radiniekus/sev mīļos. Ļoti patika balle, beigās 
bija mazliet žēl, ka man šī Ziemassvētku balle ir 
pēdējā.”  

Jolanta Klokeļe.  SP prezidente
  „Manuprāt, šī gada balle bija izdevusies. Bija dzīvā 
mūzika, bija spēles. Diemžēl balle ilga tikai piecas stundas, 

00
lielākā daļa ieradās tik ap plkst. 20. , tāpēc dažiem balle pat 
bija vēl īsāka. Paiet vēl brīdis, kamēr zāle iesilst dejošanai un 

iejūtas visā procesā. Par balli Skolēnu 
Padomē jau sākām runāt septembra 
vidū, novembrī sarīkojām vienu lielo 
vakara sapulci, kur sīki un smalki visu 
norunājām un iedalījām darbus. Balles 
nedēļa bija tā rosīgākā, kur katru 
dienu bija daudz veicamo darbu, bet 
galu galā visu paspējām, un 
ieplānotais bija paveikts. Bija 
problēmas ar video veidošanu, 
dekorācijām,  pienākumu sadali, bet 
visas problēma bija nelielas un viegli 

atrisināmas. Lielākā problēma bija pārliecināt apmeklētājus, 
ka 5 eiro par balli nav dārgi. Arī mums (SP locekļiem) sākumā 
likās, ka summa ir par lielu, bet latos tas nemaz nav tik daudz. 
Skolēniem ir jāapzinās, ka zāles īre un dzīvā mūzika nav bez 
maksas. Mēs visur centāmies pieļaut vismazākās izmaksas, lai 
nav iztrūkumu vai arī jāpaaugstina cena.”

                Arī mācību pārzine Valda More atzina, ka balle bija 
izdevusies. Bijuši daudz dejot gribētāju, kā arī laba mūzika.  
Jaunieši bijuši pozitīvā noskaņojumā un valdījusi patīkama 
atmosfēra. Lielākā daļa atzīst, ka ballē nedaudz pietrūcis vien 
dažāda veida atrakciju, bet laiks paskrējis nemanot.

Korespondente
Marta Elizabete

Heringa

     Protams, katram no mums ir savs mīļākais priekšmets, viens vai vairāki‐ tas nebūt nav tik svarīgi. 
Intervējot dažādus skolēnus, secināju, ka tiešām gandrīz katram ir savs priekšmets, kurā viņš jūtas 
labi, saprot visu, satiek ar skolotāju un spēj izsekot mācību vielai. Bija interesanti paklausīties, cik 
tomēr dažādi ir viedokļi, kāpēc tieši šis priekšmets, kāpēc ne cits. Protams, vairāku skolēnu vidū tika 
minēta sporta stunda, jo tā parasti ir patīkama arī tiem, kuri ar sportu ir uz jūs. Kā arī favorītos bija 
svešvalodas.

              10.b klases skolnieks Rihards Pētersons 
pārliecinoši par savu mīļāko stundu atzina sportu, jo 
pats ir aktīvs sportists: 
 "Mīļākais priekšmets skolā, protams, ir sports, 
jo stundās var brīvi izpausties, kā arī mazliet 
piestrādāt pie savām prasmēm basketbolā, florbolā, 
futbolā un citos sporta veidos. Kā arī sporta stundās 
nav jāsēž 40 minūtes solā un jāmācās, kas daudziem 
skolēniem nepatīk. Sporta stundās mēdz būt arī 
nedaudz jautrības."

Gitai Gunikai no 11.b  mīļākā stunda ir ģeogrāfija, un par to 
viņa stāsta šādi: ' "Pat īsti nemāku atbildēt uz šo 
jautājumu. Ir tā, ka man ir vienkārši interesē par to visu. Arī 
pēc gadiem, kad mācīšos augstskolā, man būs 
nepieciešamība pēc šī priekšmeta. Tas viss, ko mācāmies, 
rada manī vēl lielāku interesi. Lai arī cik stulbi brīžiem liekas 
mācīties valstis un vēl visu ko no galvas, tas tiešām brīžiem ir 
noderīgi."  
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           Savukārt Jolanta Klokele no 12.c  stāsta: "Man īsti 
nav konkrēts mīļākais priekšmets, bet, ja ir jāizvēlas 
tiešām viens, tad tā varētu būt latviešu valoda. Man tā 
viegli padodas un reti kad sagādā grūtības. Komatu 
likšana un likumu mācīšanās nav tas interesantākais, 
taču, piemēram, es bieži uzzinu vārdus, kurus nekad 
iepriekš nebiju dzirdējusi un zinājusi to nozīmi. 
Manuprāt, latviešu valoda ir tas priekšmets, kurš ir 
jāapgūst ikvienam, jo valoda ir pamats saziņai. Plūstoša 
un bagātīga valoda ir nepieciešama laba iespaida 
radīšanai, taču ir jābūt arī saprašanai, par ko tiek 
diskutēts."

 Elvis Ašmanis no 11.b ir arī citos priekšmetos 
ieinteresēts, bet mīļākais ir sports. Viņš arī pieminēja 
skolotājus, bez kuriem ,protams, stundām nebūtu 
vērtības:
 "Bez liekas domāšanas varu teikt, ka mīļākais 
mācību priekšmets ir sports, jo, kur ir sports, tur esmu 
es. Vienkārši nespēju iedomāties savu dzīvi bez sporta. 
Vēl ļoti patīk matemātika, fizika, ķīmija un vēsture. 
Kāpēc? To es nezinu, tā tas ir jau kopš pamatskolas un 
laikam būs arī turpmāk. 
 Mīļāko skolotāju ir patiešām grūti izvēlēties, 
man patīk, kā māca Korņējeva, Alpa, Priedols, More, 
taču laikam jau vislabāk saprotos ar vēstures skolotāju 
Sproģi, mums ir vienādi uzskati, un tas jau visu izsaka."

Katrs varam nonākt pie kādiem secinājumiem, var 
saprast, ka ir mācību priekšmeti, kas ne visiem  patīk , bet, 
protams, visi zina, ka ir jāmācas , jo nākotnē tas noteikti 
noderēs, lai kur mēs dotos tālāk. Kā arī mūsu skolā māca 
lieliski skolotāji, no kuriem var ne tikai apgūt mācību, bet 
arī dzīves vielu. 

Korespondente 
Maija Mičule

     APU sistēmas ietvaros katrai klasei vienu reizi gadā ir jāveic jebkāds labais 
adarbs, un 12.  klase noorganizēja divām otrajām klasēm Ziemassvētku pasākumu ar 

a dāvanu paciņām, rotaļām un dziesmām. 12. klases skolnieces Karlīna un Renāte 
dalījās ar savām atmiņām par pasākuma organizēšanu un norisi, kā arī ar saviem 
iespaidiem pēc pasākuma. „Videnīte” arī apciemoja otrklasniekus  un apjautājās 
par viņu iespaidiem.

a     12.  klases skolniece Karlīna
 Pēc Ziemassvētku pasākuma bērni bija 
tiešām līksmi un pozitīvi 
uzlādēti, gaisā bija jūtama 
svētku sajūta, lai gan tobrīd 
laika apstākļi laukā atgādināja 
vēlu rudeni. Mazie bija sajūsmā 
gan par Ziemassvētku vecīti, gan 
saldumu paciņām, ko tiem bija 
noorganizējuši klases 
audzinātāji.

Smieklīgu momentu gan nebija, tomēr pašiem bija 
prieks vērot otrklasnieku aizrautību un drosmi, 

piedaloties rotaļās, dejās un skaitot 
dzejoļus. Mēs, 12.A klase, 
noorganizējām 2. klases skolēniem 
Ziemassvētku pasākumu. Bērni tika 
iesaistīti dažādās rotaļās un dejās kopā 
ar Ziemassvētku vecīti un rūķiem.
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Kopā tika dziedātas dziesmas un minētas 
mīklas. Otrklasniekiem bija iespēja arī izkrāsot 
un izveidot savus svētku 
apsveikumus citiem 
klasesbiedriem vai 
vecākiem. Noslēgumā, 
protams, katram bija 
iespēja nostāties pie 
eglītes blakus Salavecītim 
un, noskaitot dzejolīti, 
saņemt savu saldumu 
paciņu.Es personīgi pēc 
pasākuma jutu 
gandarījumu par 
padarīto, jo iepriecinot 
citus, mēs iepriecinām arī 
paši sevi. Uzskatu, ka tas 
arī bija galvenais šī labā darba mērķis‐ vairot 
prieku.
  

Sasildīja mums ,lielajiem, man nu noteikti, sirdis. 
Mēs iztikām bez jebkādiem  kurioziem, jo arī pašu 

pasākumu bijām 
veidojuši siltu un 
sirsnīgu, tā lai 
neiznāktu , ka kāds tiek 
apbižots vai apsmiets, 
jo bērni mēdz būt 
pārāk neparedzami. 
Pēc pasākuma man bija 
ārkārtīgs nogurums, jo  
mazie atņem visu 
spēku un enerģiju. Biju 
tā ,kas koordinēja abu 
klašu pasākumus , kas 
notika uzreiz viens aiz 
otra. Visu laiku aktīvi 

darbojos, kustējos, tāpat arī runājot ar pārējiem, 
kas bija iesaistījušies pasākuma rīkošanā. 
Enerģijas zudumu par esošu atzina visi.  Mana 
doma bija aptuveni tāda, kaut mums kāds 
sarīkotu šādus Ziemassvētku pasākumu, vienalga, 
neskatoties uz to, ka esam jau it kā pārauguši to 
vecumu. Sirds siltuma un kopības nekad nevar 
būt par daudz, tāpēc iedomājos, ka tā varētu tikt 
ieviesta kā tradīcija, rīkot paralēlklasēm svētku 
pasākumus, tādējādi radot lielāku vienotību, 
pazīšanos un laužot barjeras, kas nereti mēdz būt 
skolā.

Tā varētu tikt ieviesta kā tradīcija,
rīkot paralēlklasēm svētku

pasākumus, tādējādi radot lielāku
vienotību, pazīšanos un laužot 

barjeras

a     12.  klases skolniece Renāte
  It  kā  ritēja  viss  pēc  plāna,  kas  tika 
sagatavots  aši.  Pienākumi  tika  sadalīti 
pasākuma  rītā,  bet  visi  lieliski  tika  ar  visu 
galā.  Iztikām  bez  jebkādiem  minstināšanās  
vai  neveikliem  brīžiem,  pārdzīvojumiem  vai 

aneveiksmēm.  2.   (man  šķiet,  ka  tie  bija  viņi) 
klasē  bija  patiesā  priekā ,  atvadoties  nāca  un 
apskāva  mūs ,  vēlēja  priecīgus  svētkus , 
plašiem  smaidiem  ļāva  sevi  pavadīt  uz  klasi 
atpakaļ.

     2. klases skolēni
 Bērni  noteikti  pēc  pasākuma  bija 
apmierināti  un  pozitīvi  noskaņoti.  Katram  bija 
sava  mīļākā  aktivitāte:  dejas,  dziesmas,  mīklas, 
zīmēšana,  kā  arī  piedāvātā  filma. Un  noteikti 
sākumskolas  skolēniem  patika  pavadīt  kopā 
laiku  ar  vidusskolas  skolēniem.



Izklaide

9

Vēsture

Ai, cik gr ût i man 

(Sagatavoja skolotāja Laura Lauberga)

Ir sācies jauns  gads un gandrīz katrs no 
mums ir apņēmies šogad kaut ko izdarīt. Līdzās 
mūsu personiskajām apņemšanās ir arī tās, ko 
mums uzliek laiks un vieta, kurā dzīvojam. Mūsu 
skolas muzejs glabā daudzas liecības par laiku, 
kad galvenā deklarētā vērtība bija nesavtīgs darbs 
sabiedrības labā, negaidot un neprasot nekādu 
atlīdzību. Šie ir tikai daži no daudzajiem goda 
rakstiem, kas glabājas skolas muzejā. Tie tika 
piešķirti par tādām aktivitātēm kā darbs pilsētas 
sabiedriskajos objektos, metāllūžņu un makulatūras 
vākšana, patrulēšana un citi. Goda rakstus parasti 
piešķīra dažādu pasākumu, svētku laikā, lai publiski 
cildinātu labo darbu veicējus. 

Katra goda raksta vizuālais noformējums 
atspoguļo arī laikmeta vērtības, tajā skaitā 
estētiskās. Piemēram, 1962.gadā izdotā zilā goda 
raksta labo stūri rotā sputņiks un raķete, jo gadu 
iepriekš bija noticis pirmais cilvēka lidojums 
Kosmosā. 1961.gadā mūsu skola bija apņēmusies 
savākt noteiktu daudzumu metāllūžņu, un šis goda 
raksts ir apliecinājums tam, ka skolēniem bija 
izdevies savākt ievērojami vairāk, nekā viņi bija 
apņēmušies, jo no ikviena sabiedrības locekļa tika 
gaidīts, ka visi uzstādītie mērķi, plāni un normas tiks 
veiktas ar uzviju.
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