
Šajā numurā lasiet:

-	 NORD+	projekts	Lietuvā

-	 Skolēnu	padomes	prezidents

-	 Rudens	brīvlaiks

-	 Intervija	ar	skolas	absolventu

-	 Latvijas	Valsts	svētki

-	 Telefonu	kastīšu	sistēma	skolā

-	 Apmaiņas	projekts	Marientālē

-	 Joku	lapa

	 Vairākas	mūsu	skolas	skolnieces	devās	apmaiņas	projektā	„Eras-

mus	 Nord+”,	 kurš	 norisinājās	mazā	 Lietuvas	 ciematiņā,	 Atlantā,	 pie-

cu	 dienu	 garumā.	 Vēl	 divas	 dienas	 tika	 pavadītas	 Liepājā	 ar	 visiem	

apmaiņas	dalībniekiem.	Projektā	piedalījās	četras	valstis	–	Latvija,	Lie-

tuva,	Grenlande	un	Somija.	

	 Savos	iespaidos	par	apmaiņas	braucienu	dalās	11.klases	skolnie-

ce	Helga	Gansone	un	10.	klases	skolniece	Amanda	Stalidzāne.

 Kāds bija projekta mērķis?

 

 Amanda:	Projekta	mērķis	bija	izzināt	

citu	valstu	vēsturi,	salīdzināt	vēstures	notiku-

mus	 	savā	un	kaimiņvalstīs,	kā	arī	 tālākās	

zemēs	kā,	piemēram,	Grenlandē.

 Helga: Ideja	 bija	 saskatīt,	 ko	 citu	 valstu	

ienākšana	 mūsu	 valstī	 vēstures	 gaitā	 ir	 devusi	

mūsu	identitātei	un	kultūrai.	

 Kāpēc izlēmi doties šajā apmaiņas 

braucienā?

 Amanda:	Projektam	pieteicos,	jo	es	dodos	vi-

sur,	kur	vien	ir	tāda	iespēja.	Protams,	nespēju	at-

teikties	no	iespējas	aizbraukt	uz	Grenlandi.

 Helga:	 Man	 pat	 īsti	 neienāca	 prātā	 tāda	

doma,	 ka	 varētu	 nebraukt.	 Pārāk	 vilinoša	 šķita	

Skolā	ir	nosvinēti	Valsts	svētki,	gan	skolēni,	gan	skolotāji	sāk	gatavoties	Ziemassvētkiem,	vidusskolēni	

Ziemassvētku	ballei.	Semestris	tuvojas	beigām	un	visi	jau	dzīvo	domās	par	ziemas	brīvlaiku..

Lieliska iespēja iepazīt pasauli.

Korespondente 
Annija	Arone
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 Kādā valodā komunicējāt savā starpā? Kādi 

Tev šķita dalībnieki (raksturojums)?

 Helga:	Man	ļoti	patika	tas,	ka	visi	cilvēki	bija	atvērti	

un	patiešām	vēlējās	uzzināt	kaut	ko	jaunu	par	citu	vals-

tu	kultūru.	Man	bija	interesanti	klausīties,	ko	dalībnieki	

stāstīja	par	citu	valstu	vēsturi.

 Amanda:	 Savā	 starpā	 komunicējām	 angļu	 valodā.	

Visvairāk	mēs	sarunājāmies	ar	Somijas	skolēniem,	jo	lietuvieši	

katru	vakaru	devās	mājās	un	ar	grenlandiešiem	mums	bija	

pārāk	liela	vecuma	starpība.	Grenlandē	par	skolēnu	var	kļūt	

tad,	kad	to	vēlas	un	ir	pietiekami	finansiālie	līdzekļi.	Protams,	

visi	projekta	dalībnieki	bija	draudzīgi	un	atvērti,	taču	visvairāk	

laika	tomēr	pavadījām	ar	somiem.

 Kādi ir tavi ieguvumi no dalības projektā?

 Helga:	 Jauni	 draugi,	 jauns	 paziņu	 loks,	 piemēram,	

vairāk	 iepazinu	meitenes	no	Latvijas,	 jo	 iepriekš	 savstarpēji	

nebijām	pazīstamas.	 Vēl	 interesanti	 šķita	 tas,	 ka	 veikaliņos	

un	ar	 skolas	 darbiniekiem	bija	 jāsazinās	 krievu	 valodā.	 Tā	

gan	nav	mana	stiprā	puse,	bet	bija	iespēja	izkāpt	no	savas	

komforta	zonas.

 Amanda:	Visos	apmaiņas	braucienos	var	iegūt	jaunus	

draugus	un	iepazīt	citu	valstu	kultūru.	Tieši	šajā	projektā	es	

ieguvu	zināšanas	par	citu	valstu	vēsturi.

 

Kas bija visinteresantākais vai pārsteidzošākais visā 

projekta dalības laikā?

 Helga:	Interesenti	bija	savstarpēji	salīdzināt	valstis	un	to	

ikdienu,	taču	vispārsteidzošākais	bija	tas,	ka	skolēni	no	Gren-

landes	bija	daudz	vecāki	par	mums,	daži	pat	mūsu	vecāku	

vecumā,	ko	mums	izskaidroja	ar	atšķirīgo	izglītības	sistēmu	

Grenlandē.

 Vai Tu dosies apmaiņas braucienos arī turpmāk, 

vai ieteiktu citiem? Kāpēc?

 Amanda:	Es	noteikti	došos	vēl	un	vēl.	Šis	projekts	man	

bija	 jau	 trešais.	 Uzreiz	 pēc	 šī	 brauciena	 devos	 vēl	 vienā	

apmaiņas	braucienā,	kas	man	bija	jau	ceturtais.	Iesaku	do-

ties	apmaiņas	braucienos	 ikvienam,	 kuram	 ir	 tāda	 iespēja,	

jo	pēc	šādiem	projektiem	paliek	neaizmirstamas	atmiņas,	kā	

arī	tā	ir	vienreizēja	iespēja	apceļot	pasauli	ar	draugiem.

 Helga:	 Šī	 projekta	 ietvaros	man	 būs	 vēl	 divi	 braucie-

ni,	 taču,	 jā,	 es	 pilnīgi	 noteikti	 iesaku	 piedalīties	 apmaiņas	

projektos.	 Tā	 tomēr	 ir	 lieliska	 iespēja	 redzēt	 pasauli,	 satikt	

dažādus	 cilvēkus.	 Kad	 gan	 varētu	 būt	 vēl	 labāks	 brīdis,	 lai	

dotos	apmaiņas	braucienos,	 ja	vien	ne	tagad,	kamēr	esam	

jauni.

Kad gan varētu būt vēl labāks brīdis, lai dotos 
apmaiņas braucienos, ja vien ne tagad, kamēr 

esam jauni.

Videnīte
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Jauns mācību gads- jauns prezidents! 
Katru	gadu	viens	no	skolas	gaidītākajiem	notikumiem	 ir	skolēnu	prezidenta	vēlēšanas.	Tradicionāli	 tas	notiek	
jaunajā	mācība	gada	sākumā,	taču	šoreiz	prezidentu	 ievēlēja	 jau	pavasarī!	Mūsu	skolas	 jaunais	prezidents	 ir	
12.b	klases	skolniece	Margarita Jevtejeva,	tāpēc	iepazīsimies	tuvāk!

 

Ko tev nozīmē kļūt par skolas prezidentu?

 Tā	kā	negaidīju	šo	amatu	tik	ļoti,	jūtos	baigi	pārsteigta.	

Tomērir	liels	gods	un	atbildība.

 Vai tev ir kādi mērķi, ko centīsies īstenot savas 

darbības laikā? Kādi tie būtu? 

 Lai	 arī	 šogad	 vēl	 neieguldu	 tik	 daudz	 darba,	 cik	

iepriekšējos	gados,	mācību	dēļ,	tomēr	ir	kādi	mazie	darbiņi,	

kuri	 ir	 jāsadara.	Manuprāt,	mums	visiem	 ir	 tas	 viens	 lielais	

mērķis-	 padarīt	 skolas	 dzīvi	 interesantāku	 gan	 citiem,	 gan	

sev.

 

 Kādi ir tavi pienākumi? 

 Pienākumi	ir	daudz	un	dažādi.	Gribu	pateikt	lielu	pal-

dies	 Helgai	 Gansonei,	 jo	 viņa	 ir	 tas	 cilvēks,kurš	 šogad	 ļoti	

daudz	dara	un	palīdz.

Ar ko tu nodarbojies savā brīvajā laikā? Kādi ir tavi hobi-

ji? 

 Savā	brīvajā	laikā	nodarbojos	ar	sportu	-	vieglatlētiku.	

Šausmīgi	 patīk	 dziedāt	 un	 darīt	 visādas	 lietas,	 apmeklēt	

dažādus	pasākumus	un	brīvprātīgais	darbs	-	jeee.

 Vai jau esi izdomājusi, ko darīsi pēc skolas 

absolvēšanas? 

 Pēc	skolas	absolvēšanas	ir	ļoti	daudz	ideju	un	plānu,	

ko	darīšu,	kur	mācīšos	utt.	Varu	pastāstīt	 īsumā-	mēģināšu	

iestāties	 Stokholmas	 skolā,	 ja	 nesanāks,	 tad	 iespējams	

Kultūras	 akadēmijā	 vai	 koledžā,	 ja	 arī	 tas	 nesanāks,	 tad	

braukšu	 padzīvot	 vienu	 gadu	 kaut	 kur	 nezin	 kur	 (gribētos	

Indijā).	Kaut	gan	plāni	mēdz	arī	pajukt	un	viss	var	mainīties.

 Kurš ir tavs mīļākais mācību priekšmets? 

 Mans	 mīļākais	 mācību	 priekšmets	 ir	 filozofija,	 man	

tā	 liekas.	 Patīk	 tā	 ideja,	 ka	 nekas	 nav	 skaidrs	 un	 visu	 laiku	

jāmudžina	kādi	jautājumi.

 Tavs novēlējums pārējiem skolas biedriem? 

 Novēlējums pārējiem - vienkārši esiet laimīgi!

Korespondente 
Diāna	Urbāne
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Rudens	brīvlaiks!	Skolēniem	tas	nozīmē	atpūtu,	atpūtu	un	vēlreiz	atpūtu.	Tāpēc	noskaidrojām,	ko	rudens	brīvlaikā	
darīja	četri	vidusskolas	skolēni.

Kārlis Pupils

	 Rudens	 brīvlaiks	man	 iesākās	 nepatīkami-	 pirms	 ru-

dens	brīvlaika	florbola	spēlē	guvu	smadzeņu	satricinājumu,	

kas	 aizliedza	 man	 izbaudīt	 pirmās	 brīvlaika	 dienas.	 Nācās	

pāris	dienas	pavadīt	gultas	režīmā,	taču	tāpēc	varēju	kārtīgi	

atpūsties	un	izpildīt	dažus	skolā	 iekavētos	darbus.	Brīvlaika	

nedēļas	 otrajā	 pusē	 pārsvarā	 laiku	 pavadīju	 ar	 sev	 tuviem	

cilvēkiem,	 apmeklēju	 treniņus.	 Brīvlaika	 pēdējā	 dienā	 „FK	

Kurši”	 bija	 spēle,	 tā	 kā	 nejutos	 līdz	 galam	gatavs	 pēc	 trau-

mas	spēlēt,	devos	apskatīties,	kā	ir	florbolu	vērot	no	malas.	

Brīvlaiks	 patika,	 tagad	 jāizdara	 viss,	 lai	 varētu	mierīgu	 sirdi	

gaidīt	ziemas	brīvlaiku.																																					

Inese Kuncīte  

	 Šis	 brīvlaiks	 man	 ļoti	 patika,	 jo	 devos	 pavadīt	 laiku	

kopā	ar	ģimeni	laukos.	Tur	dzīvo	arī	mani	vecvecāki,	ar	tiem	

arī	kārtīgi	ietusējām.	Brīvlaika	pēdējās	dienās	devos	atpakaļ	

uz	 Liepāju,	 kur	 atpūtos	 kopā	 ar	 savu	draugu.	Man	 rudens	

brīvlaiks	likās	pārāk	garš,	jo	pietrūka	klasesbiedru	balsu.	

Kārlis Grigaļūns

	 Rudens	 brīvlaiks	 man	 iesākās	 labi.	 Beidzot	 varēju	

izgulēties	 un	 gatavoties	 basketbola	 spēlēm.	 Taču	 brīvlaiks	

man	izvērtās	sāpīgs,	jo	vienā	no	spēlēm	es	guvu	traumu.	Kā	

rezultātā	foršais	brīvlaiks	beidzās,	jo	bija	jādodas	uz	Rīgu,	lai	

veiktu	 operāciju	 pēdai.	 Tā	 nu	 es	 atlikušās	 dienas	 nogulēju	

gultā.

Sindija Grinberga

	 Rudens	 brīvlaiks	 man	 bija	 ļoti	 foršs.	 Viena	 no	

visforšākajām	lietām	brīvlaikā	noteikti	bija	rīkotais	filmu	vakars	

ar	draugiem.	Kopā	pagatavojām	našķus,	noskatījāmies	pāris	

filmu	 un,	 protams,	 neiztikām	 arī	 bez	 jokiem	 un	 jautrības.	

Man	vienmēr	ir	šķitis,	ka	atpūta	draugu	lokā	ir	 lielisks	veids	

kā	 pavadīt	 laiku!	 Rudens	 brīvlaikā	 arī	 apmeklēju	 kultūras	

pasākumu	Liepājas	Olimpiskajā	centrā.	Gaidu	ar	nepacietību	

Ziemassvētku	brīvdienas!

Korespondents 
Endijs	Butāns	 Vidusskolēnu rudens brīvdienas
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Mūsu	skolā	mācījušies	daudzi	uzņēmīgi	un	apzinīgi	skolēni,	kuri	pabeiguši	vidusskolu.	Daži	no	tiem	brauc	mācīties	
uz	ārzemēm,	bet	lielākā	daļa	mācības	turpina	Latvijā.	Viens	no	absolventiem,	kurš	tupina	mācības	Latvijā,	ir	Jānis 
Puķītis.	Viņam	arī	uzdevām	pāris	jautājumu.

 Kādā augstskolā mācies?

 

	 Latvijas	Jūras	akadēmijā.

 Kas Tev visspilgtāk ir palicis atmiņa no skolā 

pavadītajiem gadiem?                

	 Visspilgtāk	droši	vien	palikuši	atmiņā	ir	klases	kopīgie	

pasākumi	 un	 ārpusskolas	 ballītes.	 Kopumā,	 manuprāt,	 vi-

dusskolas	laiki	bija	tie	zelta	laiki.	Iesaku	tos	arī	izbaudīt.

 

Kurš/a skolotājs/a Tev šķita vislabākais/ā? Kāpēc?

	 Man	šķiet.	ka	nav	tādu	vislabāko	skolotāju,	jo	katram	

skolotājam	 ir	 savas	mācību	 pasniegšanas	metodes	 un	 ka-

tram	ir	savi	plusi	un	mīnusi.

 Kuri priekšmeti no vidusskolā apgūtajiem Tev tagad 

noder augstskolā? Kurus vajadzēja mācīties cītīgāk?

	 Tagad	 noder	 fizika	 un	matemātika.	 Vajadzēja	 vairāk	

mācīties	tieši	matemātiku,	jo	šajās	studijās	ir	liels	uzsvars	uz	

augstāko	matemātiku.

 Kā nolēmi, kurā augstskolā mācīties?

	 Izlēmu	mācīties	Latvijas	Jūras	akadēmijā,	jo	man	patīk	

jūra	un	 kuģi,	 kā	 arī	 tā	 ir	 lieliska	 iespējā	 apceļot	pasauli.	 Kā	

arī	viens	no	galvenajiem	faktoriem,	ka,	pabeidzot	skolu,	būs	

garantēts	darbs	ar	labu	atalgojumu.

Korespondenti 
Vairis	Bērziņš
Rūdolfs	Valdmanis

Intervija ar absolventu Jāni Puķīti



	 11.	un	18.	novembris	ir	svarīgi	datumi	Latvijai,	šie	ir	mūsu	valsts	galvenie	svētki.	11.	novembrī	mēs,	latvieši,	godinām	Latvijas	
brīvības	cīnītājus,	kuri	uzveica	Bermonta	karaspēku,	taču	18.	novembrī	Latvija	tika	pasludināta	kā	neatkarīga	valsts.	Ar	katru	gadu	
šie	svētki	kļūst	ar	vien	īpašāki,	jo	tuvojas	Latvijas	simtgade,	tādēļ	mēs	vēlējāmies	uzzināt,	kā	šos	svētkus	atzīmē	mūsu	skolas	skolotāji	
un	skolēni.

 1.Ko Jums nozīmē 11. un 18. novembris?

 2. Kā Jūs parasti atzīmējat šos svētkus, vai gatavoja-

ties tiem jau iepriekš?

 3. Vai Liepājā un skolā ir jūtama svētku sajūta?

 4. 2018. gadā būs Latvijas simtgade. Vai Jūs esat 

iecerējusi kaut kā speciāli to atzīmēt?

 

 Katrīna Kabiņecka, 11. a klases skolniece

 1. Man	ļoti	patīk	patriotiskā	noskaņa,	ko	es	jūtu,	tādēļ	

tas	liek	aizdomāties	par	mūsu	tautas	vēsturi.	Šie	divi	nozīmīgie	

datumi	man	vienmēr	asociējas	ar	svētku	svinēšanu	kopā	ar	

mīļajiem	radiem,	draugiem	un,	protams,	ģimeni.	

 2.	Manuprāt,	Lāčplēša	dienā	notiekošais	lāpu	gājiens	ir	

lieliska	tradīcija,	kas	vieno	ikvienu,	kas	šajā	aktivitātē	piedalās.	

11.novembrī	 es	 parasti	 esmu	 aizņemta	 ar	 mācībām	 vai	

mēģinājumiem,	 tāpēc	 lāpu	 gājienā	 piedalīties	 nevaru,	 taču	

tas	neliedz	aizdomāties	par	šīs	dienas	nozīmi	un	justies	lep-

nai	par	savu	tautu.	18.	novembri	mana	ģimene	atzīmē,	ēdot	

svētku	vakariņas,	pavadot	laiku	kopā	un	dodoties	uz	svētku	

salūtu.	Šogad	18.	novembra	vakarā	man	 ir	 koncerts,	 tāpēc	

centīšos	 ieplānot	 svinēšanu	ar	 ģimeni	 kādā	 sev	brīvā	brīdī,	

piemēram,	ēdot	svētku	pusdienas,	nevis	vakariņas,	kā	ierasts.	

Mana	ģimene	ir	pieradusi	pie	tā,	ka	svētkos	un	brīvdienās	ļoti	

bieži	neesmu	mājās.	Mūziķiem	visaktīvākais	darbs	lielākoties	

ir	tad,	kad	citi	atpūšas-	svētkos	un	brīvdienās.	Mēs	rūpējamies	

par	to,	lai	cilvēkiem	būtu	skaisti	un	izdevušies	svētki.	Pašiem	

svētkiem	 parasti	 es	 iepriekš	 negatavojos,	 taču	 koncertiem,	

kuros	es	piedalos,	gatavošanās	notiek	jauvairākus	mēnešus	

iepriekš.	 Izpildot	dažādas	 latviešu	dziesmas,	es	 jūtu	patrio-

tismu	un	laikus	atceros	par	šiem	īpašajiem	svētkiem.

 3. 	Jā,	protams!	Skolā	katru	gadu	mums	ir	īpaši	dekori,	

dažādas	svētku	aktivitātes	un	pasākumi.	Šo	dienu	laikā	mēs	

viens	otram	atgādinām	to,	cik	mūsu	mazā	tauta	ir	spēcīga	un	

diža,	un	skolā	tas	 ir	 ļoti	 jūtams,	 jo	visi	piesprauž	pie	krūtīm	

sarkanbaltsarkanos	 karodziņus.	 Pilsētā	 arī	 ir	 jūtama	 svētku	

sajūta,	daudz	un	dažādi	dekori	rotā	pilsētu,	kā	arī	cilvēkos	ir	

jūtams	patriotisms.	 Protams,	 arī	 svētku	pasākumi	 atgādina	

to,	ka	mēs	atzīmējam	savas	valsts	svētkus.

 4.	Jā,	2018.	gadā	būs	Vispārējie	latviešu	Dziesmu	svētki,	

tādēļ	 ceru,	 ka	arī	 es	 tur	piedalīšos.	 Tas,	manuprāt,	 ir	 viens	

no	Latvijas	visdižākajiem,	skaistākajiem	un	emocionālākajiem	

pasākumiem.	Kad	Latvijas	simtgade	būs	mazliet	 tuvāk,	būs	

vairāk	 informācijas	arī	par	 citiem	pasākumiem.	Domāju,	 ka	

man	būs	jāpiedalās	arī	savos	koncertos,	un	to	es,	protams,	

darīšu	ar	vislielāko	prieku.	

Korespondentes 
Alise	Zaremba
Elīna	Ruperte
Ulrika	Kaire

Mūsu mazā tauta ir spēcīga un diža
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Sanita Šķubura, skolas bibliotekāre

 1.	Tās	ir	Latvijas	svētku	dienas.	11.	novembris	ir	vairāk	

piemiņas	diena.	 Tā	 ir	piemiņas	diena	 visiem,	 kuri	 jebkad	 ir	

cīnījušies	par	Latviju,	lai	Latvija	būtu	valsts	un	lai	tā	būtu	brīva.	

Šeit	 nebūtu	 nozīmes,	 kurā	 karā,	 kurā	 laikā	 vai	 ar	 ieročiem	

rokās,	vai	ar	vārdiem,	vai	ar	dzejoļiem,	vai	ar	dziesmām,	visi	

cilvēki,	 kuri	 kādreiz	 ir	 aizstāvējuši	 Latviju,	 jebkurā	 pasaules	

malā	-	tā	ir	diena,	kuru	veltīt	viņiem.	Savukārt	18.	novembris	ir	

patiesi	liela	svētku	diena,	jo	tā	ir	dzimšanas	diena.	Dzimšanas	

diena	ir	jebkuram	no	mums.		Latvietim	ir	sava	dzimšanas	die-

na	un,	ja	mēs	atzīmējam	savu	dzimšanas	dienu,	tad	Latvijai	

tie	 ir	 visgrandiozākie	 svētki.	 Tiem	 būtu	 jābūt	 vislielākajiem	

svētkiem	mums	visiem	katru	gadu.	Tas	ir	tāpat,	kā	mēs	saliktu	

visas	savas	dzimšanas	dienas	kopā.	Tā	man	šķiet.	Manuprāt,	

ka	šī	dzimšanas	diena	netiek	svinēta	vienmēr	īsti	no	sirds.	Vai	

mēs	visi	viņu	sajūtam,	kā	savu	kopējo	dzimšanas	dienu?	Par	

to	būtu	vērts	padomāt.

 2.	11.	novembrī	parasti	nekādas	speciālas	svinēšanas	

mājās	 nav,	 bet	 lāpu	 gājiens,	 atceres	 brīdis	 pie	 O.Kalpaka	

pieminekļa,	tas	ir	ikgadējs	pasākums,	kurš,	es	domāju,	ir	ļoti	

vērtīgs	 un	 vajadzīgs.	 Tā	 ir	 ļoti	 laba	 tradīcija.	 18.	 novembrī	

ļoti	bieži	kopā	ar	ģimeni	mēs	dodamies	uz	svētku	salūtu	un	

mums	ir	tāda	tradīcija,	ka	šajā	dienā	ēdam	kūkas,	nevis	tor-

ti,	bet	mums	ir	kūku	asorti	un	katrs	var	 izvēlēties	savu.	Tas	

zināmā	mērā	 ir	 simboliski	 -	 gan	kūka	kā	dzimšanas	dienas	

simbols,	gan	 tas,	ka	mēs	varam	 izdarīt	 savas	 izvēles.	Mūsu	

izvēle	tad	ir	nolemt,	kura	būs	tā	garšīgākā	dzimšanas	dienas	

kūciņa.

 3.	 	Pēdējos	gados	 ir	 jūtama,	 jo	aizvien	vairāk	cilvēku	

valkā	 sarkanbaltsarkanās	 lentītes,	 piespraustas	 ne	 tikai	

pie	 apģērba,	 telpās	 vai	 svinīgos	 pasākumos,	 bet	 arī	 pie	

virsdrēbēm	uz	ielas,	kas	nozīmē,	ka	viņus	neviens	nepiespiež	

to	darīt,	 tā	 ir	 pašu	 izvēle	un	 tas	priecē.	Dzimšanas	dienās,	

arī	savās,	mēs	nereti	dekorējam	telpas,	lietojam	svecītes	vai	

dzimšanas	dienas	cepurītes,	nu	lūk,	tad	šī	Latvijas	simbolika	

ir	 tā,	kas	mūs	vieno	svētkos	un	tad	arī	 ir	šī	sajūta,	ka	esam	

kopīgi	šajā	dzimšanas	dienā,	tie,	kuriem	ir	šīs	lentītes.	

			Skolā	notiek	gatavošanās,	es	nezinu,	kā	skolēni	to	sajūt,	

bet	 skolotāji	 sajūt,	 gatavojoties	 svinīgajam	 pasākumam	 un	

domājot,	kā	skolēniem	to	visu	labāk	pastāstīt	un	kādus	radīt	

šos	svētkus	skolā.	

 4.	 Jā,	man	 ir	 ļoti	 liela	 cerība	piedalīties	deju	 svētkos,	

kuri	būs	veltīti	Latvijas	100gadei,	kā	dalībniecei.	Tādēļ	es	ne-

varu		pateikt,	kā	laiks	atļaus	plānot	citus	pasākumus.	Noteikti	

piedalīšos	arī	skolā	kādos	pasākumos.

 Ilze Sproģe, 

Latvijas un pasaules 

vēstures skolotāja

 1.Protams,	 ka	 tās	 ir	

oficiālas	 valsts	 atceres	 un	

svētku	 dienas.	 Cilvēkiem	

šie	 svētki	 ir	 kā	 politiski	

svētki,	 kad	 tauta	 atceras	 tik	

svarīgus	 notikumus	 kā	 11.	

novembris,	 vācu	Bermonta	 karaspēka	padzīšanu	no	Rīgas.	

Tajā	dienā	mūsu	valsts	tika	atbrīvota	no	mūsu	ienaidniekiem,	

vāciešiem.	18.	novembris,	protams,	 tautai	 ir	 tik	svarīga	die-

na,	kā	ilgi	cerētā	Latvijas	neatkarības	iegūšanas	diena.	Tauta,	

protams,	vēlas	dzīvot	neatkarīgā	valstī.

 2.	 Man,	 kā	 savas	 profesijas	 pārstāvim,	 ir	 jau	 kādu	

nedēļu	 iepriekš	skolēni	 jāsagatavo	šim	pasākumam,	 jārunā	

par	to,	lai,	pienākot	šīm	dienām,	viņi	būtu	noskaņoti	patrio-

tiski	un	zinātu,	ko	mēs	atzīmējam.	Protams,	ka	spraužam	pie	

apģērba	sarkanbaltsarkanās	lentas.	Esam	gatavi	doties	lāpu	

gājienā	11.	novembrī	un	18.	novembrī	doties	uz	Ostmalu,	uz	

svētku	koncertu	un	salūtu,	ar	savu	ģimeni.

 3.	 Jā,	 pilsēta	 vienmēr	 gatavojas.	 Pilsēta	 ir	 skaisti	

izrotāta	un	izpušķota.	Skolā	arī	skolēni	ar	izdomu	pieiet	šiem	

pasākumiem,	kaut	kādā	veidā	cenšas	izrotāt	klases.

 4.	Šajā	dienā	būs	jādodas	uz	Rīgu,	jo	noteikti	būs	kāds	

grandiozs	pasākums.	 Jo	arī	šogad	un	visus	 iepriekšējos	ga-

dus	tur	notiek	dažādi	pasākumi,	piemēram,	„Staro	Rīga”	un	

vēl	daudzi	citi.	Un	uz	Latvijas	simtgadi	noteikti	būs	kaut	kas	

tik	grandiozs,	ko	nedrīkstēs	laist	garām.

Videnīte
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Mobilie	telefoni	ir	katra	jaunieša	galvenais	saziņas	un	informācijas	līdzeklis.	Jaunieši	stundās	
izmanto	mobilos	telefonus,	lai	aizbēgtu	no	realitātes	un	sērfotu	internetā.	Šajā	mācību	gadā	
mūsu	skolā	pieņēma	jaunu	noteikumu:	neizmantot	mobilos	telefonus	stundās	un	tos	salikt	
kastītē	pirms	stundas.	Bet	mēs	gribējām	uzzināt	vairāk,	kāpēc	šāds	noteikums	ir	pieņemts	un	
vai	tas	atrisinās	jauniešu	atkarību.

 1.Kā Jūs domājat, kāpēc tika ieviesta stingrāka kon-

trole mobilajiem telefoniem?

 2.Vai „kastītes’’ atrisina mobilo telefonu problēmu 

stundās?

 3.Kā uz to reaģē vidusskolēni?

 4.Vai Jūs uzskatāt, ka tas būtu nepieciešams šī gada 

topošajiem absolventiem?

Normunds Zīverts

 1.	 Lai	 skolēni	 laiku	 neiz-

mantotu	nelietderīgi	stundās,	lai	

„nelīstu”	 internetā,	 kur	 vajag	 un	

kur	nevajag,	jo	telefoni	un	inter-

nets	traucē	mācīties.	Tas	novērš	

uzmanību,	līdz	ar	to	viņi	nedzird	

to,	ko	mēs	mācāmies,	beigās	ne-

saprotot	mācīto	vielu.

 2.	Pagaidām,	 liekas,	ka,	 jā,	 jo	reti	kam	ir	 jāaizrāda.	 Ja	

kādam	telefonu	es	pamanu,	tad	viņš/-a	ieliek	telefonu	kastītē.	

Pagaidām	problēmas	nav	bijušas.

 3. Protams,	 viņiem	 tas	 nepatīk,	 ja	 daudziem	 tā	 viņu	

„spēļmantiņa”	 tiek	 atņemta.	 Tāpēc	 pieņem	 to	 kā	 lietu,	 kas	

viņiem	ir	jāizdara.

 4.	Noteikti	visiem	no	1.-12.klasei!	(uzsver)

 Valda More

 1.	Stingrākas	prasības	telefonu	lietojumam	nav	kāda	

viena	cilvēka	iegriba,	bet	lielas	daļas	skolotāju	negatīvā	piere-

dze	stundās,	kad	skolēns	meklē	vismazāko	iespēju	ieskatīties	

tālrunī,	 tādējādi	 stundā	 neko	 nedzirdot	 un	 neiesaistoties	

darbā.	 Lielbritānijas	 zinātnieki	 ir	 izpētījuši:	 ja	 vienu	mācību	

gadu	skolā	skolēni	nelieto	telefonus,	tad	16	gadīgu	skolēnu	

sekmes	paaugstinās	par	6,4%.

 2.	“Kastītes”	neatrisina	problēmu,	bet	ir	viens	no	ins-

trumentiem,	kā	to	risināt.	Kastītes	netiktu	ieviestas,	ja	ar	visu	

posmu	 visiem	 skolēniem	 varētu	 draudzīgi	 sarunāt,	 ka	 tos	

neizmantojam.

	 Ceru,	ka	tas	darbosies	arī	turpmāk,	ne	tikai	pirmajās	

nedēļās.

 4.	12	–	tie	ne	ar	ko	neatšķiras,	piemēram,	no	10	–	tajiem.		

Ja	ir	korekta	visas	klases	attieksme,	tad	nav	problēmu	ne	ar	

vienu	klasi.	Ja	kāds	neciena	sevi,	klasesbiedrus,	skolotājus,	tad	

problēmas	būs	visiem.	Ļoti	ceru	uz	vidusskolēnu	personības	

briedumu	un	izpratni,	ka	skola	pirmkārt	ir,	lai	mācītos,	un	tad	

nebūs	vajadzīgi	nekādi	represīvie	mehānismi.

Zanda Krūmiņa

 1.	 Skolēni	 par	 daudz	

atļāvās,	piemēram,	stundu	laikā	iz-

mantoja	telefonus,	lai	gan	tas	nebi-

ja	vajadzīgs,	tāpēc	ieviesa	šo	kastīšu	

sistēmu,	 lai	 palīdzētu	 skolēniem	

„pieslēgties”	stundai.	

 2.	 Es	 domāju,	 ja	 godprātīgi	 bērni	 saliek	 telefonus	

„kastītēs”,	tad	noteikti	tas	atrisina,	jo	viņiem	nav,	kur	ieskatīties.

 3.	Vidusskolēni	reaģē	uz	to	ne	tik	priecīgi,	jo	jaunākie	

skolēni,	 kā	 ienāk	 klasē,	 tā	 uzreiz	 paši	 arī	 saliek	 telefonus	

„kastītēs”,	 bet	 vidusskolēniem	 ir	 jāatgādina.	 Ja	 ir	 pārbaudes	

darbs,	 tad	gan	visi	 ir	ar	mieru	salikt	 telefonus,	bet	parasto	

stundu	laikā	ir	jāpalūdz	īpaši.

 4.Kāpēc	ne?	Viņi	ir	tādi	paši	skolēni.	(smejas)

Korespondentes 
Jolanta	Vītoliņa	
Laura	Rišmite	 Garlaicīgā realitāte

3. Pēc vienas nedēļas vēl nevar izdarīt nekādus 

secinājumus, bet par skolēniem, ar kuriem strādāju, varu 

teikt, ka esam atraduši mūsu sadarbības modeli. 
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 Simona Stalidzāne

 1.	 Tāpēc,	 ka	 skolēni	 stun-

du	 laikā	 ļoti	 bieži	 izmantoja	

telefonus-rakstīja	SMS,	sēdēja	

internetā.	 Tas	 ļoti	 traucē	

mācību	 darbam	 un	 novērš	

skolēnu	uzmanību.

 2.	 Pilnībā	 neatrisina,	 bet	

telefoni	vairs	nevienam	nav	uz	galda.	Ja	telefons	ir	uz	galda	

var	rakstīt	negatīvo	ierakstu.

 3.	Visumā	normāli,	bet	ir	klases,	kurās	„kastītes”	paliek	

tukšas	un	telefoni	ir	somās.	Somas	nevienam	nepārbauda.	Ja	

es	stundā	telefonu	neredzu,	tad	situācija	ir	uzlabojusies.

 4.	 Jā,	 viņi	 ir	 tieši	 tādi	paši,	 kā	pārējie	 skolēni.	Varbūt	

viņiem	liekas,	ka	viņi	ir	gudrāki	par	skolotājiem.

Aptaujājot	 skolotājus	 sapratām,	 ka	 līdzīgi	domā	pārsvarā	

visi	-	lai	skolēniem	uzlabotu	zināšanu	līmeni.	Tomēr	gribējām	

uzzināt	 arī	 skolnieku	 viedokli	 un	 uzdevām	 savādākus	

jautājumus,	lai	pēc	iespējas	konkrētāk	uzzinātu	viņu	domas	

par	dzīvi	bez	telefona	stundās.

 1.Kā Tu domā, kāpēc ieviesa telefonu „kastītes”?

 2.Vai Tu liec telefonus „kastītēs”? Kāpēc?

 3.Vai ir labāks risinājums telefonu problēmai 

stundās? Kāds?

 4.Tavuprāt, šī gada absolventiem ir nepieciešams šis 

noteikums?

Džeina Romanova 12.b

 

 1.	Manuprāt,	telefo-

nu	kastītes	ieviesa,	jo	skol-

nieku	apsēstība	ar	 tiem	 ir	

palikusi	 nekontrolējama	

un	ieraksts	e-klasē	skolnie-

kus	 vairs	 nemotivē	 stun-

das	laikā	nelietot	telefonu.

 2. Pārsvarā	telefonu	nelieku	„kastītēs”,	jo	stundu	laikā	

to	 nelietoju.	 Ielieku	 „kastītē”	 tikai	 tad,	 ja	 pats	 skolotājs	 tā	

uzstāj.

 3.	 Šo	 problēmu	 varētu	 risināt	 ar	 dažnedažādām	

metodēm.	Bet,	manuprāt,	 tas	viss	 ir	veltīgi,	 jo,	 ja	pats	skol-

nieks	nesapratīs,	ka	telefonu	lietot	stundu	laikā	nedrīkst,	tad	

viņš	atradīs	jebkādu	veidu,	kā	šo	noteikumu	pārkāpt.

Alise Zaremba 11.a

 

 1.	 Tāpēc,	 ka	 skolēni	 stundās	

par	 daudz	 izmantoja	 telefonus	 un	

skolotājiem	 tas	 ļoti	 traucēja,	 līdz	 ar	

to	nevarējām	koncentrēties	darbam.

 

 2.	Es	 „kastītēs”	 īsti	nelieku	 telefo-

nus,	 jo	 lielākā	 daļa	 skolotāju	 atļauj	

nelikt	kastītē,	ja	neizmanto	stundās.	Tā	kā	stundās	neizman-

toju,	tad	nelieku.

 

 3.	Nē,	 jo	 to	nevarēs	 izmainīt.	 Tāpat	arī	 „kastītes”	nav	

labākais	risinājums,	jo	daudzi	neliek	kastītēs	un	līdz	ar	to	pe-

lna	negatīvos	ierakstus	e-klasē.

 

 4.	Tas	 ir	atkarīgs	no	klases,	un	 to	vajadzētu	 izvērtēt.	

Varbūt	 skolēniem,	 kuri	 izmanto	 biežāk	 telefonus,	 būtu	

obligāti	jāieliek	kastītē.

 Annija Ozoliņa 12.a

 1.	 Lai	 tur	 liktu	 telefonus	

un	 koncentrētos	 stundai,	 tele-

foni	bieži	novērš	uzmanību.	

 2.	 Dažreiz	 lieku,	 bet	

pārsvarā	ne.

 3.	Jā,	jo	jābūt	vēl	stingrākai	kārtībai,	lai	liktu	„kastītē”.	

 4. 	Jā,	pēdējā	gadā	jāsaņemas	un	nevar	visu	laiku	sēdēt	

telefonā.	

Kopumā	var	secināt,	ka	skolēni	un	skolotāji	ir	ļoti	apmierināti	

ar	ieviesto	sistēmu	un	ir	gatavi	sadarboties.

4. Nemācēšu gan pateikt, cik nepieciešams tas ir 

mums, 12.klases absolventiem. Bet tas jau paliek uz 

mūsu atbildības- gribēsim labas sekmes, tad arī telefonu 

no somas ārā nevilksim!
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Masmus	+	projektos.	Šoreiz	mazliet	padalīšos	pieredzē	-	devāmies	uz	projektu	Marientālē	–Interreligious	Dialouge	
in	Europe.

	 Mazliet	 par	 projektu-	 pats	 projekts	 ilga	 7	 dienas.	

Pirmās	3	dienas	klausījāmies	lekcijas	par	reliģijām:	kristietību,	

islāmu,	hinduismu,	budismu,	 jūdaismu.	Pēc	 tam	strādājām	

grupās	 ar	 dažādu	 valstu	 pārstāvjiem.	 Projektā	 piedalījās	

jaunieši	no	–	Čehijas,	Vācijas,	Itālijas,	Latvijas,	Lietuvas,	Polijas	

un	Zviedrijas.	

Projektā	 no	 mūsu	 skolas	 piedalījās	 -Markuss	 Birznieks,	

Kristaps	Salmišķis,	Adelīna	Šimeļuna,	Taisija	Škoļina	Baltviča,	

Anžela	Gončarova,	Margarija	Jevtejeva	un	Svetlana	Biktimiro-

va.

	 Visi	kopā	šādā	kompānija	tikāmies	pirmo	reizi.	Divas	

dienas	braucām	ar	mikroautobusu,	lai	tiktu	līdz	Marientālei,	

sūdzēties	nevarējām,	jo	šoferītis	mums	bija	vienkārši	superīgs.

Jau	pirmajās	dienās	iepazinām	daudz	jaunu	cilvēku,	ar	ku-

riem	uzturam	kontaktus	joprojām.	

	 Dažiem	var	likties	briesmīgi,	dzīvot	klostera	teritorijā,	

gandrīz	bez	interneta,	bet	tur	tas	netraucēja,	vienīgi	tad,	kad	

bija	jāprezentē	savas	valstis	tas	sagādāja	problēmas,	jo	visu	

informāciju	glabājām	sociālajos	 tīklos	un	pie	prezentācijām	

netikām,	bet	kaut	kā	atrisinājām	šo	situāciju,	kā	nekā	esam	

kreatīvi	jaunieši.

Tagad	mums	visiem	ir	daži	kopīgie	noslēpumi	un	iekšējie	

joki	 vienam	 par	 otru.	 Piemēram,	 uz	 durvīm	 zīmīte	 -	 Lāču	

ģimene,	 ieejam	 iekšā,	 bet	 tur	 visās	malās	 salīmēti	 HARIBO	

lācīši.	

	 Viegls	projekts	nebija,	bet,	jo	sarežģītāk,	jo	interesantāk.

	 Mazliet	par	aktivitātēm	ārpus	lekcijām.	Bijām	ekskursijā	

uz	tuvāko	pilsētiņu	–	Gōrlitz.	Meditācija-	ar	super	izpalīdzīgu	

pasniedzēju.	Katru	vakaru	bija	pasēdēšanas,	spēlējām	kārtis,	

runājām,	dziedājām	utt.

	 Projekts	 bija	 interesants,	 par	 to	 liecina	 fakts,	 ka	

tagadējie	desmitie	jau	plāno	doties	uz	šo	projektu	nākamgad,	

Korespondente 
Margarita	Jevtejeva	 Marientāle
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-	Pēter,	ja	1+1=2,	bet	2+2=4,	cik	būs	4+4?

-	 Tas	nav	godīgi,	 skolotāj!	 Jūs	 vienmēr	atbildat	uz	 vieglākajiem	

jautājumiem,	bet	man	uzdodat	grūtākos!

Korespondents 
Kārlis	Garoza Decembra joki

Videnīte

Skolotāja	izsauc	Jānīti	pie	tāfeles,
skolotāja	prasa:
-	Jānīt,	kas	tuvāk	Latvijai	-	mēness	vai	Amerika?
-	Mēness,	saka	Jānītis
-	Kāpēc?
-	Tāpēc,	ka	mēnesi	var	redzēt	no	Latvijas,	bet	Ameriku	nē..

Skolotāja	klasē	saka:
-	Pēterīt,	vai	tu	aizvedīsi	ģeologus	uz	vietu,	kur	atradi	

to	sarkano	akmeni?
-	Šodien	ne,	skolotāj!	Šodien	muzejs	slēgts.

Tēvs	dēlam:
–	Nu	kādi	panākumi	skolā?
–	Viss	OK!
Līgums	ar	5.klasi	pagarināts	vēl	uz	gadu!

Vecāki	bērniem	
4.klase	:”	Tu	mājasdarbus	izpildīji?”
9.klase:“Tu	somu	paņēmi?”	
12.klase:“Tu	uz	skolu	iesi?”
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