
  Ārā jau dzirdami pirmie putni 
un zaļo ikkatrs koks un krūms. Arī mācību 
gads strauji tuvojas tā izskaņai. Šis gads ir 
bijis pilns piedzīvojumu un norišu pašiem 
mazākajiem skolēniem līdz skolotājiem. 
Par neaizmirstamiem pasākumiem rūpējās 
Skolēnu Padomes radošā komanda. 
Apspriežoties vairākums skolēnu atzina, ka 
interesantākie un aizraujošākie skolas no-
tikumi bijuši – Draudzīgā aicinājuma die-
na, 1. aprīlis, kas pārsteidza skolēnus ar 
amizantiem pārsteigumiem, un, protams, 
Ziemassvētku balle, kas, kā jau saprotams, 
ir mācību gada gaidītākais pasākums. 
Vēlējos atskatīties uz visu šajā mācību gadā 
notikušo un pateikt paldies tiem cilvēkiem, 
kuri rūpējās, lai šis mācību gads būtu radošu 

norišu piepildīts.

Šajā numurā lasiet:
- Paldies! :)
-	 12to	atmiņas
-	 Izmēģinājuma	eksāmens	dabaszinībās
-	 Gada	Grāmata	top!
-	 Skolēnu	padomes	paveiktais
-	 Kuru	augstskolu	izvēlēties?
-	 Konkurss:	atpazīsti	skolasbiedru	-	iegūsti	
kino	biļetes!

Videnīte

Paldies!Korespondente 
Elīna	Okmane

Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas ikmēneša izdevums

2016. GADA MAIJS 

 Videnīte
2016. / 2017.

	 Ārpusstundu	 darbos	 dažādo	 skolas	
ikdienu	 un	 veicina	 skolēnu	 iesaistīšanos	
skolas	 vārda	 popularizēšanā,	 kas	 ir	
nozīmīgi	 ne	 vien	 skolai,	 bet	 arī	 skolēnam,	
kurš	 gūst	 nenovērtējamu	 pieredzi	 darbā	
ar	 līdzcilvēkiem,	 prot	 darboties	 komandā	
un	 attīsta	 savu	 radošo	 potenciālu.	 Vēlos	
novēlēt	nākamajam	SP	prezidentam	rūpīgi	
plānot	 laiku,	 jo	tas	patiešām	ir	svarīgi,	kad	
vienlaikus	 ir	 jāapvieno	ārpusskolas	nodar-
bes,	 darbs	 Skolēnu	 Padomē	 un	 mācības.	
Skolēnu	Padomes	komandai	novēlu	izturību	
un	prasmi	noturēt	latiņu	tikpat	augstu,	cik	
tā	jau	ir	tagad,	nenolaist	rokas	un,	protams,	
dariet	visu	ar	prieku!																				Paldies! :)

	 Skolēnu	Padomes	prezidenta	Aksela Rūdolfa 
Šķubura	izvērtējums:
	 Šo	 gadu	 uzskatu	 pat	 par	 ļoti	 izdevušos,	 jo	
pasākumus	veidojām	kvalitatīvus,	neliekot	uzsvaru	
uz	 pasākumu	 daudzumu,	 kā	 tas	 varbūt	 bijis	 citus	
gadus.	Visus	šos	trīs	gadus,	kopš	darbojos	Skolēnu	
Padomē,	 esmu	 novērojis,	 ka	 komanda	 patiešām	
cenšas	pasākumā	ielikt	visus	spēkus,	lai	tas	nestu	pēc	
iespējas	vairāk	prieka	apmeklētājiem.	Kā	 jau	katru	
gadu,	arī	šī	gada	lielākas	pasākums	bija	Ziemassvētku	
balle.	Manī	izbrīnu	raisīja	lielais	apmeklētāju	skaits,	
jo	 šogad	 vidusskolā	 esam	daudz	mazāk,	 nekā	 tas	
bijis	iepriekšējos	gadus,	tātad	mūsu	skolas	skolēnu	
veidotie	pasākumi	iziet	ārpus	skolas	sienām	un	pie-
saista	arvien	vairāk	 interesentus	no	citām	skolām.	
Skolēnu	 Padomes	 komandai	 ikviens	 pasākums	

prasa	 lielus	 pūliņus,	
tādēļ	 esmu	pateicīgs	
ikvienam,	kurš	šogad	
dalījās	 idejām,	 aktīvi	
iesaistījās	pasākumos	
un	 dažādoja	 skolas	
ikdienu.
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    Labu ceļavēju, divpadsmitie!

 Vidusskolas laiks ir pēdējie soļi bērnībā, kad 
ceturtās stundas vidū var pasapņot par omes ceptajām 
pankūkām un aizgulēšanos var attaisnot ar tekstu 
“Mamma nepiecēla”. Noslēguma ieskaišu un vērtējumu 
virpulī piedāvājam jums, dārgie vidusskolēni, ar smai-
du atvadīties no mūsu divpadsmitajiem un kopā ar 
viņiem pakavēties atmiņās par skaisto un pēdējo 
bezrūpīgo laiku viņu dzīvēs. Ar savām nostaļģiskajām 
atmiņām dalījās Jānis Petrēvičs, Eva Meņģe (12B) un 

Anete Lagzdiņa (12A).

 Mācies šajā skolā jau no 1.klases?

 JĀNIS:	Nē,	šajā	skolā	sāku	
mācīties	 tikai	 vidusskolā,	
10.klasē.

 ANETE:	 Nemācos	 šeit	
gluži	no	1.klases,	bet	no	3.	
gan.

 EVA:	Jā,	šajā	skolā	mācos	jau	no	
pirmsākumiem,	1.klases.

 
Droši vien 9.klasē iztēlojies, kāda būs vidusskola, 
vai ne?

J: Biju	domājis,	 ka	būs	smagi	 jāstrādā,	 ka	būs	grūti,	
daudz	jāmācās,	bet,	par	laimi	man,	–	es	kļūdījos!	Ta-
gad,	 kad	 tā	 padomāju,	 bija	 daudz	 vieglāk	 nekā	biju	
gaidījis,	nebija	tik	traki	grūta	tā	vidusskola.

 A:	 Pirms	 tam	 domāju,	 ka	 tie	 būs	
viegli	pavadīti	 trīs	gadi,	bet	patiesībā	vi-
dusskola	 izrādījās	 daudz	 grūtāka	 nekā	
biju	 gaidījusi.	 Domāju,	 ka	 tāda	 “haļava”	
vien	būs,	bet	darbs	šo	trīs	gadu	laikā	bijis	
pamatīgs.

 E:	 Sākumā	 likās,	 ka	 būs	 ļoti	 grūti,	
bet	es	zināju,	uz	ko	es	eju,	un	beigās	jau	
viss	bija	 labi.	Protams,	bija	grūti,	bet	ne	
tik	ļoti,	kā	biju	gaidījusi.

 Pastāsti par kādu piedzīvojumu 
kopā ar klasi, kas palicis atmiņā 
visspilgtāk!

 J:	 Piedzīvojumu	 ir	 bijis	 tik	 daudz,	
ka	vienu	vienīgu	grūti	 izvēlēties.	Atmiņā	
palicis	brauciens	uz	Stokholmu	10.klasē,	
vēl	esam	rīkojuši	pasākumu	viesu	namā	
mazajiem	 bērniem,	 devušies	 laivu	
braucienā.	 Katrs	 no	 pasākumiem	 ir	 kā	
neaizmirstams	piedzīvojums.

 A:		Pilnīgi	noteikti	nekad	neaizmirsīšu	
mūsu	braucienu	ar	prāmi	uz	Stokholmu	
10.klasē.	 Gadījās	 tā,	 ka	 tieši	 tajā	 nakti,	
kad	braucām	uz	Zviedriju,	sākās	ļoti	 lie-
la	vētra.	Cilvēkiem	nebija	jālieto	nekādas	
aizliegtās	vielas,	lai	ietu	pa	gaiteni	no	vie-
na	sāna	uz	otru.	Dažiem	pat	palika	slikta	
dūša,	un	brauciens	tika	atsēdēts	kajītē.	

Korespondente 
Ieva	Liekmane
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Un	tas	viss	tikai	viļņu	dēļ.	Viens	par	otru	smējāmies,	
kuram	par	kuru	sliktāka	dūša.	Ir,	ko	atcerēties.

 E:	 Man	 arī	 visspilgtāk	 atmiņā	 palicis	 brau-
ciens	 uz	 Stokholmu	 10.	 klasē.	 Arī	 mūsu	 brauciena	
laikā	 laukā	plosījās	vētra	un	kuģis	 ļoti	šūpojās.	Dau-
dziem	bija	slikta	dūša,	sapirkāmies	zāles,	 lai	nebūtu	
jāvemj.	Beigās	mums	likās,	ka	tas	kuģis	nogrims	tāpēc	
saģērbāmies	visi	smukās	drēbēs	un	gājām	uz	klāja	ar	
domu,	ka,	ja	nu	reiz	ir	jāmirst,	tad	mirsim	visi	kopā	un	
skaisti.

 Kā tu vērtē savu klasi šo trīs gadu laikā? Vai 
turpināsiet sazināties arī pēc vidusskolas?

 J:	Klase	bija	forša,	draudzīga,	jautra.	Droši	vien,	
ka	pēc	vidusskolas	arī	kontaktu	saglabāsim.

 A:	Man	patīk	mūsu	klase,	ātri	sadraudzējāmies,	
bijuši	daudz	jautru	atgadījumu.	Ar	sev	tuvākajiem	kla-
sesbiedriem	 noteikti	 turpināšu	 kontaktēties,	 esam	
sadraudzējušies.

 E:	 Mēs	 esam	 ļoti	 satuvinājušies,	 kopā	 darām	
daudz	 lietu	 –	 sākot	 ar	 spēļu	 vakariem,	 beidzot	 ar	
parastām	 ballītēm.	 Noteikti	 sazināsimies	 arī	 pēc	 vi-
dusskolas.	 Es	 personīgi	 nevaru	 iedomāties	 savu	
ikdienu	 bez	 viņiem.	 Ir	 tādi	 klasesbiedri,	 ar	 kuriem	
esmu	kopā	jau	12	gadus,	no	viņiem	arī	atvadīties	būs	
visgrūtāk.	

 Ir bijis kāds interesants starpgadījums ar 
skolotājiem vai klasesbiedriem stundu vai ek-
skursiju laikā?

 J:	 Grūti	 atcerēties,	 ir	 jau	 bijuši	 daudz	 tādu	
smieklīgu	atgadījumu	un	skolotāju	izteicienu.	Atmiņā	
droši	 vien	 paliks	 skolotāja	 Lejniece	 ar	 savu	 “Ko?”	 Ja	
stundas	laikā	to	pasaka	reizes	20,	tad	kaut	kā	iespiežas	
atmiņā	tas.

 A:	 10.	 klasē	 skolotāja	 Šķilvalte	 mūs	 ieslēdza	
kabinetā	4.	stundā.	Viņa	bija	atstājusi	mums	darbu,	
kas	jāizdara,	un	teica,	ka	pirms	stundas	beigām	būs	
atpakaļ.	Viņa	aizkavējās	savās	darīšanās,	un	bija	 jau	
starpbrīdis,	bet	mēs	vēl	visi	bijām	ieslēgti	klasē.

	 Tad	 nu	mēs	 uz	 A4	 lapām	 sūtījām	
zīmītes	pa	durvju	apakšu,	lai	kāds	mums	
nāk	 palīgā.	 No	 izteicieniem	 arī	 palicis	
atmiņā	 skolotājas	 Šķilvaltes:	 “Nu	 ko,	
šodien	 zīmējam	 mandalas?”	 Pat	 tagad,	
gatavojoties	eksāmeniem,	citreiz	 ieejam	
klasē	un	pajokojam:	“Varbūt	šodien	man-
dalas?”

 E: Pēdējā	ķīmijas	stundā	mētājāmies	
ar	 papīra	 lidmašīnītēm,	 tā	 atvadoties	
no	skolotājas	Alpas.	Un	no	 izteicieniem	
atmiņā	 palicis	 skolotājas	 Vilsones	 “Ak,	
tu	 mana	 ķeselīte!”	 Kā	 kaut	 kas	 notika,	
skolotāja	Vilsone	vienmēr	atgādināja	par	
savu	ķeselīti.

 Kā tu divos vārdos raksturotu vi-
dusskolu?

 J:	 Man	 būs	 mazliet	 vairāk	 par	 di-
viem	vārdiem.	Jauki	un	patīkami	pavadīti		
gadi,	katrā	ziņā	nenožēloju	neko.

 A:	Stipra	kafija.

 E:	Skaists	laiks.	Vajag	izbaudīt!
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 Vēl nesen, 30. martā, 11.klases skolēni piedalījās 
izmēģinājuma eksāmenā fizikā un ķīmijā. Skolnieki 
visu rītu pavadīja, veicot divus dažādus laboratorijas 
darbus, lai pārbaudītu savas zināšanas šajās mācībās, 
kurās nākamgad, iespējams, eksāmens būs jākārto 
obligāti. Lai noskaidrotu, kādi ir bijuši rezultāti un ko 
par tiem domā skolēni, es izjautāju darbu vadītājus 
Zandu Alpu (ķīmija), Valdi Priedolu (fizika) un divas 
skolnieces Ievu Liekmani no 11.A un Aigu Bernāti no 

11.B klases.

 Uzdotie jautājumi:

 1.Kādas	 bija	 sākotnējās	 domas	 par	 šo	
izmēģinājuma	eksāmenu?	

 2.Jūsuprāt,	šis	eksāmens	ir	vajadzīgs	skolēniem?

 3.Ja	nolems,	ka	eksāmens	nākamgad	skolēniem	
būs	jākārto,	vai	nešķiet,	ka	vajadzētu	ieviest	papildu	
stundu	šajos	priekšmetos?

 4.Kādi	bija	rezultāti	izmēģinājuma	eksāmenam?	
Tādi,	kādus	gaidījāt,	labāki	vai	sliktāki?

 Ieva Liekmane: 

 1.	Es	to	īsti	neuzskatīju	par	
izmēģinājuma	 eksāmenu,	
vairāk	 kā	 diagnosticējošo	
darbu	 -	 kā	 to	 noformulēja	
mums	 pašiem.	 Vai	 bija	 sa-
traukums?	 Jā,	 bija	 tad,	 kad	

vēl	 3	 dienas	 pirms	darba	nezinājām,	 vai	 par	 to	 liks	
atzīmi.	Bet	tad,	kad	tikai	pateikts,	ka	liks	tikai	punktus	
un	 procentus,	 uztraukums	 pazuda,	 jo	 sapratu,	 ka	
darba	rezultāts	manas	atzīmes	neietekmēs.

 2. Tā	kā	nākotnē	studēšu	humanitāro	
zinātņu	nozarē,	uzskatu,	 ka	man	ķīmijas	
vai	 fizikas	 eksāmens	 ir	 pilnīgi	 lieks	 un	
nevajadzīgs.	 Tāpat	 uzskatu,	 ka	 tas,	 ka	
šis	 eksāmens	 būs	 obligāts,	 nemudinās	
vairāk	 skolēnus	 studēt	 eksakto	 zinātņu	
nozarēs,	 jo	 tie,	 kas	 interesējas	 par	 šīm	
zinātnēm,	 tāpat	 kārto	 šos	 eksāmenus	
kā	 izvēles	 priekšmetu.	 Bet	 nu...	 Ja	 bei-
gu	 beigās	 būs	 jākārto	 šis	 eksāmens,	
domāju,	ka	ļoti	neiespringtu,	jo	galu	galā	
tā	 rezultāts	 neietekmēs	manas	 izredzes	
iekļūt	fakultātē,	kur	vēlos	studēt.	

 3. Domas	 dalās.	 Ja	 nolems	 par	
labu	 vēl	 vienai	 sporta	 stundai	 nedēļā,	
tad	 saku	 nē	 -	 nevajadzētu	 vēl	 papildu	
stundu	 šajos	 priekšmetos.	 Skolēnu	 slo-
dze	vidusskolā	tik	 tiešām	ir	 ļoti	 liela.	Par	
kādām	ārpusskolas	aktivitātēm	var	runāt,	
ja	skolā	jāpavada	laiks	no	8:30	līdz	16:30?	
Savukārt,	 ja	 nebūs	 papildu	 sporta	 stun-
da,	 domāju,	 ka	papildu	 stunda	 fizikā	 vai	
ķīmijā	nekaitētu.	

 4. Rezultāti,	manuprāt,	bija	viduvēji	
abos	priekšmetos.	Man	pašai	fizikā	bija	7	
no	12	punktiem,	par	ko	biju	apmierināta,	
jo	 ārpusskolas	 nodarbību	 dēļ	 nebiju	 bi-
jusi	 uz	 vairākām	 fizikas	 stundām.	 Tas	 ir	
nedaudz	virs	vidējā.	Citiem	bija	5	punkti,	
bet	bija	arī	pāris	mūsu	klasē,	kas	 ieguva	
maksimālo	punktu	skaitu.	Savukārt	ķīmijā	
man	 bija	 augstākais	 vērtējums	 klasē	 -	
83,33%,	par	ko	biju	priecīga.	Pārējiem,	cik	
atceros,	vidēji	bija	ap	55-60%.	Galvenais	
nebaidīties	no	nezināmām	lietām,	piede-
rumiem	un	domāt	līdzi	tam,	ko	izlasi,	-	tad	
viss	izdodas	veiksmīgi.

Korespondente 
Džeina	Romanova

 Izmēģinājuma eksāmens fizikā un ķīmijā
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Aiga Bernāte:

 1.	Pirms	ķīmijas	izmēğinājuma	eksāmena	sajūtas	
bija,	ja	godīgi,	tad	vienkārši	briesmīgas,	jo	ķīmija	nav	
mana	stiprā	puse.	Ar	fiziku	 tā	mazliet	mierīgāk,	bet	
uztraukums	šā	vai	tā	bija.

 2.	 Noteikti	 nē!	 Manuprāt,	 ja	 ieviestu	 šos	
eksāmenus,	 atestāti	 tiktu	 ne	 pa	 jokam	 sabojāti	
lielākajai	 daļai	 skolēnu.	 Tiem,	 kuriem	 vajag	 šos	
eksāmenus,	lai	iestātos	augstskolā,	tie	arī	lai	liek.

 3.	 Ja	 būtu	 jākārto	 šie	 eksāmeni,	 protams,	 ka	
vajadzētu	ieviest	kādu	papildu	stundu,	taču	tādu,	kuru	
izmantotu,	lai	sagatavotos	eksāmenam,	ne	vienkārši	
paildzinātu	mācību	vielas	apgūšanu.

 4.	Rezultāti,	protams,	nebija	spīdoši.	Katram	jau	
sava	 izpratne	par	 to,	kas	 ir	 labs	rezultāts.	Personīgi	
es	negribētu	šādu	redzēt	savā	atestātā,	 jo	tiecos	uz	
labākiem	vērtējumiem.

 Valdis Priedols	 (fi-
zikas	skolotājs):

 1.	 Piloteksāmens	 ir	
iespēja	 pārliecināties	

par	to,	kādas	ir	vidusmēra	klases	zināšanas	fizikā.	

 2.	 Domāju,	 ka	 dažiem	 šis	 eksāmens	 tikai	
sabojātu	sekmju	izrakstu	vai	atestātu,	jo	fizika	visiem	
nav	 domāta	 un	 apzināti	 šos	 skolēnus	 nevajadzētu	
mocīt.

 3.	Noteikti,	ka	vajadzētu	vairāk	stun-
du	 fizikā,	 jo	 ar	 pašreizējo	 stundu	 skaitu	
var	apgūt	tikai	pašus	pamatus.

 4.	Rezultāti	ļoti	labi,	jo	darbs	nebija	
grūts.	No	šī	darba	 ļoti	 labi	varēja	 redzēt	
prasmes,	kuras	skolēniem	nepieciešams	
pilnveidot.

 Zanda Alpa	(ķīmijas	skolotāja):

 1. Sākotnēji	 domas	 bija	 divējādas.	
No	vienas	puses,	tomēr	vajag	cilvēkus,	kas	
studētu	ķīmiju	un	fiziku,	ko	šis	eksāmens	
arī	veicinātu.	Bet,	no	otras	puses,	mani	sa-
trauc,	vai	 jauniešiem	būs	darba	 iespējas	
šajā	 jomā.	 Mani	 ļoti	 samulsināja,	 ka	 tas	
viss	tika	pieņemts	tik	pēkšņi.

 2.	 Ķīmija	 un	 fizika	 ir	 ļoti	 smagi	
priekšmeti,	un	ne	visiem	tie	padodas.	Bet,	
ja	skolēns	strādā	un	viņam	pēkšņi	ir	tāds	
klikšķis,	 ka	 viņš	 saprot	 šo	 priekšmetu,	
tad	var	iet	studēt	to.	Ja	skolēns	ir	spiests	
mācīties,	tad	arī	viņš	iemācīsies.

 3.	Jā,	manuprāt,	vismaz	viena	papil-
du	stunda	noderētu.	

 4.	 Domāju,	 ka	 laboratorijas	 darbs	
būs	 nedaudz	 vienkāršāks.	 Taču	 man	 ir	
prieks,	 ka	 jaunieši	neapjuka	un	 tika	galā	
diezgan	 veiksmīgi.	 Ir	 zemāki,	 ir	 augstāki	
rezultāti,	bet	kopumā	viss	 ir	tā,	kā	arī	es	
gaidīju.
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 Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vi-
dusskolas Gada Grāmata iznāk kopš 1999.gada. 
Kā sacījusi skolas direktore Inta Korņējeva: „Gada 
Grāmata ir vērtīgs materiāls, kura vērtība pieaug 
ar gadiem.” Ikviens Draudzīgā aicinājuma Liepājas 
pilsētas 5.vidusskolas skolēns zina, kas ir Gada 
Grāmata, proti, tas ir stāsts par mums pašiem un 
mūsu skolas dzīvi – smiekli un ironija šodien, atmiņas 
rīt un piedzīvotais vakar. Gada Grāmata ir pilna ar 
atmiņu piepildītām lapaspusēm, kuras paņemt līdz, 
no skolas aizejot un jaunas dzīves ceļu uzsākot. Arī 
šogad tiek veidota Gada Grāmata ar lielisku un lie-
lu komandas sastāvu, par ko mums pastāstīs šī gada 
Gada Grāmatas vadītājs 12.b klases skolēns Rūdolfs 

Reinis Ciukors.

 

 Jūsuprāt, vai Gada Grāmata pieder pie 
tradicionālajiem skolas simboliem? Kāpēc? 

	 Es	 uzskatu,	 ka	Gada	Grāmata	 pieder	 pie	 sko-
las	 tradicionālajiem	simboliem,	 jo	mūsu	skolā	Gada	
Grāmata	 iznāk	 katru	 gadu.	 Katru	 gadu	 šis	 darbs	 ir	
unikālāks,	 jo	 grāmata	 tiek	 pilnveidota	 un	 uzlabota.	
Protams,	neizpaliek	 svarīgs	 fakts,	 ka	Gada	Grāmata	
ir	par	mums	pašiem	un	mūsu	skolas	sadzīvi,	gadiem	
ritot. 

 Kāda ir motivācija, lai visu mācību gadu 
strādātu pie grāmatas izveides?

	 Cilvēki	bieži	apgalvo,	ka	motivācija	nepaliekot	uz	
ilgu	 laiku,	 jo	mūsdienās	viss	 tik	ātri	un	krasi	mainās	
un	 iet	 uz	 priekšu,	 taču	 tieši	mūsu	motivācija	 Gada	

	 Grāmatas	 izveidošanai	 ir	 attīstība.	 Tās	
radīšana	ļauj	gan	man,	gan	tās	veidotājiem	
pilnveidoties,	izklāstīt	un	realizēt	dažādas	
idejas.	Man	personīgi	patīk	krāt	pieredzi	
dažādās	 jomās,	 tāpēc	 cenšos	papildināt	
savu	 ierasto	 ikdienu	 ar	 dažādiem	
pienākumiem	 un	 domāju,	 ka	 arī	 pārējie	
Gada	Grāmatas	veidotāji	man	piekristu.

 Kāda šogad bija sadarbība ar ci-
tiem Gada Grāmats veidotājiem un 
skolotājiem, kuri  palīdz kā konsultan-
ti Gada grāmatas veidošanā? 

	 Vislielāko	 palīdzību	 mēs	 saņemam	
no	Agņa	Timermaņa.	Agnis	ir	mūsu	kon-
sultants	 un	 lielākais	 dzinulis.	 Pateico-
ties	 viņam,	 lietas	 virzās	 uz	 priekšu,	 kas	
iedvesmo	 ikvienu	 no	 Gada	 Grāmatas	
veidotājiem.	 Protams,	 mēs	 atbalstām	
viens	 otru	 un	 uzklausām,	 lai	 radītu	
vislabāko	rezultātu.	Mūs	vieno	savstarpēja	
vienotība,	draudzība	un	sapratne.

 Kā viena no lielākajām 
problēmām, ar ko saskaras Gada 
Grāmata, ir finansējums. Agrāk sko-
lai bija iespēja iepriekšpārdošanā 
iegādāties zināmu skaitu grāmatu, 
taču, laikiem mainoties, skolas 
iespējas būtiski samazinājās. Pašlaik 
skola atbalsta Gada Grāmatu tādējādi, 
ka tās veidotājiem ir iespēja izmantot 
gan skolas telpas, gan skolas īpašumā 
esošo tehniku. Kur šogad tiek iegūts 
finansējums, un kādas bija jūsu 
darbības, lai to iegūtu? 
 
	 	 Mūsdienās	 ar	 finansējumu	 ir	 daudz	
grūtāk	nekā	agrāk.	Nav	tā	saucamie	‘tre-
knie’	 gadi,	 un	 naudu	 neviens	 nedala	 uz	
visām	 pusēm.	 Šobrīd	 mūsu	 vienīgais	

Korespondente 
Anete	Lagzdiņa

Kas neiztur līdz galam, nekad nesasniedz mērķi
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sponsors	 ir	 augstskola	 Turība. Turība	 ir	 biznesa	
augstskola,	 kura	 ir	 orientēta	 uz	 uzņēmējdarbību.	
Laika	 vairs	 nav	 daudz,	 taču,	 iespējams,	 būs	 vēl	 divi	
sponsori,	kā	arī	skola	palīdzēs	ar	finansējumu.

 

Kādas metodes  šogad izmantojat Gada Grāmatas 
veidošanā?

	 Šogad	 Gazda	 Grāmata	 būs	 veidota	 uz	 jau-
nas	 bāzes,	 par	 kuru	 lasītāji	 varēs	 uzzināt	 pavisam	
drīz,	 tāpēc	 ar	 nepacietību	 gaidām	 Gada	 Grāmatas	
iznākšanu,	 lai	 uzzinātu	 skolēnu	 viedokli	 par	 jauno	
Gada	Grāmatu,	taču	pašlaik	ieturam	nelielu	intrigu.	

 

Kādas šogad Gada Grāmatas veidošanā ir bijušas 
veiksmes un neveiksmes?

	 Pagaidām	 Gada	 Grāmatas	 veidošanā	 viss	 rit	
salīdzinoši	 gludi.	 Protams,	 ir	 dažādas	 grūtības,	 bet	
ar	 visu	 tiekam	 galā,	 jo	 ieguldām	 Gada	 Grāmatas	
veidošanā	 gan	 savu	 laiku,	 gan	 savas	 idejas	 un	
motivāciju	 turpināt	 to	 darīt.	 Kas	 neiztur	 līdz	 galam,	

nekad	nesasniedz	mērķi.

 Ir kādas prognozes par šī gada 
Gada Grāmatas panākumiem?

	 Prognozēt	 Gada	 Grāmats	
panākumus	ir	praktiski	neiespējami,	taču,	
vadoties	no	iepriekšējo	gadu	pieredzes,	ir	
neliela	 priekšnojauta,	 proti,	 skolēni,	 kuri	
aiziet	 no	 mūsu	 skolas,	 nepalaiž	 iespēju	
garām	paņemt	sev	līdzi	Gada	Grāmatu	kā	
piemiņu	no	vidusskolas	gadiem.	

 Vai ir kas tāds, ko vēlētos novēlēt 
vai ieteikt nākamajiem Gada Grāmatas 
veidotājiem? 

	 Nākamo	gadu	grāmatas	veidotājiem	
man	 ir	 noderīgi	 ieteikumi,	 kurus	 ņemot	
vērā	 Gada	 Grāmatas	 	 apgrozījumu	
var	 trīskāršot.	 Par	 to,	 kā	 to	 panākt,	 es	
pagaidām	neteikšu.	Varu	vienīgi	 teikt	 to,	
ka	šī	doma	mūsu	komandai	ienāca	prātā	
pārāk	 vēlu	 un	 vairs	 nebija	 iespējams	
to	 īstenot.	 Ikvienam	 varu	 novēlēt	 to,	 ka	
ir	 jārīkojies	 tā,	 it	 kā	 būtu	 neiespējami	
izgāzties!

Izglītības mērķis ir raksturs - tā audzināšana. Lai iegūtu zināšanas, nepieciešams 
raksturs. Spēcīgu raksturu mums, gadu gadiem ritot, skola ieaudzina, tāpēc būsim 
pateicīgi, ka mums ir dota iespēja visu apgūt un izprast. Novēlu visiem veiksmīgi  

pabeigt šo, jau tik ātri aizritējušo, mācību gadu!
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 Tuvojoties mācību gada beigām, ir pienācis 
laiks atskatīties uz paveikto. Lai noskaidrotu, cik 
veiksmīgs gads ir bijis skolēnu padomei un preziden-
tam, uzrunāju skolēnu padomes prezidentu Akselu 

Rūdolfu Šķuburu un Helgu Gansoni.

 Aksels Rūdolfs Šķuburs, 12a

 Ko tev nozīmēja būt par prezidentu?

	 Manuprāt,	tā	bija	lieliska	iespēja,	kā	celt	skolas	
reputāciju	Liepājā	un	pierādīt,	ka	mūsu	skola	var	kaut	
ko	 izdarīt.	 Ieguvu	 lielu	 pieredzi	 pasākumu	 vadīšanā	
un	organizēšanā,	tā	kā	es	savu	nākotni	domāju	saistīt	
ar	 mediju	 un	 izklaides	 menedžmentu,	 tā	 bija	 izcila	
pieredze	manai	nākotnes	profesijai.	

 Kāpēc, tavuprāt, tevi ievēlēja par preziden-
tu? 

	Domāju,	 ka	 pārējie	
noticēja,	 ka	 spēšu	 iegūt	
Zelta	 Spuldzi,	 iespējams,	
spēju	 pārliecināt,	 ka	
varēšu	 to	 izdarīt.	 Tā	 kā	
skolēnu	padomē	darbojos	
jau	vairākus	gadus,	skolēni	
jau	bija	mani	iepazinuši	un	
redzējuši.	

 Kā tu pats vērtē savu darbu skolēnu pado-
mes prezidenta amatā?

	 Es	 biju	 sev	 izvirzījis	 mērķi,	 iegūt	 mūsu	 skolai	
Zelta	 Spuldzi,	 to	 arī	 es	 esmu	 izdarījis.	 Uzskatu,	 ka	
esmu	paveicis	visu	iecerēto.	Esmu	apmierināts	ar	pa-
veikto,	 centāmies	 celt	 skolas	 godu,	 rīkojot	 dažādus	
pasākumus	ne	tikai	skolā,	bet	arī	pilsētā.	Piemēram,	
esam	vienīgā	skola,	kura	ar	savu	iniciatīvu	aizgāja	uz	
Liepājas	bērnu	aprūpes	centru	un	pavadījām	kopīgu	
laiku	ar	bērniem.

 Kas bija jādara, lai iegūtu Zelta 
Spuldzi? 

	 To	 	 dod	 skolai,	 	 kura	 visaktīvāk	
iesaistās	ne	tikai	pašas	skolas	pasākumos,	
bet	 arī	 Liepājas	 skolēnu	 domes	
organizētajos	 pasākumos.	 Uzskatu,	 ka	
mūsu	 skola	 šogad	 bija	 ļoti	 aktīva.	Mūsu	
skolas	skolniece	 ir	 	Liepājas	skolēnu	do-
mes	 viceprezidente,	 uzskatu,	 ka	 arī	 tas	
bija	 iemesls,	 lai	 iegūtu	 Zelta	 Spuldzi,	 kā	
arī	daudzie	skolas	rīkotie	pasākumi,	jo	ne	
katrai	skolai,	piemēram,	uz	Ziemassvētku	
balli	 var	 iet	 arī	 no	 citām	 skolām,	 kā	 arī	
fukši,	kuri	notiek	nedēļas	garumā.	

 Kādi bija tavi pienākumi?

	 Mani	 pienākumi	 bija	 organizēt	
skolēnu	 padomes	 darbu,	 lai	 viss	 tiktu	
izdarīts	 laicīgi	 un	 kvalitatīvi,	 jo	 mūsu	 šī	
gada	 mērķis	 bija	 nevis	 kvantitāte,	 bet	
kvalitāte.	 Vēl	man	 bija	 pienākums	 sekot	
līdzi	 skolas	 ikdienas	 dzīvei,	 piemēram,	
Gada	 Grāmatas	 tapšanai.	 Jāizvērtē,	 vai	
skolēni	ir	ieinteresēti	to	iegādāties,	esam	
sapratuši,	ka	vajadzētu	palielināt	skolēnu	
interesi.	 Plānojam	 sākt	 Gada	 Grāmatas	
iepriekšpārdošanu-	 sāksim	 grāmatu	
jau	 ātrāk	 pārdot,	 kaut	 arī	 tā	 vēl	 nav	
iznākusi,	taču	būs	jau	iespējams	grāmatu	
iegādāties.	

Korespondente 
Diāna	Urbāne

 Sasniegts mērķis- ir iegūta Zelta Spuldze skolēnu padomē
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 Vai nācās saskarties ar kādām grūtībām? 

	 Skolēnu	padomē	darbojos	jau	ilgi,	tāpēc	zināju,	
ka	 būs	 arī	 kaut	 kas	 negaidīts,	 biju	 jau	 tam	 gatavs,	
ka	 viss	 nebūs	 nemaz	 tik	 viegli,	 kā,	 iespējams,	 es	 to	
vēlētos.	Uzskatu,	ka	man	 tomēr	viss	 izdevās,	 jāsaka	
liels	paldies	viceprezidentei	Erīnai	Renģei,	kura	man	
palīdzēja,	 kad	 man	 pašam	 kaut	 kas	 nesanāca	 vai	
nevarēju	kaut	ko	izdarīt.

 Ko vēl plāno izdarīt šajā mācību gadā?

	 Pēdējais,	 kas	būtu	 jāizdara,	 ir	 jānovada	Mildas	
balva,	 kuru	 vada	 prezidents	 un	 vicaprezidents,	 to	
novadīsim	 kā	 mūsu	 pēdējo	 pasākumu	 vidusskolā,	
kā	 arī	 apbalvosim	 gada	 labāko,	 atraktīvāko	 klasi	
vidusskolā.	

 Augstāk vērtēju iegūto pieredzi prezidenta 
amatā, nevis, piemēram, atzīmes, ko būtu ieguvis,

ja nebūtu prezidents.  

 Ar ko, tavuprāt, nākošajam 
prezidentam vajadzētu rēķināties?

	 Domāju,	ka	vajadzētu	saprast,	ka	12.	
klase	tomēr	nav	joka	lieta	un	prezidenta	
amats	arī	nemaz	nav	no	tiem	vieglākajiem.	
Tas	 nav	 nemaz	 tik	 viegli,	 kā,	 iespējams,	
izskatās-	 apvienot	mācības	 ar	 preziden-
ta	 amatu,	 jo	 prezidenta	 pienākumi	 ir	
apmēram	 vēl	 kā	 skola	 reiz	 divi.	 Augstāk	
vērtēju	iegūto	pieredzi	prezidenta	amatā,	
nevis,	piemēram,	atzīmes,	 ko	būtu	 iegu-
vis,	ja	nebūtu	prezidents.		

 Helga Gansone, 10a

 Kā šogad ir veicies skolēnu 
padomē? Kā Tu vērtē jūsu padarīto 
darbu?

	 Tā	kā	šis	bija	mans	pirmais	gads	
skolēnu	padomē,	es	nevaru	salīdzināt	ar	
iepriekšējiem	gadiem,	taču,	manuprāt,	
mums	ir	veicies	labi,	jo	visi	pasākumi,	
kuri	tika	ieplānoti,	noritēja	tā,	kā	bija	
plānots,	kā	arī	piedalījāmies	daudzos	
pasākumos,	kur	pārstāvējām	skolu	
gan	Liepājā,	gan	Latvijā.	Manuprāt,	viss	
izdevās,	kā	iecerēts,	jo	nekādas	lielas	
aizķeršanās	pasākumu	plānošanā	nebi-
ja	un	visi	mērķi,	kuri	tika	izvirzīti,	tika	arī	
īstenoti.

  

 Sasniegts mērķis- ir iegūta Zelta Spuldze skolēnu padomē
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 Kādi plāni ir nākamajam mācību gadam?

	 Vēl	nekas	precīzi	nav	nolemts,	 taču	 ir	vairākas	
idejas	jauniem	pasākumiem,	kā	arī,	protams,	bez	sko-
las	ikgadējiem	pasākumiem	neiztikt.

 Arī skolēniem bija iespēja izvērtēt skolēnu pado-
mes padarīto šajā mācību gadā. Tika izveidota ap-
tauja, kurā viedokli izteica 17 respondenti. Interesan-
ti, ka 3 aptaujātie nemaz nezina, kas ir mūsu skolas 
prezidents.

 

 

Kā tu vērtē skolēnu padomes un tās prezi-
denta darbu šajā mācību gadā? Vai esi ar visu 
apmierināts?

 Evita Okmane, 10a

	 Uzskatu,	 ka	padome	un	prezidents	 strādā	 ļoti	
cītīgi	 un	 kvalitatīvi.	 Pasākumi	 ir	 bijuši	 pārdomāti	 un	
izdevušies,	varbūt	nedaudz	par	maz,	bet	kvalitatīvi.

 Helvijs Bernāts, 11b 

	 Manuprāt,	skolēnu	padome	šajā	gadā	strādāja	
ļoti	lieliski	un	izrādīja	lielu	aktivitāti,	cik	esmu	novērojis	
gan	skolā,	gan	interneta	portālos.	Arī	padomes	prezi-
dents	tajā	visā	bija	pamanāms,	kas	manī	uzreiz	iedve-
sa	pozitīvas	sajūtas,	ka	par	skolu	tiek	domāts	un	tā	ir	
aprūpēta.	Jā,	esmu	ar	visu	apmierināts.	

Džuljeta Tamsone, 12b

	 Jā,	 vērtēju	 par	 labu.	 Viss	 apmieri-
na,	 aktīvi,	 izpalīdzīgi,	 atbildīgi	 un	 radoši	
cilvēki.	 Pasākumu	 organizācijā	 spēj	 labi	
sadarboties	savā	starpā	un	sadalīt	darbu	
vienlīdzīgi.

 Ko Tu vēlētos nākošo gadu 
sagaidīt no skolēnu padomes?

 Agnese Zuļģe, 10b
 
	 Es	vēlētos	sagaidīt	tādu	pašu	atdevi,	
ko	 jau	šie	 jaunieši	sniedz.	Uzreiz	nevaru	
iedomātos,	 kādus	 pasākumus	 vēlētos,	
bet	varbūt	varētu	vairāk	balles	rīkot.	Bet	
tā	viss	līdz	šim	apmierina.

 Helvijs Bernāts, 11b

	 Būtībā	 viss	 skolēnu	 padomes	 dar-
bs	 apmierina,	 tāpēc	 novēlu	 tik	 turpināt	
ar	 tādu	pašu	 ieinteresētību	un	aktivitāti.	
Varbūt	 varētu	 kādus	 mini	 izklaides	
pasākumus	 visu	 klašu	 skolniekiem,	 jo	
mums	 jau	 tā	 iet	 grūti	 ar	mācībām	un	 ir	
obligāti	vajadzīgs	kāds	atpūtas	brīdis	hu-
moram	un	pozitīvām	emocijām.

 Justīne Janaite, 12a

	 Vēlos,	 lai	 tai	 pievienojas	 daudz	
radošu	 un	 jaunu	 cilvēku,	 kas	 grib	 uzla-
bot	skolas	ikdienas	dzīvi.	Un	lai	tiktu	skolā	
rīkoti	vairāk	dažādi	pasākumi.
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 Tad nu arī ir pienācis maijs, kas lielākajai daļai 
nozīmē vienu ļoti garu mēnesi, piepildītu ar pēdējā 
brīža ieskaitēm un diezgan daudz pavadītu laiku 
konsultācijās, kas gan beigās būs bijis tā vērts, jo bei-
dzot būs sagaidīts vasaras brīvlaiks. Citādāk gan ir di-
vpadsmitajiem, viss, par ko viņi var domāt, ir eksāmeni 
un nākotnes plāni. Ko nu kurais plāno darīt, kur studēt 

vai ko darīt?

	 “Mani	 neinteresē	 skolas	 atrašanās	 vieta,	 bet	
gan	reitings	un	kvalitāte,”	tā	saka	Elīna Okmane 12.a. 
“Studēšana	 ārzemēs,	 manuprāt,	 ir	 lieliska	 iespēja	
kļūt	patstāvīgākam,	iepazīties	ar	dažādiem	cilvēkiem,	
apgūt	 jaunu	 svešvalodu.	 Arī	 es	 plānoju	 maģistra	
studijas	 ārzemēs.	 Tas	 viennozīmīgi	 ir	 ļoti	 vērtīgi.”	
Taču	 iesākumā	 Elīna	 plāno	 studēt	 vai	 nu	 Latvijas	
Universitātē,	 vai	 Rīgas	 Stradiņu	 Universitātē.	 Elīna	
uzsver,	ka	neesot	bijis	tāds	konkrēts	datums,	kad	viņa	
ir	nolēmusi,	ka	studēs	tieši	šajās	universitātēs,	jo	abas	
univesitātes	esot	viņu	vienmēr	piesaistījušas.	Kad	tika	
jautāts,	kas	ir	tieši	tie	lielākie	plusi,	studējot	Rīgā,	viņa	
atbild,	 sakot:	 “Lielākie	 plusi	 ir	 iespējas,	 ko	 piedāvā	
galvaspilsēta	 un,	 protams,	 studijas	 latviešu	 valodā.	
Tādēļ	pēc	vidusskolas	sākotnēji	studēšu	Rīga,	 jaunā	
vide	būs	pietiekami	liels	pārbraudījums,	došanās	uz	
ārzemēm	pēc	vidusskolas	mani	nedaudz	biedē.”

	 Savukārt	Lāsma Lūcija Vēbere	12.	A	ir	nolēmusi	
studēt	 Latvijas	 Lauksaimniecības	 universitātē.	 “Rīga	
man	liekas	pārāk	liela,	un	man	īsti	nepatīk	tāda	liela	
burzma,”	 tas	esot	 viens	no	 iemesliem,	 kādēļ	Lāsma	
izvēlējās	nestudēt	galvaspilsētā,	taču	tas	nav	vienīgais	
iemesls,	 vēl	 kā	 lielu	 plusu	 studēšanai	 ārpus	 Rīgas	
Lāsma	 izceļ	 to,	 ka,	 mācoties	 mazākā	 universitātē,	
studentiem	ir	lielāka	iespēja	no	pasniedzējiem	iegūt	

personīgāku	 pieeju,	 kā	 arī	 ir	 atvieglo-
ti	 dažādi	 ikdienas	 jautājumi	 un	 lielāka	
iespēja	 iegūt	prakses	 vietu.	 Taču	 Lāsma	
uzsver:	“Ir	vienkārši	jāizvēlas	tas,	ko	tu	gri-
bi	darīt,	un	tad	jāiet	studēt.”	Piemēram,	ja	
vēlies	studēt	medicīnu,	ej	studē	medicīnu	
RSU,	nevis	kādā	citā	
augstskolā,	 kura	 ar	
to	nespecializējas.

	 Taču	ne	visi	jau	ir	pārliecināti	par	to,	
kur	 tieši	 viņi	 studēs,	 piemēram,	 Aksels 
Rūdolfs Šķuburs	12.a	apgalvo,	ka	vēl	pa-
visam	nav	izlēmis,	kur	studēs	-	Nīderlandē	
vai	Rīgā,	taču,	ja	studēs	Nīderlandē,	tad	tā	
būs	 augstskola	 	 Leeuwarden	 -	 Stenden	
University	of	Aplied	Sciences.	Studēšanai	
ārvalstīs	 kā	 plusu	 Aksels	 izceļ	 valodas	
atšķirību,	jo,	studējot	ārvalstīs,	var	attīstīt	
gan	 valodu,	 kurā	 runā	 pašā	 valstī,	 gan	
angļu	valodu,	kurai,	pēc	Aksela	domām,	ir	
arvien	vajadzīgāka	un	noderēs	arī	tad,	ja	
pēc	studijām	ir	plānots	atgriezties	Latvijā.	
“Primārais	nav	atrašanās	vieta,	bet	gan	ko	
es	tur	varu	mācīties	un	vai	man	patiks	tas,	
ko	es	tur	mācīšos.	Labāk	studēt	kaut	ko,	
ko	tu	tiešām	gribi,	nevis	kaut	ko,	kas	tā	īsti	
nepatīk,	 jo	 tas,	ko	 tu	studēsi,	noteiks	 to,	
kur	tu	strādāsi	pēc	tam.”

	 Tad	nu	šeit	arī	ir	trīs	beidzēji,	katrs	ar	
citādāku	plānu,	viss,	ko	mēs	varam	darīt,	
ir	vēlēt	viņiem	veiksmi!

Korespondente 
Helga	Gansone

 Latvijā vai pasaulē?
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Konkurss par godu mūsu divpadsmitajiem sadarbībā 

ar kinoteātri “Balle”!!!

Liepājas centrs, kārdinoša popkorna smarža, interesantas filmas, jautri brīži kopā ar drau-
giem - tas ir kinoteātris “Balle”!

	 Atpazīsti	12.	klašu	skolēnus	bērnībā	un	laimē	2	ielūgumus	uz	kinoteātri	“Balle”!	
 

Uzvarētājs	būs	tas,	kurš	uzminēs	visvairāk	un	precīzāk.	
Ja	būs	daudzi	pareizu	atbilžu	iesniedzēji,	balvu	saņems	pirmais.
Atbildes	iesniegt	skolotājai	Simonai	Stalidzānei	212.kabinetā.

1. 2.
3. 4.

5.
Pareizās atbildes iepriekšējā mēneša konkursā:
1. Ineta Feldmane
2. Juta Birzniece
3. Ineta Bumbiere
4. Ludmila Semjonova
5. Valda More
6. Normunds Knitners
7. Helita Stālberga
Balvu ieguva Vendija Eitvide un Daniela Čencova


