
 
 Kā jau visiem vidusskolēniem zināms, 
februāris bija ļoti svarīgs mēnesis. Tas 
bija tik ļoti saspringtais laiks, kad beidzot  
jānodod zinātniski pētnieciskais darbs, ku-
ram tika atvēlēti vairāki mēneši un lielas 
pūles. Pēc darba nodošanas skolēni gata-
vojas svarīgajai darba aizstāvēšanai skolā, 
pēc kuras savukārt uzzina savus galējos 
vērtējumus. Labākie darbi tiek sūtīti tālāk uz 
pilsētu. Lai uzzinātu panākumu noslēpumu 
veiksmīgam zinātniski pētnieciskajam dar-
bam un dotu nelielu ieskatu skolnieku 
pieredzē sava darba aizstāvēšanā pilsētas 
mērogā, es izjautāju dažas no labāko dar-
bu īpašniecēm mūsu skolā: Helgu Gansoni, 
Annu Katrīnu Šķuburi un Evitu Okmani.

Šajā numurā lasiet:

-	 Kāda	ir	ZPD	panākumu	atslēga?
-	 Dzīves	skola
-	 Ēnu	dienas	pieredze
-	 Gada	Grāmata	top!
-	 Veselīgs	uzturs	ikdienā
-	 Konkurss!	Iespēja	laimēt	2	biļetes	uz	
kinoteātri	“Balle”!!!
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 2.Galīgi	ne,	tā	kā	eju	10.klasē,	šī	ir	mana	
pirmā	saskarsme	ar	ZPD	rakstīšanu,	 tādēļ	
viss	šis	tika	rakstīts	ar	domu	“ja	man	patiks	
un	es	vēlēšos	turpināt,	varbūt	nākamgad”,	
jo	arī	par	pašu	tēmu	neko	daudz	nezināju	
un	lēmums	rakstīt	tieši	par	“Daodedzin”	bija	
diezgan	spontāns.	Taču	pēdējās	divās	ZPD	
rakstīšanas	dienās	darba	vadītāja,	rediģējot	
darbu,	 teica,	 ka,	 iespējams,	 darbs	 varētu	
tikt	sūtīts	arī	uz	pilsētu,	bet	ar	diezgan	lielu	
uzsvaru	uz	vārdu	“iespējams”.	
	 3.	Jā,	dažas	izmaiņas	es	veicu,	pieliku	
kaut	ko,	kam	nepietika	laika	pirmajā	kārtā,	
kā	 arī	 ņēmu	 vērā	 recenzijas	 un	 izlaboju	
kļūdas,	kuras	tur	tika	izceltas.
	 4.	 Ja	 godīgi,	 jebkādam.	 Cik	 pati	 zinu,	
darbi,	kuri	tiek	sūtīti	uz	pilsētu,	ir	tik	dažādi,	
ka	 atrast	 vienu	 paraugu,	 pēc	 kura	 redzēt,	
vai	 darbu	 sūtīt	 uz	 pilsētu,	 nav	 iespējams.	
Taču,	 manuprāt,	 darbam	 jābūt	 tādam,	 ka	
tas	pašā	autorā	izraisa	interesi	un	nav	vei-
dots	tikai	ķeksīša	pēc.

Uzdotie	jautājumi:
	 1.Pastāsti	īsumā	par	savu	zinātniski	pētniecisko	
darbu!
	 2.	 Pirms	 ZPD	 aizstāvēšanas	 bija	 tēmēts	 tikt	
izvirzītam	uz	pilsētu?
	 3.Vai	tiek	veiktas	kādas	izmaiņas	un	uzlaboja-
mi?
	 4.Kādam	ir	jābūt	darbam,	Tavuprāt,	lai	tas	tiktu	
izvirzīts	uz	pilsētu?
	 5.	Nedaudz	pastāsti	par	savu	pieredzi	nesen	
notikušajā	aizstāvēšanā	pilsētas	mērogā!

Helga:

1.Mans	 ZPD	 ir	 par	 Laodzi	
sacerējumā	 “Daodedzin”	
iekļautajiem	 jēdzieniem	
un	 atziņām.	 Es	 savā	 darbā	

izskatīju	 seno	 ķīniešu	 sacerējumu	 un	 izvēlējos	
vairākus	jēdzienus,	kurs	vēlējos	izprast	precīzāk	un	
noskaidrot,	 kāda	 ir	 šo	 jēdzienu	 jēga	 darbā	 un	 kā	
tie	 palīdz,	 lai	 varētu	 saprast	 sacerējumā	 iekļautās	
atziņas.
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	 5.	Punktu	skaitu	gan	laikam	īsti	nezinu,	taču	ie-
guvu	pirmo	pakāpi	 savā	 sekcijā.	 Tā	bija	 interesanta	
pieredze,	 jo	 bija	 jāprezentē	 ne	 tik	 pierastā	 vidē	 un	
man	bija	liels	uztraukums	arī	par	jautājumiem,	kurus	

man	varētu	uzdot.

Evita:
 
1.Es	 darbu	 rakstīju	
kopā	ar	klasesbiedreni	
Lauru	 Ozoliņu.	 Mūsu	
ZPD	bija	par	attieksmi	
pret	 bēgļiem	 Liepājā.	
Mēs	veicām	arī	sociālo	
eksperimentu.
	 2.Mēs	 noteikti	
cerējām	 tikt	 uz	
pilsētu,	 jo	 savā	 darbā	

ieguldījām	ļoti	daudz	laika.
	 3.	Jā,	bet	nelielas.
	 4.	Darbam	ir	jābūt	tādam,	lai	tas	pašu	patiešām	
interesētu,	tas	ir	pats	galvenais.
		 5.	Pilsētas	aizstāvēšanā	veicās	ļoti	labi,	ieguvām	
3.vietu	 un	 mūs	 izvirzīja	 uz	 reģiona	 aizstāvēšanu,	
ja	 nemaldos,	 no	 42	 punktiem	 ieguvām	 aptuveni	
34,5.	Žūrija	bija	 ļoti	 jauka	pret	mums,	un	par	darbu	
saņēmām	daudz	uzslavu.

Anna Katrīna:
 
1.	 Savu	 zinātniski	
pētniecisko	 darbu	
rakstīju	 bioloģijā	 pie	
skolotājas	 Ineses	 Kras-
tas.	 Jau	 izdzirdot	 par	
to,	 ka	 šis	 darbs	 visiem	

desmitajiem	veicams	obligāti,	 sāku	domāt	 tālredzīgi	
-	 izlēmu	rakstīt	 tādu	darbu,	kas	nākotnē,	piemēram	
studijās,	varētu	noderēt.	Manuprāt,	darbs	ir	ļoti	inte-
resants	un	aktuāls	-	ar	eksperimenta	palīdzību	pētīju	
alkohola	ietekmi	uz	augu	augšanu	un	attīstību.	

Varu apstiprināt skolotāju simtreiz skandēto 
teikumu - jāizvēlas temats, ko pašam būtu inte-

resanti pētīt.

Es	biju	uzvarētāja	-	eksperiments	bija	tik	interesants,	
ka	paša	darba	rakstīšana	padevās	daudz	vieglāk	

nekā	citiem	skolēniem,	kuri	strādāja	tikai	
ar	tekstu	un	informāciju.	Tomēr	jāatzīst,	
ka	 ZPD	 rakstīšana	 nepadodas	 viegli	 un	
bez	raizēm.
	 2.	 Par	 pilsētas	 kārtu	 ar	 skolotāju	
nolēmām	tā	-	kāds	izdosies	darbs,	tā	arī	
darīsim.	Īpaši	darbu	negatavoju	sūtīšanai	
uz	 pilsētu,	 tas	 nemaz	 nebija	 iespējams	
laika	 trūkuma	 dēļ.	 Kad	 tiku	 izvirzīta	 uz	
pilsētu,	 kādu	 laiku	 nevarēju	 izlemt	 -	 iz-
mantot	šo	 iespēju	šogad	vai	papildināt,	
uzlabot	 darbu	 un	 doties	 nākamgad.	
Nolēmu,	ja	jau	reiz	iesāku,	tad	jāpabeidz	
līdz	 galam,	 nākamgad	 pamēģināšu	 ko	
jaunu,	tāpēc	uz	pilsētu	došos	jau	šogad.	
	 3.	 Pēc	 darba	 aizstāvēšanas	 skolā	
biju	 patīkami	 pārsteigta,	 jo	 klātesošie	
ar	 interesi	 klausījās	 manā	 stāstījumā.	
Tomēr,	uzzinot,	ka	došos	uz	pilsētu,	vei-
cu	dažus	uzlabojumus	prezentācijā.
	 4.	Atkārtošos	un	teikšu	tā	-	lai	dar-
bs	tiktu	uz	pilsētu,	tas	ir	jāraksta	par	sev	
interesantu	un	aktuālu	tematu.	Uzskatu,	
ka	 cieši	 jāturas	 pie	 ZPD	 noformēšanas	
nosacījumiem,	 taču	 šis	 jautājums	 ir	
strīdīgs,	 jo	 skolēniem	 tiek	 piedāvāti	
dažādi	 noformēšanas	 nolikumi.	 Dar-
bam	ir	jābūt	interesantam,	ar	novitāti	un	
aktuālam	 jauniešu	 vidū.	 Iesaku	pētīt	 ko	
tādu,	kas	nav	plaši	izpētīts	-	darbs	uzreiz	
kļūst	lietderīgāks	un	laiks	nebūs	iztērēts	
velti.
	 5.	 Pilsētas	 kārta	 bija	 lieliska	 pie-
redze.	 Kaut	 arī	 uzstāšanās	 publikas	
priekšā	 man	 nesagādā	 lielas	 grūtības,	
nekad	 nenāk	 par	 ļaunu	 uzlabot	 savas	
uzstāšanās	prasmes	auditorijas	priekšā.	
Man	arī	šķita	ļoti	interesanti	paklausīties,	
kā	 to	 dara	 skolēni	 no	 citām	 skolām	un	
kāds	ir	viņu	veikums	šajā	jomā.	Minēju,	ka	
īpaši	negatavojos	 izvirzīšanai	uz	pilsētu,	
kā	arī	tad,	kad	uzzināju,	ka	esmu	izvirzīta,	
neko	 būtisku	 savā	 veikumā	 nemainīju.	
Pilsētas	 kārtā	 tiku	 izvirzīta	 uz	 reģiona	
kārtu,	 taču	 arī	 tagad	 būtiskas	 izmaiņas	
negrasos	 veikt.	 Esmu	 priecīga	 par	 jau	
sasniegto.
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Korespondente 
Elīna	Okmane

    Skola – dzīves skola!?

Skola ir vieta, kur ikkatrs gūst ne tikai zināšanas 
un prasmes, kuras apgūtas interesējošos mācību 
priekšmetos, bet arī vērtīgas atziņas, kuras iegūtas 
skolas sienās. Vēlos uzzināt skolēnu domas un atziņas, 
ar kurām dalīties. Ir svarīgi apzināties, ka vidusskola 

ir arī dzīves skola.

 

 Iluta Lejarāja, 11.b 
	 ‘’Vienmēr	 jābūt	pacietīgam,	 lai	ko	sasniegtu	un	
tiektos	uz	saviem	mērķiem.’’

 

 

 

Endija Sapule, 12.b 
 

’Skolā	pavadītais	 laiks	 ir	bijis	tiešām	piedzīvojumiem	
bagāts.	 Iepazinu	 pati	 sevi	 un	 arī	 klasesbiedrus.	 Par	

	dažiem	iespaids	nav	mainījies	jau	kopš	
pamatskolas	 laikiem,	 bet	 daži	 indivīdi	
izrādījās	tādi,	kādi	viņi	ir.	Līdz	ar	to	guvu	
mācību,	 ka	 nevienam	 nekad	 nedrīkst	
uzticēties	un	pat	ne	 ieklausīties,	kur	nu	
vēl	 ticēt	 viņu	 teiktajā,	 un	 ārējais	 izskats	
tiešām	 mēdz	 būt	 maldinošs.	 Iemācījos	
plānot	 laiku.	 Un,	 protams,	 atradu	 savu	
otru	 pusīti.	 Pārējie	 piedzīvojumi	 lai	 pa-
liek	 personiskām	 atmiņām.	 Bet	 sko-
las	 laiks	 ir	 tas,	 kas	 tiešām	 jāizbauda	
un	 jāņem	 viss,	 ko	 tas	 dod.	 Tas	 ir	 laiks,	
kad	 audzināt	 sevi.	 Es	 sevi	 “dresēju”,	 un	
rezultāts	 ir	 iespaidīgs.	 Jau	 norūdījos	
mazliet	 nākotnei.	 Un,	 protams,	 atradu	
labāko	 draudzeni,	 bez	 kuras	 izdzīvot	
skolas	laikā	nebūtu	iespējams.’’ 

Edmunds Varnovskis 12.a 
	 ’Vērtīgas	 ir	 komunikācijas	 pras-
mes,	 kuras	esmu	 ieguvis	 šo	gadu	 laikā.	
Ir	jāatrod	pieeja	katram,	jāizprot	viņa	hu-
mora	izjūta,	valodas	stils.	Protams,	esmu	
piespiedis	 sevi	 celties	 laicīgi.	 Vidussko-
las	 liek	 pieaugt,	 liek	 iemācīties	 pieaugt,	
jo	 vairs	 neesam	 bērni,	 bet	 vēl	 neesam	
pieaugušie.	 Ļoti	 interesants	 laiks	 katra	
dzīvē.	Galvenais,	ko	esmu	secinājis,	ir	ne-
censties	 visu	uztvert	 pārāk	nopietni	 un	
būt	pozitīvam!’’
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 Laura Ozoliņa, 10.a 
	 ‘’Man	tagad	nenāk	prātā	kāda	konkrēta	atziņa,	
bet	visvairāk	esmu	iemācījusies	par	cilvēku	attiecībām,	
cilvēku	uzvedību	dažādās	 situācijās.	Man	 grūti	 pas-
kaidrot,	kā	es	to	domāju.’’

 

 Marta Grīsle, 12.b 
	 ‘’	 Šeit	 pavadītais	 laiks	 ir	 devis	 man	 draugus,	
cilvēkus,	 kam	 uzticos	 un	 ar	 kuriem	 labprāt	 pavadu	
laiku.	Tas	ir	kas	vairāk	par	zināšanām,	cik	ir	divi	plus	
divi,	tā	ir	paliekoša	vērtība	uz	visu	dzīvi.	12	gadi	kopā,	
dienu	dienā	9	mēnešus	ik	gadu.	Tās	ir	atmiņas,	prieki	
un	 pārdzīvojumi.	 Tā	 ir	 neaptverama	draudzība,	 kas	
iet	 roku	 rokā	 ar	 gan	 ar	 strīdiem,	 kas	 kopā	 lauztām	
pildspalvām,	 bastotām	 stundām,	 klačošanās	 pie	
skapīšiem	un	ikdienas	pastaigas	pa	šiem	gaiteņiem.	
Mani	‘’savējie’’	un	mūžīgā	komanda	ir	lielisks	devums,	
kas	nāk	kā	pievienotā	vērtība	šiem	12	gadiem!’’

Anete Lagzdiņa, 
12.a 
	 ‘’Skolā	
pavadītais	laiks	
man	noteikti	ir	
devis	prasmi	
kontaktēties	ar	

apkārtējiem	 -	 gan	 saviem	 vienaudžiem,	
gan	 vecākiem	 sabiedrības	 pārstāvjiem,	
proti	 gan	 vecākiem	 sabiedrības	
pārstāvjiem,	proti,	 skolotājiem.	Protams,	
arī	pieņemt	dažādus	sabiedrības	locekļus		
tādus,	kādi	viņi	ir,	bez	nekādiem	aizsprie-
dumiem.	 Noteikti	 nedrīkst	 nepieminēt	
mākslu	 saplānot	 savu	 laiku,	 lai	 atliktu	 it	
visam,	ko	mīlu.	

Skola noteikti ir iemācījusi man 
domāt radoši, jo kā gan vēl es 
spētu izpildīt uzdevumus ļoti 
labi, nesaprotot, ko no manis 

prasa. 

Turklāt	skola	man	iemācījusi	pārkāpt	pāri	
sev,	 saviem	 negatīvajiem	 ieradumiem,	
saņemt	sevi	rokās	un	rīkoties,	noslēgumā	
saprotot,	 ka	 tas	 viss	 tikai	 mani	 pārrada	
par	izcilāku	un	spēcīgāku	personību.’’

 
 Aiga Bernāte, 11.b 
	 ‘’Noteikti	visvairāk	atmiņā	ir	palikušas	
tās	 reizes,	 kad	 jāmācās	 saplānot	 savu	
laiku,	lai	paspētu	uzrakstīt	biznesa	plānu,	
bet	 tajā	 pašā	 laikā	 vēl	 teicami	 uzrakstīt	
ieskaites	 un	 sagatavoties	 tirdziņiem.	
Kā	 arī	 skola	 man	 ir	 iemācījusi	 to,	 ja	
strādā	komandā,	 tā	no	sākuma	 ir	 rūpīgi	
jāizveido,	 respektīvi,	 tas,	 ka	 esat	 labi	
draugi,	 nenozīmē,	 ka,	 piemēram,	 būsiet	
vislabākie	uzņēmuma	kolēģi.	 Tātad	 varu	
teikt	to,	ka	skola	man	ir	iemācījusi	pirms	
katras	manas	rīcības	100	reizes	padomāt	
par	sekām.‘’
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 Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta kar-
jeras izglītības programma. Ēnu dienas galvenie uzde-
vumi ir paplašināt skolēnu redzesloku un izpratni par 
nepieciešamajām prasmēm, kas jāapgūst, lai varētu 
sevi pilnvērtīgi realizēt iecerētajā nākotnes profesijā. 

Šogad Ēnu diena norisinājās 10.februārī.
 
	 Mūsu	 skolas	 skolēni	 neatpaliek	 no	 citiem	 un,	
protams,	 arī	 izmantoja	 iespēju	 ēnot	 dažādu	 pro-
fesiju	 pārstāvjus	 un	 pat	 studentus	 no	 izvēlētajām	
augstskolām,	 lai	 pārliecinātos	 un	 izvērtētu	 savas	
nākotnes	 izvēles.	 Vissvarīgākā	 izvēle	 noteikti	 bija	
12.klases	 skolēniem,	 domājot	 par	 vidusskolas	
pabeigšanu	 un	 nākotnes	 plāniem.	 Mūsu	 skolas	
skolēni	ēnoja	dažādu	nozaru	ārstus,	sabiedrisku	vie-
tu	vadītājus,	Latvijas	Valsts	policijas	pārstāvjus,	izcilas	
personas	 savā	 nozarē,	 arī	 tik	 neierastas	 profesijas,	
kā,	piemēram,	skursteņslauķi.	12.B	klases	skolnieces	
Endija Sapule	ēnoja	elektronikas	inženieri,	un	Mar-
ta Grīsle	ēnoja	biržas	brokeri,	katra	ar	atšķirīgiem	ie-
mesliem	iepazīt	noteiktās	profesijas	pārstāvi.

 Kādi bija kritēriji, izvēloties savu ēnojamo?

 Endija:	Iemesls	-	nākotnes	iecerētā	profesija	ir	
saistīta	 ar	 vadību,	 tāpēc	 izvēlējos	 ēnot	 elektronikas	
inženieri	 -	 ražošanas	 vadītāju,	 lai	 iepazītos	 ar	profe	
siju.	

 Marta:	 Es	 ēnoju	 biržas	 brokeri,	 cilvēku,	 kas	
sniedz	padomus	par	biržas	un	akciju	svārstībām.	Par	
šo	profesiju	man	bija	dažādi	stereotipi,	kādi	tiek	rādīti	
filmās,	 piemeram,	 filmā	 „Voltstrītas	 vilks”.	 Gribējās	
uzzināt	vairāk,	kā	tas	process	notiek	un	vai	tiešām	tas	
ir	kā	filmās.

Ko tu ieguvi kā ēnotāja?

 Endija:	No	“ēnojamā”	guvu	atziņas,	
galvenokārt	 par	 profesiju,	 piemēram,	
vadītājam	 ir	 jābūt	 tādai	 attieksmei	 pret	
zemāk	stāvošajiem,	 it	kā	viņš	būtu	viens	
no	 viņiem,	 īsāk	 sakot,	 vienmēr	 jāpaliek	
par	cilvēku.

 Marta:	Man	tā	bija	ļoti	liela	pieredze,	
jo	patiesībā	šī	cilvēka	darbs	ir	mārketings,	
sapratu,	cik	 liela	nozīme	ir	komunikācijai	
un	 zināšanām	 tieši	 šajā	 nozarē.	 Darbs	
likās	 interesants,	 jo	 cilvēks	 pats	 ar	 sava	
darba	atdevi	nosaka,	cik	liela	būs	summa,	
ko	saņems	mēneša	beigās,	tā	teikt,	katrs	
pats	sev	laimes	kalējs.	Darbs	prasa	daudz	
specifisku	zināšanu	gan	par	ekonomikas	
norisēm,	 gan	 par	 dažādām	 sakarībām	
pasaulē.	Labs	brokeris	nepiedzimst,		par	
tādu	 kļūst,	 gadiem	 pētot	 un	 izzinot	 pa-
saules	ekonomiku.
 
	 Protams,	arī	10.	un	11.klases	skolēni	
izmantoja	 iespēju	 ēnot	 un	 iegūt	 jau-
nus	 priekšskatus	 par	 sev	 interesējošām	
profesijām.	 10.a	 klases	 skolniece	 Evita 
Okmane	 vēlējās	 iepazīt	 savas	 pilsētas	
Domes	 darbu,	 ēnojot	 Uldi	 Sesku,	 un	
11.b	 klases	 skolniece	 Diāna Urbāne 
ēnoja	TV3	žurnālisti	Baibu	Runci,	rodoties	
iespējai	pat	iejusties	žurnālistes	lomā	un	
nokļūstot	televīzijas	tiešraidē.

Korespondente 
Anete	Lagzdiņa

 Ēnu diena – iespēju diena
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Kādi bija kritēriji, izvēloties savu ēnojamo?

 Evita:	 Vēlējos	 gūt	 priekšstatu	 par	 to,	 kā	 tiek	
pārvaldīta	Liepājas	pilsētas	Dome.	Un	labākais	veids,	
kā	to	noskaidrot?	Vērsties	pie	pilsētas	mēra.

 Diāna:	Vēlētos		nākotnē	 strādāt	 par	 žurnālisti,	
tāpēc	 gribēju	 vairāk	 uzzināt	 par	 žurnālista	 ikdienu,	
pienākumiem.	 Šī	 bija	 3.	 reize	 kopš	 piedalījos	 Ēnu	
dienā,	 iepriekšējās	 reizēs	 ēnoju	 Liepājā,	 proti,	 „TV	
Kurzeme”	 žurnālisti	 un	 paviesojos	 arī	 SWH	 studijā.	
Šogad	vēlējos	plašāk	uzzināt,	ko	tad	īsti	nozīmē	būt	
žurnālistam,	 tāpēc	 izvēlējos	 ēnot	Baibu.	 Kāpēc	 tieši	
viņu?	Uzskatu,	ka	Baiba	ir	interesanta	personība,	ku-
ras	darbs	neaprobežojas	tikai	ar	cilvēku	intervēšanu,	

Ko tu ieguvi kā ēnotāja?

 Evita:	 Augsts	 amats	
cilvēkam	 piešķir	 ne	 tikai	
priekšrocības,	 bet	 arī	 lielu	
atbildību.	 Iepazīstoties	 ar	
Ulda	 Seska	 dienas	 plānu,	
biju	 pārsteigta,	 ka	 dienā	 ir	
iespējams	 paveikt	 tik	 dau-
dz.	 Ne	 visi	 to	 spēj,	 tādēļ	
ir	 kārtīgi	 jāizsver,	 vai	 esi	
spējīgs	upurēt	laiku.
 
 Diāna:	 Noteikti	 iegu-

vu	 jaunu	 pieredzi,	 iespaidus.	 Uzzināju,	
kādam	būtu	 jābūt	 žurnālistam.	 Sapratu,	
ka	šis	darbs	nemaz	nav	 tik	 viegls,	 kā	no	
malas,	 iespējams,	 liekas.	 Esmu	 visnotaļ	
gandarīta,	 ka	 varēju	 arī	 pati	 piedalīties	
sižetu	veidošanā,	veikt	 interviju,	nevis	vi-
sas	 dienas	 garumā	 tikai	 noskatīties	 no	
malas.

 Vai tas kaut kā ietekmēja tevi, 
lemjot par nākotnes plāniem?

 Evita:	Jā,	tas	man	lika	saprast,	ka	šis	
amats	man	nav	saistošs,	jo	maz	laika	at-
liek	personīgai	dzīvei.

 Diāna:	Domāju,	ka	jā,	pēc	pavadītās	
dienas	 ar	 žurnālisti	 Baibu	 Runci	 uzs-
katu,	 ka	 Ēnu	 diena	 ir	 noderīga	 iespēja	
skolēniem,	 lai	 saprastu,	 ko	 vēlas	 darīt	
nākotnē	vai	ko	noteikti	negribētu.
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 Jau vairākus gadus skolā tiek veidota Gada 
Grāmata, kurā tiek apkopoti svarīgākie notikumi, 
pasākumi no skolas dzīves. Kā arī ikviens skolēns 
grāmatā var atrast klases biedru, savu un arī sko-
las biedru portretus. Šogad atbildīgais par Gada 
Grāmatas rezultātu ir 12.b klases skolnieks Rūdolfs 
Ciukors, kurš atklāj savu viedokli un skaidro, kāpēc 
izvēlējies Gada Grāmatas prezidenta amatu. Arī 12.b 
klases skolniece Erīna Elizabete Reņģe dalās ar savu 
pagājušā gada pieredzi  saistībā ar grāmatas izveidi 

un tapšanu.

Rūdolfs Ciukors, 
12B
Es	biju	izmēģinājis	
praktiski	 visu,	
protams,	izņemot	
Gada	 Grāmatas	
prezidenta	 ama-
tu.	 Iepriekšējos	
gadus	 biju	 “iz-

braucis”	salīdzinoši	viegli	saistībā	ar	ZPD,	tāpēc	šogad	
izdomāju	pievērsties	kam	nopietnākam.	Pirms	kļuvu	
par	atbildīgo,	es	konsultējos	ar	iepriekšējā	GG	prezi-
denti	Erīnu	Renģi.	Viņa	mani	iedrošināja	uz	šādu	soli,	
un	es	biju	pārliecināts,	ka	man	tas	ir	pa	spēkam.	
Es	rūpējos	par	to,	lai	viss	ritētu	savu	gaitu.	Fotogrāfi	
fotogrāfē,	 žurnālisti	 intervē	 utt.	 Es	 atbildu	 par	
rezultātu.	 Šobrīd	 var	 šķist,	 ka	 GG	 nevienam	 nav	
vajadzīga,	taču	pēc	pieredzes	varu	apgalvot,	ka	patie-
so	GG	vērtību	spēj	novērtēt	absolventi	pēc	vairākiem	
skolas	absolvēšanas	gadiem.	Ik	gadu	grāmata	iegūst	
jaunu	pievienoto	vērtību	un	nekad	neatkārtojas,	jo	ik	
reizi	to	veido	cita	komanda.
 

 Erīna Elizabete Reņģe, 12b
	 Pagājušo	 gadu	Gada	 Grāmata	 bija	
pieejama	 ar	 lielu	 kavēšanos,	 jo	 bija	 vāja	
komanda.	 Cilvēki	 netika	 galā	 ar	 saviem	
pienākumiem.	 Neiekļāvās	 noteiktajos	
termiņos	vai	neizdarīja	vispār	sev	uzticētos	
darbus,	kā	rezultātā	tas	palēlināja	darba	
gaitu	un	ražīgumu.	Un	vēl	viens	no	fakto-
riem	bija	 tas,	 ka	 pagājušajā	 gadā	 pirmo	
reizi	GG	mēs	 iekļāvām	 visu	 skolu.	Nebi-
ja	tik	liela	iepriekšējā	pieredze,	un	vēl	arī	
tas,	ka	papildus	GG	un	skolai	man	vēl	bija	
savs	uzņēmums,	kuru	vajadzēja	veiksmīgi	
vadīt.	
Tā	 kā	 tikai	 no	 pagājušā	 gada	 GG	 var	
iegādāties	 visa	 skola	 (iepriekš	 tas	nebija	
iespējams),	 esmu	 iegādājusies	 tās	 GG,	
kuras	man	bija	iespējams	iegādāties.	Pro-
tams,	šogad	arī	plānoju	iegādāties,	esmu	
GG	“patriote”.

Korespondente 
Diāna	Urbāne

Skolas atmiņu grāmata
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 Kā pati vērtē pagājušā gada Gada Grāmatas 
iznākumu? Esi apmierināta ar visu?

	 Ņemot	 vērā,	 kāda	bija	 situācija	pagājušā	gadā	
(komanda,	 atsaucība,	 darbu	 apjoms),	 ar	 iznākumu	
esmu	vairāk	nekā	apmierināta.

 Lai noskaidrotu vidusskolēnu domas par Gada 
Grāmatu, tika izveidota aptauja. Aptaujā diemžēl 
piedalījās tikai 18 respondenti, taču pēc aptaujas 
rezultātiem var noskaidrot, kādu tad šī gada plānoto 
Gada grāmatu skolēni vēlas redzēt.

 Ko Tu domā par skolas Gada Grāmatu? 
Kāpēc tā ir nepieciešama?

 Laura Ozoliņa, 10a
Es	personīgi	pērku	Gada	Grāmatu,	jo	pēc	kāda	laika	
varēšu	 to	 atvērt	 un	 paskatīties,	 kā	 es	 un	mani	 kla-
sesbiedri	agrāk	izskatījās,	atcerēties	pasākumus,	kas	
notikuši.
 Ieva Liekmane, 11a
 Nav	 sanācis	 grāmatu	 izpētīt	 no	 sākuma	 līdz	
beigām,	 bet	 zinu,	 ka	 nākamgad	 pati	 tādu	 noteikti	
iegādāšos.	 Tā	 nepieciešama,	 lai	 pēc	 vidussko-
las	 beigšanas	 atcerētos	 savus	 skolasbiedrus	 un	
pakavētos	atmiņās	par	trīs	savas	dzīves	gadiem,	kas	
aizvadīti	DALP	5.vidusskolā.
 Endija Sapule, 12b
 Manuprāt,	skolas	Gada	Grāmata	ir	nepieciešama,	
lai	 katru	 gadu	 dokumentētu	 svarīgākos	 notikumus	
un,	 protams,	 atcerētos,	 kādi	 skolēni	 ir	 mācījušies	
šajā	 skolā.	 Tā	 kā	 iepriekšējās	divas	grāmatas,	 kuras	
iegādājos,	bija	“galīgi	garām”,	vairs	neizmetīšu	naudu	
liekai	grāmatai.	Dažiem	pat	nav	bilžu.	Kāpēc	nevarētu	
katrs	iesūtīt	savu	bildi,	ko	vēlas	publicēt?

 Pārējie respondenti uzskata, ka Gada Grāmata 
nepieciešama, lai absolventi varētu atcerēties vidussko-
las laikus un savus skolas biedrus, kā arī, lai varētu 
gremdēties atmiņās par notikušajiem pasākumiem. 
Tas ir labs veids, kā saglabāt atmiņas par savu skolu 
un ielūkoties pagātnē. 

 Laura Ozoliņa, 10 a
 Tiem	 cilvēkiem,	 kuri	 nebija	 fotografēties,	
vajadzētu	paņemt	profila	bildi	no	kāda	sociālā	 tīkla.	

	 Tādējādi	 visiem	 klasē	 būtu	 bildes	 un	
nebūtu	tukšumu.
 Ieva Liekmane, 11a
	 Vēlētos	redzēt	skolasbiedru	vārdus,	
uzvārdus	 un	 bildes,	 lai	 neaizmirstu	 un	
būtu	 vieglāk	 atrast	 tad,	 ja	 ir	 vajadzība	
sazināties.	 Vēl	 arī	 nozīmīgāko	 skolas	
pasākumu	aprakstus	un	bildes	no	tiem.
 Endija Sapule, 12b
	 Katram	 vajadzētu	 iesūt	 savu	 bildi.	
Gribētu,	 lai	 būtu	 aprakstīti	 vairāki	 no-
tikumi,	pasākumi	skolā,	dažādotu	tēmas,	
nevis	atkārtotos	tas,	kas	visās	GG,	vairāk	
bilžu.
 Una Kalniņa, 12b 
Skolotāju	izteicieni	bija	forša	lieta,	varbūt	
var	 pat	 skolēnu	 labākos,	 protams,	
piedienīgos	izteicienus.
 Anija Ozoliņa, 11a
	 Nominācijas,	 piemēram,	 vidussko-
las	 klauns,	 gudrītis,	 smaidulis,	 apmēram	
tādā	veidā.
 Simona  Vaišvilaite, 12B
	 Es	 vēlos	 pārsteigumu.	 Kas	 būs	
grāmatā,	tas	arī	būs.

	 Vairāki	 respondenti	 nemaz	 nav	
iepazinušies	 ar	 Gada	 Grāmatu,	 tāpēc	
nezina,	 ko	 sagaidīt,	 taču	 citi	 uzskata,	 ka	
nemaz	nevajag	uzlabojumus,	jo	būs	labi,	
kā	būs.	Pārējie	aptaujātie	atzina,	ka	vēlas	
redzēt	daudz	bilžu,	 priecīgus	un	 jautrus	
mirkļus,	kuri	raisītu	smaidu.	

 Aptaujā ir redzami apkopo-
tie rezultāti uz jautājumu, vai 
skolēni šogad plāno iegādāties Gada 
Grāmatu.

	 Jā	 	 	 8	 				44.4%
	 Nē	 	 	 7	 				38.9%
	 Vēl	nezinu		 3	 				16.7%

Iesniegto	atbilžu	summa	 18	 	
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 Arvien biežāk tiek izteiktas jaunas idejas par 
to, kā padarīt skolās piejamo pārtiku veselīgāku. 
Popularitāti arī  arvien vairāk iegūst dažādas diētas 
un pagatavošanas metodes, taču vai patiesi sal-
dumu izņemšana no skolas kafitērijas plauktiem 
būs panākumu atslēga uz to, ka skolēnu uzturs ir 

veselīgāks?

 Kas	tad	tieši	ir	veselīgs	uzturs?	Viena	no	veselīga	
uztura	 piekopējām	 savā	 ikdienā	 mūsu	 skolā	 ir	
skolotāja Laura Lauberga-Nikolova.  Skolotāja	ne-
kad	nav	ieturējusi	diētas	un	ir	pārliecināta,	ka	diētas	
bieži	 vien	 izvēlas	 cilvēki,	 kuri	 grib	notievēt	 ātri,	 taču	
šī	ātrā	notievēšana	ne	vienmēr	ļauj	noturēt	veselīgu	
fizisko	stāvokli.	Pati	par	veselīgu	uzturu	skolotāja	sāka	
domāt	līdz	ar	pirmā	bērna	piedzimšanu,	no	sākuma	
gan	skolotāja	tikai	skatījās,	vai	uzturā	lieto	pietiekami	
daudz	augļu,	dārzeņu,	taču	laika	gaidā	viņa	arī	sāka	
sekot	līdzi	visam	tam,	kas	produktu	ražošanā	tiek	iz-
mantots,	ar	ko	produkti	tiek	apstrādāti,	vai	produkti	ir	
ģenētiski	modificēti.	Lai	gan	ne	vienmēr	tas	tā	iznāk,	
skolotāja,	 kad	 vien	 var,	 izvēlas	 Latvijas	 produktus,	
taču	viņa	atzīst,	ka	ne	vienmēr	Latvijā	ražotie	produkti	
ir	 tie	 veselīgākie.	Arī	 sāli	 skolotāja	 lieto	savā	uzturā,	
taču	tikai	ar	eko	marķējumu.	Tā	kā	sāls	ķermenim	ir	
vajadzīga,	tad	tā	tiek	lietota	ar	mēru	un	ēdienam	tiek	
pievienota	tik,	cik	prasās.	Veselīgs	uzturs	bez	veselīga	

dzīvesveida	nedod	pilnīgu	labsajūtu,	tādēļ	
skolotāja	 sabiedriskā	 transporta	 vietā	
izvēlas	visur	pārvietoties	ar	kājām.

	 Bet	 kā	 ar	 veselīgo	 uzturu	 skolās?	
Mums,	 skolēniem,	 skola	 aizņem	 ļoti	 lie-
lu	dienas	daļu,	 tādēļ	 tur	arī	 ēdam	vienu	
no	 svarīgākajām	 	 ēdienreizēm	 –	 pus-
dienas,	 kā	 arī	 bieži	 vien	 starp	 stundām	
panašķējamies	ar	kādu	bulciņu	vai	ko	citu	
no	 kafitērijas	 plauktiem.	 Ko	 mūsu	 sko-
las	skolēni	domā	par	veselīgo	uzturu	un	
veselīgas	 pārtikas	 pieejamību	 skolā?	 To	
saprast	 man	 palīdzēja	 10.a	 klases	 skol-
niece Anna Katrīna Šķubura. 

 Cik lielu uzsvaru uz veselīgu 
uzturu tu liec savā ikdienā, un kādi 
ir tie faktori, pēc kuriem izvēlies 
pārtiku, ko lietot uzturā?

 Esmu	visēdāja	vistiešākajā	nozīmē	-	
ēdu	visus	produktus	no	augu	valsts,	gaļu,	
jūras	veltes.	Protams,	ir	atsevišķi	produkti,	
kuri	man	negaršo,	taču	nav	vesela	uztura	
grupa,	kuru	es	nelietotu	ikdienā.	Neesmu	
arī	 no	 meitenēm,	 kuras	 apēd	 vienu	
salātlapu	dienā,	taču	cenšos	savu	uzturu	
sabalansēt	-	no	visa	pa	drusciņai.	Pārtiku,	
ko	 lietot	 ikdienā,	 izvēlos	 pēc	 sastāva	 -	
vienmēr	izvēlos	produktus	bez	vai	ar	pēc	
iespējas	mazāk	E	vielām,	izvēlos	“liesāko”,	
piemēram,	izvēlos	mazāk	trekno	pienu	vai	
krējumu.	 Jau	ļoti	 ilgu	 laiku	nelietoju	balt-
maizi	-	ēdu	tikai	rupjmaizi	vai	saldskābo.	
Vēl	bieži	vien	kartupeļus	aizstāju	ar	rīsiem	
vai	griķiem.	Arī	mājās,	kad	visa	ģimene	ga-
tavo	 pusdienas,	 es	 sev	 gandrīz	 vienmēr	
novāru	 rīsus	 vai	 griķus	 makaronu	 vai	
kartupeļu	 vietā.	 Šādiem	 sīkumiem	 gan	
ikdienā	pievēršu	uzmanību.

Korespondente 
Helga	Gansone

 Cik veselīgi ir veselīgi?
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 Cik svarīgs tev liekas veselīgs 
uzturs skolās?

 Uzskatu,	ka	skolām	būtu	 jāpievērš	
uzmanība	 veselīgam	 uzturam,	 taču	
pilnībā	 iztukšot	 ēdnīcas	 un	 bufetes	
plauktus,	kā	tas	notiek	šobrīd,	ir	neprāts.	
Man	 patīk,	 ka	 kopējās	 pusdienas	
jaunākajiem	skolēniem	ir	ļoti	dažādas	un	
iekļauj	sevī	daudz	produktu.	Taču	tukšie	
plaukti	neaptur	skolēnus	no	ikdienišķās	
starpbrīža	šokolādes	 -	 labākajā	variantā	
visiem	jakas	mugurā,	taču	var	arī	bez	tās	iztikt,	un	līdz	
ar	zvanu	liela	daļa	skolēnu	dodas	uz	tuvākajiem	veika-
liem	vai	ēdināšanas	iestādēm.	Ja	tomēr	ir	aizliegts	tirgot	
saldumus	un	citus	našķus,	tad	iesaku	plauktus	aizpildīt	
ar	kādu	alternatīvu	 -	augļiem,	dārzeņiem,	riekstiem,	
sukādēm,	
ž ā v ē t i em	
augļiem.

 
 Vai, pēc tavām domām, mūsu skolā ir piee-
jama pietiekami veselīga pārtika?

 Mūsu	 skolā	 ir	 pieejama	 ēdiena	 dažādība,	 par	
ko	man	 liels	prieks.	Taču	vai	mūsu	skolā	 lielos	dau-
dzumos	 pieejams	 veselīgs	 ēdiens,	 man	 ir	 mazliet	
jāpadomā.	Laikam	jau	nāksies	teikt,	ka	nē.	Tiesa,	ne

reti	 ir	 iespēja	 nopirkt	 ābolu	 vai	 banānu,	
taču	es	būtu	priecīga,	ja	augļu	izvēle	būtu	
plašāka.	 Tāpat	 mūsu	 liela	 salātu	 izvēle,	
kuriem	nebūtu	pievienots	krējums.	Tā	kā	
es	personīgi	labāk	izvēlos	svaigos	salātus,	
savā	 ikdienā	 varu	 ēst	 tikai	 kāpostu	 vai	
veselības	 salātus.	 Taču	 tie	 ir	 sīkumi,	
visā	 visumā	 mūsu	 skolā	 ēst	 veselīgi	 ir	
iespējams	-	vienmēr	ir	rīsi	vai	griķi,	ir	salāti.

 Vai ir kādi uzlabojumi, kurus 
varētu veikt mūsu skolas ēdināšanas 
sistēmā?

	 Kā	 jau	 minēju,	 mūsu	 skolā	 varētu	
būt	plašāks	augļu	un	dārzeņu,	arī	svaigo	
salātu	 piedāvājums.	 Es	 būtu	 priecīga,	 ja	
biežāk	būtu	pieejami	gaļas	ēdieni,	kuros	
nebūtu	 izmantoti	milti,	 jo	man	personīgi	
labāk	 iet	 pie	 sirds	 vistas	 fileja,	 gatavota	
garšvielās,	nevis	apviļāta	miltos.	Jā,	mūsu	
skolā	varētu	veikt	dažus	minimālus	uzla-
bojumus	 ēdināšanā,	 taču	 visā	 visumā	
esmu	ar	mūsu	skolas	ēdienu	apmierināta	
un	 varu	 droši	 teikt,	 ka	 liela	 daļa	 manu	
vienaudžu	domā	tāpat.

	 Tad	 nu	 es	 ceru,	 ka	 šeit	 ieraudzījāt	
kādu	 domugraudu,	 kurš	 jums	 liks	
aizdomāties	par	jūsu	ikdienas	uzturu	un	
par	to,	cik	veselīgs	ir	jūsu	dzīvesveids.
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Konkurss sadarbībā ar kinoteātri “Balle” un skolas 

muzeju!!!

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

	 Atpazīsti	skolotājus	(visi	joprojām	strādā	mūsu	skolā),	uzmini,	no	kura	gada	ir	attēli,	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.

Skolotāji teikt priekšā nedrīkst!!!
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