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Šajā numurā lasiet:

-	 Par	skolotāju	dienu;

-	 Ko	varēja	redzēt	Mārtiņdienas	tirdziņā;

-	 Ko	varēja	darīt	Eiropas	valodu	dienā;

-	 Par	sasniegumiem	basketbolā;

-	 Par	dziesmu	kariem;

-	 Par	konferenci	„Uzdrīksties	Uzvarēt”.

	 Mani	sauc	Marika,	es	mācos	12.b	
klasē	 –	 komerczinību	 novirzienā.	
Brīvajā	laikā	nodarbojos	ar	sportu.	
Es	izvēlējos	būt	daļa	no	“”Videnītes”,	
jo	 tā	 ir	 iespēja	 visa	 gada	 garumā	
dalīties	 ar	 skolas	 notikumiem,	
nozīmīgiem	 pasākumiem	 un	
pastāstīt	par	skolēnu	iesaisti	ārpus	
skolas.

	 Esmu	 12.B	 kla-
ses	 skolniece	 un	
man	 patīk	 jauni	
izaicinājumi.	 Ņemot	
vērā,	 ka	 iepriekšējos	
gadus	 esmu	 	 veidoju-
si	 gan	ZPD,	 gan	 SMU,	
šogad	vēlos	 izmēģināt	

savas	prasmes	darbojoties	avīzē	„Videnīte.”

Lai arī novembrī laika apstākļi nelutina, sajūtās tas tomēr ir ļoti skaists mēnesis. Ir pavadīti Latvijai nozīmīgi svētki 

un lēnām piezogas jau Ziemassvētku noskaņa. 

Samanta Budrecka

Jaunajā mācību gadā „Videnītē” darbojas 

pulks jaunu korespondentu, un šis būs iepazī-

šanās numurs.

Marika Tereščenko

Reinis Kreināts
	 Sveiki,	 mani	 sauc	 Reinis	 un	
esmu	18	gadus	 jauns	 vīrietis.	Mana	
aizrautība	dzīvē	ir	jauni	piedzīvojumi	
ar	 labākajiem	 cilvēkiem	 blakus,	 lai	
dzīvē	nesāktos	rutīna.	Izvēlējos	savu	
pēdējo	gadu	skolā	saistīt	ar	“Videnīti”,	
lai	iepazītu	vairāk,	kas	ir	žurnālistika,	
jo,	iespējams,	ar	to	var	saistīties	mana	
karjerā	nākotnē.	

Edgars Pētersons
	 Mani	 sauc	 Ed-
gars,	 esmu	 18	 gadīgs	
čalis,	kurš	ir	aizrauts	ar	
sportu.	 Ārpus	 skolas	
nodarbojos	 ar	 futbo-
lu,	kuru	spēlēju	 jau	11	
gadus.	 Izvēlējos	 dar-
boties	 “Videnītē”,	 lai	

apgūtu	žurnālistikas	prasmes,	kuras	iespējams	
noderēs	nākotnē	sporta	žurnālistikā.

Agnese Zuļģe
	 Sveiki!	 Mani	
sauc	 Agnese	 Zuļģe	 ,	
es	 mācos	 12.b	 klasē	
un	 izlēmu	 izmēģināt	
savu	 veiksmi	 avīzē	
“’Videnīte’’.	 Mani	
interesē	 māksla,	
ceļošana	 un	 intere-
santas	 grāmatas.	 Ce-

rams,	spēšu	jūs	aizraut	ar	saviem	rakstiem.
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 Katru	 gadu	 oktobrī	 ir	 īpaša	
diena	skolotājiem.	Tā	ir	Skolotāju	
diena,	kad	skolēni	steidz	pārsteigt	
un	 apsveikt	 savas	 skolotājas.	 Arī	
šis	gads	nebija	izņēmums,	un	visi	
skolēni	 pārsteidza	 skolotājas	 -	
taisīja	 pārsteigumu	 apsveikumus	
un	dziedāja	dziesmas.	
	 	 	 	 	 Šogad	 divpadsmitās	 klases	
parūpējās	 par	 svinīgu	 atmosfēru	
un	uzklātu	galdu	skolotāju	istabā,	
lai	 padarītu	 skolotājām	 šo	 die-
nu	 jaukāku.	 Skolotājiem	 bija	
nodrošināta	 brīva	 pirmā	 stunda,	
kuras	laikā	tie	varēja	padzert	kafi-
ju	un	patērzēt	ar	saviem	kolēģiem,	
kas	 ikdienas	 steigā	 ne	 vienmēr	
izdodas.
						Kā	jau	katru	gadu,	skolotājiem	
notika	 erudīcijas	 konkurss,	 tajā	

piedalījās	 skolotāji	 no	 dažādām	
skolām.	 Šogad	 no	 mūsu	 skolas	
erudīcijas	konkursā	piedalījās	Ag-
nis	Timermanis,	Zanda	Alpa	 ,	 Ina	
Stola,	Gita	Zemerāja	un	Laura	Lau-

berga	 Nikolova.	 Gudrie	 skolotāji	
izcīnīja	1.	vietu	jau	otro	gadu	pēc	
kārtas,	 balvā	 iegūstot	 ceļojumu	
uz	Itāliju.	Mēs	lepojamies	ar	mūsu	
skolotājiem	 un	 esam	 priecīgi,	 ka	
varam	no	viņiem	mācīties!	

Korespondente Agnese Zuļģe

 Skolotāju diena

 Mārtiņdienas gadatirgus mūsu skolā
 10. novembris – 
Mārtiņdiena, kas tiek uzskatīta 
par rudens beigām un ziemas 
sākumu. Un kā jau katru gadu, 
arī šogad mūsu skolā šie svētki 
tika atzīmēti ar jautrām rotaļām 
un Mārtiņdienas gadatirgu. 
	 Mārtiņdienas	 gadatirgū	
piedalījās	 sākumskolas	
skolēni,	 no	 kuriem	 bija	
iespēja	 iegādāties	 dažādus	

mājās	 taisītus	 gardu-
mus	 un	 aksesuārus.	 Mazie	
pārdevēji	 pārdeva	 tādas	 lie-
tas	 kā	 pašceptus	 cepumus,	

plātsmaizes,	 kūciņas,	 picas	
utml.	 Bija	 iespēja	 iegādāties	
dzērvenes,	 upeņu	 želeju	
un	 pat	 kabaču-paprikas	
ievārījumu.	 Protams,	 pārdots	
tika	 ne	 tikai	 ēdiens,	 bet	 arī	
dažādi	 aksesuāri.	 Meitenes	
pārdeva	 pašgatavotas	 ro-
taslietas,	 bet	 puiši	 dažādas	
spēles,	 piemēram,	 rotaļu	
vilciņus.

	 Mani	sauc	Jānis,	esmu	19	gadīgs	džeks,	brīvdomātājs	augstākajā	pakāpē,	
nodarbojos	 ar	 sportu,	 šogad	 beidzu	 sporta	 skolu	 basketbolā.	 Aizraujos	 ar	
cīņas	sportu,	aviāciju,	motosportu	un	mašīnām,	daudz	laika	pavadu	pie	dabas.	
Dzīvoju	galīgi	krāsainu	dzīvi.		‘’Videnīte’’	likās	iespēja	pamēģināt	ko	jaunu,	iegūt	
zināšanas	un	prasmes,	kuras	iespējams	noderētu	nākotnē.

Jānis Ansonskis
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	 Kopā	ar	sākumskolas	skolēniem	
tirgojās	arī	pamatskolas	un	vidussko-
las	 skolēnu	 mācību	 uzņēmumi.	 No	

tiem	varēja	 iegādāties	dažādas	 inte-
resantas	lietas,	piemēram,	magnētus,	
grāmatzīmes,	 no	 koka	 elementiem	
veidotus	 aksesuārus,	 maisiņus	 ar	
dažādām	smaržām	un	vēl	daudz	 in-
teresantu	produktu.

	 Interesanti	 bija	 tas,	 ka	
šogad	 skolā	 īpaši	 tika	 apsveikti	 arī	
Mārtiņdienas	 gaviļnieki	 -	 Mārtiņi,	
Mārči,	Markusi	un	Marki.

Korespondente Samanta Budrecka

	 Eiropas	 valodu	 diena	 ir	
gadskārtējs	 pasākums,	 kas	 notiek	
26.septebrī.	 Tajā	 cildina	 valodu	
daudzveidību	 šajā	 pasaules	 daļā,	
kurā	lieto	vairāk	nekā	200	Eiropas	va-
lodas,	24	oficiālās	ES	valodas,	aptuve-
ni	60	reģionālās	un	mazākumtautību	
valodas,	 vēl	 daudzas	 citas,	 kurās	
runā	 atbraucēji	 no	 citām	 pasaules	
malām.	 Pirmo	 reizi	 Valodu	 dienu	
atzīmēja	2001.gadā,	Eiropas	Valodu	
gadā,	un	kopš	 tā	 laika	atzīmē	katru	
gadu.
	 12.b	klase	piedalījās	pasākumā	
“Eiropas	valodu	diena”	Rīgā,	kas	no-
tika	26.	septembrī.	Pasākums	noritēja	
ļoti	 interesanti	 un	 nepiespiestā	

gaisotnē.	 Viesiem	 bija	
iespēja	 izzināt	 vairāk	 par	
lietuviešu,	 spāņu,	 franču	
un	daudz	citām	valodām.	
Interesenti	varēja	iegūt	arī	
informāciju	par	zīmju	valo-
du,	kā	arī	starpbrīžos	bija	
iespēja	 nogaršot	 lieliskas	
uzkodas	un	nobaudīt	kafi-
ju	vai	tēju.	Jāsaka,	paldies,	
mūsu	 skolas	 skolotājām	
Andai	 Gineitei	 un	 Ilzei	
Sproģei,	 kā	 arī	 lieliskiem	
pasākuma	vadītājiem.		

Koresprodente 
Marika Treščenko

 Eiropas Valodu diena 2017

 Sports noteikti ir viena no 
lietām, ar kuru varam lepoties 
mūsu skolā. Skolas koman-
das regulāri startē dažādos 
sporta pasākumos ar labiem 

rezultātiem.
	 1.	novembrī	vidusskolas	
puišiem	norisinājās	ikgadējais	
basketbola	 turnīrs	 starp	
skolām,	 kurā	 mūsu	 puiši,	 1.	

divīzijā,	 ieguva	 godalgoto	 2.	
vietu.	Komandā	spēlēja:	Ģirts	
Splīte,	 Kārlis	 Rusmanis,	 Ar-
mands	 Berķis,	 Ralfs	 Šulcs,	
Edgars	 Lakševics,	 Jānis	 An-
sonskis,	 Dinārs	 Dreimanis,	
Elvis	 Krūmiņš-Landenbergs,	
Artis	 Hūns,	 Emīls	 Sermoliņš	
un	Raivo	Šķila.	

 Basketbola turnīrs
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 Mūsu	 puiši	 spēkojās	
ar	 sekojošām	 komandām-	
Liepājas	 Valsts	 tehnikumu,	
kuru	 uzvarēja	 1.	 spēlē,	 Liepājas	
Valsts	1.	ģimnāziju,	kurai	diemžēl	
piekāpās,	kā	arī	pret	6.	vidusskolu,	
pret	kuru	izcīnīja	uzvaru.	Turnīrā	
1.	 vietu	 izcīnīja	 1.	 ģimnāzija,	 2.	
vietu	5.	vidusskola	un	3.	vietu	6.	
vidusskola.	
	 Pēc	 turnīra,	 viedokli	 par	
aizvadītajām	 spēlēm	 izteica	

viens	 no	 mūsu	 komandas	
spēlētājiem	 Ģirts	 Splīte.	 Viņš		
izteicās	šādi:”	Turnīrs	kopumā	
ir	 aizvadīts	 uz	 pozitīvas	 nots,	
diemžēl	 nācās	 piekāpties	
tikai	 1.	 ģimnāzijai,	 kas	 lied-
za	 turpināt	 cīnīties	 Kurze-
mes	 reģionā.	 Novēlu	 zēniem	
nākamgad	 	pacelt	1.	 vietu,	 lai	
uzspēlētu	Kurzemes	reģionā!”

Korespondents Edgars Pētersons

 9.	novembrī	mūsu	skolas	
aktu	zālē	norisinājās	„Dziesmu	
kari	 2017”,	 kur	 savā	 starpā	
sacentās	Liepājas	 labākie	sko-
lu	kori,	lai	iegūtu	varenākā	kora	
titulu.	
	 Šo	 grandiozo	 pasākumu	
iesāka	5.	vidusskolas	koris,	kam	
sekoja	 10.	 vidusskolas	 koris,	
6.	 vidusskolas	 koris,	 Liepājas	
Valsts	 1.	 Ģimnāzijas	 koris,	 12.	
vidusskolas	 koris,	 8.	 vidussko-
las	koris	un	Liepājas	Valsts	teh-
nikuma	koris.	
	 Katrs	 koris	 bija	 īpatnējs	
un	ar	savu	odziņu,	piemēram,	

6.	 vidusskolas	 koris	 sastāvēja	
no	 13	 meitenēm	 un	 tikai	 vie-
na	puiša,	bet	savukārt	Liepājas	
Valsts	1.	ģimnāzijas	koris	savu	
izpildījumu	 veica	 	 bez	melodi-
jas	pavadījuma.
	 Apkopojot	 rezultātus,	
tika	noskaidroti	balvu	 ieguvēji.	
Apbalvošana	 iesākās	ar	divām	
simpātiju	 balvām,	 kuras	 pas-
niedza	 folkloras	 kopa	 „Ķocis”	
un	 Liepājas	 skolēnu	padomes	
prezidente.	 „Ķoča”	balvu	 iegu-
va	Liepājas	Valsts	1.	Ģimnāzijas	
koris,	 taču	 Liepājas	 skolēnu	
padome	 savu	 simpātiju	 balvu	

piešķīra	 10.	 vidusskolas	 ko-
rim.	Mūsu	skolas	kori	atzina	kā	
labāko	 dramaturģijā.	 Galveno	
balvu	„Varenākais	koris”	ieguva	
Liepājas	 Valsts	 1.	 Ģimnāzijas	
koris.
	 Pēc	apbalvošanas	visi	kori	
nostājās	uz	skatuves,	lai	kopīgi	
nodziedātu	 latviešu	 tautas	
dziesmu	 „Pie	Dieviņa	 gari	 gal-
di”.	 Tautas	 dziesmai	 izskanot,	
ar	 lepnumu	 tika	 paziņots,	 ka	
nākamie	 dziesmu	 kari	 notiks	
Liepājas	Valsts	1.	ģimnāzijā.

Korespondenzts Reinis Kreināts

 Dziesmu kari mūs skolā
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	 26.oktobrī	mūsu	skolas	skolēni	
devās	 uz	 iedvesmas	 konferenci	
‘’Uzdrīksties	 Uzvarēt’’	 Rīgā,	 Ķīpsalas	
izstāžu	hallē	‘’BT1’’.	
	 Konferencē	 uzstājās	 tādas	
personības	 kā	 finanšu	 ministre	
Dana	 Reizniece-Ozola,	 uzņēmēji	
Martins	 Zemītis	 (Materia Bikes),	
Dāvis	 Siksnāns	 (Printful),	 Edgars	
Rozenvalds	 (Wood religion),	 Ģirts	
Ozoliņš	 (Erica Synths),	 Normunds	
Bergs	 (SAF tehnika),	 reklāmas	 guru	
Andris	Rubīns	(DDB),	LMT	viceprezi-
dents	 Ingmārs	 Pūķis,	 piedzīvojumu	
meklētājs	Kārlis	Bardelis,	kā	arī	Lat-
vijas	 veiksmīgākie	 skolēnu	 mācību	
uzņēmumi.
	 Galvenais	 uzdevums	 šim	
braucienam	 bija,	 lai	 skolēni	 tiktu	
iedvesmoti,	 	 pārsvarā	 braucēju	
vidū	 bija	 tādi	 skolēni,	 kuri	 paši	 vei-
do	SMU.	 Tie	 varēja	 smelties	 jaunas	
idejas,	 iespējams,	 iegūt	 jaunus	kon-
taktus,	 kuri	 varētu	 kādreiz	 palīdzēt	
uzņēmuma	attīstībai.
	 Šajā	 konferencē	 uzstājās	

biznesmeņi,	 skolēnu	 mācību	
uzņēmumi,	 personības	 ar	 tiešām	
iespaidīgiem	veiksmes	stāstiem,	sas-

niegumiem,	ar	kuriem	labprāt	dalās	
ar	 citiem,	 lai	 tie	 smeltos	 iedvesmu	
sākt	darīt,	jo	pirmais	solis,	ko	spert,	ir	
pats	grūtākais,	tādēļ	arī	šie	dalībnieki	
lika	‘’uzdrošināties’’.
Šajā	 pasākumā	 ar	 savu	 veiksmes	
stāstu	uzstājās	arī	SMU	‘’WildBeard’’,	
kura	 saknes	 ir	meklējamas	 Liepājā.	
Tas	ir	liepājnieka	Dāvida	Kokaiņa	un	
Maijas	Ziemeles	veidots	uzņēmums.

	 Ļoti	 spilgts	 un	 spēcīgs	 stāsts	
bija	 Kārlim	 Bardelim,	 kurš	 kopā	 ar	
Gintu	Barkovski	airu	laivā	devās	pāri	
Atlantijas	okeānam,	pavadot	tajā	142	
dienas.	Šo	 iedvesmojošo	stāstu	var	
aplūkot	arī	internetā		video	formātā.	
	 Pasākuma	 starpbrīžos	
uzstājās	arī	dažādi	dejotāji,	gaismas	

šovu	 meistari,	 tika	 veidota	 graffi-
ti	 siena,	 kuras	 pamata	 mākslinieks	
bija	 ļoti	 atpazīstamais	 ielu	 mākslas	
speciālists	Dainis	Rudens,	kura	dar-
bi	 kopā	 ar	 ielu	 mākslinieku	 ‘’kiwie’’	
Rīgas	ielās	nevar	palikt	nepamanīti.
	 Pasākuma	teritorijā	atradās	arī	
dažādu	SMU	stendi,	kuru	produktus	
varēja	 droši	 izmēģināt,	 aptaustīt,	
aprunāties	ar	vadītājiem.
	 Šo	 pasākumu	 vadīja	 visā	
Latvijā	 un	 ārpus	 tās	 atpazīstamais	
pasākumu	 vadītājs,	 ‘’GhettoGames’’	
seja	 Renārs	 Zeltiņš,	 piepildot	 šo	
pasākumu	 ar	 pozitīvu	 enerģiju	 un	
emocijām.

Korespondents Jānis Ansonskis

 Iedvesmas konference 
 ‘’Uzdrīksties Uzvarēt’’


