
Ir atnācis rudens  vidus, un daudziem no mums kā skais-
ta rota kreisajā mēteļa pusē pie sirds rotājas maziņš 

Latvijas karodziņš. Simbols tam, cik ļoti mīlam, cienam 
un lepojamies ar savu valsti. Daudzi teiktu, ka katrs īsts 
patriots tādu nēsā, bet man radās jautājums. Vai tiešām 
patriota definīcija ir iziešana lāpu gājienā un karodziņa 

piespraušana novembrī? Pēc atbildes uz šiem jautājumiem 
vērsos pie divām mūsu skolniecēm: Elīnas Okmanes un 

Margaritas Zommeres.
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 Margarita:	Manuprāt,	pēdējos	gados	atkal	ir	at-
plaucis	latviešos	patriotu	gars.	Arī	latvju	zīmes	ir	otrreiz	
uzplaukšas.	Tagad	ikkatrā	tirdziņā	var	atrast	dažādus	
piekariņus	 un	 gredzenus	 ar	 latvju	 rakstiem.	 Lai	 gan	
brīžiem	man	šķiet,	ka	šos	rakstus	lieto	pārāk	daudz	un	
tā	jau	ir	kā	nievāšana.	Mēs	cenšamies	saglabāt	latviešu	
kultūru,	turpinot	dejot	tautas	dejas	un	dziedot	tautas-
dziesmas.	Un	tas	ir	īstens	patriotisms.

Ko tev nozīmē patriotisms?
 Elīna:	Tautas	kopības	apziņa,	cieņa	pret	vēstures	
gaitā	izveidotajām	vērtībām.
 Margarita:	 Manuprāt,	 patriotisms	 ir	 tas,	 ka	
cilvēks	 lepojas	ar	savu	valsti.	Nekad	neliekuļo	un	ne-
noniecina	to.	Tie,	kuri	runā	valsts	valodā,	ciena	to	un	
patvaļīgi	neaizbrauc	no	valsts.

Vai patriotisma, pēc tavām domām, definīcija gadu 
laikā nemainās?
 Elīna:	Uzskatu,	ka	patriotismu	katrs	 interpretē	
citādāk.	 Protams,	 konkrēts	 laika	periods	 vai	 situācija	
valstī	 ievieš	 kādu	 jauninājumu,	 taču	 galvenā	 būtība	
nemainās.
 Margarita:	 Pati	 ideja	 un	 doma	 nemainās,	 bet	
atšķiras	ar	nelielām	niansēm.	Mūsdienās	vienozīmīgi	
nevar	spriest,	vai	cilvēki,	kuriem,	lai	nopelnītu	iztiku,	ir	
jābrauc	prom,	ir	patrioti.

Kas bija patriots pirms 60 gadiem un kas ir tagad?
 Margarita:	Pirms	60	gadiem	patriotisms	vairāk	
asociējās	 ar	 varonību	 un	 drošsirdību.	 Tie,	 kuri	 spēja	
stāties	pretī	krieviem	vai	vāciešiem,	bija	patrioti.
 Elīna:	 Latvija	 pirms	 60	 gadiem	 nebija	 brīvas	
valsts,	 tādējādi	 apspiedēji	 savā	 ziņā	 veicināja	 patrio-
tisma	un	tautas	identitātes	apzināšanos.	Manuprāt,	tā	
laika	 gribu	 nevar	 salīdzināt	 ar	mūsdienās	 notiekošo.	
Latviešu	 tautas	griba	un	nepadošanās	 ir	padarījušas	
mūsu	mazo	 valstiņu	 par	 spējīgu	 un	 patstāvīgu	 vals-
ti.	 Patriotismam	 arī	 to	 vajadzētu	 veicināt,	 jo	 tautas	
labklājība	ir	viens	no	tā	galvenajiem	mērķiem.

Vai patriotu ietekmē viņa tautība?
 Elīna:	 Tautība,	 protams,	 vieno,	 taču	 neuzska-
tu,	 ka	 valsts	 patriotiem	 obligāti	 jābūt	 vienas	 rases,	
jāpiekrīt	noteiktiem	reliģiskiem	uzskatiem	vai	jāpieder	
kādai	etniskai	grupai.	Galvenā	ir	ideja.
 Margarita:	Es	uzskatu,	ka	tautībai	ir	liela	nozīme.	
Katrai	valstij	 ir	sava	valoda,	un	valoda	 ir	 liela	daļa	no	
patriotisma.	Bet,	 ja	cilvēks	 ir	uzaudzis	svešā	valstī	un	
brīvi	runā	valsts	valodā,	tad	tautībai	vairs	nav	tik	lielas	
nozīmes.

Vai tu pati esi patriote?
 Margarita:	 Jā,	es	uzskatu,	ka	esmu	patriote.	Man	vienmēr	
Latvija	ir	 likusies	spēcīga	un	izturīga	valsts.	Mēs	esam	pārcietuši	
tik	daudz	un	tomēr	saglabājuši	savu	valsti.
 Elīna:	Uzskatu	sevi	par	patrioti,	jo	Latvija	ir	mana	dzimtene.	
Vieta,	kur	aizsācies	mans	dzīves	ceļš.	Uzskatu	šo	zemi	par	skaistāko	
pasaulē,	un	man	ir	tik	mīļa	latviešu	mazliet	‘‘vēsā’’	mentalitāte.	Lai	
arī	no	sirds	mīlu	šo	zemi,	nesaku,	ka	visu	mūžu	šeit	pavadīšu.	Pa-
saule	ir	tik	plaša	un	neatklāta,	tādēļ	vēlos	to	iepazīt.	Aizbraukšana	
no	valsts	nevienu	nepadara	par	tēvijas	nodevēju,	tas	tikai	norāda,	
ka	 iespējams	 ar	 valsts	mīlestību	 sirdī	 pavērt	 jaunus	 horizontus	
pasaulē.

Vai tavs patriotisms atšķiras laikā, kad nav 18.novembris?
 Margarita:	 Nenoliegšu,	 ka	 gan	 11.novembrī,	 gan	
18.novembrī	es	par	to	aizdomājos	vairāk.	Varbūt	tas	 ir	tādēļ,	ka	
visa	Latvija	tad	ir	kopā	un	šī	kopības	sajūta	kaut	kādā	ziņā	ietekmē.	
Bet	kopumā	nekas	daudz	nemainās.
 Elīna:	 18.novembris	 nekādi	 neietekmē	 manu	 domāšanu	
patriotiskā	 līmenī.	Protams,	esmu	sajūsmā	par	burvīgajiem	kon-
certiem,	kuri	veltīti	valsts	svētkiem,	taču	tikpat	liels	aizkustinājums	
jūtams,	 piemēram,	 Dziesmu	 un	 deju	 svētkos.	 Lentīšu	
piestiprināšana	 pie	 mēteļa	 vai	 maza	 karodziņa	 novietošana	
automašīnā	 nevienu	 nepadara	 par	 patriotu.	 Patriotisms	 ir	 dziļi	
personisks,	un	ārišķības	šeit,	manuprāt,	ir	liekas.

Vai mēs, latvieši, esam patriotiska tauta?
 Elīna:	Kā	jau	teicu,	patriotisms	ir	personīga	lieta,	ir	grūti	to	
izspriest	pēc	Latvijas	hokeja	fanu	saucieniem	tribīnēs	spēļu	laikā	
vai	cilvēkiem,	kuri	pie	apģērba	piestiprinājuši	sarkanbaltsarkanās	
lentītes.	Domāju,	 ka	satricinājuma	vai	draudu	gadījumā	 to	būtu	
novērtēt	 vieglāk	 (skatoties	 vēsturē,	 redzams,	 ka	 mūsu	 senči	 ir	
bijuši	lieli	valsts	patrioti).

Es ceru, ka šeit atradāt dažus domu graudus un, 
novembrim beidzoties, kad lēnām visas lentītes 

atkal noslēpsies plauktiņos, jūsu patriotisms tik ātri 
neizdzisīs. Nevajag jau sākt kalnus gāzt, bet varbūt 

vienkārši, ieejot veikalā, izvēlēties Latvijā ražotu 
preci.
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Koresprodente
Elīna	Okmane
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Jauna pieredze citā valstī
 Mūsu skola ir atvērta jaunām idejām, jaunai 
pieredzei un jauniem cilvēkiem. Šo mācību gadu mūsu 
skolā, 11.klasē, uzsāka Alīna Huēbele. Viņa ir ieradusies 
Latvijā no Vācijas, Dosdorfas, saistībā ar projektu, kurš 
sniedz iespēju skolēniem gūt pieredzi, mācoties citā 
valstī. Devos noskaidrot vairāk, lai uzzinātu to, kā viņa 
redz Latviju un kā viņa šeit ir iejutusies.

Kā tu nokļuvi līdz idejai par pieteikšanos projektam? 
Vai vari pastāstīt, kādā projektā piedalies? Kā par savu 
galamērķi izvēlējies Latviju?

	 Par	projektu	man	pastāstīja	māsa.	Tā	ir	skolu	
programma,	kura	piešķir	stipendijas	skolēniem	ar	labām	
sekmēm,	tādējādi	piedāvājot	skolēniem	mācīties	un	gūt	
pieredzi	citā	valstī.	Sākotnēji	vēlējos	doties	uz	Kanādu,	
taču	nokavēju	pierakstīšanos	un	brīvu	vietu	nebija.	Latviju	
izvēlējos,	jo	mana	draudzene	ir	latviete,	viņa	radīja	manī	

interesi	par	Latviju.

Ko tu domā par Latviju, Liepāju? Kādi, 
tavuprāt, ir latvieši?

 
	 Vācija	ir	nedaudz	attīstītāka	un	
arī	dārgāka	par	Latviju.	Vācijā	man	
patīk	tas,	ka	visur	iespējams	ļoti	ātri	
nokļūt,	pateicoties	‘’autobāņiem’’.	

Atšķirība,	ko	esmu	pamanījusi,	ka	latviešu	meitenes	
daudz	vairāk	rūpējas	par	savu	ārējo	izskatu.	Taču	man	
ļoti	patīk	Latvija,	šeit	ir	ļoti	skaista	daba.	Un	jūra!	Es	esmu	
ļoti	laimīga,	ka	varu	gadu	pavadīt	pilsētā	pie	jūras.	Man	
Liepāja	šķiet	ļoti	liela	pilsēta,	jo	es	nāku	no	ciema,	kurā	ir	
aptuveni	300	iedzīvotāju.	
Tas	ir	tikai	stereotips,	ka	latvieši	ir	vēsi	savā	mentalitātē.	
Manuprāt,	latvieši	ir	ļoti	atvērti	un	draudzīgi.	

Un latviešu valoda? Vai tu jau zini kādus vārdus vai frāzes 
latviešu valodā? 
	 Ah...	Latviešu	valoda	ir	grūta	valoda.	Kad	cilvēki	
sarunājas,	dažreiz	spēju	saklausīt	vien	pāris	vārdus.	Zinu	
tādas	frāzes	kā	‘’mani	sauc’’,	‘’esmu	tik	un	tik	gadus	veca’’,	
‘’kā	iet’’,	‘’es	nesaprotu’’.	Joprojām	cītīgi	mācos.

Vai vari pastāstīt ko par ģimeni, kurā viesojies? Vai ģimene 
tev ir parādījusi latviešu nacionālo virtuvi?

	 Diemžēl	ģimene,	kurā	dzīvoju,	ir	krieviski	runājoša,	
taču	mēs	sarunājamies	angļu	valodā.	Latvijā	ir	diezgan	
tradicionāla	virtuve,	un	tā	pārāk	neatšķiras	no	tā,	ko	gata-
vo	Vācijā.	Pašlaik	man	viss	garšo.

 
 

Ar ko tu parasti nodarbojies brīvajā laikā?

Piecas	reizes	nedēļā	man	ir	treniņi.	Sestdienās	es	mācos,	
izguļos,	pastaigājos,	Liepājā	ir	diezgan	daudz	ko	redzēt	
un	iesākt.	Es	vēl	nezinu,	ko	iesākšu	brīvlaikā,	taču	ceru,	ka	
man	būs	daudz	ko	darīt.	
Vai esi iejutusies skolā, klasē? Kādi ir tavi klasesbiedri? 
Kādas atšķirības tu saskati Vācijas un Latvijas izglītības 
sistēmā? 

	 Skola	ir	ļoooooti	liela.	Manā	skolā	ir	vien	pārsimts	
skolēnu.	Mani	klasesbiedri	ir	ļoti	forši	un	draudzīgi,	esmu	
apmierināta	ar	savu	klasi.	
Jā,	ir	nedaudz	atšķirību,	taču	es	mācos	privātskolā,	kura	
arī	atšķiras	ar	mācību	stilu,	tādēļ	mana	skola	arī	nav	
tipisks	Vācijas	skolas	paraugs.	Mana	skola	ir	sarežģīta,	
tāpēc	mēģināšu	to	izskaidrot	pēc	iespējas	saprotamāk.	
Vidusskola	arī	manā	skolā	ilgst	3	gadus,	taču	katrus	divus	
gadus	manā	skolā	skolēni	pavada	vienā	klašu	grupā,	
piemēram,	pirmā	un	otrā	klase	ir	savienota,	tāpat	arī	
trešā	un	ceturtā	utt.	Ir	grūti	to	izskaidrot,	jo	Latvijā	nekā	
tāda	nav.	Tādēļ	arī	stundas	viela	Latvijā	ir	atšķirīga	no	tā,	
kā	tā	tiek	plānota	un	pasniegta	Vācijā.	Stundas	mums	
gandrīz	vienmēr	notiek	patstāvīgi,	skolotāji,	atrodoties	
klases	priekšā,	stundas	vada	reti.	Ir	ļoti	daudz	darba,	
kas	jāizdara	patstāvīgi.	Lielākoties	skolotāja	ir	klasē,	lai	
mēs	uzdotu	viņai	jautājumus,	ja	tādi	rastos.	Protams,	
atšķiras	baļļu	sistēma,	kur	1	ieņem	augstāko	vietu,	bet	
6	ir	nepietiekams	vērtējums,	taču	trīs	nav	50%	un	dažās	
skolās	tiek	variēts	ar	vērtējumiem,	tā	kā	arī	te	ir	zināmas	
atšķirības.	Latvijā	atzīmju	sistēma	ir	izstieptāka	un	pretēja	
Vācijā	esošajai.	Viena	mācību	stunda	manā	skolā	ilgst	60	
minūtes,	un	pārsvarā	mums	ir	tikai	blokstundas.	
Stundas,	kurās	varu	sekot	līdzi,	ir	vācu	valoda,	angļu	va-
loda,	sports,	vizuālā	māksla	un	arī	nedaudz	matemātika.	
Matemātika,	fizika,	ķīmija	–	neviens	no	šiem	priekšmetiem	
arī	Vācijā	nav	‘’kinderleicht’’.	Formulas,	protams,	ir	sapro-
tamas,	taču	lielākās	grūtības	ir	smalkāki	paskaidrojumi	vai	
analīze,	tādēļ	joprojām	paliek	vietas,	kuras	neizprotu.
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Korespondents 
Deniss	Demčenko

Klases čati – apsēstība vai tomēr lietderīgi?

10. a klase.

 10.	a	klases	skolēni	savā	klases	sarakstē	ikdienā	jautā	viens	
otram	par	nākamās	dienas	mājas	darbiem,	kotroldarbu	atzīmēm,	
atbildīgais	par	klases	e-pastu	“iemet”	jaunāko	informāciju,	kas	ir	
atsūtīta	e-pastā.	Protams,	viena	no	karstākajām	tēmām,	kas	tiek	
apspriesta,	ir	klases	tusiņi,	to	vieta	un	laiks.	Runājot	par	šo	tēmu,	
iet	viskarstāk.	Kā	saka	–	cik	cilvēku,	tik	viedokļu.	Īpašajās	dienās	
visa	klase	apsveic	dienas	gaviļnieku,	kā	arī	klasesbiedru,	kuram	
ir	vārda	diena,	un	sūta	laba	vēlējumus	dienas	“zvaigznei”.	10.	a	
klase	savu	grupu	izmato	katru	dienu,	pat	brīvdienās.	Protams,	
ka	par	valodas	lietojumu	klases	grupās	neviens	īpaši	nedomā,	
un	katrs	raksta,	kā	vēlās.	Cits	raksta	bez	garumzīmēm,	kāds	ar	
saīsinājumiem	un	tā	varētu	turpināt	vēl	un	vēl.

12. b klase.

	 12.	b	klases	sarakste	īpaši	neatšķiras	no	10.	
a	klases.	Arī	šajā	grupā	ikdienā	tiek	apspriestas	
nopelnītās	kontroldarbu	atzīmes,	kādas	stundas	ir	
nākamajā	dienā(ja	nu	kādam	ir	piemirsies),	mājas	
darbi.	12.b	klase	kopīgiem	spēkiem	klases	grupā	
apvienojas	un	izpilda	uzdotos	mājas	darbus.	Tās	
ir	viņu	“karstākās	tēmas”	klases	sarakstē.	Viņi	ir	
izveidojuši	šo	grupu,	lai	apspriestu	interesantus	
notikumus	un	lai	saglabātu	klases	savstarpējo	
komunikācijas	kontaktu.	Arī	šie	jaunieši	sarakstās	
katru	dienu,	un	viņi	savā	grupas	čatā	izmanto	
jauniešu	sarunvalodu.

 21. gadsmits ir neapšaubāmi tehnoloģiju gadsimts, un tās attīstās ļoti strauji. Cilvēki vairāk 
izmanto savus telefonus kā komunikācijas līdzekļus. Par vēstulēm un sazināšanos aci pret aci visi 
strauji sāk aizmirst. Kāpēc gan jāiziet no istabas, lai ko pavaicātu vecākiem, ja var pazvanīt, izman-
tojot savu mobilo telefonu? Nenoliedzami ļoti populāras ir kļuvušas klases grupu sarakstes, kuras 
pārsvarā lieto, sākot no pamatskolas līdz vidusskolas klasēm. Ko tad galu galā skolēni šajās klases 
čatos apspriež? Vai nepietiek ar to, ka skolā septiņas, astoņas stundas dienā tiek pavadītas kopā 
un runāts visas dienas garumā? Tad nu, lūk, neliels ieskats, kas tiek apspriests 10. a un 12. b kla-



Videnīte2015.	gada	oktobris

Videnīte 4

Korespondente 
Diāna	Urbāne

Pieredzes apmaiņa reliģiju dažādībā
 Par piedalīšanos projektā mūsu skolas 
vidusskolēnus informēja jau tad, kad viņi mācījās 
tikai pamatskolā. Beidzot pēc ilgās gaidīšanas iespēja 
braukt radās šogad! Apmaiņas projekts „Interreligious 
Seminar Marienthal 2015”norisinājās 3.-12. oktobrim 
Vācijas ciematā Marientālē.

Lāsma Lūcija Vēbere, 12A

Apmaiņas	projekts	notika	Vācijā,	nelielā	ciematā	Marientālē,	kas	
atrodas	pavisam	netālu	no	Polijas	robežas.	Dzīvojām	mēs	kloste-
ra	teritorijā	esošajos	viesu	namos.	Apmaiņas	projektu	sauc	„Inte-
rreligious	Seminar	Marienthal	2015”,	mūsu	skola	ir	jau	ilggadēja	
dalībniece	šajā	projektā.		

Lūdzu, īsumā pastāsti savu viedokli par šo apmaiņas braucienu! 
	 Man	ļoti	patika	tikšanās	ar	dažādu	reliģiju	pārstāvjiem,	
kuri	ļoti	nepiespiestā	gaisotnē	un	ļoti	saprotami	izskaidroja	sevis	
pārstāvētās	reliģijas.	Pārstāvētās	reliģijas	bija	kristietība,	islāms,	
budisms,	hinduisms	un	jūdaisms.	Visa	projekta	laikā	manī	bija	
tikai	pozitīvas	emocijas,	jo,	lai	arī	reliģiju	tēma	ir	ļoti	sensitīva	un	
nereti	arī	tabu,	tomēr	tur	sastaptie	cilvēki,	arī	būdami	nereliģiozi,	
bija	ļoti	atvērti,	saprotoši	un	labprāt	uzdeva	sev	interesējošus	
jautājumus,	kā	arī	reliģiju	pārstāvji	uz	tiem	ļoti	labprāt	atbildēja.	
Kā	jau	visos	šāda	veida	projektos,	arī	šajā	projektā	bija	darbnīcas-	
workshop,	kuru	laikā	mums	bija	iespēja	satikt	reliģiju	pārstāvjus,	
uzdot	tiem	jautājumus,	pēc	darbnīcām	visi	jaunieši	tika	sadalīti	
grupās	un	viņiem	bija	kopējs	uzdevums	izveidot	kādu	nelielu	pro-
jektu.	Grupas	uzdevumam	piegāja	ļoti	radoši,	tika	sacerēta	dzies-
ma,	iestudēts	neliels	„skečs”,	izveidota	spēle,	kā	arī	vēl	dažādi	
radoši	darbi,	kur	par	galveno	ideju	tika	izmantota	reliģiju	tēma.	

Kāds ir tavs viedoklis par apmaiņas braucieniem? 
Kādēļ tie ir nepieciešami?
	 Manuprāt,	šis	apmaiņas	projekts	un	citi	
tāda	paša	veida	projekti	ir	ļoti	vērtīgi	ne	tikai	jau-
nu	zināšanu	iegūšanai,	bet	arī	saskarsmē	ar	citu	
tautību	cilvēkiem,	lai	saprastu,	ka	mēs	visi,	lai	arī	
nākam	no	dažādām	–	tuvākām	un	tālākām	–	vietām	
un	katrs	savā	būtībā	esam	citādāks,	tomēr	esam	
vienādi	un	tas,	ka	cilvēka	uzskati	atšķiras,	nekādā	
ziņā	nepadara	viņu	sliktāku	par	kādu	citu	un	kādu	
citu	labāku	par	viņu.	Manuprāt,	šādi	projekti,	kuru	
galvenās	tēmas	ir	tādas,	par	kurām	cilvēki	nereti	
baidās	runāt	plašākā	sabiedrībā,tomēr	kuru	dēļ	
pasaulē	izceļas	daudz	plašu	konfliktu,	ir	īpaši	svarīgi	
un	nepieciešami,	jo,	manuprāt,	šis	ir	visefektīvākais	
veids,	kā	likt	sabiedrībai	domāt,	izglītot	nākamos	
sabiedrības	veidotājus,	jauniešus,	šādās	tēmās,	lai	
nākotnē	nebūtu	jāuztraucas	par	konfliktiem	cilvēku	
nezināšanas	un	nesaprašanās	dēļ.	Internacionālā	
vide,	kas	ir	neatņemama	daļa	dažādos	projektos,	
ir	lielisks	instruments	redzesloka	paplašināšanai,	
jo	no	ikkatra	cilvēka,	ko	satiec,	var	mācīties	kaut	ko	
ļoti	vērtīgu,	tikai	to	jāprot	saskatīt.

Elīna Okmane, 12A

	 Par	projektu	mani	un	klasesbiedrus	pirmo	
reizi	informēja,	kad	mācījāmies	9.klasē,	skolotāja	
Anita	Gintere.	Projekta	mērķis	bija	iepazīstināt	
jauniešus	ar	pasaulē	izplatītākajām	reliģijām,	kā	
arī	valstīm	bija	jādalās	stāstos	par	to,	kā	reliģijas	
sadzīvo	pašu	valstī.	

Lūdzu, pastāsti savu viedokli par šo apmaiņas 
braucienu! 
	 Uzskatu,	ka	tā	mums	visiem	bija	neaizmirs-
tama	pieredze,	jo	varējām	klausīties	un	diskutēt	
ar	reliģiju	pārstāvjiem,	un	gūt	plašāku	skatījumu	
šajā	tēmā.	Pozitīvas	emocijas	manī	ir	atstājis	kopā	
piedzīvotais	un	jauniepazītie	cilvēki.	Runājot	par	
nepatīkamo,	tad	jāpiemin	amizants	gadījums	
pēdējās	vakariņās,	kad	dežūrējošā	pavāre	teju	
vai	skaitīja,cik	katrs	projekta	dalībnieks	paņem	
kotletītes.	Bet	tas	bija	vairāk	smieklīgi	nekā	
nepatīkami.	Izdejojām	katras	valsts	versiju	par	
polku,	kas	joprojām	spilgti	palicis	atmiņā.	Visi	šie	
cilvēki	bija	ļoti	atvērti.	Visus	vakarus	pavadījām	
sarunās	un	smieklos.	Ir	gūti	ietērpt	vārdos	tās	
emocijas,	kuras	mani	pavadīja	nedēļas	garumā.	
Tieši	cilvēki	piepildīja	šo	laiku.

Kādi ir tavi ieguvumi no šī apmaiņas projekta?
	 Tagad	katras	projekta	valsts	valodā	protu	
pateikt	kaut	vienu	vārdu,	kā	arī	man	ir	pilnīgāks	
iespaids	par	katru	no	pārstāvētajām	reliģijām,	
kas	mani	padara	par	atvērtāku	cilvēku.	Protams,	
tā	bija	lieliska	pieredze,	un	ikkatram,	kam	dota	
tāda	iespēja,	iesaku	divreiz	nedomāt	un	mesties	
piedzīvojumā!
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Aksels Rūdolfs Škuburs, 12A

	 Projektā	piedalījās	jaunieši	no	Itālijas,	Bosnijas,	
Hercegovinas,Čehijas,	Vācijas	un,	protams,	Latvijas.	Visi	bijām	
draudzīgi	jau	no	paša	sākuma.	Pēdējās	dienās	jau	jutāmies	kā	
draugi,	kas	viens	otru	pazīst	jau	no	mazotnes.	Projekta	laikā	
katras	valsts	jaunieši	prezentēja	savu	valsti,	pilsētu	un	kultūru.	
Tas	ļāva	izprast	un	iepazīt	katras	valsts	kultūru	daudz	dziļāk,	jo	
visu	nesaprotamo	varēja	droši	jautāt	katras	valsts	konkrētajiem	
pārstāvjiem.	

Ko jūs darījāt apmaiņas projektā? Kāds bija dienu plāns?

	 Projekta	galvenā	doma	bija	iepazīstināt	jauniešus	ar	
dažādām	reliģijām.	Pirmajās	dienās	mums	bija		interesantas	
lekcijas	par	katru	no	projektā	iekļautajām	reliģijām:		hinduismu,	
musulmanismu,	kristietību,	budismu,	jūdaismu.	Lekcijas	vadīja	
konkrētās	ticības	pārstāvis,	kas	ļāva	iepazīt	ne	tikai	ticību	kā	tādu,	
bet	arī	tās	pārstāvjus,	viņu	ikdienu.	Pēc	tam	mums	tika	dots	
uzdevums	trīs	dienu	laikā	sagatavot	prezentāciju,	kas	saistīta	
par	vienu	vai	vairākām	reliģijām.	Prezentācijā	nedrīkstēja	būt	
vienkārša	informācijas	apkopošana	powerpointā.	Bija		jāuztaisa	
plakāts,	zīmējums,	jāsacer	dziesma,	jāuzved	īss	skečs,	jāuzfilmē	
īsa	filmiņa	vai	jāpasniedz	prezentācija	jebkādā	citā	radošā	veidā.	
Devāmies	arī	ekskursijās	tuvākajā	apkaimē	uz	dažādām	baznīcām	
un	pilsētām.	Visa	projekta	norise	notika	klosterī,	kas,	manuprāt,	
visu	pasākumu	padarīja	vēl	interesantāku.

Kamīnzāle	bija	tā	vieta,	kur	jaunieši	runāja	savā	
starpā	ne	tikai	par	to,	kas	saistīts	ar	projektu,	bet	
par	savu	kultūru,	savu	valsti	un	tradīcijām.

Lūdzu, pastāsti savu viedokli par šo apmaiņas 
braucienu! 

	 Uzskatu,	ka	projekts	bija	izdevies.	Pirms	pro-
jekta	man	likās,	ka	tas	būs	garlaicīgs,	jo	nevarētu	
teikt,	ka	reliģija	ir	tēma,	kurā	esmu	ļoti	ieinteresēts,	
taču	jau	pirmajā	dienā	es	sapratu,	ka	es	maldījos.	
Projekts	izvērtās	par	starptautisku	jauniešu	
sapazīšanās	projektu,	jo	beigās	mēs	visi	kļuvām	
draugi.	Reliģijas	tēma	bija	tikai	kā	iemesls.	Arī	paši	
projekta	organizatori	pirmspēdējā	dienā	paskai-
droja,	ka	ne	jau	reliģiju	iepazīšana	ir	galvenais	
iemesls	projektam.	Galvenais	bija	dot	jauniešiem	
iespēju	iepazīties	ar	jauniešiem	no	citām	valstīm,	
iepazīt	viņu	ikdienu	un	tradīcijas.

Katru vakaru  pēc labi padarīta darba visi 
jaunieši pulcējās kamīnzālē, kur, iemalko-
jot glāzi vīna, kurš pagatavots no klostera 
vīnogām turpat klosterī, tika pārrunāti visi 

dienas notikumi. 
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Neparastais pret parasto

Korespondente 
Džeina	Romanova

 Mūsdienās cilvēkiem ir ļoti atšķirīgas domas, intereses 
un gaumes, līdz ar to atšķiras arī to ģērbšanās stils. Šo atšķirību 
ļoti bieži varam novērot tieši jauniešu vidū, kuri ar savu tēlu spēj 
piesaistīt cilvēku skatienus un uzmanību pat ikdienā, tomēr  ir arī 
jaunieši, kuri ikdienā dod priekšroku ērtākam un vienkāršākam 
tēlam, kas neprasa daudz pūļu un laika.

	 Iztaujāju	Anniju Aroni no	11.B	klases,	lai	dotu	priekšstatu	
par	jaunieti,	kurš	dod	priekšroku	ikdienišķajam/sportiskajam	
stilam.	Annija,	par	iedvesmu	runājot,	stāsta:	„Speciāli	neko	
nemeklēju,	bet,	ja,	“sērfojot”	internetā,	gadās	uziet		kādu	blogu 
par	aktuālo	modē,	tad	izlasu	un	to,	kas	patīk,	arī	ieviešu	savā	
stilā.”

Lai	salīdzinātu,	kāda	
tad	ir	atšķirība,	cik	ilgi	
prasa	sataisīties	rītos,		
Annija	stāsta,	ka	viņas	
rīts	sākas	jau	06.45,	
jo	viņai	ilgi	laiku	pra-
sa	atmošanās,	duša,	
brokastis	un	apģērba	
piemeklēšana.	Make-
up	kārta	laiku	viņai	no	
rītiem	nekavē,	jo	ikdienā	
lieto	tikai	skropstu	
tušu.	Par	piemērotāko	
apģērbu	skolai	viņa	
izsakās:	„Mans	ir	divi	
ikdienas	skolas	stili.	
Pirmais	un	visbiežāk	ir	
džinsu	bikses,	krekliņš	
vai	džemperītis	un	ērti	
apavi,	parasti	tās	ir	
kedas.	Otrs	ir	mazliet	
vairāk	“classy”,	kad	velku	

kādu	blūzīti,	melnās	bikses	vai	svārkus	un	kājās	balerīnas.	Viss	
atkarīgs	no	garastāvokļa	un	laikapstākļiem.”	Toties	par	neparas-
tajiem	stiliem	Annija	saka:	„Pati	nekad	neesmu	aizrāvusies	ar	
tādiem,	jo	mani	tie	gluži	vienkārši	nepiesaista.	Ir	cilvēki,	kam	tie	
patīk,	labi,	lai	tā	ir!	Mani	tas	netraucē,	jo	katram	ir	savas	domas	un	
viedoklis	par	to,	kā	ģērbties.”

Everita Aldzere	no	11.B	klases	piekrita	nedaudz	pastāstīt,	kādēļ	
viņa	savukārt	izlēmusi	
nodoties	emo/gotu	stilam.	
Everita	stāsta:	„Šāda	stila	
piekritēja	esmu	jau	kādu	
laiku,	man	varēja	būt	ap	12	
gadiem,	kad	sāku	pievērst	
uzmanību	cilvēkiem,	kuri	
velk	šāda	stila	drēbes,	lai	
gan	māte	vienmēr	bija	
teikusi,	lai	neskatos	uz	
šiem	cilvēkiem,	jo	viņi	esot	
agresīvi.”	

	 Zināms	arī	tas,	ka	ka-
tram	jaunietim	kādu	
brīdi	ir	„klikšķis”,	kad	sāk	
pievērsties	kam	jaunam.	

Everita	uz	jautājumu,	kāds	tad	bija	viņas	iemesls,	lai	pievērstos	
šim	stilam,	atbild:	„Lielais	notikums	noteikti	bija	tas,	ka	māte	beid-
zot	atļāva	iegādāties	apģērbu,	kādu	vēlējos.	Protams,	no	sākuma	
viņai	bija	daži	iebildumi,	bet	domāju,	ka	viņa	ar	laiku	samierinājās,	
jo	tagad	viņai	pat	patīk	mans	stils.	Runājot	par	elkiem,	tādu	man	
nav,	es	vienkārši	ģērbju,	kas,	manuprāt,	izskatās	labi.	Piemēram,	
man	mīļākais	aksesuārs	ir	kaķa	ausis,	kuras	man	pavisam	noteikti	
līdzi	ir	katru	dienu,	pat	ja	neesmu	tās	uzlikusi,	tās	ir	manā	somā	
vai	skolas	skapītī.”	

	 Mūsdienās	jaunieši	savam	tēlam	jaunas	ide-
jas	smeļas	sociālajos	tīklos,	taču	Everita	apgalvo,	ka	
viņai	tie	vairs	nav	vajadzīgi	un	par	labu	iedvesmas	
avotu	viņa	uzskata	lietoto	apģērbu	veikalus.	Everita	
nebaidoties	apgalvo:	„Kas	citiem	ir	Helovīna	tērps,	
man	ir	pavisam	parasts	ikdienas	apģērbs.”	

	 Noteikti	lasītājus	māc	ziņkāre,	cik	gan	laika	
Everitai	prasa	ik	rītu	pirms	skolas	sataisīties,	tāpēc	
Everita	stāsta:	„Kosmētikas	uzlikšana	aizņem	ap	30	
minūtēm,	bet,	runājot	par	apģērbu,	kas	pirmais,	
atverot	skapi,	iekrīt	acīs,	to	arī	ģērbju.”	Everita	
ne	reizi	vien	ir	aplaimota	ar	ziņkāriem	un	pārāk	
uzkrītošiem	skatieniem,	taču	viņa	stāsta,	ka	ir	
iemācījusies	tiem	nepievērst	lieku	uzmanību.	Everi-
tas	mamma	par	to	saka:	„Tu	pati	izaicini	cilvēkus	ar	
savu	apģērbu.”	
 
	 Arī	mūzikas	gaume	nereti	ietekmē	mūsu	
ģērbšanās	stilu,	un	Everita	šai	jautājumā	atbild:	
„Klausos	tikai	metālu	un	klasisko	mūziku,	paska-
toties	uz	grupām,	kuras	izpilda	metālisko	mūziku,	
viņiem,	visticamāk,	būs	melnas	vai	citas	tumšas	
krāsas	apģērbs.	

Manuprāt,	ir	divu	veida	cilvēki,	kuri	klausās	metālu,-
tādi,	kuri	velk	melnu	vai	izskatās	pēc	‘nūğiem’,	
taču	es	nereti	velku	abu	stilu	apģērbus.”	Everita,	
būdama	emo/gotu	stila	piekritēja,	nepavisam	nav	
pret	neuzkrītošu	apģērbu	vai	jauniešiem,	kuri	bieži	
vadās	pēc	stereotipa	”kas	modē,	tas	mugurā”.	
Par	to	viņa	stāsta:	„Iespējams	šie	”kas	modē,	tas	
mugurā”		piekritēji	vienkārši	nav	atraduši	vēl	savu	
stilu	vai	ģērbjas	statusa/popularitātes	dēļ,	bet	
varbūt	šiem	cilvēkiem	vienkārši	trūkst	oriģinalitātes.	
Manas	domas	par	šiem	cilvēkiem	ir	dalītas,	ja	
kādam	vienkārši	patīk	mode	un	tā	iedvesmo	viņu,	
man	pret	to	nav	nekā	iebilstama,	bet,	ja	kāds	to	
tiešām	dara	tikai	popularitātes	dēļ,	tad	tas	ir	diez-
gan	nožēlojami.”
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“Kad tad vēl būt aktīvam, ja ne jaunībā?”

Korespondente 
Ieva	Liekmane

 Skola ir nav tikai vieta, kurā iepējams apgūt 
trigonometriskās funkcijas vai Napoleona impērijas sabruku-
ma cēloņus. Skola ir vieta, kur skolēns kļūst par personību un 
ar saviem darbiem pierāda, uz ko ir spējīgs. Sakarā ar Liepājas 
kandidatūru uz “Latvijas Jauniešu galavaspilsētas 2016” titu-
lu, avīze “Videnīte” piedāvā tuvāk iepazīties ar mūsu skolas 
aktīvistiem, kas ar saviem darbiem popularizē ne vien savu un 
skolas vārdu, bet arī parāda pasaulei, kas ir Liepāja. Intervēju 
trīs aktīvākās vidusskolas meitenes– Margaritu Jevtejevu (11B), 
Lāsmu Lūciju Vēberi (12A) un Erīnu Elizabeti Reņģi (12B), lai 
vairāk uzzinātu par viņu darbiem skolas un pilsētas labā.

Intervija sastāvēja no trīs daļām:
	 1.Kādās	aktivitātēs	iesaisties	skolā	un	ārpus	skolas?
	 2.Kas	Tevi	mudina	būt	aktīvistei	jauniešu	vidū?	Kāda	ir	Tava	
motivācija?
	 3.Liepāja	pretendēja	uz	titulu	“Latvijas	Jauniešu	
galavspilsēta	2016”.	Kāda	artava	cīņai	par	šo	titulu	bija	tev?	Ko,	
tavuprāt,	Liepājai	dotu	šis	tituls?	Kāpēc	tas	vajadzīgs?

Lāsma Lūcija:

	 1.Skolā	aktīvi	dar-
bojos	Skolēnu	Padomē,	
ārpus	skolas	darbojos	
Liepājas	Skolēnu	domē	
un	dejoju	tautas	dejas.	
Deja	ir	kļuvusi	par	manu	
vaļasprieku,	tāpēc	mana	
ikdiena	bez	dejošanas,	
garajām	mēģinājumu	
stundām	vēlos	vakaros	
un	regulārajiem	koncertu	
izbraucieniem	brīvdienās	
vairs	nav	iedomājama.	Ļoti	
ceru,	ka	nākamgad,	uzsākot	
studijas,	man	pietiks	laika,	
lai	dejas	apvienotu	ar	
mācībām.	Liepājas	Skolēnu	
domē	(LSD)	darbojos	jau	
otro	gadu.	Visvairāk	LSD	
man	patīk	līdzdarboties	
dažādu	pasākumu	
organizēšanā	un	lēmumu	
pieņemšanā.	Man	ļoti	patīk	
arī	LSD	aktīvie	jaunieši,	visi	
kopā	esam	ļoti	spēcīga	
komanda,	kurai	viss	ir	pa	
spēkam	un	nekas	nav	par	
grūtu.

	 2.Man	patīk	piedalīties	
dažādu	pasākumu	organizēšanā	un	lēmumu	pieņemšanā,	patīk	
„aizvest”	ideju	no	tās	sākuma	līdz	gala	rezultātam,	kaut	kam	
taustāmam,	sajūtamam.	Tā	arī	ir	mana	galvenā	motivācija	būt	
aktīvai.	Protams,	es	varētu	sēdēt	malā,	noskatīties	uz	notiekošo	
un	gausties,	ja	kaut	kas	nenotiek	tā,	kā	man	patiktu	vai	gribētos,	
taču	tas	nav	manā	dabā.	Man	labāk	patīk	piedalīties,	darīt	jau	no	
paša	sākuma,	jo	darot	un	piedaloties	es	daudz	mācos	un	gūstu	
lielu	pieredzi.

	 3.Tā	kā	konkursa	mērķis	ir	popularizēt	darbu	ar	jaunat-
ni	pašvaldību	vidū,	veicināt	pašvaldību	sadarbību	un	pieredzes	
apmaiņu	jaunatnes	jomā,	kā	arī	paaugstināt	darbā	ar	jaunat-
ni	iesaistīto	personu	un	jaunatnes	organizāciju	prestižu,	tad,	
manuprāt,	Liepājas	Skolēnu	domei	ir	bijusi	visai	liela	artava	cīņā	
par	šo	titulu,	jo	LSD	ir	izveidojusies	cieša	sadarbība	ar	Liepājas	
pilsētas	domi.	Pagājušajā	mācību	gadā	LSD	aktīvisti	katra	mēneša	
pirmajā	otrdienā	devās	uz	tikšanos	domē	ar	domes	pārstāvjiem,	
lai	apspriestu	dažādus	aktuālus	jautājumus	izglītības	un	kultūras	
jomās.	Šī	tradīcija,	sākot	ar	novembra	mēnesi,	tiks	turpināta	arī	
šogad.	Šādas	tikšanās	ir	sava	veida	informācijas	apmaiņa	starp	
jauniešiem	un	pilsētas	vadību,	kas	ir	ļoti	svarīgi	pilsētas	izaugs-
mei	un	jauniešu	interešu	nodrošināšanai.	Uzvarot	konkursā	un	
iegūstot	„Latvijas	Jauniešu	galvaspilsētas	2016”	titulu,	Liepāja	
nākamajā	gadā	kļūtu	par	Latvijas	jaunatnes	politikas	aktivitāšu	un	
jauniešu	pasākumu	epicentru,	kas	Liepājai	kā	republikas	nozīmes	
pilsētai	ir	svarīgi,	tāpēc	ka	Liepājas	jaunieši	jau	ir	sevi	pierādījuši	
kā	aktīvus,	gudrus	un	panākumiem	bagātus	jauniešus.	Šis	tituls,	
manuprāt,	vairāk	novērtētu	un	ļautu	attīstīt	jauniešu	potenciālu	
dažādās	jomās.

Erīna Elizabete:

	 1.Tā	kā	šī	mācību	gada	beigās	mani	sagai-
da	eksāmeni,	esmu	nolēmusi	vairāk	pievērsties	
mācībām.	Tāpēc	šobrīd	darbojos	tikai	skolēnu	
padomē	kā	vi-
cepreziden-
te	un	skolas	
volejbola	
komandā.	
Skolēnu	
padomē	tā	
ļoti	aktīvi	
darbo-
jos	tikai	
otro	gadu,	
pirms tam 
biju	vairāk	
tāds	kā	
palīgs,	ja	nu	
kādu	reizi	bija	nepieciešamas	papildu	darba	rokas.	
Skolēnu	padomē	darbojos,	jo	sapratu,	ka	man	
ļoti	patīk	pasākumu	aizkulises.	Varētu	pat	teik,	ka	
organizatoriskā	puse	-	plānošana,	koordinēšana,	
komunicēšana	ar	pārējiem	pasākuma	orga-
nizatoriem	-	man	patīk	labāk	nekā	būt	tikai	tā	
apmeklētājam.	Vai	es	plānoju	savu	nākotni	saistīt	
ar	pasākumu	organizēšanu?	Grūti	teikt,	es	to	vairāk	
sauktu	par	hobiju,	lai	gan	vienu	brīdi	es	vēlējos	
studēt	projeku	vadību.	Bet	vienu	es	zinu	droši	-	man	
patīk	komunicēt	ar	cilvēkiem,	un	komunikācijas	
spējas	dzīvē	vienmēr	ir	bijušas	ļoti	noderīgas.
	 2.Grūi	pateikt.	Iespējams	tas,	ka	man	patīk	
dažāda	veida	pieredze.	Man	vienmēr	ir	šķitis,	ka	
pateik	“jā”	dažādiem	piedāvājumiem	nozīmē	iegūt	
jaunu	pieredzi,	iespējams,	jaunus	kontaktus	un	
citādāk	pavadīt	laiku.	Pat	tad,	ja	pieredze	ne	vienmēr	
ir	pozitīva.	Un	galu	galā,	kad	tad	vēl	būt	aktīvam,	ja	
ne	jaunībā?
	 3.Kad	facebook.com	ieraudzīju	rakstu,	
ka	Liepāja	pretendē	uz	titulu	“Latvijas	Jauniešu	
galvaspilsēta	2016”,	uzreiz	nodomāju:	“Super,	malači	
video	veidotāji!	Liepājai	noteikti	ir	lielas	izredzes	iegūt	
šo	titulu!”	Uzreiz	devos	uz	mājaslapu	un	nobalsoju.	
Cik	vien	bija	iespējams,	dalījos	ar	šo	informāciju	no	
saviem	kontiem	visos	sociālajos	portālos.	Uzmanīgi	
sekoju	līdzi	rezultātiem.	Liepāja	ir	pelnījusi	šo	titu-
lu,	jo,	manuprāt,	Liepājas	jaunieši	ir	ļoti	radoši	un	
aktīvi.	Liepāja	ir	Latvijas	jauniešu	galvaspilsēta!	Šeit	
dzīvo	visaktīvākie	un	patriotiskākie	jaunieši.	Pat	tad,	
ja	aizbrauc	no	Liepājas,	es	domāju,	ka	sirdī	Liepāja	
vienmēr	būs	viņu	mājas.	

Margarita:

	 1.Skolā	darbojos	Skolēnu	Padomē,	aktīvi	
iesaistos	skolas	dzīvē	un	pasākumu	organizēšanā.	
Ārpus	skolas	nodarbojos	ar	vieglatlētiku	un	mūziku.	
Ar	vieglatlētiku	nodarbojos	jau	četrus	gadus	un	daru	
to	galvenokārt	tāpēc,	ka	tas	palīdz	izlādēties.		Šajā	
sporta	veidā	ir	jāstrādā	pašam	ar	sevi,	un	tas,	kādi	
būs	sasniegumi,	ir	atkarīgs	tikai	no	paša	iniciatīvas,	
jo	nav	komandas,	uz	ko	paļauties.	Taču	diez	vai	
vieglatlētika	ir	tas,	ar	ko	vēlos	nodarboties	turpākajā	
dzīvē.	
	 2.Man	nepatīk	sēdēt	uz	vietas	un	neko	
nedarīt.	Gribu	iepazīt	jaunus	cilvēkus	un	iegūt	jaunu	
pieredzi.	Vēl	viens	iemesls,	kāpēc	cenšos	piedalīties	
dažādos	skolas	pasākumos,	ir	tas,	ka	bieži	tiek	dota	
iespēja	piedalīties	apmaiņas	projektos	tieši	tāpēc,	ka	
esmu	aktīvs.	Nesēžot	uz	vietas,	dzīve	liekas	daudz	
interesantāka	un	iespēju	pilna.
	 3.Manuprāt,	tituls	„Latvijas	Jauniešu	
galvaspilsēta	2016“	dotu	vairāk	priekšrocību	
jauniešiem.	Iespējams,	jauniešiem	būtu	lielāka	
motivācija	kaut	kur	iesaistīties	un	pierādīt,	cik	Liepāja	
var	būt	radoša	un	ideju	pilna.	Tā	kā	bieži	apmeklēju	
arī	Jauniešu	Māju,	bieži	vien	dzirdēju	dažādas	dis-
kusijas	par	Liepāju	kā	Jauniešu	galvaspilsētu.	Tas	
mudināja	visiem	klātesošajiem	aktīvi	balsot,	tai	skaitā	
arī	mani.	Ja	mēs	to	pienācīgi	prastu	izmantot,	tad	
ar	šo	titulu	Liepāja	varētu	kalnus	gāzt,	tas	noteikti	
paceltu	pilsētu	augstākā	līmenī.
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Tests matemātikā
Tests matemātikā „Vienādojumi”
Atbildi	„E”	izvēlēties,	ja	neviena	no	dotajām	atbildēm	nav	pareiza.	„E”	atbildes	gadījumā	jānorāda	konkrēti	kāds	ir	rezultāts.
Skolotāja(s)	par	atsevišķiem	uzdevumiem	var	prasīt	parādīt	kā	iegūta	atbilde.

1.	Vienādojuma	|x|=–3x–6	atrisinājums	ir:

							A.	–1,5	 	 B.	–1,5;–3	 C.	3	 	 D.	–3	 	 E.	

2.	Vienādojuma	 13
3
215 =− y 		sakne	ir:

       A. Tukša	kopa	 	 B.	6	 	 C.	1176	 D.	84	 	 E.	

3.	Ja	kvadrātvienādojuma	x2–4x+p=0	viena	sakne	ir	3	reizes	lielāka	par	otru,	tad	p	vērtība	ir:

							A.	3	 	 B.	–3	 	 C.	1	 	 D.	mazāka	par	4	 E.	

4.	Vienādojuma	|x|–|x–2|=2	atrisinājums	ir:

							A.	–2	 	 B.	2	 	 C.			 D.	0	 	 E.	

5.	Iracionālā	vienādojuma	sakne	ir:

							A.	2,24	 	 B.	2	 	 C.	0	 	 D.	5	 	 E.	

6.	Vienādojuma	 35243 2 =++ x 	atrisinājums	ir:

							A.	±2	 	 B.	 552± 		 C.	2	 	 D.	–2	 	 E.	

7.	Doti	vienādojumi:	1)	 6
9
11:3

3
14 =






 − x 	,		 2)	

4
3

6
521 yy −
=

−
− 	,	3)	 2

4
73

5
17

−=
−

−
+ xx 		,					4)	(x–3)(x+4)–2(3x–2)	=	(x–4)2

	Skaitlis	13	ir	sakne	vienādojumam:

							A.	3)	 	 B.	2)	 	 C.	1)	 	 D.	2)	un	3)	 E.	

8.	Vienādojumam	x2	–2ax+a(1+a)	=0	ir	tikai	viena	sakne,	ja	a	ir:

							A.	0	vai	1	 B.	negatīvs	 C.	0	 	 D.		 		 E.	

9.	Vienādojumam	2mx2–2x–3m–2=0	ir	reālas	un	dažādas	saknes,	ja:

							A.	m>–0,1	 B.	 ( ) ( )+∞∪∞−∈ ;00;m 			 C.	
2
1

−=m 	vai		
6
1

−=m
  
D.	m=0,5	 	 E.	

10.	Vienādojuma	
xxxx

x
22

1
444

5
1

3
23 −

=
++

−
−

		saknes	ir:

							A.	–1,5	un	–1	 B.	–2	un	3	 C.	sakņu	nav	 D.	–3,5	un	–1	 E.	

11.	Vienādojuma	 01255 4 =−+++ xx 	atrisinājums	ir:

							A.	3	 	 B.	76	 	 C.	3	un	4	 D.	Tukša	kopa		 E.	

12.	Doti	vienādojumi:	1)	x(12–x)	=3(4x–3),		2)	
8
12

2
9

4
12 2 += x ,	3)	

3
61

3

2

−
+

=+
− y

y
y
y ,	4)	(2y–1)2+3=4(1–y).	No	tiem	viena	sakne	ir	vienādojumiem:

							A.	nevienam	 B.	3);	4)	 C.	2)	 	 D.	4)	 	 E.	

13.	Bikvadrātvienādojuma	36a4–13a2+1=0	saknes	ir:

       A. 
2
1;

3
1;

3
1;

2
1
−− 			B.	

2
2;

3
2;

3
2;

2
2
−− 		C.	

3
1;

12
3;

12
3;

3
1
−− 			 D.	

4
1;

9
1 		E.	

14.	Vienādojuma	
x

x 142 =+− 	atrisinājumu	skaits	ir:

							A.	1	 	 B.	2	 	 C.	3	 	 D.	nav	 	 E.	

15.	Vienādojuma	 1127 33 =−−+ xx 	saknes	ir:

							A.	74	un	1	 												B.	Tukša	kopa	 C.	–15;20	 D.	57	 	 E.	

16.	Vienādojuma	
a

a
x

x 11
+=+ ,	kur	a=/=0	un	ir	zināmais	lielums,	saknes	ir:

							A.	1	un	3	 	 B.	sakņu	nav	 C.	0	un	
a
aa 12 +− 			 D.			 	 E.	

17.	Vienādojumam	x2–x+k2=0	nav	reālu	sakņu,	ja	k	pieder:

       A. ( ) ( )+∞∪−−∞ ;5,05,0; 			 B.	(–1;1)	 C.	(–0,5;0,5)	 D.	 ( ) ( )+∞∪−−∞ ;11; 		E.	

18.	Divciparu	skaitli	 ab 	reizinot	ar	tā	ciparu	summu,	iegūst	517.	Šo	skaitli	raksturo	vienādojums:

Testu nodot līdz 23. novembrim skolotājam Normundam Zīvertam!


