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Pateicības vēstule fukšu rīkotājiem

	 Kad	 tu,	 jauni-
ņais,	 	 jau	 esi	 iejuties	
vidusskolas	 dzīvē	 un	
naivi	 domā,	 ka	 trakā-
kais	šī	jaunā	posma,	vi-
dusskolas,	 iesākšanā	 ir	
garām,	 ir	 laiks	 fukšiem.	
Pasākumam,	 kurš	 no-
drošina	vidusskolas	ve-
cāko	 klašu	 valdīšanas	
piramīdas	stabilu	pastavēšanu.
 

Bet, ja nopietni, kas ir fukši desmitajiem un kādi tie šķita vi-
ņiem šogad?
	 Manuprāt,	mēs,	visi	desmitie,	patiešām	varam	pateikties	par	
to,	ka	tieši	nulle	jēlas	olas	tika	tēmētas	uz	mums	un	bija	padomāts	
par	cita	veida,	radošāku,	fukšu	rīkošanu.

Ideja	meklēt	citus,	aizraujošākus	veidus,	kā	likt	jauna-
jiem	vidusskolēniem	,,izbaudīt’’	pāreju	uz	jauno	skolas	
posmu	 bez	 apmētāšanas	 un	 publiskas	 apkaunoša-
nas,	ir	diezgan	jauka,	un	mēs,	desmitie,	ar	prieku	tur-
pināsim	šādu	fukšu	rīkošanu,	kad	pienāks	mūsu	laiks.
Jāatzīst,	ka	hipiju	dienā	bijām	patīkami	pārsteigti	par	
patiešām	labo	ideju-	lēkšanu	ar	izpletni,	kā	arī	malači	
par	to,	ka	izdomājāt	tik	dažādus	veidus,	kā	mūs	satu-
vināt	burtiskā	nozīmē.

Vissatuvinošākie	brīži,	mūsuprāt,	bija	brīži	pirms,	pro-
ti,	kad	visi	centāmies	izdomāt,	ko	liksiet	darīt	šodien,	
un	visi	kopā	cerējām,	ka	tas	nebūs	pīļu	gājiens...
	 Galu	 galā	 tā	 bija	 jautra	 nedēļa	 un	mēs	 jums	
pateicamies	gan	par	to,	kas	mums	patika,	gan	par	to,	
kuras	mums	ļāva	mazliet	pabubināt.	

Lielum lielais paldies! 
Mīlošie desmitie

Videnīte

Vismīļākā daļa katrai dienai bija 
haotiska stāvēšana rindā bez tāda 

īsta iemesla. 
Visi kopā cerējām, ka tas nebūs 

pīļu gājiens...
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Korespondents 
Deniss	Demčenko

Annija Arone (11.b)

	 Sākās	viss	pagājušā	gada	Ēnu	die-
nā,	kad	ēnoju	Signi,	mākslas	grupas	”Ser-
de”	vadītāju,	un	viņa	man	daudz	izstāstīja.	
Tas	mani	ieintriģēja.	Mums	radās	labs	
kontakts,	un	viņa	piedāvāja	vasaras	laikā,	
kad	“Serdē”	būs	mākslinieki,	pastrādāt	par	
dažu	mākslinieku	asistenti.	
“Serde”	ir	2002.	gada	sākumā	dibināta	

mākslinieku	organizācija,	kuras	biedri	
darbojas	kā	mākslas	projektu	iniciatori	un	
arī	realizētāji.	Tās	mērķis	ir	veicināt	profe-
sionālās	mākslas	attīstību	Latvijā,	attīstot	
reģionālu	un	starptautisku	sadarbību	
starp	dažādu	nozaru	kultūras	un	mākslas	
organizācijām,	piedāvājot	reāli	funkcionē-
jošu	vidi	un	infrastruktūru	ārpus	ierastās	
centrālās	pilsētvides.	Lai	īstenotu	šo	mēr-
ķi,	2002.	gadā	tika	uzsākts	mākslinieku	
darbnīcu	centra	izveides	projekts	Aizputē.	
Pakāpeniski	tika	veidota	darbnīcu	mate-
riāli	tehniskā	bāze	darbam	ar	dažādiem	
materiāliem.	Kā	viena	no	prioritātēm	šajā	
centrā	ir	eksperimentālu	projektu	realizē-
šana,	piesaistot	dažādu	nozaru	mākslinie-
kus	un	speciālistus	kopīgai	radošai	sadar-

bībai.	Tā	nu	aprīlī	Signe	pateica,	ka	maijā	
būs	pirmie	mākslinieki,	un	pakāpeniski	
radās	kontakts	ar	jauniem	māksliniekiem	
un	jauni	darbiņi.	Ieguvums	no	tā	visa	ir	
tas,	ka	man	ir	ļoti	liela	pieredze,	kā	uzsākt	
sarunas	un	veidot	kontaktu	ar	pilnīgiem	
svešiniekiem.	Protams,	arī	dažādu	jauna	
mākslas	veidu	apgūšana.	No	sākuma	
varbūt	mazliet	traucēja	fakts,	ka	visi	tie,	
ar	kuriem	es	strādāju,	ir	īsti	mākslinieki,	
kuri	ar	savu	darbu	apceļo	pasauli	un	dara	
to		nopietni,	bet	es	esmu	tikai	skolniece	
brīvprātīgajā	darbā.	Valodas	barjeru	es	
īsti	nejutu,	tādēļ	tas	man	grūtības	nesagā-
dāja.

Helga Gansone (10.a)

Alise Zaremba (10.a)

Es	strādāju	kafejnīcā	“Dar-
bnīca”	par	oficianti.	Tiku	tur	
strādāt,	jo	“Darbnīcā”	strādā	
mans	radinieks	un	viņš	mani	
tur	iekārtoja.	Mans	darba	laiks	
bija	no	plkst	11:00	līdz	17:00.	
Tas	tomēr	nav	divas	vai	trīs	
stundas,	bet	sešas	stundas	
uz	kājām.	Ieguvums	ir	tāds,	
ka	saprotu	naudas	vērtību	un	
zinu,	cik	grūti	ir	nopelnīt	naudu.	
Kā	arī	jauna	pieredze,	protams.	
Grūtais	bija	tas,	ka		grūti	visu	
dienu	nostrādāt,	jo	man	darbs	visu	laiku	bija	uz	kājām.	Grūti	bija	arī	tas,	ka	bija	jāatceļ	
daudz	ieplānotā,	jo	bija	darbs,	bet,	ja	vēlies	nopelnīt	un	tas	ir	vasaras	brīvlaiks,	tad	ir	
jāatsakās	no	daudz	lietām,	ko	esi	saplānojis	savā	vasaras	brīvlaikā.

No ēnu dienām līdz reālam darbam
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	 Saule,	jūra	un		nesteidzīga	atpūta,	izbaudot	laiskās	vasaras	dienas.	Ideāls	brīvlaiks,	vai	ne	tā?	Kurš	gan	nesapņo	par	šādi	pavadītiem	
trim	vasaras	mēnešiem.	Bet	ir	arī	tādi	skolēni,	kuri	vasaras	brīvlaiku	izmanto	lietderīgi	un	vēlās	nopelnīt	nedaudz	naudas.	Manuprāt,	tā	ir	lie-
liska	sajūta,	turēt	rokās	paša	sūri	nopelnīto	naudu.	Arī	daži	mūsu	skolas	skolēni	neturēja	plinti	krūmos	un	izmantoja	izdevību	nopelnīt,	tādēļ	
šajā	rakstā	būs	trīs	iedvesmas	stāsti	no		pilnīgi	atšķirīgiem	cilvēkiem,	no	kuriem	(cerams)	gūsiet	kādu	motivāciju	nākamā	gada	vasarai.	

	 Tātad	aizbraucu	uz	Angliju,	lai	atrastu	
darbiņu		vasaras	periodam.	Sākumā	negāja	
gluži	spīdoši.	Tā	kā	man	līdz	pilngadībai	pie-
trūkst	vēl	viens	gads,	tad	tas	sarežģīja	darba	
meklējumus	oficiālā	ceļā.	Biju	jau	izskatījusi	
vairākus	darba	piedāvājumus,	bet	ne	uz	vienu	
man	neatbildēja.	Tā	nu	vienu	vakaru	pārska-
tīju	Facebook,	un	tur	uzpeldēja	sludinājums,	
kad	meklē	auklīti	diviem	maziem	rakariem-dvī-
nīšiem.	Domāju,	kāpēc	gan	nepamēģināt?	
Pieredze	darboties	ar	bērniem	ir,	tad	nu	
saņēmos,	uzrakstīju	vēstuli.	Saņēmu	pozitīvu	
atbildi	un	jau	nākamajā	dienā	braucu	iepazī-
ties.

Ieguvumi?	Jauni	draugi,	vērtīgi	kontakti,	jauna	
pieredze.Viennozīmīgi	ieguvums	ir	pavadī-
tais	laiks	tur	kopā	ar	burvīgo	ģimeni,	jo	biju	
kopā	ar	viņiem	diendienā,	ļoti	daudz	pozitīvu	
emociju.	Vēl	joprojām	uzturam	kontaktus,	
sazināmies.	Esam	visi	viens	otram	pieķērušies	
un	uz	atvadām	bija	grūti	šķirties,	bet	viennozī-
mīgi	braukšu	ciemos.	Par	peļņu	man	būs	grūti	
atbildēt,	jo	pati	nemaz	nezinu.	Kā	jau	zināms,	
Anglijā	alga	tiek	izmaksāta	katru	nedēļu,	nu	un	
tad	jau	tā	naudiņa	arī	aizpeld,	pašai	nezinot,	
kur.
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Iepazīsties, mūsu prezidents!
Septembris	ir		darbīgs	un	notikumu	pilns	mēnesis	visiem	–	gan	skolēniem,	gan	skolotājiem,	bet	īpaši	sa-

springta	gaisotne	valda	Skolēnu	Padomē.	Un	tas	ir	pašsaprotami,	jo…	JĀIEVĒL	VIDUSSKOLAS	PREZIDENTS!	Šo-
gad	DALP	5.vidusskolā	šo	pienākumu	pildīs	Aksels Rūdolfs Šķuburs	(12A).		Lūk,	neliela	intervija	ar	jauno	skolas	

prezidentu,	lai	nedaudz	uzzinātu	par	viņa	personību	un	iepazītos	ar	turpmākajiem	plāniem	skolas	labklājības	veicināšanai.

Kā jūties, uzzinot, ka turpmāko gadu pildīsi skolas prezidenta 
pienākumus? 
	 Protams,	esmu	priecīgs	par	to,	ka	tiku	ievēlēts,	bet	tajā	pašā	
laikā	saprotu,	ka	arī	atbildība	ir	daudz	lielāka,	jo	vairs	neesmu	tikai	
daļa	no	komandas,	bet	man	ir	jāvada	šī	komanda.	Būs	jāuzņemas	
vairāk	pienākumu	un	atbildība	darba	organizēšanā.	

Kāpēc tev bija svarīgi kļūt par prezidentu?
	 Mans	galvenais	mērķis	kļūt	par	prezidentu	bija,	lai	mūsu	
skolas	Skolēnu	Padome	šogad	iegūtu	Zelta	Spuldzi.	Tā	ir	balva,	ko	
piesķir	labākajai	Liepājas	skolu	Skolēnu	Padomei.	Pagājušajā	gadā	
mēs	palikām	otrie,	un	es	sev	apsolīju,	ka		kļūšu	par	skolas	prezi-
dentu	un	nākamgad	mēs	uzvarēsim.	Tātad	būtībā	mans	mērķis	ir,	
lai	mūsu	skolas	pašpārvalde	kļūtu	par	labāko	skolēnu	pašpārvaldi	
Liepājā.

Kādi, tavuprāt, ir skolas prezidenta pienākumi? 
	 Manuprāt,	galvenie	skolas	prezidenta	pienākumi	ir	organi-
zēt	ārpusstundu	darbu	un	kontrolēt,	lai	jebkādi	ārpusstundu	pasā-
kumi	notiktu	pēc	plāna.	Respektīvi,	ir	jāmāk	jebkurai	situācijai	atrast	
risinājumu	arī	tad,	ja	rodas	ķibele.

Ar ko tu pats nodarbojies ārpus skolas? Kādi ir tavi hobiji? 
	 Es	dziedu	korī	un	nodarbojos	ar	vindsērfingu.	Nevar	teikt,	ka	to	
daru	profesionāli,	bet	tas	arī	nav	nenopietni.	Ar	kori	studijā	iedziedāsim	
Tomasa	Kleina	dziesmu,	kas	ir	arī	Liepājas	BJC	himna.	Piedalos	vindsēr-
finga	sacensībās,	bet	tas	ir	tikai	kā	hobijs.

Pastāsti par kādu piedzīvojumu, kas palicis spilgti atmiņā saistībā ar 
skolu vai tavu klasi! 
	 Pagājušajā	mācību	gadā	ar	klasesbiedru	Tomu	angļu	valodas	
kabinetā	pamanījām,	ka	uz	palodzes	puķu	podā	aug	kaktuss	un	no	tā	
tek	ārā	sula.	Iešāvās	galvā	smieklīga	doma	pagaršot	katram	pa	pilienam	
šo	sulu.	Mācījāmies	11.klasē,	tātad	it	kā	jau	pieauguši	cilvēki,	nezinu,	kā	
man	varēja	rasties	tik	bērnišķīga	ideja.	Pagaršojām,	un	sāka	degt	visa	
mute.	Turpmāko	dienu	nejutu	pilnīgi	nekādas	garšas,	visu	laiku	bija	de-
dzinoša	sajūta	mutē.	Tās	pašas	dienas	vakarā	domāju	piezvanīt	Tomam	
un	pajautāt,	vai	viņam	ir	tāpat,	bet	tieši	tajā	brīdī,	kad	grasījos	zvanīt,	
man	no	Toma	atnāca	SMS	ar	tekstu:	“Vecīt,	kā	tu	domā,	nevajag	ātros	
izsaukt?”	
Tai	pašā	gadā	ar	skolas	direktori	aizbraucām	uz	Turciju,	un	es	viņai	
izstāstīju	par	šo	atgadījumu.	Direktore	teica,	ka	šie	kaktusi	ir	indīgi.	Labi,	
ka	mūsu	muļķīgā	ideja	beidzās	tikai	ar	degošu	sajūtu	mutē.

Kāda mūzika tev patīk? Vai tev ir kāda mīļākā mūzikas grupa vai izpil-
dītājs? 
	 Mana	mūzikas	gaume	ir	atkarīga	no	garastāvokļa.	Man	nekad	tā	
nav	bijis,	ka	klausos	tikai	vienu	grupu	vai	kādu	noteiktu	mūzikas	žanru.	

Korespondente 
Ieva	Liekmane

Kādi ir tavi nākotnes plāni? Ko darīsi pēc vidussko-
las absolvēšanas?
	 Neesmu	vēl	līdz	galam	izdomājis,	kur,	bet	
zinu,	ka	vēlos	studēt	ārpus	Latvijas.	Ne	tāpēc,	ka	vē-

los	aizbraukt	prom	no	Latvijas,	
bet	tāpēc,	ka	gribu	perfekti	ie-
mācīties	angļu	valodu.	Gribētu	
studēt	tādā	vietā,	kur	mācības	
notiek	angliski.	Kad	pabeigšu	
studijas,	protams,	atgriezī-

šos	Latvijā	un	centīšos	uzsākt	savu	biznesu.	Pašlaik	
domāju	studēt	ūdens	menedžmentu,	bet	tas	vēl	nav	
simtprocentīgs	lēmums.	

Kāds ir tavs dzīves moto, un ko tu novēlētu saviem 
skolas biedriem jaunajā mācību gadā?
	 Es	dzīvoju	ar	domu,	ka	neko	nesasniegsi,	ja	
neko	nedarīsi.
Manuprāt,	diezgan	liela	problēma	mūsdienu	jaunie-
šiem	ir	pašapziņas	trūkums.	Viņi	vērtē	sevi	zemāk,	
nekā	patiesībā	ir,	un	tas	ir	diezgan	skumji.	Tāpēc	arī	
saviem	skolas	biedriem	novēlu	vienmēr	tiekties	uz	
savu	mērķi,	pat	tad,	ja	tas	brīžiem	šķiet	nesasnie-
dzams.	Nebaidieties	izvirzīt	augstus	mērķus!	Jo,	ja	
jūsu	mērķi	būs	pārāk	zemi,	tad,	tos	sasniedzot,	vairs	
nebūs,	uz	ko	tiekties,	respektīvi,	nebūs	stimuls	turpi-
nāt	attīstīties.	

Diezgan liela problēma 
mūsdienu jauniešiem ir 

pašapziņas trūkums.
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Vasaras nedēļa Turcijā
 Vasaras brīvlaikā no 20. līdz 30. jūnijam trīs 12. klases skolēni kopā ar skolas direktori Intu Korņējevu piedalījās 
Erasmus+ programmā HEALTHY LIFESTYLE Turcijā. Vērsos pie mūsu skolas programmas dalībniekiem, lai noskaidrotu, 
kāds bija šis apmaiņas brauciens.

Marta Grīsle, 12B

Kā Tu pieteicies šim apmaiņas projek-
tam?
	 Šo	projektu	piedāvāja	mans	 kla-
ses	audzinātājs	Agnis	Timermanis	kā	īpa-
šu	balvu,	jo	visus	šos	gadus,	kopš	mācos	
5.	vidusskolā,	aktīvi	piedalos	dažādos	pa-
sākumos	un	sporta	sacensības.

Kāds bija šī apmaiņas brauciena mēr-
ķis? 

	 Apmaiņas	 programmas	 mērķis	
bija	iepazīstināt	jauniešus	ar	veselīgu	dzī-
vesveidu,	sportiskām	aktivitātēm,	pareizu	
ēšanu,	kā	arī	“ice	breaking”	starp	dažādu	
valstu	 pārstāvjiem,	 stereotipu	 laušana	
un	iepazīšanās	ar	citu	tautu	kultūru.	Ko-
pumā	 projektā	 bija	 septiņu	 valstu	 pār-
stāvji	 (mēs	
–	latvieši,	vā-
cieši,	 angļi,	
po r t ugā ļ i ,	
turki,	itāļi	un	
spāņi),	 kuri	
iepazīstināja	 ar	 savu	 kultūru	 un	 dzīves-
veidu.	

Lūdzu, īsumā pastāsti par šo apmaiņas 
braucienu!
	 Divas	 dienas	 mēs	 pavadījām	
Stambulā,	 kur	 dzīvojām	 pašā	 pilsētas	

sirdī	viesnīcā,	un	pārējās	8	dienas	pava-
dījām	piejūras	pilsētiņā	Inkumā,	kur	bijā	
apmetušies	burvīgās	kempinga	tipa	mā-
jiņās	ar	nosaukumu	Inkum	Terrace.	
	 Stambulā	 apskatījām	 Topkapi	
pili,	braucām	pa	Bosfora	šaurumu	ar	ku-
ģīti,	kā	arī	apmeklējām	Zilo	mošeju,	kas	
ir	viens	no	islāma	ticības	lielākajiem	sim-
boliem.	Pats	projekts	galvenokārt	notika	
Inkumā	un	Bartinā.	Mūs	iepazīstināja	ar	
turku	sporta	spēlēm,	dejām,	ēdienu,	bija	
arī	dažādas	lekcijas	veselīga	dzīvesveida	
popularizēšanas	ietvaros.	Vakarus	pava-
dījām,	 iepazīstot	 citu	 valstu	 kultūru	gan	
pļāpājot	ar	citiem	projekta	dalībniekiem,	
gan	prezentācijās	par	dalībnieku	valstīm.	
Visi	projekta	dalībnieki	bija	 ļoti	atsaucīgi	
un	draudzīgi,	pat	pēdējā	dienā	bija	grūti	
šķirties,	 jo	piedzīvotie	 iespaidi	bija	 vien-
reizīgi.	

Kāds ir Tavs viedoklis par apmaiņas 
braucieniem? Kādēļ tie ir nepieciešami?
	 Man	šī	bija	lieliska	pieredze.	Iesa-
ku	visiem	izmantot	skolā	piedāvātos	ap-
maiņas	braucienus,	jo	tas	attīsta	gan	ko-

munikāciju,	gan	
sabiedriskumu.	
Ir	 svarīgi	 lauzt		
stereotipus par 
intravertajiem	
Baltijas	 valstu	

iedzīvotājiem	un	parādīt,	cik	īstenībā	for-
ši	cilvēki	dzīvo	tai	mazajā	valstī	pie	Balti-
jas	jūras.	Man	vēl	aizvien	ir	saglabājušies	
kontakti	ar	dažādu	valstu	pārstāvjiem,	un	
ir	forši	apzināties,	ja	es	kādreiz	aizbrauk-
šu	uz	Itāliju,	Spāniju,	Turciju,	man	būs	cil-
vēki,	kam	zvanīt!	

Aksels Rūdolfs Škuburs, 12B

Kā Tu pieteicies šim apmaiņas projektam?
	 Apmaiņas	projektā	uz	Turciju	man	piedāvāja	
braukt	skolas	direktore.	Pieņemu,	ka	arī	darbošanās	
Skolēnu	Padomē	bija	kā	pluss,	 lai	es	varētu	piedalī-
ties	apmaiņas	programmā.
	 Šis	man	bija	pirmais	apmaiņas	brauciens,	tā-
pēc	nav	īsti	ar	ko	salīdzināt,	taču	uzskatu,	ka	tas	bija	
noorganizēts	perfekti.	

	 Mūsu	 ikdiena	 sastāvēja	 no	 dažādām	 sporta	
aktivitātēm,	 tostarp,	 futbols,	 volejbols,	 badmintons.	
Bija	 arī	 daudz	 netradicionālākas	 aktivitātes,	 piemē-
ram,	turku	tautas	dejas.	Katra	diena	beidzās	ar	pel-
di	Melnajā	jūrā.	Vienu	reizi	sanāca	peldēties	kopā	ar	
delfīniem,	kuri	lēca	ārā	no	ūdens	aptuveni	60	metru	
attālumā	no	mums!	

			 Divas	dienas	bijām	arī	Turcijas	galvaspilsētā,	
kas	uzcelta	uz	septiņiem	pakalniem	un	atrodas	divos	
pasaules	kontinentos!	Puse	Stambulas	atrodas	Eiro-
pā,	otra	puse	–	Āzijā.	Mums	bija	tā	laime	pabūt	abos	
kontinentos.	Stambulā	apskatījām	dažādas	mošejas,	
daudzās	bijām	arī	iekšā,	tajā	skaitā	arī	vislielākajā	un	
greznākajā	–	Zilajā	mošejā.	 	Apmeklējām	arī	Topka-
pi	pili	-	lielāko	un	senāko	pili	visā	pasaulē!	Apmeklē-
jām	vēl	daudz	un	dažādus	kultūras	pieminekļus,	kuri	
manī	izraisīja	diezgan	pamatīgu	kultūršoku.	Pēc	visa	
piedzīvotā	es	varu	teikt	droši,	ka	kādreiz	atgriezīšos	
Turcijā.	

Ir	forši	apzināties,	ja	es	
kādreiz	aizbraukšu	uz	Itā-
liju,	Spāniju,	Turciju,	man	
būs	cilvēki,	kam	zvanīt!

Korespondente 
Diāna	Urbāne
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Kā Tu nokļuvi projektā? Kas palicis atmiņā?
	 Nevarētu	gluži	teikt,	ka	es	pats	pieteicos,	man	piedāvāja	piedalīties	šajā	
projektā	klases	audzinātājs-	nevarēju	no	tādas	iespējas	atteikties!

	 Projekts	bija	ļoti	interesants	man,	jo	pirms	tam	nekad	nebiju	bijis	Turcijā.	
Patika	tas,	ka	bija	iespēja	iepazīt	pavisam	citādāku	kultūru	un,	protams,	vēl	bija	
laba	iespēja	kontaktēties	ar	ārvalstu	jauniešiem	no	vairākām	valstīm.	Nebija	it	kā	
nekā	tāda,	kas	nepatiktu.	Emocijas	visas	tās	labākās,	uzņēma	mūs	projektā	ļoti	
draudzīgi.	Projektā	bija	dažādas	sporta	aktivitātes,	no	rītiem	bija	katras	valsts	
veidota	iesildīšanās	jeb	rīta	rosme,	tad	pa	dienu	bija	dažādas	sporta	aktivitātes,	
spēles,	velobraucieni,	pārgājieni	utt.

Kādas jaunas lietas, tradīcijas, atšķirības starp kultūrām iepazini? Kādi Tev likās 
šie cilvēki no citām valstīm? 
	 Paši	turku	cilvēki	ir	pavisam	citādāki		nekā	eiropieši,	arī	kultūra,	ēdieni	un	
viss	pārējais	ir	pavisam	citādāks	nekā	pie	mums.	Cilvēki	no	citām	valstīm	bija	ļoti	
draudzīgi.	Latvietis	ir	diezgan	piezemēts	pēc	savas	būtības,	taču	ārzemnieki	nāca	
jau	uzreiz	iepazīties,	runāties	un	iedraudzēties.	Visi	gribēja	iepazīstināt	ar	savu	
kultūru	un	valsti.

Kādi ir Tavi ieguvumi no šī apmaiņas projekta?
	 Noteikti	angļu	valodas	prasmes	uzlabošanās.	Sākumā	man	bija	šaubas,	kā	
es	sarunāšos	ar	citiem	ārzemju	jauniešiem	sakarā	ar	to,		ka	angļu	valoda	nav	mana	
stiprā	puse,	taču	jau	projekta	beigās	varēju	brīvi	saprasties	angļu	valodā.

Kādas jaunas lietas, tradīcijas, atšķirības starp 
kultūrām iepazini? Kādi tev likās šie cilvēki no 
citām valstīm? 
	 Kopumā	uz	projektu	bija	ieradušies	
jaunieši	no	7	pasaules	valstīm.	Jau	pirmajā	dienā	
visi	sadraudzējāmies	un	iepazīstinājām	viens	
otru	ar	valsti,	kuru	pārstāvam.	Pirms	šī	projekta	
man	nebija	bijusi	pilnīgi	nekāda	saskarsme	ar	
turku	kultūru,	tāpēc	turku	mentalitāte	man	bija	
visneiepazītākā.	Atšķirība	starp	latviešu	un	turku	
kultūrām	ir	neaprakstāmi	liela.	Tas	lielā	mērā	ir	
saistīts	ar	to,	ka	gandrīz	visi	turki	ir	musulmaņi,	
savukārt	Latvijā	dominējošā	reliģija	ir	kristietība.

	 Kopumā	turki	kā	tauta	uz	mani	atstāja	
ļoti	labu	iespaidu.	Protams,	netrūkst	cilvēku,	kuri	
mēģina	iedzīvoties	uz	tūristu	rēķina,	taču	cilvēki,	
ar	kuriem	man	bija	saskarsme	Turcijā,	bija	ļoti	
laipna.	Visur	mūs	sagaidīja	ar	smaidu	sejā	un	ļoti	
pieklājīgi	apjautājās	par	mūsu	valsti	un	kultūru.	

	 Es	uzskatu,	ka	apmaiņas	braucieni	ir	
izcila	pieredze.	Manā	gadījumā	es	ieguvu	ļoti	
daudz	jaunu	zināšanu	par	dažādu	valstu	kul-
tūru,	iepazinu	jaunus	draugus,	kurus	jau	tagad	
nebaidos	saukt	par	draugiem	uz	mūžu,	jo	mēs	
vēl	joprojām	kontaktējamies,	izmantojot	sociālos	
tīklus.	Arī	manas	angļu	valodas	zināšanas	strauji	
pieauga. 
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Tests ķīmijā

1. Cik liela masa silīcijskābes satur 24,08x1022 atomu 
skābekļa?
	 •	24,4	g;
	 •	10,4	g;
	 •	104	g;
	 •	1,04	g.

2. Cilvēks dienā uzņem aptuveni 3 litrus ūdens. Aprē-
ķiniet, cik molekulu ūdens cilvēks uzņem vienā dienā!
 • 1019;
 • 1020;
 • 1027;
 • 1030.

3. Vienu molu nātrija sulfāta izšķīdināja 20 molos 
ūdens. Aprēķiniet sāls masas daļu (%) iegūtajā šķīdu-
mā!
	 •	28,29%;
	 •	30,10%;
	 •	14,	50%;
	 •	3,01%.

4. 3% borskābes šķīdumu ūdenī lieto acu skalošanai. 
Cik gramu borskābes un cik gramu ūdens nepiecie-
šams, lai pagatavotu 50 gramus šāda šķīduma?
	 •	1,5	g,	50,0	g;
	 •	3	g,	47	g;
	 •	1,5	g,	48,5	g;
	 •	2	g,	48	g.

5. Cik gramus sēra satur 300 g 18% sērskābes šķīdu-
ma?
	 •	18	g;
	 •	180,	3	g;
	 •	294,23	g;
	 •	17,63	g.

6. Cik gramu kālija permanganāta KMnO4 jāņem, lai, 
to karsējot, varētu iegūt 16 g skābekļa?
	 •	160	g;
	 •	200	g;
	 •	158	g;
	 •	167	g.

7. Izkarsējot 15,4 g kalcija bromīda kristālhidrāta, tā 
masa samazinās par 5,4 g. Nosakiet kristālhidrāta 
formulu!
•	 CaBr2x6H2O;
•	 CaBr2x5H2O;
•	 CaBr2x4H2O;
•	 CaBr2x7H2O.

8. Atrodiet gāzveida organiskā savienojuma ķīmisko 
formulu, ja zināms, ka sadegot tā vienam gramam, 
rodas 1,6 l oglekļa(IV)oksīda un 1,286 g ūdens, bet tā 
blīvums pret ūdens tvaiku ir 3,11!
	 •	C4H6;
	 •	C4H4;
	 •	C4H10;
	 •	C4H8.

9. Karsējot 100 g kālija nitrāta, tā masa samazinājās 
par 89,7 g. Aprēķiniet kālija nitrāta masas daļu (%) 
iegūtajā atlikumā pēc karsēšanas!
	 •	39	%;
	 •	89,7	%;
	 •	40	%;
	 •	8.97%.

10. No 200 t fosforīta ieguva 72,83 t ortofosforskābes. 
Tas ir 90 % no teorētiski iespējamā iznākuma. Aprēķi-
niet kalcija ortofosfāta masas daļu procentos fosforī-
tā!
	 •	32	%;
	 •	3,2%;
	 •	64	%;
	 •	6,4%.
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