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	 14.	 februārī	 jeb	
Valentīna	 dienā	 tiek	
svinēta	visu	mīlētāju	die-
na.	 Diena	 ir	 nosaukta	
par	 godu	 Valentīnam,	

mīlētāju	 aizbildnim	 un	
vienam	no	trim	svētajiem,	
kuri	 14.	 februārī	 mira	
mocekļa	 nāvē.	 Bet	 kā	
tad	īsti	radās	šie	svētki?

	 Leģenda	vēstī,	ka	diena	nosaukta	pries-
tera,	 svētā	 Valentīna	 vārdā,	 kurš	 3.	 gadsimtā	
dzīvoja	 Romā.	 Valentīna	 dienas	 rašanās	
vēsture,	 tāpat	 arī	 ziņas	 par	 Svēto	 Valentīnu,	
ir	 visai	 neskaidras	 un	 neprecīzas.	 Leģendas	
ir	daudz	un	dažādas,	 taču	 viens	 ir	 zināms,	 šī	
diena	 apvieno	 Senās	 Romas	 un	 arī	 kristīgās	
pasaules	 tradīcijas.	 Viena	 no	 zināmākajām	
leģendām	 vēsta,	 ka	 Valentīns	 esot	 bijis	
Senās	 Romas	 priesteris.	 Imperators	 Klau-
dijs	 II	 (3.gs.m.ē.)	 nonāca	 pie	 secinājuma,	 ka	
neprecēti	vīrieši	ir	labāki	karotāji,	nekā	tie,	kam	
ir	sieva	un	ģimene.	Tādēļ	viņš	aizliedza	jauniem	
un	neprecētiem	vīriešiem	precēties.	Savukārt,	
Priesteris	 Valentīns,	 kas	 saprata	 šī	 lēmuma	
netaisnīgumu,	nepakļāvās	 Imperatora	pavēlei	
un	 turpināja	 slepus	 salaulāt	 mīlniekus.	 Kad	
Valentīna	pārkāpumu	atklāja,	Klaudijs	piesprie-
da	viņam	nāvessodu,	kas	tika	izpildīts	270.	gada	
14.	 februārī.Viedokļi	 par	 to,	 kāpēc	 Valentīna	
diena	 jāsvin	 tieši	 14.	 februārī,	 dalās.	 Vieni	
vēstnieki	apgalvo,	ka	tas	saistīts	ar	nāvessoda	
izpildes	dienu,	citi	apgalvo,	ka	kristīgā	baznīca	
savulaik	nolēmuši	šos	svētkus	pasludināt	tieši	
februārī,	 tā	 mēģinot	 piešķirt	 kristīgu	 garu	
pagāniskajam	Lupercalia	 festivālam.	Viens	no	
Valentīna	dienas	simboliem	ir	sarkanas	rozes,	
kuras	pēc	kādas	senas	leģendas	parādījās	pa-
teicoties	 grieķu	mīlestības	 dievietei	 Afrodītei.	
Leģenda	 vēsta,	 ka	 viņa,	 steidzoties	 pie	 sava	
iemīļotā	Adonīsa,	uzkāpa	uz	balta	rožu	krūma,	
tieši	 ērkšķos.	 Afrodītes	 asinis	 pārvērtušas	
baltās	rozes	sarkanās.

	 Pastāv	 ticējums,	 ka	 Valentīna	 dienā,	
nopūšot	 noziedējušas	 pienenes	 pūkas	 un	
pēc	tam	saskaitot	nenopūstās,	var	uzzināt,	cik	
bērnu	būs	dzīves	laikā.

Jaunais	mācību	semestris	jau	rit	pilnā	sparā.	Pavadīta	Valentīna	diena,	varam	gatavoties	nākamajiem	svētkiem.	

Nepavisam	aiz	kalniem	nav	skolēnu	brīvlaiks.			Avīze	”	Videnīte”	turpina	sekot	līdzi	jauniem	vidusskolas	notikumiem	

un	pasākumiem.	
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	 Dažās	 valstīs	 jauna	 sieviete	
kā	dāvanu	no	vīrieša	Valentīndienā	
var	 saņemt	 kādu	 apģērba	 gabalu.	
Pastāv	 ticējums:	 ja	 viņa	 patur	 šo	
dāvanu,	 tad	 vēlāk	 apprecēsies	 ar	
tās	dāvinātāju.

	 Dažās	 valstīs	 tic,	 ka	 nākamo	
bērnu	skaitu	var	uzzināt	arī	 tad,	 ja	

Valentīna	dienā	pārgriež	uz	pusēm	
ābolu	un	saskaita,	cik	tajā	sēkliņu.

	 Agrāk	 ļaudis	 ticēja:	 ja	 sievie-
te	 Valentīna	 dienā	 redz	 pār	 gal-
vu	 pārlidojam	 sarkankrūtīti,	 viņa	
apprecēsies	ar	jūrnieku.	Ja	redz	zvir-
buli,	 tad	apprecēsies	ar	nabadzīgu	
vīru	 un	 būs	 ļoti	 laimīga.	 Savukārt,	

ja	 sieviete	Valentīna	dienā	 ierauga	
zelta	monētu,	 viņa	 apprecēsies	 ar	
miljonāru.

	 Informācijai	 izmantoti	
materiāli	no	interneta	portāla	Epa-
domi.lv

Korespondents: Kārlis Garoza

 Ko par Valentīna 
dienu domā skolas 
    pārītis?

 Džeina Romanova: 
	 „Šogad	 Valentīna	 dienu	
pavadījām	 savādāk,	 jo	 abi	 bijām	
apslimuši,	bet	tas	neaizkavēja	mūs	
satikt	vienam	otru	uz	mazu	brītiņu,	
lai	apbērtu	viens	otru	ar	mīlestību.	
Sarīkojām	paši	 savu	Valentīna	die-
nu	 piektdienā,	 kad	 kafejnīcas	 nav	
tik	 pārpilnas	 ar	 cilvēkiem	 un	 nav	

jāuztraucas	 par	 to,	 ka	 nākamajā	
dienā	 ir	 skola.	 Šajā	 dienā	 ar	
dāvanām	 īpaši	 neaizraujamies,	 jo	
svarīgāk,	 mūsuprāt,	 ir	 pavadītais	
laiks	 kopā.	 Protams,	 bez	 ziediem	
un	 šokolādes	 neiztikt!	 Neuzska-
tu,	ka	tieši	šai	dienā	visiem	pāriem	
obligāti	 ir	 jāsatiekas,	 jāapdāvina	
vienam	otrs	un	jāizrāda,	cik	nu	ļoti	

viens	 otru	 mīl.	 Viens	 otru	 varam	
mīlēt	arī	visas	pārējās	dienas	gadā!	
Valentīna	 diena	 ir	 tikai	 vēl	 viens	
lielisks	 iemesls,	 lai	 pavadītu	 dienu	
ar	 otru	 pusīti	 nedaudz	 savādākā	
gaisotnē.”

 Korespondenti: 
Endijs Butāns un Rūdolfs Valdmanis

	 Daudziem	no	mums	Valentīna	die-
na	ir	mīlestības	un	apdāvināšanas	die-
na,	kur	katrs	apdāvina	savu	otro	pusīti	
vai	palutina	pats	sevi,	taču	citiem	šķiet,	
kā	tā	ir	tikai	parasta	diena.	

	 Mēs	 vērsāmies	 pie	 mūsu	 skolas,	
mūsuprāt,	 pieredzējušākā	 pārīša,	 lai	
uzzinātu,	kā	viņi	pavadīja	šo	mīlestības	
pilno	dienu.

Aigars Kārkliņš - 2005.gada absolvents

 Kas bija Jūsu vidusskolas kla-
ses audzinātāja? Varbūt atcera-
ties, kāda bija Jūsu toreizējā klase?
	 Tajā	 laikā,	 šķiet,	 bija	 tā,	 ka	
visi	 jaunieši,	 kuri	 nāca	 no	 “lau-
kiem”	mācīties	uz	DALP	5.vidussko-
lu,	 pavisam	 automātiski	 nonāca	
“C”	 klasē	 (tajā	 laikā	 bija	 A,	 B,	 C,	 D,	

E	 paralēlklases).	 Tā	 kā	 esmu	 no	
Vecpils	 (Durbes	 novads),	 šādus	
nostāstus	 biju	 dzirdējis	 un	 biju	
pilnīgi	 pārliecināts,	 ka	 mācīšos	 “C”	
klasē	 un	 mana	 klases	 audzinātāja	
būs	 Dace	 Smāģe.	 Ar	 šādu	 lauku	
džeka	 pārliecību	 arī	 neapšaubāmi	
1.septembrī	pa	taisno	devos	uz	“C”	

klases	telpu	pie	skolotājas	Smāģes.	
Mēs	 bijām	 trīs	 čaļi	 no	Durbes	 pu-
ses,	kuriem	likās,	ka	tagad	visus	trīs	
gadus	 veidosim	 savu	 musketieru	
savienību	“C”	klasē.	Šķiet	,	nepagāja	
pat	 5	 minūtes,	 kad	 klases	 durvis	
atvērās	un	tā	laika	mācību	pārzine	
Alda	Mičule	uzsauca:	“Kārkliņ,	Spēka,
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lūdzu,	 nāciet	 man	 līdzi!”.	
Pirmajā	 mirklī	 likās	 –ko	
esmu	 paspējis	 sastrādāt?	
Viss	 bija	 pavisam	 vienkārši	
–	 tā	 kā	 mēs	 ar	 Ingu	 bijām	
labi	nostartējuši	pamatsko-
las	matemātikas	eksāmenā,	
mūs	 nolēma	 pārcelt	 uz	
“B”	 klasi,	 kurai	 tajā	 laikā	
bija	 matemātikas	 novir-
ziens.	 Sākotnēji,	 protams,	
traģēdija	 un	 pārdzīvojumi,	
jo	 trijotne	 tika	 šķirta,	 bet	
es	 pilnīgi	 noteikti	 varu	 ap-
galvot,	 ka	 tas	 bija	 labākais	
iespējamais	starta	scenārijs	
DALP	 5.vidusskolā,	 jo	
nonācu	 perfektā,	 ar	
spilgtām	 personībām	 un	
interesantiem	 raksturiem	
piesātinātā	 kolektīvā,	 kura	
virsvadību	 bija	 uzņēmusies	
skolotāja	 Ludmila	 Semjonova.	 Ap-
tuveni	tā	sākās	trīs	visbezrūpīgākie,	
interesantākie,	atmiņām	bagātākie,	
nostalģiskākie	 un	 nenoliedzami	
jautrākie	gadi	manā	 izglītības	 ceļā.	
Klase…	 Ja	 tagad	 jāsaka	 –	 labāku	
nevarētu	 vēlēties!	 Mēs	 bijām	 vie-
nots,	aktīvs	un	ambiciozs	kolektīvs.

 Kurš priekšmets Jums skolas 
laikā visvairāk nepatika vai pat 
likās nevajadzīgs? Kāpēc?
	 Vācu	valoda	ir	stabili	šī	anti-to-
pa	pirmajā	vietā.	Es	neteiktu,	ka	man	
tā	likās	nevajadzīga,	bet	man	tā	reāli	
nepatika.	Bet	tikai	tāpēc,	ka	man	tā	
gluži	 vienkārši	 “nepieleca”.	 Nu	 ne-
pieleca	un	viss!	Pamatskolā	mācījos	
angļu	 valodu,	 tāpēc	 vidusskolā	 šo	
priekšmetu	 apgūt	 sāku	 precīzi	 no	
apaļas	 nulles.	 5.vidusskolas	 vācu	
valodas	tradīcijas	jau	tajā	laikā	bijā	
ļoti	izslavētas,	jo	daudzi	sabiedrībā	
cienījami	absolventi	bija	gājuši	cau-
ri	šīs	skolas	prestižajai	vācu	valodas	
sistēmai	un	skola	ar	to	lepojās.	Lai	

vai	 kā	 man	 būtu	 gribējies	 sniegt	
kādu	gavilējošu	artavu	šīs	sistēmas	
prestiža	spodrināšanā,	tajā	laikā	tā	
priekš	manis	bija	neiespējamā	mi-
sija.	 Vienīgais,	 kas	man	 izdevās	 ar	
maksimālu	 jaudu,	 bija	 skolotājas	
Ārijas	 Ādamas	 nervu	 izturības	
trenēšana!	Un	“trenēju”	es	viņu	ka-
tru	reizi,	kad	tikāmies	vācu	valodas	
kabinetā!	:D

 Kāda ir Jūsu šī brīža izglītība? 
Ko Jūs dariet šobrīd un kā līdz tam 

nonācāt?
	 Tā	 kā	 kultūra	 vienmēr	
ir	 bijusi	 mana	 stihija,	 pēc	
vidusskolas	 absolvēšanas	
iestājos	 Liepājas	
Pedagoģijas	 akadēmijā	
profesionālā	bakalaura	stu-
diju	 programmā	 “Kultūras	
vadība”.	 Iekļūšana	 budžetā	
bija	 labs	 pamudinājums	
paralēli	 studijām	 uzsākt	
arī	 aktīvu	 darbošanos	 Stu-
dentu	 padomē,	 kur	 otrajā	
studiju	 gadā	 kļuvu	 par	
Kultūras	virziena	vadītāju	un	
organizēju	dažādas	kultūras	
aktivitātes	 augstskolas	 stu-
dentiem.	 Kad	 šī	 piered-
ze	 bija	 pietiekamās	 devās	
iegūta,	bija	laiks	doties	tālāk!	
3.kursā	kļuvu	par	Studentu	
padomes	priekšsēdētāju	un	

vadīju	 šo	 organizāciju	 turpmākos	
divus	gadus.	Kā	studējošo	interešu	
pārstāvis	 darbojos	 augstskolas	
Senātā	 un	 biju	 Satversmes	 sapul-
ces	loceklis.	2008.gada	12.jūnijā	kā	
studentu	 pārstāvis	 biju	 vēsturiska	
notikuma	 liecinieks,	 kad	 Saei-
ma	 2.galējā	 balsojumā	 atbalstīja	
Liepājas	 Universitātes	 Satversmi.	
Tas	 bija	 milzīgs	 notikums	 Latvi-
jas	 augstākās	 izglītības	 sistēmā.	
Augstskolā	 lekcijas	 “Pasākumu	
režijā”	mums	pasniedza	viena	no
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pieredzes	 bagātākajām	 Liepājas	
kultūras	 dzīves	 satura	 veidošanas	
personībām	 Dace	 Gruntmane,	
pateicoties	 kurai	 mūsu	 kursam	
bija	 iespēja	 rīkot	 tādus	 pilsētas	
mēroga	pasākumus	kā	“Līvas	ciema	
svētki”	un	18.novembra	lielo	svētku	
pasākumu	 J.	 Čakstes	 laukumā.	
Bija	vēl	daudzi	citi	mazāka	mēroga	
kopprojekti,	 bet	 neatkarīgi	 no	 to	
vēriena	 ikkatrā	 no	 tiem	 smēlos	
maksimāli	 daudz	 pieredzes.	 2009.
gada	jūnijā	absolvēju	nu	jau	Liepājas	
Universitāti	un	 ieguvu	profesionālā	
bakalaura	 grādu	 Kultūra	 vadībā.	
Tā	kā	 laiks	augstskolā	deva	apziņu,	
ka	izglītības	loma	turpmākajā	dzīvē	
būs	ļoti	svarīga,	uzreiz	pēc	bakalau-
ra	studiju	pabeigšanas	“uz	karstām	
pēdām”	 iestājos	 maģistrantūrā	
turpat	 Liepājas	 Universitātē.	 Pēc	
nepilniem	 diviem	 gadiem	 iegu-
vu	 Profesionālo	 maģistra	 grādu	
vadības	zinībās	sabiedrības	vadībā.
	 Arī	ārpus	augstskolas	sienām	
nevarēju	 nosēdēt	mierā.	Divus	 ga-
dus	 pēc	 kārtas	 organizēju	 jauno	
izpildītāju	 trīs	 kārtu	 konkursu	 „Kā	
māku,	 tā	 maunu”,	 kuru	 tajā	 laikā	
organizējām	 iecienītākajā	 Liepājas	
mūzikas	klubā	„Pablo”.	Šis	konkurss	
bija	 lieliska	 iespēja	 jaunajiem	
dziedātājiem	 prezentēt	 savu	 ta-

lantu	 plašākas	 auditorijas	 priekšā	
profesionālu	 mūziķu	 pavadībā.	
Šajā	 laikā	 iepazinos	 ar	 ļoti	 daudz	
interesantām	un	radošām	Liepājas	
kultūras	dzīves	personībām.
	 Milzu	 pieredze	 tika	 kaldināta	
arī	 vērienīgākā	 pludmales	 festivāla	
“Baltic	 Beach	 party”	 organizatoru	
komandā,	 kurā	 darbojos	 pēdējos	
trīs	 festivāla	 pastāvēšanas	 gadus.	
Manā	kompetencē	bija	Roka	skatu-
ves	komunikācija	un	menedžments,	
kā	arī	atsevišķas	festivāla	reklāmas	
akcijas	 Rīgā	 pie	 tirdzniecības	 cen-
tra	 “Spice”.	 Faktiski	 šo	 trīs	 gadu	
laikā	 bija	 iespēja	 iepazīties	 ar	
visām	 aktuālajām	 Latvijas	 mūzikas	
grupām	 un	 izprast	 kā	 top	 šādi	
vērienīgi	 pasākumi	 un	 kāda	 ir	 to	
tapšanas	 iekšējā	 loģistika.	 Kā	 or-
ganizatoru	 pārstāvis	 piedzīvoju	 arī	
vareno	 2007.gada	 festivālu,	 kad	
to	 apmeklēja	 60	 000	 cilvēku	 un	
arī	 festivāla	 desmitgades	 festivālu,	
kad	 pāri	 lielajai	 festivāla	 teritorijai	
pārbrāzās	biedējoša	vētra	ar	visām	
no	tās	izrietošām	sekām!	
	 2009.gada	pavasarī	iesaistījos	
Liepājas	 Metalurgu	 tautas	 teātra	
darbībā.	 Šajā	 kolektīvā	 pavadīju	
apmēram	 piecus	 gadus,	 kuru	
laikā	 paveicām	 grandiozas	 lietas.	
Spilgtākais	 notikums	 bija	 Latvijas	
amatierteātru	 skate	 “GADA	
IZRĀDE	 2011”.	 Tajā	 laikā	
režisore	 Daina	 Kandevica	
iestudēja	 izrādi	 “Pūt,	 vējiņi”	
(Rainis).	 Man	 bija	 tas	 gods	
spēlēt	 Uldi.	 Reģionālajā	
skatē	tikām	izvirzīti	uz	fināla	
skati	 Rīgā,	 Dailes	 teātrī,	
kur	 Latvijas	 spēcīgāko	
amatierteātru	 konkurencē	
spējām	 triumfēt	 un	 iegūt	
“Gada	 izrādes	 2011”	 titulu	
un	es	tiku	pie	“Gada	aktiera”	
titula.	 Šis	 pieredzes	 stāsts	
pavisam	 dabīgi	 pabeidzās,	

bet	skatuves	pieredzi	es	teātrī	guvu	
neatsveramu.	 Tajā	 laikā	 man	 bija	
divi	hobiji	–	teātris	un	tautas	dejas.	
Mirklī,	 kad	 šie	 hobiji	 viens	 otram	
sāka	 traucēt	 man	 bija	 jāizvēlas	 –	
kuru?	 Izvēle	 krita	uz	 sirdij	 tuvāko	 -	
tautas	deju	kolektīvu	“BANGA”,	kurā	
ar	lepnumu	bangoju	jau	8.sezonu.	
	 Kad	 2008.gadā	 pavasarī	 jau	
pavisam	 droši	 runāja	 par	 to,	 ka	
2.augustā	durvis	vērs	jaunuzceltais	
Liepājas	 Olimpiskais	 centrs,	 mans	
mērķis	bija	kļūt	par	daļu	no	šī	jaunā	
objekta,	lai	sniegtu	tam	savu	jaunības	
maksimālismu,	 salīdzinoši	 nelielo,	
bet	 svaigo	 pieredzi,	 neizsīkstošo	
enerģiju	un	potenciālu	 tā	attīstībā.	
Biju	jauns,	bezbailīgs,	21	gadu	vecs	
jaunietis,	 kuram	 vēl	 priekšā	 bija	
viens	studiju	gads	augstskolā.	Tajā	
brīdī,	kad	laikrakstos	tika	izsludināta	
vakance	uz	Liepājas	Olimpiskā	cen-
tra	Kultūras	projektu	vadītāja	ama-
tu,	 man	 pat	 nebija	 šaubu,	 ka	 es	
varētu	 nepieteikties.	 Es	 pieteicos.	
Acīmredzot,	 iepriekš	 sastrādātais	
dažādos	kultūras	projektos	un	Stu-
dentu	padomē	 iegūtās	neformālās	
izglītības	kvalitātes	bija	mani	“meta-
mie	kauliņi”	darba	pārrunās	un	 tie	
pavēra	man	šo	ceļu.
Un	 tā,	 lūk,	 kopš	 2008.gada	 9.sep-
tembra	 esmu	 Liepājas	 Olimpiskā	
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centra	 sapņu	 komandā.	 Un	 esmu	
pilnīgi	 pārliecināts,	 ka	 viss	 labākais	
mums	vēl	priekšā!

 Kurš bija Jūsu mīļākais 
priekšmets un kurš priekšmets 
padevās vislabāk?
	 Neapšaubāmi	 sporta	
nodarbības	 bija	 pašas	 gaidītākās	
stundu	 sarakstā.	 Lai	 arī	 spor-
ta	 telpas,	 kurās	 mēs	 sportojām,	
nebūt	 ne	 tuvu	 nebija	 “pirmā	 svai-
guma”,	 neskatoties	 uz	 to,	 sports	
vienmēr	 likās	 par	 maz.	 Gribējās,	
lai	 sporta	 nodarbības	 ir	 katru	 die-
nu.	 Tajā	 laikā	 5.vidusskolas	 sporta	
nodarbības	norisinājās	skolas	lielās	
ēkas	brūnajā	koka	sporta	zālē,	Me-
talurga	 kultūras	 pils	 (tagad	 LOC)	
tenisa	vai	basketbola	zālē	un	gada	
siltajā	 laikā	 skraidījām	 pa	 Raiņa	
parku	vai	metām	šķēpu,	kā	arī	citus	
priekšmetus	skolas	sētā.	Šo	12	gadu	
laikā	Liepājas	sporta	infrastruktūras	
ir	ļoti	attīstījušās.	Tajā	laikā	mēs	par	
tik	 modernu	 sporta	 vidi	 varējām	
tikai	 cerīgi	 pasapņot.	 Šobrīd	
jauniešiem	 tā	 ir	 pierasta	 realitāte.	
Aicinu	to	novērtēt	un	saudzēt!	
	 Vēl,	 protams,	 bija	 virk-
ne	 priekšmetu,	 kas	 varbūt	 ne	
tik	 ļoti	 saucami	 par	
mīļākajiem	 pēc	
būtības,	 bet	 skolotāji,	
kuri	 pasniedza	 šos	
priekšmetus	 gan	 –
humoru	 saprotošā	
vēstures	 skolotāja	
Ilze	 Sproģe,	 sirsnīgā	
un	 vienmēr	 smaidīgā	
literatūras	un	 latviešu	
valodas	 skolotāja	
Valda	 More,	 šerpā	
ķīmijas	 skolotāja	 Zan-
da	 Alpa,	 draudzīgā	
matemātikas	skolotāja	
Sandra	 Vilsone,	
atsaucīgā	 skolas	 di-

rektore,	 ģeometrijas	 skolotāja	 Inta	
Korņējeva	un,	protams,	pati	labākā	
klases	audzinātāja	Ludmila	Semjo-
nova!

 Vai Jūs skolā mācījāties kādu 
no tā laika iespējamiem izvēles 
priekšmetiem? Ja jā, tad kāpēc to 
izvēlējāties?
	 Varbūt.	 Ja	 godīgi,	 es	 tiešām	
neatceros!	Bet	tā	kā	vienmēr	esmu	
bijis	 ļoti	 radoša	 un	 nepārtrauktā	
kustībā	 esoša	 personība,	 es	 aktīvi	
iesaistījos	 skolas	 sabiedriskajos	
notikumos–	 darbojos	 skolēnu	
pašpārvaldē,	 dziedāju	 korī,	
pārstāvēju	skolu	sporta	sacensībās,	
biju	 klāt	 visos	 svētku	 sarīkojumos.	
Ļoti	patika	piedalīties	pie	notikumu	
rīkošanas	un	atsevišķos	gadījumos	
arī	 pie	 pašu	 pasākumu	 vadīšanas.	
Šo	 noteikti	 arī	 varētu	 saukt	 par	
sava	veida	izvēles	priekšmetu	-	tikai	
netradicionālā	izpratnē.	

 Kāpēc mācījāties tieši DALP 
5. vidusskolā?
	 Es	 teiktu,	 ka	 “pavilkos”	 līdzi	
sev	 zināmiem	 jauniešiem,	 kuri	
bija	 izlēmuši	 mācīties	 šajā	 skolā.	
Papildus	 faktors	 bija	 arī	 tas,	 ka	

mans	brālēns	un	māsīca	 tajā	 laikā	
jau	 mācījās	 5.vidusskolā.	 Bet	 pēc	
būtības	 šī	 skola	 uz	 pārējo	 tā	 laika	
Liepājas	 vidusskolu	 fona	 bija	 ļoti	
īpaša!	Pirmkārt,	 tā	 likās	visstilīgākā	
skola	 no	 visām.	Otrkārt,	 vidussko-
las	klasēm	bija	sava	atsevišķa	sko-
las	ēka	Raiņa	 ielā	5	un	pamatsko-
las	 klases	 bija	 izvietotas	 Rīgas	 ielā	
50.	 Ja	 pārējās	 pilsētas	 vidusskolās	
visas	 klases	 (1.-12.)	 mācījās	 vienā	
skolas	 ēkā,	 tad	 mums	 šajā	 ziņā	
bija	 ļoti	 unikālas	 privilēģijas.	 Mēs	
bijām	 atsevišķa	 republika	 –	 tikai	
vidusskolnieki.	Šis	 fakts	arī	 veidoja	
kopējo	 vidusskolas	 laika	 noskaņu	
un	 atmosfēru	 skolas	 ēkā.	 Bija	
sajūta,	ka	esam	tikai	“pieaugušie”	.	:)

 Varbūt ir palicis atmiņā kāds 
smieklīgs atgadījums no skolas 
laikiem vai kādas ļoti pozitīvas 
atmiņas?
	 Visi	trīs	5.vidusskolā	pavadītie	
gadi	ir	viens	liels	pozitīvo	atmiņu	vir-
pulis.	Tas	bija	maģisks	laiks.	Atmiņu	
skapī	šī	laika	piedzīvojumi	pilnīgi	no-
teikti	ir	ielikti	vispozitīvākajā	plauktā!	
Pēc	būtības	 ir	 tā,	ka	par	vidussko-
las	 laiku	 draugu	 kompānijā	 varam	
runāt	kaut	vai	katru	reizi,	kad	satie-

kamies.	 Un	 runājam	
mēs	 par	 vieniem	 un	
tiem	 pašiem	 notiku-
miem	stundām	ilgi,	bet	
tas	 pilnīgi	 vienmēr	 ir	
nenormāli	 aizraujoši!	
Laikam	 tādēļ,	 ka	
cilājot	 šīs	 atmiņas,	
mēs	 atgriežamies	
tajā	 laikā.	 Atgadījumi,	
protams,	 bija	 ļoti,	 ļoti	
daudz,	 bet,	 ja	 jāizceļ	
viens	 konkrēts,	 tad	
šis	 noteikti	 būtu	 pie-
tiekami	 solīds,	 lai	 par	
to	 stāstītu	 plašākai	
auditorija	un	maniem	



skolotājiem,	kuri,	
iespējams,	 arī	
lasīs	šo	interviju.
	 F i z i k a s	
stunda	 pie	 Egila	
Juceviča.	 Ja	 ne-
maldos,	 klases	
telpa	 atradās	
mūsu	 skolas	
ēkas	 2.stāvā.	
Logi	 uz	 sētas	
pusi.	 Laukā	 ru-
dens.	 Skolotājas	
Danutes	 Zilno-
vskas	 10.klase	
grābj	 no	 kokiem	
nokritušās	 lapas	
skolas	 sētā.	 Fi-
zikas	 klasei	 loga	
augšdaļa	atvērta	
uz	 vēdināšanu	 un	 es	 sēžu	 pie	 gal-
da,	kas	atrodas	pie	šī	 loga.	Tā	kā	es	
mācījos	12.klasē,	gribējās	paņirgāties	
par	 sīkajiem.	 Sēžu	 pie	 galda,	 plēšu	
no	 klades	 ārā	 papīrus,	 saņurcu	 kā	
sniega	pikas	un	metu	ārā	pa	logu,	lai	
10tie	 lasa.	 Situācija	 turpinās	 kādas	
10	 minūtes	 un	 mēs	 ļoti	 komforta-
bli	 sēžam	 un	 savā	 pārākumā	 ies-
mejam.	 Ja	esat	 redzējuši	 kā	kovboju	
filmās	atsprāgst	bāra	durvis,	kad	tās	
ar	 kāju	 atsper	 kāds	 vietējais	 izsitējs,	
tad	 spēsiet	 iztēloties	 skolotājas	 Da-
nutes	 Zilnovskas	 ienākšanu	 mūsu	
fizikas	 klasē!!!	 Tieši	 tā	 viņa	 ienāca.	
Vispār	 jābrīnās,	 ka	 durvis	 palika	
eņģēs.	Un	 viņas	 sejas	 izteiksmē	bija	
nepārprotami	 nolasāmas	 visas	 pa-
saules	 dusmas.	 Bija	 pilnīgi	 skaidrs,	
ka	man	 tūlīt	 būs	problēmas…	 “TU!!!”	
ar	 pirkstu	 uz	mani	 norāda	 un	 saka:	
“Nāc	man	līdzi!”.	Domāju,	ka	dosimies	
uz	 1.stāvu	 pie	mācību	 pārzines,	 bet	
rezultāts	 gala	 beigās	 bija	 pavisam	
loģisks.	 Kamēr	 mani	 klases	 biedri	

turpināja	apgūt	 jauno	vielu	fizikā,	es	
kopā	ar	10.klasi	skolas	sētā	grābu	la-
pas.	Lūk,	cik	vieds	bija	skolotājas	Zil-
novskas	 soda	 formāts!	 Šim	 stāstam	
un	 skolotājas	 adekvātajai	 rīcībai	 no-
teikti	 ir	 liela	morāle.	 Kā	 teiktu	 gudri	
cilvēki	–	nedari	citam	to,	ko	nevēlies	
saņemt	no	citiem!

 Vai uzturat kontaktus ar 
toreizējiem klases biedriem arī ta-
gad?
	 Dzīve	 visus	 mūs	 salikusi	 pa	
dažādiem	plauktiem	-	ne	tikai	dažādās	
Latvijas	 malās,	 bet	 arī	 dažādās	 pa-
saules	malās.	Runājot	bez	aplinkiem,	
ar	 tā	 laika	 klases	 biedriem	 satikties	
vai	 sarakstīties	 sanāk	 ļoti	 reti.	 Tik-
pat	 kā	 nemaz.	 Ir	 bijuši	 mērķtiecīgi	
mēģinājumi	mūs	visus	savākt	kopā	uz	
pasēdēšanu	un	papļāpāšanu,	bet	šie	
mēģinājumi,	 šķiet,	 vienmēr	 ir	 cietuši	
fiasko.	 Vienam	 darbs,	 cits	 ārzemēs,	
citam	pavisam	 citi	 iemesli.	 Vispār	 tā	
būtu	 ļoti	 interesanta	 satikšanās.	 Tie	

būtu	 aizraujoši	
stāsti	 un	noteikti	
pavisam	 citādi	
cilvēki.	 Pilnīgi	
noteikti	 ne	 tādi,	
kādus	 es	 viņus	
atceros	 pirms	
12	 gadiem,	 kad	
a b s o l v ē j ā m	
v i d u s s k o l u .	
Neslēpšu,	 ka	 ļoti	
gaidu	 skolas	 sa-
lidojumu,	 jo	 ticu,	
ka	šāds	notikums	
būtu	 pietiekami	
motivējošs	 ie-
mesls,	 lai	 mēs	
visi	 satiktos.	 Tā	
noteikti	būs!	:)

 Varbūt Jums ir kāds ieteikums 
vai novētlējums 5. vidusskolas 
skolēniem?
	 Aicinu	 cienīt	 skolotājus,	
kuri	 pilda	 jūsu	 zināšanu	 krātuves.	
No	 pragmatiskās	 puses	 raugo-
ties,	 novēlu	 ikvienam	 jau	 laicīgi	
ieklausīties	 savā	 iekšējā	 balsī,	 kas	
vienmēr	 saka	 priekšā,	 kuras	 ir	 tās	
īstās	lietas,	ko	vēlos	šajā	dzīvē	darīt!	
Kas	man	 patīk?	 Kas	man	 padodas?	
No	kā	es	gūstu	gandarījumu?	Vai	es	
ar	 to	 varēšu	 nopelnīt?	 Kad	 iekšējā	
balss	 ir	 sniegusi	 pareizās	 atbildes,	
novēlu	 mērķtiecīgi	 doties	 pretī	 šo	
lietu	realizācijai!	Perfekti,	ja	tas	izdo-
das	jau	11.klasē,	kad	vēl	ir	pietiekami	
daudz	laika,	lai	atbilstoši	sagatavotos	
noslēguma	eksāmeniem	un	sapras-
tu,	kura	augstskola	spēs	manī	attīstīt	
konkrētās	prasmes,	 lai	 varu	 realizēt	
savus	sapņus!

Korespondentes: Ulrika Kaire,
 Alise Zaremba un Elīna Ruperte

BET! Pāri visam teiktajam novēlu izbaudīt vidusskolas laiku. Tas ir ļoti īpašs laiks!
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 Annija Arone 12.b
 1.	 Es	 spēlēju	 volejbolu.	
Kāpēc?	 Pavisam	 vienkārši,	 esmu	
aktīvs	cilvēks	un	nespēju	dzīvot	bez	
kustības	 un	 fiziskas	 slodzes.	 Laika	
gaitā	 esmu	 izmēģinājusi	 dažādus	
sporta	 veidus,	 taču	 volejbols	 kļuva	
par	sirdij	tuvāko.
 2.	Pašlaik	esmu	guvusi	traumu	
un	nesportoju,	bet	līdz	tam	treniņus	
apmeklēju	5	reizes	nedēļā.	Parasta	
treniņa	gaita	 ir:	 iesildīšanās,	fiziskie	
uzdevumi,	 gremdes	 pie	 tīkla,	 ser-
ves	 un	 beigās,	 kā	 atalgojums	 par	
treniņu,	 neliela	 treniņspēle.	 Reizi	
nedēļā	 apmeklējam	 arī	 trenažieru	
zāli.
 3.	Man	nav	viens	konkrēts	elks	
jeb	komanda.	Mani,	piemēram,	spēj	
iedvesmot	kāds	nejaušs	spēlētājs/a,	
no	 kura	 redzu,	 kas	 viņam/i	 sanāk	
labi.
 4.	 Mana	 motivācija	 turpināt	
trenēties	 ir	 pašas	 izvirzīto	 mērķu	

sasniegšana.	 Lielāka	
motivācija	 ir	 arī	 tad,	
ja	 pati	 redzu,	 ka	
sanāk	arvien	labāk	un	
labāk.	Tad	ir	gan	prie-
ks	 un	 gandarījums	
par	 paveikto,	 gan	
vēlme	 turpināt	 augt	
un	neapstāties

 Reina Rozentāle 10.a
 1.	 Es	 nodarbojos	 ar	
vieglatlētiku,	 sāku	 iet	 uz	 treniņiem,	
kad	mani	tur	aizsūtīja	mana	sporta	
skolotāja,	un	ar	laiku	jau	sāka	pado-
ties	un	arī	patikt	šis	sporta	veids.
 

 2. Treniņi	 man	 ir	 5-6	 reizes	
nedēļā.	 Treniņos	 es	 vairāk	 pildu	
uzdevumus,	 kas	 attīsta	 ātrumu	 un	
izturību,	 jo	 tieši	 manās	 disciplīnās	
tas	ir	visvairāk	vajadzīgs	-	200m	un	
400m
 3.	 Man	 nav	 bijuši	 elki,	 ne-
kad	 neesmu	 domājusi	 par	 tādām	
lietām,	 vairāk	 koncentrējos	 uz	 sevi	
un	cenšos	būt	 labāka	ar	katru	die-
nu.
 4. Treniņi	 man	 palīdz	 savā	
veidā	 atslābt	 no	 skolas	 darbiem,	
taču	lielākā	motivācija	ir	labā	sajūta	
pēc	 treniņa	vai	pēc	 labi	aizvadītām	
sacensībām

	 Ne	par	velti	Liepāja	tiek	dēvēta	par	spor-
ta	pilsētu.	Lielākā	daļa	jauniešu	nodarbojas	
ar	 sportu.	 Arī	 mūsu	 skolā	 mācās	 sportis-
ki	 jaunieši,	 tāpēc	 vēlējos	uzzināt,	ar	 kādiem	
sporta	veidiem	nodarbojas	5.	vidusskolā.	

 Skolēniem uzdevu šādus jautājumus:
 1. Ar	 kādu	 sporta	 veidu	 nodarbojies?	
Kāpēc?
 2. Cik	bieži	apmeklē	treniņus?	Ko	parasti	
dari	treniņa	laikā?
 3. Vai	tev	ir	savs	sportists-elks?	Kāpēc?
 4. Kāda	 ir	 tava	 motivācija	 turpināt	
trenēties?

Sporta veidi skolā

Videnīte
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 Edgars Lakševics 11.b
 1. Es	 nodarbojos	 ar	 boksu	
jau	 ceturto	 gadu.	 Bokss	 ir	 mana	
aizraušanās	 un	 sirds	 lieta.	 Un	 vēl,	
tāpēc	 ka	 es	 uzskatu,	 ka	 tas	 ir	 ļoti	
vīrišķīgs	sporta	veids.
 2.	Treniņus	apmeklēju	5-6	rei-
zes	nedēļā,	jo	mums	arī	sestdienās	
ir	treniņi,	bet	es	uz	tiem	reti	eju,	 jo	
tie	ir	agri	no	rīta.	Treniņā	mēs	kārtīgi	
iesildāmies,	izstaipām	muskuļus,	un	
tad	 lecamaukla.	 Lecam	mēs	 10-15	
minūtes,	atkarībā	kā	 treneris	 vēlas.	

Pēc	 lecamauklas	saitējam	rokas	un	
ejam	pie	maisiem,	 kur	 treneris	 jau	
dod	norādes,	kā	 tiks	 izdarīti	 sitieni.	
Kad	tas	ir	izdarīts,	pēc	pašu	vēlmēm	
var	ieiet	ringā,	un	sparingot	ar	kādu.
 3.	Mans	sportista	elks	 ir	UFC	
cīkstonis	 Conor	 Mc	 Gregor,	 es	
gribētu	 līdzināties	 viņam,	 jo	 viņš	 ir	
ātrs,	spēcīgs	un	pašpārliecināts!	Un	
viņš	 “uz	 mutes”	 nav	 kritis,	 “noliks”	
gan	 ar	 vārdiem,	 gan	 arī	 būrī	 preti-
nieku.
 4.	Motivācija	 ir	mans	elks.	Es	

Kārlis Grigaļūns 12.b
 1.	Es	nodarbojos	ar	basketbolu.	
Daru	to	jau	12	gadus.
 2.	 Treniņi	 man	 ir	 katru	 die-
nu,	bieži	divreiz	dienā.	 Tur	 strādājam	
trenažieru	 zālē	 pie	 sevis	 uzturēšanas	
formā	 un	 pildām	 vingrinājumus,	 lai	
stiprinātu	iekšējo	muskulatūru.	Sporta	
zālē	attīstu	savas	basketbola	prasmes	
un	 strādājam	 pie	 komandas	 spēles,	
gatavojamies	 nākamajai	 spēlei,	 tā	 kā	
esmu	traumēts,	tas	pagaidām	izpaliek.

 3.	Domāju,	ka	man	nav	noteikts	
elks,	kuram	sekoju	vai	gribētu	kļūt	kā	
viņš,	 taču	 noteikti	 ir	 vairāki	 ļoti	 labi	
spēlētāji,	kurus	apbrīnoju.
 4.	 Motivācija	 trenēties,	
manuprāt,	 man	 nekad	 nav	 bijusi	
problēma	un	nav	bijusi	 jāmeklē,	man	
vienkārši	no	bērnības	ir	paticis	nodar-
boties	 ar	 basketbolu	 un	 tas	 arī	 diez-
gan	labi	padevies,	tāpēc	arī	droši	vien	
nebija	jāmeklē	motivācija,	lai	turpinātu	
ar	to	nodarboties	un	pilnveidotu	sevi.

 Sindija Grinberga 12.a
 1.	 Brīvajā	 laikā	 nodarbojos	 ar	
vieglatlētiku.	 Šo	 sporta	 veidu	 esmu	
izvēlējusies,	 jo	 	 mamma	 ir	 izbiju-
si	 vieglatlēte	 un	 kopš	 bērnības	 ir	 ļoti	
patikušas	 fiziskās	 aktivitātes.	 Bet	 šobrīd	
sports	 ir	 neatņemama	 manas	 dzīves	
sastāvdaļa.
 2.	 Treniņus	 apmeklēju	 5	 rei-
zes	 nedēļā,	 dažreiz	 pat	 biežāk.	 Bet	 kad	
sanāk	 izlaist	 kādu	 treniņu,	 tad	 dodos	
izskriet	 krosu.	 Pašai	 savs	 treniņu	 plāns	
nav	 jādomā,	 to	 dara	 trenere.	 Katru	 die-
nu	tas	atšķiras	gan	uzdevumu	izpildē,	gan	
grūtības	pakāpē.
 3.	 Man	 nav	 viens	 elks,	 ir	 vairāki	
sportisti,	 kuriem	 labprātāk	 paseko-
ju	 līdz	 sociālajā	 vidē.	 Favorītes	 ir	 Laura	
Ikauniece-Admidiņa	un	 trīssoļlecēja	Yuli-
mar	Rojas.	Man	patīk	viņu	dzīves	veids,	at-
tieksme	pret	sportu,	viņu	abu	neatlaidība	
un	centība.
 4.	 Vienmēr	 sev	 saku,	 ka	 varu	
labāk	 un	 vairāk	 izdarīt.	 Tā	 arī	 ir	 mana	
motivācija-labāki	 rezultāti.	 Ir	 patīkami,	
ka	pēc	ieguldīta	smaga	darba	ir	redzami	
rezultāti	 gan	manī	pašā,	gan	sacensībās	
uz	celiņa.

 Endijs Butāns 12.b
 1. Nodarbojos	ar	hokeju,	jo	šī	lieta	
man	iet	pie	sirds.
 2.	 Treniņi	man	 ir	 6	 reizes	 nedēļā	
un	treniņos	apgūstam	hokeja	iemaņas.
 3.	 Jā,	 mans	 elks	 ir	 Sidnijs	 Kros-
bijs,	kurš	ir	viens	no	pasaules	labākajiem	
spēlētājiem.
 4.	 Mana	 motivācija	 ir	 vienkārša-	
man	patīk	hokejs.

 Korespondents: Vairis Bērziņš
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 Kas ir jaunsardze un jaun-
sargi?
	 Saviem	 vārdiem	 es	 jaunsar-
dzi	definētu	kā	brīvprātīgu	militāru	
organizāciju	 jauniešiem.	 Ko	 mēs	
darām?	Galvenais	uzdevums	ir	mīlēt	
Latviju.	 Tas	 sevī	 ietver	 disciplīnu,	
vēstures	 zināšanas,	 neatliekamo	
medicīnisko	 palīdzību,	 pamat-
prasmes	 kaujas	 laukā,	 topogrāfijā,	
ieroču	mācībā	un	citur.

 Kā Tu izlēmi pievienoties 
jaunsargu pulkam?
	 Jaunsargos	 darbojos	 jau	 no	
11	 gadu	 vecuma.	 Tas	 bija	 tik	 sen,	
ka	 īsti	 pat	 neatceros,	 kāpēc	 sāku,	
bet	visticamāk	tāpēc,	ka	draugi	un	
vienaudži	pamudināja.	

 Kas ietilpst jaunsar-
gu pienākumos, ko darāt, kad 
sanākat kopā?
	 Kopš	 mācos	 Liepājā,	
nodarbības	kā	tādas	man	vairs	nav,	
jo	nevaru	2	 reizes	nedēļā	vakaros	
speciāli	 braukt	 uz	 Kuldīgu.	 Šos	 3	
gadus	es	piedalos	tikai	sacensībās,	
apmācībās,	 pārgājienos.	 Pa-
rasti	 nodarbībās	 apguvām	 jau	

iepriekš	 minētās	 pras-
mes	 -	 darbības	 ar	 ieročiem,	 ierin-
das	mācību,	 lauku	 kauju	 iemaņas,	
medicīnu,	 topogrāfiju	 utt.	 Pašreiz	
Gatavojos	 jaunsargu	 4.līmeņa	
pārbaudījumiem,	 kas	 būs	 martā,	
lai	pabeigtu	jaunsardzi	un	iestātos	
zemessardzē.

 Kādam, Tavuprāt, ir jābūt 
jaunietim, kurš ir nolēmis kļūt par 
jaunsargu?
	 Mūsdienās,	 lai	 iestātos	
jaunsardzē,	 nekādi	 ekstra	
pārbaudījumi	 vai	 kritēriji	 nav	
jāizpilda,	 jo	 šo	 kustību	 vēlas	
maksimāli	 popularizēt.	 Bet	 ir	
atšķirība	 starp	 jaunsargu	 un	 labu	
jaunsargu.	 Labam	 jaunsargam	 ir	
teicami	 jāzina	 latviešu	 valoda	 un	
Latvijas	 vēsture,	 jābūt	 labā	 fiziskā	
formā,	disciplinētam	un	maksimāli	
pieklājīgam	 pret	 cilvēkiem,	 kas	
vecāki	par	pašu.	Šīs	pamatlietas	ļoti	
noder	ikdienā.

 Kā jaunsargi atzīmē Latvijas 
svētku dienas?
	 Protams,	 jaunsargi	 atzīmē	
Latvijas	svētku	dienas,	bet	ne	gluži	
tā,	kā	to	dara	citi	jaunieši.	Piemēram,	

Latvijas	 dzimšanas	 dienā	 jaun-
sargiem	 ir	 jāpiedalās	 militārajā	
parādē	Rīgā.	Arī	4.maijā	ir	militārās	
parādes	 Kuldīgā	 un	 citās	 pilsētās,	
kur	 jaunsargiem	 ir	 jāsoļo	 kopā	 ar	
citiem	 militārajiem	 pārstāvjiem.	
Jaunsargi	 visbiežāk	 šādus	 svētkus	
atzīmē,	dāvinot,	 sarūpējot	 svētkus	
civiliedzīvotājiem.

 Kāds ir Tavs ieguvums, dar-
bojoties jaunsardzē?
	 Domāju,	 ka	 mani	 lielākie	
ieguvumi	 ir	 disciplīna,	 cieņa	 un	
fiziskā	 sagatavotība.	 Disciplīnu	
iemāca	 treniņnometnēs,	 proti,	
pēc	bļāviena	“Celties!”,	30	sekunžu	
laikā	 ir	 jābūt	apģērbtam	formā	un	
jāstāv	ierindā.	Pat	nav	tādu	domu,	
ka	varētu	to	nedarīt	vai	izdarīt	kaut	
ko	 citādāk.	 Cieņa	 ir	 pats	 par	 sevi	
saprotams,	es	pat	teiktu	ieradums.	
Piemēram,	 Jaunsargiem	 pirma-
jiem	 ir	 jāsveicina	 savi	 komandie-
ri,	 civiliedzīvotāji,	 amatpersonas	
utt.	 Ja	 tas	netiek	 izpildīts,	 jāsaņem	
attiecīgs	 sods,	 proti,	 jāpumpējas,	
jāpietupjas	u.c.	Fiziskā	sagatavotība	
jaunsargiem	 nav	 gluži	 tāda	 pati	
kā,	 piemēram,	 tiem,	 kas	 trenējas	
vieglatlētikā.	 Vieglatlēti	 skrien	 ātri,	

Mīlēt savu zemi, mīlēt Latviju.
	 Latvijā	 20.janvārī	 tiek	
atzīmēta	barikāžu	aizstāvju	atce-
res	diena.	Jautāsiet,	kā	jaunsard-
ze	 iet	roku	rokā	ar	Latvijas	atce-
res	 un	 svētku	 dienām?	 Pavisam	
vienkārši	–	mīlēt	un	godāt	Latviju	ir	
jaunsargu	 galvenais	 pienākums.	
Ja	šķiet,	ka	jaunsargs	var	būt	tikai	
vīrieša	dzimuma	pārstāvis,	tad	šis	
uzskats	ir	aplams.	Savā	pieredzē	
dalās	 12.a	 klases	 skolniece	 Ieva	
Liekmane,	kura	godam	darbojas	
jaunsardzē	jau	7	gadus.
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bet	 mazus	 gabalus.	 Jaunsargiem	mazs	 gabaliņš	
ir	 no	 kādiem	 8	 kilometriem.	 7	 gadu	 pieredzē	
ir	 bijušas	 ļoti	 dažādas	 sacensības.	 Kalnciemā	
bija	 jāiet	56km	pa	mežu	24	stundu	 laikā,	Kalnos	
jāskrien	24km	ar	uzdevumiem	utt.

 Korespondente: Annija Arone

  Kultūra - darbs 
     vai izklaide?
 Ar	 kultūru	 mūsdienās	 saskaras	 ikka-
trs,	tā	ir	kā	māksla,	darbs,	 izklaide,	kā	arī	
cilvēku	kultūra	sabiedrībā.	Vārdam	kultūra	
ir	daudz	un	dažādas	nozīmes,	līdz	ar	to	ka-
tram	tā	var	būt	atšķirīga.	Kultūras	temats	
tika	izklāstīts	kultūras	seminārā,	kas	notika	
Liepājas	Universitātē	19.janvārī.

	 Seminārs	 sākās	 13:00,	
kad	 semināra	 vadītāja	 iztei-
ca	 ievadvārdus.	 Viņa	 stāstīja,	 ka	
semināri	 saistībā	 ar	 kultūru	 ir	
notikuši	arī	citās	pilsētās,	ja	ir	intere-
se,	esot	jāseko	līdzi	informācijai.	Kā	
arī	 viņa	 stāstīja,	 ka	 katrs	 seminārs	
esot	atšķirīgs.

 Pēc	 ievadvārda	 stafe-
ti	 pārņēma	 Liepājas	 Kultūras	
pārvaldes	kultūras	projektu	vadītāja	
Elita	 Medne.	 Viņa	 stāstīja	 par	
Liepājas	kultūras	dzīves	aspektiem	
un	masu	 pasākumu	 organizēšanu	
no	 A-Z.	 Strādājot	 kultūras	 jomā,		
ir	 ļoti	 svarīgi	 sadarboties	 ar	 visām	
kultūras	 organizācijām,	 lai	 vēlāk	
īstenotu	 lielākus	 projektus.	 Pati	
plāno	pasākumus,	meklē	idejas	un	
realizē	 tās,	 veido	 arī	 budžetus	 un	
daudz	ko	citu.	„Viens	cilvēks	nevar	
paveikt	visu,	svarīgi	 ir	partneri,	bet	

galvenais	ir	sadarbība.”

 Satrp	runātājiem	bija	arī	Zane	
Jansone,	 Liepājas	 Universitātes	
Kultūras	 vadības	 4.kursa	 studen-
te.	 Viņa	 stāstīja	 par	 programmas	
iespējām,	kuras	ir	ļoti	plašas,	jo	lektori	
sadarbojas	ar	populāriem	kultūras	
darbiniekiem,	 kuri	 lekcijas	 pada-
ra	 interesantākas.	Kā	arī	 viņa	esot	
organizējusi	 „Ziemassvētku	 jam-
padraci”,	 kas	 ir	 1.kursa	 eksāmens,	
bet	 otrā	 studija	 gada	 darbs	 bijis	
„Komunikācijas	die-
na”.

	 	 Ar	 tēmu	
„Mana	 profesija-
aktieris”	 sevi	pietei-
ca	 Liepājas	 teātra	
aktieri	 Kaspars	
Gods,	 Mārtiņš	 Ka-
lita	 un	 Kaspars	

Kārkliņš.	 Mārtiņš	 un	 Kaspars	 K.	
mācījušies	citās	universitātēs	pirms	
atrada	savu	aicinājumu-aktieris.	Bet	
K.	Gods	jau	pašā	sākumā	zinājis,	ko	
darīs	un	kur	stāsies.	Viņi	stāstīja,	ka	
par	aktieri	jāmācās	4	gadi,	kura	laikā	
studentu	 „salauž”	 un	 iznīcina	 viņa	
personību,	 lai	 varētu	 iejusties	 citu	
lomā.	 Izvēloties	 teātra	 nozari,	 nav	
ieteicams	 pirms	 iestājeksāmeniem	
konsultēties	 ar	 aktieriem,	 jo	
vērtētāji	sagaida	ko	jaunu.	Bet	dze-
joli	iemācīties	būtu	vēlams.

 Jā, mūs rūda nepadoties, kad 
gribas apstāties, un galvenais -uzde-

vumu pabeigt visai komandai.
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	 Pasākumu	 organizators	 un	 vadītājs-	 mans	 dzīves	
aicinājums-	Dina	Brence,	Zanda	Štrausa,	Maija	Kalniņa.	Dina	
savu	 aicinājumu	 atradusi	 jau	 pēc	 vidusskolas,	 kad	 skolas	
laikā	rīkoja	daudzus	pasākumus,	līdz	ar	to,	laikam	ejot,	kļuva	
par	kāzu	vadītāju.	Zanda	un	Maija	savu	profesijas	izvēli	 ilgi	
meklēja,	bet	pēc	muzikālām,	aktiermākslas	un	 vienkāršām	
uzstāšanām	secinājušas,	ka	viņām	tas	dabiski	sanāk.	Laikam	
ejot,	tā	arī	viņas	nonāca	te,	kur	viņas	ir	šobrīd.

	 Kultūras	dzīve	ir	gara	un	plaša,	ja	Tu	domā	strādāt	kultūras	
nozarē,	 tad	raksts	bija	domāts	tieši	Tev.	 Iespējas	 ir	daudz,	
līdz	 ar	 to,	 ja	 kaut	 kas	 nesanāk	 varbūt	 tas	 nav	 tas,	 kas	 tev	
paraudzēts	darīt.
 
  Korespondente: Jolanta Vītoliņa

Žetonvakars
	 Šī	gada	27.	janvārī		12.A	un	12.B	klasei		
bija	Žetonvakars.	Ir	dzirdēts,	ka	šie	pasākumi	
diezgan	 ievelkas,	 jo	 gredzenu	 dalīšana	 ir	
laikietilpīgs	 process.	 Bet	 šogad,	 kad	 paši	
sēdējām	 un	 gaidījām	 savus	 žetonus,	 viss	
likās	tā	kā	vajag.	Krāšņas	meitenes	no	1920.
gada,	šarmanti	jaunieši-	perfekti.

	 Vadītāji	Anna	un	Jānis,	bija	sagatavojuši	
tiešām	 labu	runu,	kas	 iekļāvās	1920.	gada	
tēmā,	mēs	pat	visi	uz	brīdi	apstulbām	.	Abām	klasēm	
bija	fantastiski	priekšnesumi,	12.b	klase	rādija	kino	un	
tad	 dejoja,	 savukārt	 12.a	 klase	 pārsteidza	 ar	 savām	
skanošajām	balsīm.	Cik	mēs	dzirdējām,	 visi	 skolotāji	
bija	sajūsmā.	Mēs	tiešām	visi	tajā	pasākumā	ieguldījām	
daudz.	 Vēlamies	 pateikt	 lielu	 paldies	 visiem,	 kuri	
atnāca.	Jūs	padarījāt	mūsu	dienu	krāšņāku.

	 Ar	vienu	soli	jau	esam	ārā	no	skolas.	Daudz	jau	
piedzīvots,	bet		viss	vēl	priekšā.

 Korespondente: Margarita Jevtejeva
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