
Šajā numurā lasiet:

• Kā Lieldienas sagaida mūsu skolas skolēni   
un skolotāji;
• Ko skolēni darīja Grenlandē;
• Ko 12.klašu skolēni izvēlējušies darīt pēc   
vidusskolas;
• Kā 12.klašu skolēni vērtē savu pirmo    
eksāmenu;
• Kuru autoskolu izvēlēties;
• Kā ar zinātniski pētnieciskajiem darbiem   
veicās skolniecēm, kuru darbi novērtēti    
vislabāk.

Esam nokļuvuši tajā gada laikā, kad 

saulīte sāk sildīt vairāk, aizvien biežāk do-

mas aizzogas prom no mācībām un tā vien 

gribas baudīt pavasari! Šis ir aktuāls laiks 

divpadsmito klašu skolēniem, jo sākas viņu 

noslēguma pārbaudījumu laiks. Tāpēc arī 

šajā izdevumā varēsiet lasīt, ko izlēmuši 

mūsu divpadsmito klašu skolēni.

Apaļš kā pūpols, vesels kā 
pūpols!

Pavasaris ir viens no skaistākajiem un krāšņākajiem gadalaikiem. 

Pavasarī mostas daba, un pavasaris iepriecina cilvēkus ar pumpu-

riem zaru galos, vizbulītēm mežā, māllēpenēm grāvju malās un, 

visbeidzot, ar Lieldienām. Lieldienas ir vieni no tiem svētkiem, kuri 

ir saglabājušies jau no mūsu senču laikiem. Senatnē Lieldienām 

gatavojās jau 40 dienas iepriekš, kad cilvēkiem bija lielais gavēņa 

laiks - atteikties no pārmērībām gan ēdienos, gan dzīvē. Mūsdienās 

cilvēki šos svētkus svin dažādi, krāsojot olas ar sīpolu mizām, ku-

ras sāktas krāt jau no Ziemassvētku laika, olas ripinot un ēdot, 

vai vienkārši iegādājoties šokolādes olas piemājas veikaliņā. Kā 

svētkus svin mūsu skolas skolēni un skolotāji? To mēs, skolas avīzes 

“Videnīte” korespondenti, vēlējāmies noskaidrot un padalīties ar to 

lasītājiem.

1. Ar ko Jums asociējas Lieldienas?

2. Kā Jūs parasti gatavojaties šiem svētkiem?

3. Vai Lieldienu tuvošanos var sajust, redzēt skolā un pilsētā?

4. Kā Jūs parasti svinat šos svētkus un kā ir ieplānots svinēt šos 

svētkus šogad?

Selīna Meilus, 11.b klases skolniece

1. Lieldienas man asociējas ar krāsainām olām, lieldienu 

zaķiem, brīvdienām un, protams, ģimeni, jo parasti šos svētkus pa-

vadu kopā ar saviem mīļajiem, krāsojot olas, un vēlāk tās gardi ēdot 

pie bagātīgā pusdienu galda.

2. Man ļoti patīk pirmssvētku laiku padarīt īpašāku un 

krāšņāku, tādēļ es par to parūpējos un mājās kamīna malu izrotāju 

ar dažādiem lieldienu rotājumiem. Dažreiz lielā olu krāsošana jau 

notiek vienu dienu pirms svētkiem, lai Lieldienu laikā varam vairāk 

laiku veltīt atpūtai un kopā būšanai. 

3. Jā, skolā Lieldienu tuvošanos var redzēt un pat just, jo skolēni 

ir parūpējušies par interesantajiem dekoriem un rotājumiem visos 

skolas nostūros. Pilsētā rotājumus var pamanīt mazliet mazāk, taču, 

manuprāt, tuvojoties šiem svētkiem, rotājumus varēs manīt vairāk. 

4. Parasti šos svētkus, kā jau iepriekš pieminēju, svinu ģimenes 

lokā. Dienas kārtība ir ļoti paredzama katru gadu, un īpaši nekas
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nemainās. Dienu iesākam ar krāsaino olu ēšanu brokastīs, turpinot 

ar braucienu uz mežu un svaiga gaisa baudīšanu. Kad esam kārtīgi 

izstaigājušies, braucam mājās ēst neapēstās olas un vēl citus gardus 

ēdienus. Lieldienas ir vieni no maniem mīļākajiem svētkiem, jo Liel-

dienu tuvošanās nozīmē skolas mācību gada beigas, kā arī saulaināku 

laiku turpmāk.

Simona Stalidzāne, latviešu valodas un literatūras skolotāja

1. Pirmkārt, ar pavasari, 

sauli un tuvo vasaru, otrkārt, ar 

olu krāsošanu un brīvdienām, 

protams.

2. No visiem sabiedriska-

jiem svētkiem šiem kaut kā speciāli 

laikam gatavojos vismazāk. Ir kla-

sika - kopā ar meitām iepriekšējā 

vakarā satinam olas ar dažādiem 

dabas materiāliem, lai Lieldienu 

rītā var aši izvārīt. Kad bērni bija mazāki, nācās pārtapt par Lieldie-

nu zaķi, kas dārzā atstāj šokolādes olas un citus našķus, tagad dzīve 

kļuvusi vienkāršāka. Ir brīvdienas, un tās jābauda.

3. Jā, ir rotājumi, kā jau visos svētkos.

4. Svētkus svinu ar ģimeni, var izmantot brīvdienas, lai tiktos ar 

draugiem. Ja labs laiks, noteikti gribas aizbraukt uz mežu. Nekādu 

speciālu plānu parasti nav.

Elīza Malkeviča, 10.  klases skolniece

1. Lieldienas man 

asociējas ar mājās gatavotām 

olām sīpolu mizās, kā arī ar 

šokolādes olām.

2. Parasti vienu dienu 

pirms Lieldienām krāsojam 

olas sīpolu mizās un taisām 

dažādus našķus.

3. Pilsētā neesmu pamanījusi, bet skolā gan var redzēt to, ka 

svētki tuvojas.

4. Parasti Lieldienu rītā ar ģimeni, kad jau olas ir sataisītas un 

ieliktas groziņā, mēs ar tām kaujamies, kā jau Lieldienās pienākas. 

Vēlāk, ja ir labs laiks, ģimenes un radu lokā mēs piknikojam laukos. 

Dažreiz paslēpjam Lieldienu olas dārzā un mazākie ģimenes locekļi 

tās meklē, domādami, ka Lieldienu zaķis tās atnesis! 

Šogad svinēsim tāpat kā citus gadus.

Mūsu skolas skolēni dodas uz Grenlandi
Mūsu skola piedalās vairākos starptautiskos projektos. Šoreiz skolēniem bija iespēja doties uz Grenlandi, tāpēc es devos pie vienas no šī 

projekta dalībniecēm Annas Katrīnas Šķubures, lai uzzinātu vairāk par šo projektu.

Nordplus Junior projektā 

“Kultūra, identitāte un koloniālā 

vēsture” piedalās 4 valstis - Latvija, 

Lietuva, Somija un Grenlande. Es 

pati šajā programmā nokļuvu pavi-

sam vienkārši - ieraudzīju facebook 

afišu un aizgāju pieteikties. Pirmais 

brauciens bija rudenī uz Lietuvu, 

otrais - februārī uz Grenlandi. Pro-

jekta mērķis ir iepazīt un salīdzināt 

visu 4 valstu kultūru un to, kā mūsu 

valstis tikušas “trenkātas” - Latvijai 

un Lietuvai stāsts ir par “krievu laikiem”, Somijai pa 

zviedriem, taču Grenlandi ieņēmuši dāņi - un tā arī 

viņi dzīvo šodien. Lielākā daļa grenlandiešu runā gan 

grenalndiski, gan dāniski. Pilsētā, kurā mēs viesojāmies - Sisimiut - 

vidusskolu ir izveidojuši dāņi, tāpēc stundas notiek dāņu valodā. Arī 

lielākā daļa skolotāju ir dāņi.

Darījām visu, kas kārtīgā “sniega zemē” pienākas - slidojām, šļūcām 

pa kalniņu, meklējām 

ziemeļblāzmu (un atradām), 

bridām pa sniegu, daži no 

mums pa kluso izbrauca ar sniega močiem, staigājām gar Atlantijas

Viņi dzīvo lēni, prātīgi, bez steigas.
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okeāna malu, kāpām 

kalnos, pikojāmies. 

Visu nemaz nespēju 

atcerēties. Un 

tas viss bija 

lieliski. Taču 

tas bija mūsu 

brīvais laiks. Pirms tam katru dienu cēlāmies un 9:00 bijām lekcijās. 

Tās bija dažādas - kultūras izzināšana, valstu salīdzināšana, koloniju 

veidošanās, sekas. Mācījāmies arī grenlandiešu valodu.

Interesants bija viss, jo Grenlandi nevaru pielīdzināt nevienai citai 

valstij. Tā ir pilnīgi atšķirīga valsts. Pirmais atšķirīgais iespaids - aina-

va. Grenlandē, vismaz ziemas laikā, viss ir pilnīgi balts. Apkārt tikai 

un vienīgi kalni. Arī krāsainās, mīlīgās mājiņas ir saceltas kalnos. Un 

pilsētiņa tieši blakus okeānam. Ļoti skaisti. 

Otrā interesantākā lieta man 

šķita grenlandiešu attieksme pret 

dzīvi. Viņi dzīvo lēni, prātīgi, bez stei-

gas. Sisimiutas vienīgā sabiedriskā 

transporta - autobusa - saraksts nemaz neeksistē. Viņi saka, ka 

pēc kāda laiciņa jau atbrauks. Grenlandieši neuztraucas, ja kaut ko 

nokavē. Viss notiek vēsā mierā. To mums vajadzētu iemācīties.

Korespondents Endijs Butāns

Viss notiek vēsā mierā. 
To mums vajadzētu 
iemācīties.

Ir pienācis izšķirošais brīdis
1.Kādi ir Tavi plāni pēc vidusskolas absolvēšanas?

Kristers Golts (12.a): Pēc vidusskolas plānoju palikt Liepājā un 

turpināt savas mācības šeit.

Kristīne Tomase (12.a): Pēc 12. klases absolvēšanas turpināšu 

sevis pilnveidošanu augstākās izglītības mācību iestādē.

Helvijs Bernāts(12.b): Pēc vidusskolas, vismaz es tā ceru, ka 

sanāks, gribētu studēt Dānijā, jo tur ir visizdevīgākie gan mācību, gan 

dzīvošanas nosacījumi. Dānija ir ļoti attīstīta valsts, un izglītība tajā ir 

labāka nekā Latvijā. Ja nesanāks doties uz Dāniju, nāksies vien palikt 

Latvijā un izvēlēties kādu no šeit piedāvātajām universitātēm.

2. Kurā no augstskolām plāno studēt? Kāpēc?

Kristers: Plānoju mācīties Liepājas Universitātē, vēl precīzi nezinu, 

bet droši vien izvēlēšos kaut ko saistītu ar fiziku vai matemātiku, jo 

tās man ir tuvas jomas, kas, manuprāt, man  padodas. Izvēle nāca 

ilgi, jo tikai nesen sapratu, ka savu dzīvi gribu saistīt  tieši ar fiziku un 

matemātiku.

Kristīne: Pēc vidusskolas plānoju uzsākt studijas Ventspils 

Augstskolā, precīzāk, Profesionālās bakalaura studiju program-

mas „Tulkošana” (ar specializāciju vācu – latviešu – krievu/angļu 

valodā). Izvēlējos tieši šo augstskolu, jo tās augsto izglītības kvalitāti 

ir novērtējuši ne tikai vietējie darba devēji, bet arī ārvalstu eksper-

ti, un, protams, tāpēc ka tulkošanas studiju fakultātes absolven-

tu sagatavotības līmenis sekmē plašas karjeras iespējas. Izvēle 

nāca samērā viegli, protams, brīžiem radās šaubas, taču  regulāri 

atgādināju pati sev, ka tas tiešām ir tas, ko vēlos darīt!

Helvijs: Ja tā ir Dānija, tad visticamāk, ka Southern University, lai 

gan pastāv arī iespēja, ka izvēlēšos citu universitāti. Ja nesanāks, 

Latvijā noteikti izvēlēšos LU vai arī RTU, jo, manuprāt, tās ir labākās no 

Latvijā esošajām. Balstos uz šīm izvēlēm, jo pamatā skatos budžeta 

vietas. Izvēle bija diezgan viegla, pakonsultējos ar radiniekiem un viss 

bija skaidrs.

3. Vai augstskolā pretendēsi uz budžeta vietu vai studijas seg-

si pats/i?

Kristers: Ļoti ceru augstskolā tikt budžeta vietā, bet, ja netikšu 

budžeta vietā, tad, protams, mācību izmaksas segšu pats.

Kristīne: Viennozīmīgi ceru tikt budžeta vietā, taču arī neveiksmes 

gadījumā nepametīšu studijas un mācību izmaksas segšu pati.

Helvijs: Kā jau minēju, skatos vairāk uz augstskolām, kur pieeja-
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budžeta vietas, jo noturēties tur esmu spējīgs, vismaz, manuprāt 

(smejas).

4. Vai plāno studijas apvienot ar darbu?

Kristers: Pavisam noteikti, jo, manuprāt, katram noder lieka nau-

da tēriņiem. Vienīgais šķērslis darba apvienošanai ar mācībām varētu 

būtu laika trūkums.

Kristīne: Protams, ka vēlme apvienot studijas ar darbu ir ļoti liela, 

taču apzinos, ka tas nav nemaz tik viegli. Manuprāt, viss ir atkarīgs no 

darbavietas, darba devēja pretimnākšanas, kā arī svarīgs ir uzstādītais 

mērķis un pareiza laika plānošana. 

Helvijs: Ja būs iespējams, tad viennozīmīgi, jo kā jau katram stu-

dentam, arī man ir vajadzīga lieka nauda dažādiem tēriņiem.

5. Ko tu ieteiktu tiem, kuri vēl ir savas īstās augstskolas 

meklējumos?

Kristers: Es ieteiktu katram atrast mācību jomu, kas sagādā prie-

ku. Tālāk jāmeklē skola ar vislabāko piedāvājumu (budžeta vietas, 

izglītības kvalitāte, attālums no draugiem un ģimenes u.c.) Protams, 

nevajadzētu arī aizmirst par mācībām vidusskolā, jo labas sekmes 

vidusskolā palielinās iespēju tikt labā augstskolā.

Kristīne: Ieteiktu, izvēlēties to studiju programmu, kas atbilst 

paša interesēm un prasmēm, lai šajā amatā varētu realizēt savu 

profesionālo potenciālu un turpmāk uz darbu dotos ar smaidu uz 

lūpām! 

Helvijs: Es iesaku ieskatīties sevī un attiecīgi, balstoties uz savu 

izvēli, izdomāt, kur doties mācīties tālāk. Radinieku un draugu do-

mas ir tikai daudzpusīgi viedokļi, kurus vajag salīdzināt un analizēt 

no visām pusēm, nevis ļaut izdomāt tavā vietā. Cilvēks pats vienmēr 

varēs uzticēties sev un izvēlēties pareizo mērķi.

Garām jau ir pirmais eksāmens – angļu valoda. Divpadsmitie dalās savās sajūtās par paveikto un novēl viens otram 

izturību turpmākajos eksāmenos.

1. Vai Tu gatavojies eksāmeniem? Un kā?

2. Cik nozīmīgs Tev ir šis eksāmens un cik nozīmīgi tā 

rezultāti turpmākajām mācībām?

3. Ar kādām grūtībām saskāries eksāmena laikā?

Sindija Grinberga

1. Šogad angļu valodas eksāmenam īpaši negatavojos, mācījos 

tikai mācību stundās, jo atsevišķas angļu valodas nodarbības ārpus 

skolas neapmeklēju. Šogad zinātniski pētnieciskajā darbā izvēlējos 

tulkot grāmatu angļu valodā varbūt, ka šī darba tulkošana man ne-

daudz palīdzēja eksāmena rakstiskajā daļā.

2. Uzskatu, ka visi eksāmeni ir vienlīdz svarīgi un nozīmīgi un, pro-

tams, tā rezultāti būs tie, kas noteiks, vai tikšu izvēlētajās augstskolās. 

Tā kā ļoti vēlos studēt angļu valodā, tad tieši šis eksāmens bija 

jāuzraksta diezgan labi, tomēr neesmu pārliecināta, vai to izdarīju. 

3. Kā jau visiem, arī man bija neliels uztraukums, taču tas ātri vien 

pazuda. Grūtāk ir pēc eksāmena, kad sāc saprast, ka esi kaut kur 

kļūdījies vai sāc just, ka varēji labāk. Pirmais eksāmens ir garām, vēl 

trīs ir priekšā. Galvenais ir nepazaudēt optimismu, un tad jau viss 

būs labi.

Laura Liepa

1. Īpaši eksāmenam negatavojos, tikai iepriekšējā vakarā pārlasu 

kādu likumu un tas arī viss, jo eksāmenam jau gatavojamies no 

12.klases sākuma.

2. Angļu valodas un krievu valodas eksāmens tāpat kā latviešu va-

lodas eksāmens man ir ļoti svarīgs, jo šie rezultāti man nepieciešami, 

lai iestātos medicīnas koledžā.

3. Grūtības man mazliet sagādāja angļu valodas runāšanas daļa, 

kur mazliet nokļūdījos, taču visā visumā nebija neparedzamas 

grūtības , ar kurām nespētu tikt galā. Galvenais koncentrēties dar-

bam un mācīties visa gada garumā un tad arī ar grūtībām nebūs 

jāsaskaras!

Korespondente Anžela Gončarova
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Uz kuru autoskolu iet? Izlasi un uzzini!
Autoskola ir liels solis turpmākajai dzīvei, jāiegulda daudz naudas un laika. Mēs visi vēlamies iet to vieglāko ceļu, bet ne vienmēr tas ir to 

vērts. Apjautājām  skolēnus,  kuri ir jau pabeiguši un kuri iet vēl autoskolā.

1. Kurā autoskolā Tu esi mācījusies?

2. Vai Tu citiem ieteiktu iet uz šo autoskolu? 

3. Kāda bija Tava pieredze gan teorijā, gan braukšanā?

Anžela Gončarova  12.b

1. Mācījos Ezermalas autoskolā. 

2. Jā, ir labi pasniedzēji, kas labi paskaidro teoriju, arī braukšanu 

iemāca, kā ir labāk un pareizāk.

3. Teorija bija viegla, braukšanā arī nebija slikti, tomēr nomainīju 

savu instruktoru uz citu, jo uzskatīju, ka viņš velk nodarbības tālāk no 

eksāmena.

Annija Arone 12.b

1. Es mācījos autoskolā “Autostils-L”.

2. Jā, viennozīmīgi, teorijas pasniedzēja bija tik amizanta sieviete, 

ka nodarbība bez smiekliem nebija saucama par nodarbību. Kā arī 

braukšanas instruktors bija ļoti laipns un savu darbu darīja godam. 

Kā lielu priekšrocību varu minēt to, ka iespējams mācīties braukt ar 

tādu pašu mašīnu kā liekot CSDD eksāmenu.

3. Teoriju iemācījos ātri un viegli, par to satraukuma nebija 

un, aizejot uz eksāmenu, nokārtoju ar pirmo reizi. Braukšanas daļā 

man gan gāja mazliet interesantāk. Kad ar drebošam kājām un lie-

lu apņēmību devos savā pirmajā mācību izbraucienā, nebiju gata-

va skarbajai Liepājas satiksmei. Braukšana noritēja vēlu vakarā, ap 

20:00, kad bija palikušas pēdējās 5 minūtes un jau devos mājup, 

negaidīti (pieminēšu, ka brīdī, kad tas notika, stāvēju pie sarkanās luk-

sofora gaismas) manā mācību auto burtiski “ielidoja” cits automobilis. 

Noskaidrojās, ka šoferītis bija lielā alkohola reibumā, bet mana pirmā 

braukšana, kura, starp citu, bija sieviešu dienā, atstāja paliekošu ies-

paidu - vairs pa to pašu ceļu nebraucu. (smejas) Bet kopumā noteikti 

iesaku šo autoskolu, jo pasniedzēji ir ļoti jauki un pretim nākoši. 

Jolanta Vītoliņa 12.b

1. Es mācījos „Gross” autoskolā.

2. Nē, jo mana pieredze nebija no tām labākām. Es jau biju 

lasījusi, ka tieši par šo autoskolu ir daudz sūdzību, bet gribēju to 

izbaudīt uz savas ādas.

3. Teoriju man pasniedza sieviete, kura jau māca gadiem ilgi. 

Uzskatu, ka teorijas pasniegšana būtu jāmaina, jo, lai noliktu skolas 

eksāmenu, sākumā jānoliek Gross ieskaite, tikai tad skolas eksāmens 

un tad CSDD. Izklausās vieglāk nekā ir patiesībā, jo mācības metodē 

viņa neuzskata par vajadzību izmantot grāmatu. Gross ieskaite sastāv 

no kļūdainām atbildēm un citi jautājumi pat ir krievu valodā. Man 

paveicās ātri nolikt, bet puse no klases pēc tam nemaz nepabeidza. 

Braukšanā Gross autoskolā nemaz nav savi instruktori, bet gan no 

citām skolām. Es izvēlējos no “Autostils-L”, līdz ar to atmosfēra bija 

daudz labāka nekā teorijā. Grosā iestājos tikai tāpēc, ka caur face-

book laimēju konkursā un iestājos par akcijas cenu. Tomēr es iesaku 

izvēlēties citu autoskolu. 

Dana  Embrekte 12.a   

1.  Es mācījos Ezermalas autoskolā. 

2.  Jā, jo ir ļoti labi un pretimnākoši pasniedzēji. Teorijas daļā 

pasniedzējs visu skaidroja, iesaistot dažādas  situācijas no savas pie-

redzes, bija vieglāk atcerēties.

3. Pirms sāku iet autoskolā, no teorijas es pilnīgi neko nezināju, 

un no sākuma likās, ka būs ļoti grūti, bet beigās tik traki nebija. Es 

iesaku visiem, kas mācās teorijas eksāmenam, izpildīt uzdevumus 

no lielās grāmatas.  Tieši tas man palīdzēja būt vienai no labākajām 

skolniecēm savā grupā un eksāmenus nokārtot bez kļūdām.  Braukt 

mani sāka mācīt tētis.  Sākumā bija grūti, kamēr sapratu, kad īsti 

ātrumus mainīt, bet ar laiku viss aizgāja.  Visu laiku bija bailes par 

eksāmenu, jo mācījos braukt salīdzinoši neilgu laiku. Pirms īstā 

eksāmena nolēmu izbraukt izmēģinājuma eksāmenu, kas, manuprāt, 

ir ļoti noderīgs, jo bija iespēja saprast, kā notiks īstais eksāmens. 

Tāpēc man pirms braukšanas eksāmena nebija tik liels uztraukums, 

un man viss izdevās. 
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1. Kurā autoskolā Tu mācies?

2. Cik tālu esi tikusi?

3. Kāda ir tava pieredze gan teorijā, gan braukšanā?

Ieva  Ruika 12.a 

1. Es mācos autoskolā “Autostils-L”. 

2. Teoriju esmu nolikusi.  Šobrīd  eju  uz braukšanām un gatavo-

jos CSDD eksāmenam. 

3.  Teorija gāja grūti, bija slinkums mācīties, bet braukšana lie-

liski, jo ir atsaucīgi un pretimnākoši instruktori, kuri vienmēr laipni 

paskaidro.       Braukšanā bija viens interesants atgadījums, braucot 

atpakaļgaitā, aizķēru BMW, bet par laimi viņam viss kārtībā. 

Helga Gansone 11.a

1. Es mācos autoskolā  “Autostils-L”. 

2. Esmu nolikusi teoriju un šobrīd ir atlikušas tikai braukšanas, 

drīz plānoju iet uz eksāmenu.

3. Laba. Esmu sapratusi, ka tā ir lieta, kam jāvelta laiks, nevis 

kaut kas, ko var pie reizes izdarīt.

Korespondentes Jolanta Vītoliņa un Laura Rišmite

Skolēnu gada grūtākais uzdevums - ZPD rakstīšna
Zinātniski pētnieciskais darbs ikvienam skolēnam 

sagādā problēmas un grūtības, taču arī šogad mūsu 
skolā ir veiksmīgi sasniegumi. Lai noskaidrotu, kā vei-
cies abām skolniecēm, kuru darbi tiek izvirzīti tālāk uz 
valsti, intervēju Diānu Urbāni un Katrīnu Kabiņecku. 

1.Kāda bija Tava ZPD tēma? Kāpēc Tu to izvēlējies?

2. Vai, Tavuprāt, skolēniem ir jāizmanto iespēja rakstīt 

skolā ZPD?

3. Kā Tev veicās ZPD rakstīšanā, cik lielu darbu ieguldīji?

4. Kuras lietas bija vissgrūtākās, ar kurām nācās saskar-

ties darba rakstīšanas laikā? 

5. Ko Tev pašai nozīmē tikt tālāk ar savu ZPD?

6. Kādi ir Tavi ieteikumi citiem skolēniem, rakstot ZPD?

Diāna Urbāne, 12b

1. Mana ZPD tēma ir varas un brīvības mijiedarbība N. Ikstenas 

romānā “Mātes piens”. Izvēlējos darbu rakstīt literatūrā, jo man 

pašai no mācību priekšmetiem vissvairāk interesē tieši literatūra, 

tāpēc domāju, ka vieglāk būs rakstīt par kādu grāmatu, nevis cens-

ties rakstīt kādā citā priekšmetā, kuru tik labi neizprotu. Darba tēmu 

palīdzēja izvēlēties skolotāja, jo pašai sākumā nemaz nebija ideju, par 

ko es vispār varētu rakstīt. 

2. Uzskatu, ka šī ir lieliska pieredze, kuru noteikti vajadzētu izman-

tot. Vidusskolā darba vadītājs palīdzēs un būs gatavs sadarboties, 

taču augstskolā pašam nāksies tikt ar visu galā, tāpēc, manuprāt, ir 

jāizmanto iespēja, kamēr citi ir gatavi palīdzēt. 

3. Veicās ļoti labi. Par to varu tikai pateikties darba vadītājai Simo-

nai Stalidzānei, kura man ļoti palīdzēja un atbalstīja, lai darbs tiktu 

izstrādāts pēc iespējas labāks un kvalitatīvāks. Tika ieguldīts liels dar-

bs ZPD izstrādē, jo bija nepieciešams veltīt daudz laika un pacietības. 

4. Lielākās grūtības sagādāja tieši laika plānošana, jo, kā ikvienam 

skolēnam, visu sanāk atlikt uz pēdejo brīdi, kad nodošanas termiņš ir 

pēc dažām dienām, taču vēl daudz kas ir jāizdara, lai darbs būtu ga-

tavs nodošanai. Jo kuram tad gribas brīvdienās sēdēt pie grāmatām 

un datora, lai raktītu pētniecisku darbu. Kā arī pašā sākumā grūtības 

sagādāja darba struktūras izplānošana un saprašana to, kā vispār 

pašam ZPD vajadzētu izskatīties. 

 

5. Esmu ļoti gandarīta, ka mans darbs ticis atzinīgi novērtēts, jo 

esmu ieguldījusi lielu darbu izstrādes procesā. Kā arī man ir liels prie-

ks par iegūto pieredzi, rakstot un aizstāvot pašu darbu. 
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6. Iesaku ikvienam izvēlēties tādu tēmu, kāda pašam visvairāk 

interesē, jo būs grūti rakstīt darbu, ja tēma nemaz neinteresēs. 

Kā arī noteikti plānojiet savu laiku, lai nav naktī, kad visi guļ , 

jāraksta pētnieciskais darbs, taču nekas nav neiespējams, ja ir liela 

apņemšanās! Tomēr varu uzmundrināt, ka iegūtā pieredze noteikti ir 

tā vērta, lai veltītu savu laiku šādam darbam.

Katrīna Kabiņecka, 11a 

1. Savu darbu rakstīju kulturoloģijas sekcijā un izvēlējos rakstīt par 

Liepāju- Latvijas rokmūzikas galvaspilsētu. Šo pētījumu sāku jau 10. 

klasē, un zināju, ka vēlos rakstīt par kaut ko, kas saistīts ar mūziku 

un kultūru. Apspriežoties ar darba vadītāju, izlēmām, ka būtu inte-

resanti dziļāk izpētīt Liepājas īpašo statusu un tā vēsturi, jo, runājot 

par mūzikas jomu Liepājā, bija sajūta, ka šobrīd rokmūzika savu 

aktualitāti ir zaudējusi, tāpēc izvēlējos par to rakstīt darbu un noskai-

drot, kā tad īsti ir. Šogad izvēlējos darbu turpināt, jo, manuprāt, tas 

bija nepilnīgs. Rezultātā mans darbs šobrīd ir pavisam citādāks nekā 

pagājušajā gadā, jo atstāju tikai iepriekšējā darba iestrādes.

3. Rakstīt zinātniski pētniecisko darbu noteikti nav viegli, un, lai 

to izdarītu, ir jāiegulda daudz laika un darba. Jāatzīst, ka nebiju pie-

tiekami čakla darba autore, un darba rakstīšanas process notika 

pēdējā brīdī. Apzinos, ka tas nav labi, un tik īsā laikā uzrakstīt darbu 

ir ārkārtīgi grūti, bet domāju, ka tas ir izdarāms, ja vien skolēnam ir 

apņēmība, darba spējas un nepieciešamās zināšanas. Pēdējo nedēļu 

strādāju cītīgi, lai paspētu nodot darbu laikā, tāpēc domāju, ka esmu 

ieguldījusi diezgan lielu darbu tā tapšanā.

4. Viens no grūtākajiem uzdevumiem, man liekas, ir temata izvēle 

un darba uzsākšana. Ir ļoti grūti saprast, par ko rakstīt un kā sākt. Ilgi 

nevarēju saņemties sākt rakstīt. Tad, kad darbs ir jau iesākts, turpmāk 

process ir daudz ātrāks. Pētnieciskā darba rakstīšana jebkurā 

gadījumā ir diezgan sarežģīta, daudz laika paņem formatēšana, lai 

viss atbilstu kritērijiem.

5. Tiekot izvirzītai tālāk, lai piedalītos valsts konferencē, biju diez-

gan skeptiska, jo, man liekas, ka valsts mērogā konkurence ir ļoti lie-

la, tāpēc darbam jābūt veiksmīgi izstrādātam, lai gūtu panākumus. 

Savā zinātniskajā darbā joprojām saredzu daudzas nepilnības, tāpēc 

nevēlos neko prognozēt vai domāt par rezultātiem. Mani drīzāk 

pārņem atvieglojums, ka darbs beidzot ir uzrakstīts un atliek vien to 

aizstāvēt.

6. Es tāpat kā lielākā daļa skolēnu nebiju sajūsmā, kad uzzināju, 

ka šāds darbs obligāti būs jāraksta, bet jāatzīst, ka pēc darba 

pabeigšanas esmu daudz ko uzzinājusi un iemācījusies. Domāju, ka 

tas ļoti daudziem var noderēt studējot, tāpēc ir labi, ja jau vidusskolā 

skolēni to apgūst un zināšanas pielieto nākotnē.

Korespondente Margarita Jevtejeva
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