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Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas ikmēneša izdevums
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Šajā numurā lasiet:

- Kāpēc skolā viesojās Latvijas Aizsardzības 

ministrija;

- Ko jaunā manēža nozīmē vieglatlētiem;

- Ko par ēdienu skolā domā skolēni?;

- Eksāmeni tuvojas, ko nu!;

- Ko darīt pēc vidusskolas;

- Ar kādām aktivitātēm nodarbojas 

vidusskolēni?

Skolā ir sācies jaunais mācību gads. Tas noteikti sev līdzi nes jaunas cerības un, protams, jaunus izaicinājumus. 

Īpaši modri šajā semestrī ir 12. klašu skolēni, jo viņiem priekšā ir dažādi ar skolas beigšanu saistīti pasākumi!

Aizsardzības 
ministija mūsu   
       skolā

Latvijas Republikas Aizsardzības mi-
nistrijas pārstāvju aicinājums!
 19.janvārī pulksten 11.00 mūsu 
skolas aktu zālē notika aizraujošs pasā-
kums, kur tika aicināti visi vidusskolnie-
ki uz zemessardzi vai uz jaunsargiem.
 Zemessardzes 44. kājinieku batal-
jona virsnieks aicināja visus vidusskol-
niekus uz jaunsargiem, jo jaunsargos 
iemācītais noderēs ikdienā,  piemē-
ram,  labi, ātri un veiksmīgi uzcelt telti. 
Pasākumā mūsu skolai tika izsniegta 
grāmata kā pateicība par uzaicinājumu 
no Latvijas Republikas Aizsardzības 
ministrijas pārstāves. Turklāt tika arī 
pastāstīts par Aizsardzības ministrijas 
pienākumiem, kā arī tika uzdoti jautāju-
mi par Latviju, par pareizajām atbildēm 
tika izsniegtas balviņas- pildspalvas, 
pierakstu blociņi, magnētiņi u.c. Di-
nāram no 12.b un Annai no 12.a bija 
speciāls uzdevums, kas bija jāveic visa 
pasākuma laikā. Manuprāt, ka viņi veik-
smīgi to paveica! 
 Pēc pasākuma visiem klātesoša-
jiem bija iespēja uzdod sev interesē-
jošus jautājumus gan zemessardzes 
44.kājinieku bataljona virsniekam, gan 
Latvijas Aizsardzības ministrijas pārstā-
vei. 
 
 Paldies organizatoriem par in-
teresanto pasākumu!

Korespondente Marika Tereščenko
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 Šobrīd norisinās Liepājas 
Olimpiskā centra manēžas pēdējie 
darbi, pēc kuriem drīzumā gaidāma 
manēžas atklāšana. Manēžas 
būvniecība tika uzsākta 2017.gadā un 
pavisam drīz jau tā gaidīs sportistus un 
sporta entuziastus. Manēžā vieglatlēti 
varēs sagatavoties atbilstoši Eiropas 
noteiktajiem standartiem, kā arī tā tiks 
pielāgota citu sportistu vajadzībām.  
Tāpat manēžā varēs  rīkot starptau-
tiska līmeņa sacensības Liepājā, kas 
priecēs gan liepājniekus, gan Liepājas 
viesus un sacensību vērotājus. 
Manēžas platība ir iespaidīga, kopumā 
8910m2.  Manēžā plānots izvietot 
200m skrejceļu ar 4celiņiem, 6x60ms-
printa taisni, sektorus ar nepieciešamo 
aprīkojumu augstlēkšanai, tāllēkšanai, 
trīssoļlēkšanai, kārtslēkšanai un lodes 
grūšanai .Liels ieguvums būs arī koman-
das sporta pārstāvjiem, varēs  spēlēt 
gan florbolu, gan volejbolu, gan basket-
bolu un vēl daudzus sporta veidus.Līdz 
šim Liepājā vieglatlētikas sportistiem 
nav bijusi iespēja trenēties atbilstošās 
un kvalitatīvās telpās, taču tagad varam 
lepoties ar mūsdienīgu celtni, kas būs 
atbilstoši iekārtota un palīdzēs sportis-
tiem treniņu procesā, lai tiktu sasniegti 
izcili rezultāti.

 Lai noskaidrotu kā līdz šim ir  
noticis treniņu organizēšanas process 
un kāda situācija ir Liepājā saistībā ar 
vieglatlētiku, uz interviju aicināju spor-
tisti- vieglatlēti, Reinu Rozentāli, kas 
izteicās šādi:

 Kā tu nonāci līdz šādam 
lēmumam-nodarboties ar vieglatlētiku 
?
 Ar vieglatlētiku man ieteica  no-
darboties sporta skolotāja pēc kādas 
sporta stundas. Tajā laikā arī pati 
meklēju kā aizpildīt savu brīvo laiku , jo 
biju gājusi dažādos sporta veidos, bet 
neviens nebija īsti aizrāvis

 Kur notiek vieglatlētikas treniņi 
ziemas sezonā?
 Ziemā treniņi mums notiek 
manēžā , kas atrodas Olimpiskā centra 
bijušajā autostāvvietā. Vieglatlētikai ļoti 
nepiemērota vieta , jo griesti ir zemi, 
kas uzreiz ierobežo treniņus lēcējiem 
vai lodes grūdējiem.

 Vai tas, ka Liepājā būs atklāta tik 
liela manēža kaut kādā veidā mainīs 
tavu ikdienu? Ja mainīs, tad kā ?
 Tas , ka Liepājā atvērsies jaunā 
manēža mainīs ikdienu gan man, gan 

citiem vieglatlētiem. Tā kā trenējamies 
vieglatlētikā katru dienu, tas būs liels ie-
guvums manā ikdienā. Ziemas laikā ,lai 
tiktu uz labu manēžu mēs reizi nedēļā 
braucam uz Kuldīgu un jaunās manēžas 
dēļ tas vairs nebūs jādara. Trenēšanās 
paliks produktīvāka un viss tiks darīts 
daudz labākos apstākļos

 Kas ir svarīgākais ,lai varētu 
pilnvērtīgi nodarboties ar vieglatlētiku? 
(ekipējums, telpas, apģērbs u.c)
 Viena no svarīgākajām lietām , lai 
pilnvērtīgi nodarbotos ar vieglatlētiku 
ir piemērotas telpas un labs inventārs 
. Līdz šim esmu trenējusies apstākļos 
,kas nav paši vēlamākie , lai treniņā sas-
niegtu maksimālos rezultātus. Protams, 
ir vēl citas lietas , kas ir vajadzīgas, lai 
trenētos, taču salīdzinājumā ar telpām 
un inventāru ,man tie šķiet  sīkumi.

 Kādi ir tavi plāni saistībā ar 
vieglatlētiku nākotnē ? Vai ir kādi 
vēl nesasniegti mērķi, kurus gribētu 
piepildīt ?
 Jebkura sportista mērķis ir tikt uz 
olimpiskajām spēlēm, tas man ir daudz 
vairāk kā sapnis, ne mērķis, jo līdz kam 
tādam ir ļoti daudz jāstrādā.

Korespondente Katrīna Rizuna

Liepājas jaunā manēža
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 Skola var būt nogurdinoša, 
tiek pavadītas daudz stundas 
domājot, mācoties un, protams, 
uznāk nogurums, bezspēks. 
Tāpēc ir nepieciešams labs 
uzturs, lai ķermenis un smad-
zenes būtu optimālā stāvoklī. 
Tieši tādēļ ir izveidotas skolas 
ēdnīcas, kur skolēns var labi 
paēst un iegūt spēkus, kā arī, lai 
sevi pakārdinātu ar kādu gar-
du uzkodu. Skolas ēdienu var 
vērtēt dažādos kritērijos, bet 
es esmu izvēlējies 3 svarīgākos: 
kvalitāte, daudzums un cena. 
Esmu intervējis dažus skolēnus, 
lai uzzinātu kā viņiem patīk mūsu 
skolas ēdiens, skatoties pēc šiem 

3 galvenajiem faktoriem.
 Tika uzdoti sekojoši 
jautājumi: 
 1) Kā Tu vērtē mūsu sko-
las pasniegto ēdienu pēc tā 
kvalitātes, vai pēc Tavām domām 
ēdiens ir pietiekami labi pagata-
vots?
 2) Pēc Tavām domām, mūsu 
skolas ēdnīcā pasniedz porcijas 
pietiekami lielā daudzumā?
 3) Vai mūsu skolas ēdnīcas 
porciju cena ir piemērota dau-
dzumam un kvalitātei, vai arī ir 
nepieciešamas izmaiņas?

Šādi izteicās vidusskolas 
skolēni:

 Katrīna Kabiņecka 12.a
 1) Manuprāt, ēdiens 
mūsu skolas ēdnīcā ir, garšīgs 
un kvalitatīvi pagatavots, bet 
domāju, ka par to var būt dažādi 
viedokļi, jo gaume šajā ziņā var 
būt ļoti dažāda. Mani apmierina 
gan ēdienu daudzveidība, gan 
kvalitāte.  Patīk arī tas, ka ēdnīcas 
darbinieces vienmēr ieklausās 
viedoklī un bieži vien ņem vērā ie-
teikumus vai personīgās vēlmes. 
 2) Ja pareizi atceros, kādreiz 
porcijas bija lielākas un arī ce-
nas zemākas, bet esam runājuši 
ar ēdnīcas darbiniekiem, un to 
visu var pamatot ar produktu 
cenu pieaugumu, tāpēc ēdiena 
sadārdzināšanās visticamāk bija 
neizbēgama. Šobrīd nav vairs 
iespēja nopirkt 1/2 porciju, ir 
tikai vesela. Ja šāda iespēja būtu, 
labprāt to izmantotu. 
 3) Protams, ja man būtu 
iespēja to ietekmēt, labprāt 
maksātu par pusdienām mazāk 
nekā šobrīd, jo parasti manu 
pusdienu cena nav nemaz īpaši 
lēta, taču tas atkarīgs no izvēletā 
ēdiena. Ja vēlas, ir iespēja paēst 
arī par lētāku naudu.

 Anna Katrīna Šķubura 
12.a
 1) Uzskatu, ka mūsu ēdiens 
ir kvalitatīvs un visai garšīgs. 
Protams, reizēm gadās kāda 
nepilnība, taču tādos kvantumos 
nav viegli gatavot. Man personīgi 
ēdiens ir mazliet par sāļu, taču 
tas ir tāpēc, ka pati uzturā maz 
lietoju sāli. Arī ēdienu klāsts ir 
pietiekami plašs.
 2) Laikam gan jāsaka, ka 
porcijas nav visai liela izmēra. 

Labi, man paēšanai pietiek, taču 
nezinu kā ir mūsu skolas spor-
tistiem, kuri mēdz ēst trīsreiz 
vairāk nekā es. Tagad vairāk 
neeksistē pusporcija vai vesela, 
taču varu teikt, ka šī brīža porci-
jas ir mazākas nekā kādreiz bija 
veselās.
 3) Vairāki skolēni saka, ka 
mūsu skolas ēdiens ir dārgs. Jā, 
ir dārgi, ja vēlas ēst ko mazliet 
īpašāku kā tikai makaronus ar 
sieru. Taču domāju, ka maksājam 
par kvalitāti. Ne velti bulciņa 
maksā 50 centus - tas tāpēc, ka 
bulciņa gatavota no tik labiem 
produktiem, lai drīkstētu tirgot 
skolā.

 Reinis Kreināts 12.b
 1) Atklāti sakot, kā kuru 
reizi. Dažreiz nākas saskarties 
ar pārlieku eļļainiem ēdieniem, 
taču citreiz viss šķiet garšīgi un 
veselīgi. 
 2) Porciju izmēros izmaiņa 
notika uz 2017 gada 1.semestri, 
kuras mani ietekmēja tādā ziņā, 
ka bija jāiet uz tuvāko ēdnīcu 
ārpus skolas. Taču nesen sapra-
tu, ka ir iespēja paņemt visu pa-
mata ēdiena porciju dubultā, kas 
neiznāk nemaz tik dārgi un paēst 
var no tās ļoti labi.
 3) Uzskatu, ka porcijas vaja-
dzetu palielināt. Man, ēdot sko-
las kafejnīcā, nepietiek ar pamata 
porciju, taču ņemot dubultu por-
ciju, dažkārt nespēju to apēst. 
Manuprāt, porcijas vajadzētu 
palielināt par pusi, attiecīgi arī tās 
cenu.

 Katrīna Rizuna 12.b
 1) Manuprāt, skolas ēdiens 
tiek pagatavots labā kvalitātē un 
ir arī liela ēdienu izvēle.Ir bijušas 
dažas reizes , kad ir bijušas kādas 

Skolas ēdiens



 Eksāmeni vienmēr skolēniem 
ir likušies biedējoši. Tie ir nepare-
dzami, un tieši tāpēc tie rada baiļu 
un nedrošības sajūtu. Eksāmenā 
nepieciešams sakopot visas savas 
zināšanas vienkopus vairāku stundu 
garumā, tam ir jābūt gatavam gan 
morāli, gan fiziski. Skolēnus, uzsākot 
studijas pēc vidusskolas, eksāmenu 
rezultāti var būtiski ietekmēt, jo 
universitātēs tos lielākoties piepra-
sa un, ja tie nav atbilstošā līmenī, 
tad skolēni tiek atraidīti un ir 
nepieciešams meklēt citu plānu. 
Uzzināsim ko par eksāmeniem domā 
12. klases skolēni – Jānis Ansonskis, 
Emija Ķeire un Ieva Šillere.

Jānis Ansonskis
(12.B klases skolēns)

 Kā tu gatavojies 
gaidāmajiem eksāmeniem? 
 Jānis Ansonskis: Gata-
vojos vairāk psiholoģiski, jo jau 
pamatskolā skolotāji teica – ja nea-
pguvi visu gadu laikā, neapgūsi 
pēdējos mēnešos. Paļaujos uz sevi. 
 Emija Ķeire: Es eksāmeniem 
gatavojos, it īpaši latviešu valodā 
un matemātikā. Ja man ir kādi 
jautājumu, tos uzdotu skolotājiem 
stundās.
 Ieva Šillere: Nespēju noticēt, 
ka pēc īsa brīža nāksies pamest 
skolu, kurā esmu pavadījusi visus 
12 gadus. Tādējādi arī nespēju sevi 
pārliecināt, ka nu gan ir pēdējais 

Emija Ķeire
(12.A klases skolniece)

laiks sākt gatavoties. Bet kopumā 
laiku pirms eksāmena gan cenšos 
pamācīties nedaudz papildus. 
Grāmatas nelasu, bet pārskatu 
savus pierakstus, jo visus ga-
dus cenšos tos veikt rūpīgi. Ir arī 
gadījies pildīt eksāmena darbus 
portālā “uzdevumi.lv”. Atklāti sakot 
– palīdzēja arī!

 Kādas ir tavas pārdomas 
par to, ka tuvākais eksāmens 
gaidāms jau pēc pusotra 
mēneša?
 Jānis Ansonskis: Necenšos 
satraukties, angļu valoda vienmēr 
ir bijusi mana stiprā puse.

Ieva Šillere
(12.B klases skolniece)
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problēmas- nebija pietiekami labi 
izvārīts ēdiens vai kas cits,bet 
pārsvarā viss ir labi gatavots. 
 2) Skolā porcijas tiek pasnie-
gtas pietiekami lielā daudzumā. 
Labi ir arī tas , ka ja kādam liekas 
pārāk maza porcija , var palūgt , lai 
uzliek papildus, bet līdz ar to būs arī 
nedaudz vairāk par to jāmaksā. 
 3) Man liekas , ka skolā var 

pāēst pusdienas par salīdzinoši 
lētu summu. Ņemot vērā , ka ir arī 
liela ēdienu izvēle , manuprāt, cena 
visam ir diezgan laba.

 Jānis Ansonskis 12.b
 1) Ēdiena kvalitāte ir mainīga, 
ir dienas, kad tas ir izcils un dienas, 
kad tas tāds nav.
 2) Nav atbilstošas porcijas 

augošiem organismiem, par to sti-
pri ir jāpiedomā.
 3) Cena neatbilst daudzu-
mam, un daudzums neatbilst ce-
nai. Ne visi var atļauties paēst par 
3-4€, tikai tādēļ, lai būtu normālas 
porcijas.

Korespondents Edgars Pētersons

12. klases skolēnu pārdomas 
        par eksāmeniem.



 Kā jau visiem zināms, tuvojas 
eksāmenu laiks, kuru sākums 12. klašu 
skolēniem ir gandrīz pienācis – martā 
jau pirmais svešvalodu eksāmens.
 Šis eksāmenu laiks sev nes 
līdzi gan atbildības sajūtu katram 
skolēnam, gan uztraukumu par to, ko 
darīt pēc vidusskolas absolvēšanas - 
izvēlēties sev piemērotāko nozari, kur 
mācīties, vai tieši otrādi, uzreiz doties 
darba tirgū.
 Šī iemesla dēļ, vēlējos intervēt 
dažus 12.klases skolēnus, kas ietekmē 

viņu izvēles, apkopot ieteikumus, ko 
nodot skolēniem, kuriem šis posms 
vēl ir tikai priekšā.

 Uzdevu viņiem šādus 
jautājumus:

1) Pastāsti, kādas ir tavas tiešās ide-
jas, ko vēlies darīt pēc vidusskolas 
beigšanas - vai tas būtu darbs, vai arī 
iestāties tālāk augstskolā?
 2) Kas ir ietekmējis tavu izvēli 
- tavas stiprās puses/ģimene/intere-

ses/pieprasījums darba tirgū?
 3) Kur tu saskati vislielākās 
perspektīvas - savu mērķi īstenot šeit 
pat Latvijā vai arī ārpus tās?
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 Emija Ķeire: Patiesībā par to 
tik ļoti nedomāju, jo man ir dota šī 
diena un nezinu, kas mani sagaida 
pēc pusotra mēneša. Tiešām cenšos 
nesatraukties, jo necik sen devos 
uz Rīgu, lai noliktu angļu valodas 
eksāmenu, kurš ir nepieciešams, lai 
iestātos augstskolā Dānijā.
 Ieva Šillere: Kad skolotāji 
saka: “gatavojieties – eksāmens!”, 
tad īsti nekādas satraukuma sajūtas 
nerodas. Bet, ja veic laika atskaiti, tad 
patīkami nav, jo prieks, ka eksāmeni 
tikai pēc trīs gadiem, uzsākot 10.kla-
si, nu jau ir izgaisis.

 Kas tieši tevi uztrauc 
eksāmenos visvairāk?
 Jānis Ansonskis: Lai 
uztraukumā nesajaucu rakstāmo un 
nepārprotu eksāmena uzdevumā 
prasīto. Valodas eksāmena 
runājamā daļā ceru, ka nesākšu 
nervozēt un nemežģīsies mēle.
 Emija Ķeire: Manuprāt, ka es 
visvairāk iespringšu uz latviešu valo-
das un matemātikas eksāmeniem. 
Jo šie divi priekšmeti man tiešām nav 
tie vieglākie. Tā kā man 21.maijā ir 
informātikas eksāmens un 22.maijā 
ir latviešu valodas eksāmens, 

man nebūs iespēja ierasties uz 
konsultāciju, protams, ja tāda būs.
 Ieva Šillere: Visvairāk uz-
trauc tas, ka daudzas lietas var tikt 
aizmirstas. Citēšu tēta skolotāju 
viņa jaunībā: “Jūs visu zināt. Tikai 
esat aizmirsuši.” Tā jau ir. Mums 
viss ir mācīts, jautājums ir, cik lie-
lu uzmanību mācītajam esam 
pievērsuši.

 Vai eksāmenu rezultāti spēs 
ietekmēt tavu turpmāko dzīvi pēc 
vidusskolas?
 Jānis Ansonskis: Eksāmena 
priekšmeti neietekmē tieši manu 
izvēli, centīšos darīt maksimumu, 
bet mani plāni pēc skolas nesaistās 
ar izcilu atzīmju parādīšanu, bet gan 
fizisko sagatavotību.
 Emija Ķeire: Tā kā studēšu 
Dānijā, mani atestāta rezultāti 
dos, iespējams, pēdējos 10%, kas 
apliecinās, ka esmu uzņemta Dānijas 
skolā. 
 Ieva Šillere: Es ļoti ceru, 
ka nē, bet noteikti nevēlos sliktus 
rezultātus. It kā jau saka, ka tas ir 
tikai cipars. Bet tas viens cipars var 
izšķirt manu iespēju iekļūt budžeta 
vietā augstskolā. Šis arī ir iemesls, 

kādēļ cenšos labi mācīties.

 Ko tu vari ieteikt lasītājiem 
saistībā ar 12. klases eksāmeniem?
 Jānis Ansonskis: Neatstāt 
visu uz pēdējo brīdi, laicīgi apdomāt, 
kurš priekšmets izteiks tavu nākotni 
un iziet uz to visvairāk. Ja neesi 
izlēmis – centies vienmērīgi visos.
 Emija Ķeire: Galvenais ir 
mācīties un, ja rodas jautājumi, tad 
jautāt. Katram jautājumam ir atbil-
de.
 Ieva Šillere: Vidusskolēni! 
Mācieties, mācieties un vēlreiz 
mācieties. Pilnīgi noteikti rūpīgi vei-
ciet pierakstus, jo var gadīties, ka 
tas var kļūt par vienīgo zināšanu 
avotu. Iesaku arī nesadedzināt pie-
rakstus tiklīdz mācību gads ir bei-
dzies, jo bieži tēmas pārklājās un 
ir nepieciešams iepriekšējos gados 
mācītais.

 Paldies Jānim Ansonskim, 
Emijai Ķeirei un Ievai Šillerei par 
sadarbību un atbalstu intervijas 
tapšanā!

Skolēnu atbildes apkopoja Reinis 
Kreināts

 Ko tālāk?
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 Reinis Kreināts 12.B
 1) Jau kopš 12. klases 
sākuma cītīgi meklēju augsts-
kolas ārpus Latvijas, precīzāk, 
Dānijā, un labāko augstākās 
izglītības programmu, kura man 
sagādātu prieku mācīties, kā arī 
būtu spēcīgs trumpis turpmākās 
dzīves darba tirgū.
 2) Manu izvēli nav ietekmējis 
neviens, pats to liku sev noprast, 
ka paliekot Latvijā, ierobežoju 
savas iespējas. 
 3) Pavisam noteikti ārpus 
Latvijas, kur augstākā izglītība ir 
par velti, jo šeit tā ir par maksu, un 
salīdzinot ar, piemēram, Dānijas 
augstskolām, tad tur ir iespēja 
iegūt augstāko izglītību bez mak-
sas pat prestižākā augstskolā 
nekā Latvijā, maksājot lielas nau-
das summas.
 4) Ja mani ļoti interesētu 
un es būtu apveltīts ar izcilām 
ķīmijas zināšanām, es visticamāk 
turpinātu mācīties kaut ko saistībā 
ar ķīmiju, lai arī pieprasījums šajā 
darba nozarē nav tik liels. Ņemot 
vērā, ka esmu tikai parasts vi-
dusskolnieks ar labām atzīmēm 
katrā priekšmetā, izvēlos studēt 

to, kas varbūt nav tik tuvs, taču 
zinu, ka ir pieprasīts darba tirgū.
 5) Saprotiet kādas ir jūsu 
dotības! Nepalaidiet garām tādu 
iespēju kā ēnu dienu! Jāsāk domāt 
par nākotnes nodarbošanos jau 
laicīgi, jo kopš 10.klases manas 
domas ir mainījušās vismaz kādas 
5 reizes par nākotnes karjeru. 
Kāda ir iespēja, ka izvēlēsieties 
īsto profesiju, ja sāksiet par to 
domāt tikai 12. klases sākumā 
vai pat vēl vēlāk?

 Ieva Sillere, 12.B
 1) Vismaz vienu lietu esmu 
izdomājusi - turpināt mācības. At-
liek tikai izdomāt, kurā augstskolā, 
kādā novirzienā. Apziņa, ka varu 
kļūdīties izvēlē,  spriedzi tikai 
palielina. Līdz šim plānoju pa-
likt Liepājā, jo neredzu iemeslu 
“mesties laimi meklēt” kādā citā 
pilsētā vai pat valstī, ja neesmu 
pat pārliecināta, par ko un vai es 
vēlos kļūt. Kāpēc tērēt lielas nau-
das summas dzīvesvietai, ēšanai 
un izklaidei (piemēram, Rīgā, 
kurp dodas liela daļa skolēnu pēc 
vidusskolas), ja nav konkrētas 
izglītības vēlmes? 

 2) Atklāti sakot, mana izvēle 
mainās vairāku iemeslu dēļ. 
Pirmajā vietā ir mana ģimene. 
Vecāki tomēr ir pieredzējuši un 
spēj man likt domāt no pieaugušo, 
nevis jaunieša skatu punkta. 
Bieži vien manu izvēli ietekmē arī 
intereses un pieprasījums dar-
ba tirgū - es vēlos to, bet  dzīvē 
izdevīgāk būtu darīt ko citu. Tā 
domas mainās un par konkrētu 
novirzienu izglītībā neesmu 
izdomājusi līdz pat šim brīdim. 
 3) Zinot faktu, ka ārpus 
Latvijas esmu bijusi tikai vienu 
reizi (un tā pati reize bija tepat 
Lietuvā), tad patriotiski nāksies 
sacīt, ka palikšu tepat Latvijā. Tā 
kā īsta mērķa man nav, tad nes-
teidzos otrpus žogam, kur zāle 
zaļāka un debesis zilākas, kā 
sacīt saka. 
 4) Ja būtu iespēja, es cens-
tos atrast variantu, kurā ir abi - 
gan stipendija, gan stipro pušu 
realizācija. Proti, arī šis ir iemesls, 
kādēļ nespēju izvēlēties no skolu 
piedāvājumiem. Katrai skolai ir 
savi plusi un mīnusi. 
 5) Grūti ieteikt tādiem 
skolēniem kaut ko, ja pati esmu 
viena no viņiem. Bet mans tētis 
man katru reizi saka : “Vienalga 
par ko. Galvenais ej un mācies! 
Jo izglītība ir svarīgākā, karje-
ru izvēlēsies pēc tam.” Kas arī 
man liekas interesanti, liela daļa 
strādā amatos, par kuriem nav 
mācījušies. Tas mani nedaudz 
uzmundrina, jo zinu, ka dzīvē 
var gadīties visādi. Dzīvosim - 
redzēsim! Galvenais, nepārdzīvot 
par to, kas vēl nav noticis.

 Elīna Cvetkova, 12.B
 1) Noteikti iestāties 
augstskolā un, ja būs iespējams, 
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apvienot studijas ar kādu darbu. 
 2) Izvēli ietekmējušas tikai un 
vienīgi manas intereses. 
 3) Protams, mēģināšu visus 
savus mērķus īstenot tepat Latvijā. 
Ja nesanāks, jāatrod būs cits veids. 
 4) Laikam jau sko-
lu stipendijām un apmaiņas 
programmām. Vismaz tas dod 
skolēniem motivāciju mācīties. 
Kā arī tiek dota iespēja pacīnīties, 
kas vēlas tikt kādā apmaiņas 
programmā. Ne visiem ir tāda 
iespēja. Jāizmanto tas, ko mums 
piedāvā skola.
 5) Tie, kuri vēl tikai plāno, 
iesaku nopietni padomāt par 
to, kas viņus tiešām interesē un 
saista. Pildīt karjeras testus vai 
aprunāties ar karjeras konsul-
tantu, ja tas kaut ko dod un ja ir 
vajadzība.

 Eva Dzeguze, 12.B
 1) Pēc vidusskolas iestāšos 
Latvijas Universitātes juridiskajā 
fakultātē, kā arī iesniegšu doku-
mentus ekonomikas fakultātē. 
Tad jau redzēs, kur mani paņems, 
:) bet ļoti vēlētos tikt juridiskajā 
fakultātē.
 2) Uzskatu, ka komunikācija 
ar ģimeni man ļoti daudz 
palīdzēja saprast, ko tieši vēlos. 
Mans patēvs ir advokāts, tāpēc 
arī man ļoti iepatikās šī profesija. 
 3) Es uzskatu, ka Latvijā 
ir labas augstskolas kurās var 
kvalitatīvi studēt. Ja būsi labs 
savā profesijā, tad gan Latvijā, 
gan ārpus tās var būt labas 
perspektīvas, lai īstenotu savu 
mērķi. 
 4) Es domāju, ka skolu sti-
pendijas ir laba lieta, bet ja tas 
ierobežo tavas iespējas, tad bez 
tās var iztikt.  
 5) Es ieteiktu parunāt ar 

ģimeni, varbūt viņi var ieteikt un 
palīdzēt izvēlēties, bet nekādā 
gadījumā neejat mācīties tur, kur 
jums liek vecāki piespiedu kārtā 
un paši nevēlaties.

 Marika Tereščenko, 12.B
 1) Es domāju pašlaik, ka 
labs variants būtu iestāsties 
augstskolā!
 2) Man liekas, ka es vienmēr 
esmu zinājusi, ko vēlos darīt, 
un tas vienmēr ir bijis saistīts ar 
cilvēkiem.
 3) Vairums grib braukt 
mācīties ārpus Latvijas, bet 
es vēl tam neesmu gatava, un 
turklāt, ja patiešām vēlas, tad 
arī var aizbraukt caur apmaiņas 
programmām, kas piedāvā plašas 
iespējas.
 4) Es dodu priekšroku 
apmaiņas programmām, jo, 
manuprāt, tas ir forši, ja ir iespēja 
aizbraukt uz kādu citu valsti 
apskatīties un piedzīvot tās valsts 
kultūru ikdienas gaitās, un tā ir 
iespēja popularizēt Latviju, jo tik 
pat labi citi studenti brauks pie 
mums.
 5) Es ieteiktu izmantot ēnu 
dienas, atklātās durvju dienas un 
karjeras konsultantu.

 Kristiāna Burģele, 12.B

 1) Es gribu pēc vidussko-
las beigšanas turpināt studēt 
augstskolā.
 2) Vairāk esmu sevi pati 
ietekmējusi, bet arī ģimene un 
intereses.
 3) Es pašlaik vēl īsti nezinu, 
vai gribu palikt Latvijā, vai tomēr 
doties ārpus Latvijas.
 4) Es noteikti dotu 
priekšroku skolu stipendijām un 
apmaiņas programmām.
 5) Parunāt ar vecākiem un 
varbūt aiziet pie karjeras konsul-
tanta.

 Skatoties kopskatā, kādas 
ir skolēnu vēlmes, ir saprotams, 
ka daļai prātā ir lauzt robežas un 
doties studēt citās Eiropas valstīs, 
dažiem atbalstīt Latvijas sko-
lu sistēmu un palikt studēt šeit. 
Kas zina, kādas kuram pavērsies 
iespējas, to zinās tikai skolēns 
pats.
 Izvērtējot ieteikumu sadaļu, 
ieteiktu visiem to ņemt vērā, jo 
tie ir skolēna katra personīgie 
ieteikumi, jo lai spētu ko ieteikt, 
pašam ir jāiziet cauri šādām 
situācijām, tā ir katra personīgā 
pieredze un skatu punkts.

Korespondents Jānis Ansonskis
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 Šajā mācību gadā mūsu 
skolā mācās 1126 skolēnu un nav 
noslēpums, ka katrs no mums ir 
tik atšķirīgs un unikāls, bieži vien 
pat klasesbiedri viens par otra ho-
bijiem zina ļoti maz. Tieši tāpēc 
intervēju trīs divpadsmito klašu 
puišus – Rihardu Galiginu, kurš 
tikai gada laikā guvis ievērojamus 
panākumus modes industrijā, Ed-
garu Lakševicu, kurš savus spēkus 
aktīvi pierāda zemessardzē, un 
hokejistu Edgaru Maķi, kurš ar šo 
sporta veidu nodarbojas jau kopš 
4 gadu vecuma. Katram puisim  
tika uzdoti 7 jautājumi, lai uzzinātu 
vairāk par viņu nodarbošanos 
ārpusskolas un lai saprastu, cik 
tad dažādi patiesībā ir mūsu sko-
las skolēni. 

 Intervija ar zemessargu 
Edgaru Lakševicu (12.B)

 1) Cik ilgu laiku darbojies 
zemessardzē, kā nonāci līdz šai 
idejai?
 Zemessardzē eju jau cetur-
to mēnesi. Viens no galvenajiem 
iemesliem, kāpēc es pieteicos 
zemessardzē, ir tāds, ka man tas 
patīk un aizrauj, kā arī noderēs 

nākotnē.
 2) Vai plāno saistīt arī savu 
nākotni ar militrāo karjeru?
 Jā, pēc vidusskolas 
absolvēšanas turpināšu mācības, 
apgūstot leitnanta kursus „Lat-
vijas Nacionālajā aizsardzības 
akadēmijā.”
 3) Kas, tavuprāt, ir 
grūtākais šajā profesijā?
 Es domāju, ka grūtākais ir 
spēja izturēt  šī brīža laikaapstākļus 
– vēju, lietu un aukstumu.
 4) Kas, tavuprāt, ir 
interesantākais šajā profesijā?
 Manuprāt, viss ir intere-
sants, taču šīs profesijas „saldais 
ēdiens” ir šaušana, protams, tam 
līdzi nāk arī ieroču tīrīšana.
 5) Vai skolu un zemessar-

dzi ir viegli apvienot?
 Jā, ir viegli apvienot, 
jo visbiežāk mācības notiek 
brīvdienās, tāpēc mācību stundas 
kavēt sanāk ļoti reti.
 6) Pastāsti, kādi ir tavi gal-
venie pienākumi zemessardzē?
Galvenie pienākumi ir klausīt ko-
mandiera pavēlēm un izpildīt 
uzdoto uzdevumu bez pretī 
runāšanas.

 7) Kādas, tavuprāt, ir 
galvenās rakstura īpašības, 
kurām jāpiemīt zemessargam?
 Manuprāt, zemessar-
gam jābūt pacietīgam un ar lielu 
gribasspēku, jo ja pats negribēsi, 
tad nekas neizdosies, nav jēgas 
darīt ko tādu, kas pašam nepatīk. 
Jābūt pacietīgam, jāspēj paciest 
aukstums un slapjums, kā arī tas, 
ka komandieris bieži paceļ balsi, 
bet tā tas armijā vienmēr ir noticis 
un notiks.

 Intervija ar modeli Rihar-
du Galiginu (12.B

 1) Kopš cik gadu vecuma 
esi modelis un kā nonāci līdz 
šai profesijai?
 Esmu modelis kopš 17 
gadu vecuma, viss sākās ar to, ka 
festivālā „LMT Summer Sound” 
mani uzrunāja modeļu aģentūra.
 2) Pie kādām modeļu 
aģentūrām strādā šobrīd?
 „Mātes aģentūra” man atro-
das Tallinā, un uz šo brīdi sadar-
bojosr aģentūrām visā pasaulē – 
Parīzē, Barselonā, Berlīnē, Milānā 
un Londonā.

Cik dažādi patiesībā ir mūsu skolas skolēni
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 3) Cik daudz pasaules 
valstis esi apceļojis pateicoties 
modeļa profesijai?
 Gada laikā esmu apceļojis 
8 valstis (neskaitot pārsēšanos), 
vasarā plānoju braukt arī uz 
Japānu un Ņujorku.
 4) Kas tev kā mode-
lim šķiet grūtākais un kas 
interesantākais?
 Vissgrūtākais man ir ilgu 
laiku būt prom no savas dzimte-
nes, ģimenes un draugiem. Tomēr 
visinteresantāk šķiet iepazīt 
pilsētas un iegūt jaunus draugus 
visā pasaulē.
 5) Ar kādām kompānijām 
un zīmoliem esi sadarbojies līdz 
šim?
 Esmu piedalījies divās mo-
des nedēļās (ziemā un vasarā), 
esmu strādājis ar aptuveni 15-17 
dažādiem zīmoliem, visspilgtākie 
no tiem ir Diesel, Dsquared2, 
Pull&Bear, Pepe Jeans un daudz 
dažādi žurnāli.
 6) Kas ir spilgtākais/
jautrākais notikums, kas noti-
cis šīs karjeras laikā?
 Spilgtākais notikums no-
teikti bija tas, ka satiku pasaulē 
ievērojamas sporta zvaigznes – Ja-
mes Hardenu un Carmelo Antho-
niju. 
 Vissmieklīgākais notikums 
bija tāds, ka modes šova laikā, 
kamēr man tika taisīti mati, es aiz-
migu un atsitu galvu pret galdu.
 7) Kādas ir tavas attiecības 
ar citiem modeļiem, vai bieži 

sanāk satikt modeļus no Latvi-
jas?
 Attiecības ir labas, visu 
laiku cenšamies uzturēt kontaktu 
sociālajos tīklos. Bieži sanāk satikt 
modeļus no Latvijas, ar dažiem ir 
pat nācies dzīvot vienā dzīvoklī.
 Intervija ar hokejistu Ed-

garu Maķi (12.A)

 1) Kopš cik gadu vecuma 
nodarbojies ar šo sporta veidu 
un kādā komandā šobrīd spēlē?
 Ar hokeju nodarbojos kopš 
4 gadu vecuma, šobrīd spēlēju 
„Liepājas Sporta spēļu skolas” 
komandā.
 2) Cik bieži ir treniņi un 
spēles?
 Treniņi ir katru dienu no otr-
dienas līdz piektdienai. Spēles pa-
rasti ir sestdienās vai svētdienās, 
ļoti bieži abās dienās.
 3) Vai viegli apvienot hoke-
ja treniņus un skolu?
 Jā, jo skolotāji ir ļoti 
pretimnākoši.

 4) Vai pēc spēles, kurā 
komanda zaudējusi, bet 
pats esi nospēlējis labi, jūti 
gandarījumu?
 Bieži vien jā, jo es pievēršu 
lielāku uzmanību tam, kā spēlēju 
pats, nevis kā spēlē komanda.
 5) Vai hokejā gūtā piered-

ze palīdz dzīvē un skolā?
 Protams, komanda iemācīja 
kā dzīvot, ne velti to sauc par otru 
ģimeni.
 6) Vai aicini savus klases-
biedrus uz spēlēm? Kāpēc?
Jā, aicinu arī klasesbiedrus, jo at-
balsts nekad nav lieks.
 7) Esot hokejistam, 
drošvien bieži jādodas iz-
braukumos ārpus Latvijas, 
kuru valsti atceries visspilgāk, 
kāpēc?
 Visspilgāk atceros braucienu 
uz Čehiju, jo nav nekā labāka, kā 
pavadīt laiku kopā ar jautrākajiem 
vīriem pasaulē.

Korespondente Samanta Budrecka


