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Manas debesis, es varu tās radīt 
 

Mana diena piedzimst no zvaigznēm,  
No Lielā Lāča ķetnām. 
Realitāte rūgta kā benzīns 
Izkūst visuma elpā. 
Manas debesis ir tur, kur tās radu –  
Azotē Laimes lācim. 
Mana Laimīgā zeme ir smieklos,  
Zvaigžņotos dzirkstošpriekos.  
Manas debesis – es varu tās radīt 
Savas dienas piedzimšanā.  
 

           Anna Kiršteina, 12.c klase 
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"Lai Latvijai veicas 
vārdos, darbos un 

domās!" 
 

TVģ direktors  
Gundars Sebris 

 

"Lai Latvija vēl turpina 
attīstīties un pastāv 

vismaz 20, 30 gadus, un 
lai Latviju visus šos 

gadus apdzīvo latvieši!" 
 

Skolotāja Antra Grūbe 
 

"Lai latviešu tauta kļūtu 
vēl stiprāka un 

atgrieztos dzimtenē!" 
 

Dacīte no "akvārija" :)  
 

"Lai Latvija vienmēr saglabājas 
mūsu visu sirdīs tik silta un mīļa!" 

 
Skolniece  

Evelīna Merdane, 11.kl. 
 
 

"Lai Latvija mūžam 
dzīvo un nekad 
nezaudē savu 
skaistumu!" 

 
Daiga no bufetes 

 

Kā būtu, ja ... 
 
Kā būtu, ja putns es būtu? 
Vai brīvība manās dzīslās tad plūstu? 
Vai spētu es lidot bez prātā? 
Un vai varētu es ielidot saulrietā? 
 
Kā būtu, ja roze es būtu? 
Vai mana sirds tad pukstētu straujāk? 
Vai pasauli mīlētu es stiprāk?  
Un vai ērkšķi spētu mani aizsargāt? 
 
Kā būtu, ja zvaigzne es būtu? 
Vai piederību debesīm es justu? 
Vai man gars brīvs pa debesīm staigātu? 
Un vai mana sirds no laimes zaigotu?  
  

Agrita Lemberga, 10.a klase 
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 Tēma: STUDIJAS 

 

Tālākizglītības izvēle – solis nākotnē! 
 

Skolēnus vienmēr priecē iespēja paklausīties 
kāda studenta pieredzi universitātes gaitās. Vēl jo 
interesantāk ir tad, ja jaunietis mācās ārpus Latvijas, 
jo tad var uzzināt daudz ko jaunu ne tikai par 
konkrēto skolu, bet arī par valsti un tās 
iedzīvotājiem. 31. oktobrī apmēram 20 zināt griboši 
un studēt varoši TVģ jaunieši ielēja sev tēju, 
paņēma gardos cepumiņus un klausījās Klāva 
stāstītajā. 

Klāvs Sebris, Amsterdamas universitātes ekonomikas bakalaurs un kopš šī mācību gada 
maģistrantūras students, stāstīja par savu studenta pieredzi svešā zemē. Klāva stāstījumu 
papildināja prezentācija, kura bija sagatavota tieši par viņa fakultāti. Klāva izteiktie komentāri, 
topošajiem studentiem patiešām varētu būt noderīgi. Piemēram, viņš stāstīja par studiju 
kredītiem un to, ka nevajag baidīties tos ņemt. Students var kredītu izmantot kā rezerves 
variantu un tērēt tikai nepieciešamības gadījumā. Tātad, ja students paņem kredītu, viņš to var 
izmanot kā "glābšanas riņķi" un, ja tas viņam nav nepieciešams, viņš to var atstāt kontā 
netērētu.  

Klāvs pārsvarā stāstīja par ekonomikas fakultāti Amsterdamas Universitātē un mudināja 
skolēnus, kuriem labi padodas eksaktie priekšmeti, studēt tieši šo perspektīvo jomu. Protams, 
studiju laikā ir daudz jāmācās, bet darbs patiešām atmaksājas, jo Amsterdamas Universitātē 
iegūtā izglītība tiek augsti novērtēta. Tieši šī universitāte ir 63. vietā starp labākajām 500 
pasaules augstskolām, un tas sola perspektīvu nākotni jebkuram šīs universitātes absolventam.  

Nobeigumā Klāvs jauniešiem, kuri vēlētos nākotnē studēt ārzemēs, ieteica izmantot 
svešzemju piedāvātās iespējas, bet pēc tam atgriezties dzimtenē un izmantot savas zināšanas 
Latvijas labā.  

 

Iedvesmojies! 
 
 

Jātic ir visam,  
Un galvenokārt sev. 

Jo dzīve mums visiem 
Sapņus liek celt. 

 
Annija Laizāne, 12.c klase 

Pēc sarunas ar Klāvu daži TVĢ skolēni dalījās savos iespaidos 
par tikko redzēto, dzirdēto. 

 
Roberts Florencs, 12. klases skolnieks: "No Klāva teiktā sapratu, 

ka Amsterdamas Universitātē ir daudz jāmācās, bet tajā pat laikā 
var iepazīties ar daudziem internacionāliem cilvēkiem." 

 
Dinija Šēnere, 11. klases skolniece: "Pabeidzot šo universitāti, 

kura jau ir nopelnījusi atpazīstamību visā pasaulē un savā veidā jau 
ir kā izglītības zīmols, absolventam ir daudz iespēju strādāt labā 
darbā. Protams, kā jau katrai augstskolai ir savi plusi un mīnusi, 
piemēram, ir diezgan augsta studiju maksa, bet ir iespēja ņemt 
studiju kredītus. Internacionālā vide ir viens no augstskolas 
lielākajiem plusiem." 

 
Arita Silinga, 11. klases skolniece: "Īsi sakot - noderīgas 

informācijas bagāta tikšanās." 
 
Raimonds Vanags, 12. klases skolnieks:" Pēc tikšanās ar Klāvu 

Sebri mana vēlme studēt ārzemēs ir tikai palielinājusies." 
 

Justīne Leitarte, jaunā žurnāliste 
 

Laura Dace Dzene (6.a) 
dāvina Latvijai kalnus.  



Intervija: ĢIMNĀZIJAS ABSOLVENTI  

 
 
 

 

                   Noderēs! 
 Pētījums ASV informē par 

pieprasītākajiem speciālistiem 
nākotnē: fiziķis-enerģētiķis, 
ķīmiķis, ūdens attīrīšanas 
iekārtu inženieris, pilsētu 
celtniecības inženieris, 
programmētājs, farmaceits, 
pedagogs. Bet Latvijā?  

 
 

Kur studēt? 

 
 Ja esi mērķtiecīgs, par 

studijām jādomā jau izvēloties 
vidējās izglītības programmu, 
jo katrā programmā ir atšķirīgi 
mācību priekšmeti. Varbūt 
Tavā nākotnes studiju 
programmā ir īpašas prasības 
attiecībā uz priekšmetiem, kas 
jāapgūst vidusskolā, 
piemēram, tehniskā grafika. 

 
 Kad izvēlies augstskolu un 

studiju programmu, paskaties 
lekciju sarakstu. Uzzināsi, 
kādas lekcijas būs, kāds būs 
lekciju un praktisko nodarbību 
samērs, cik noslogota (vai 
nenoslogota) būs Tava 
mācību nedēļa, galvenais, par 
ko Tev būs jāmaksā, ja 
gadījumā studēsi maksas 
grupā. 

 
 Ieskaties un piesakies 

jaunumiem!  
www.prakse.lv 

www.niid.lv 

 
 
 

Ģimnāzists – absolvents! 

Vārds: Ēriks. Uzvārds: Lapiņš.  
Mācās: Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē.  

 
Tu jau tagad kādu laiku studējis un zini vairākas lietas "iz dzīves". 

Ko mums, skolēniem - topošajiem studentiem, vajadzētu ievērot 
visvairāk, kam vajadzētu pievērst savu uzmanību, kas ir tās lietas, 
kas visvairāk noder no skolā mācītā? 

Droši vien daudz neatšķiršos no pasniedzējiem, sakot, ka svarīgi ir 
IZLEMT, ko vēlies, un tad attiecīgi koncentrēties uz Tev nepieciešamajiem 
mācību priekšmetiem. Protams, tas nenozīmē, ka, plānojot iestāties RTU, 
nebūtu jābūt pamatzināšanām, teiksim, Latvijas vēsturē. Lai gan - to ir 
vieglāk pateikt, nekā izdarīt.  

Lielais vairums vidusskolas beidzēju vēl līdz pēdējam brīdim drudžaini 
pēta visas iespējamās augstskolu programmas un nevar izlemt. Vari 
mēģināt visu risināt no otra gala - sāc ar to, KO NOTEIKTI NEVĒLIES, 
ņemot vērā savas spējas un iemaņas. Varbūt tomēr nevajag mācīties par 
elektriķi ar četrinieku fizikā? 

Tev vajadzētu iegūt vismaz aptuvenu priekšstatu par studiju jomu. 
Atceries, ka tas ir TAVS lēmums - draugs vai mamma Tavā vietā 
mehatroniku nemācīsies! 

Saglabā vēsu prātu. Atceros, ka absolvējot likās, ka šis ir tāds BŪT vai 
NEBŪT tipa lēmums - tā īsti nav. Tici vai nē, pasaules gals neiestāsies, ja 
vēlāk izlemsi nomainīt studiju programmu vai izvēlēsies paņem, tā saukto, 
„gap year” un aizbraukt, piemēram, brīvprātīgajā darbā. Lai ko Tu arī 
izvēlētos, Tu iegūsi ZINĀŠANAS un PIEREDZI, ko neviens Tev nevarēs 
atņemt. Es esmu par produktīviem sevis meklējumiem. Non scholae sed 
vitae discimus!  

Ko Tu iesaki skolotājiem? Kādas mācīšanas metodes, tavuprāt, ir 
vislabākās? 

Man kā skolēnam / studentam pirms eksāmeniem patīk konkrētums. 
Kas? Kur? Kad? Informācija tabulās, grafikos, ne garos tekstos, kas 
apskata visu ļoti detalizēti.  

Ja skolēns kādu tēmu nav apguvis pietiekoši labi un vēlas smalkāku 
informāciju - konsultācijas. Šeit atkal jāsaka, ka daudz kas atkarīgs no 
paša skolēna - bez motivācijas nav rezultāta! 

Visbeidzot - kādu mīļu, neaizmirstamu, Tev svarīgu atmiņu no 
saviem skolas laikiem!  

Vispār jau ģimnāzija man neeksistē tikai blāvās atmiņās - vēl joprojām 
ik pa laikam esmu manāms gaiteņos, bibliotēku arī sanāk apmeklēt. 

Labā atmiņā palikusi darbošanās TVģ parlamentā, kaut gan tā darbībā 
iesaistījos visai vēlu - tas izvērtās par piedzīvojumu. Ja vēl neesi iestājies 
skolēnu parlamentā, noteikti iesaku to izdarīt!  

Par mācībām runājot, atmiņā palicis klasē izgudrots termins „CirkuSs” 
(izruna ir tik specifiska, ka to pat ar burtiem īsti nevar uzrakstīt). Ideja 
aptuveni tāda - uzdoto pildīt, atbildot pie tāfeles. Bija reizes, kad pirms 
slavenā angļu valodas „Word Bank” literatūrā bija jāstāsta savs redzējums, 
piemēram, par Raudupietes un Kārļa attiecībām tad, kad novelei pirms 10-
15 minūtēm, starpbrīža laikā, tika ātri izskriets cauri. Visjautrāk visā 
procesā, protams, bija skatītājiem, kas ļoti labi zināja, ka Tu saproti varbūt 
tikai pusi no tā, ko stāsti. Tomēr 90% gadījumu tika trāpīts mērķī! 
Skolotāja, protams, neizpratnē: „Ko tie puiši tur var ķiķināt!?” 

 
Atceros skolotājus, kas katrs ir ar kaut ko īpašs - ģimnāzijā māca 
personības! Sveiciens viņiem!  

Diāna Miķelsone, jaunā žurnāliste. 
 

http://www.prakse.lv/
http://www.niid.lv/


Interesantās ziņas 

 
Jau atkal ilgojies pēc brīvlaika?  

Drīz būs! Bet kā būt laimīgam arī tad, kad nav brīvlaiks? 
 
1. Klausies mūziku pirms un pēc mācīšanās. Pirms - lai atbrīvotos, pēc – lai atgūtu spēkus pēc 
mācību procesa.  
2. Noteikti vakarā velti vismaz 1 stundu lietām, kas tev patiešām patīk!  
3. Domā pozitīvas lietas, jo tad arī apkārt notiekošais būs pozitīvāks! Domām ir milzīgs 
spēks! 
4. Izmanto brīvdienas lai atpūstos! Izpildi mājas darbus laicīgi un velti vienu dienu 
tikai lai „atslēgtos” no ikdienas darba un darītu to, kas tev patīk.  
5. Pavadi garo starpbrīdi kopā ar draugiem! Atpūties un pačalo kopā ar 
klasesbiedriem un neklasesbiedriem, tas tev noteikti uzlabo omu. 
6. Padomā par to, ko tu vari dot skolai! Iesaisties skolēnu pašpārvaldē, Eko skolas 
darbībā u.c. Iesaistoties ārpusstundu aktivitātēs tu varēsi iegūt jaunus draugus un 
noderīgu pieredzi. Aktīvi iesaisties skolas dzīvē, tas ir, pasākumos, akcijās pat 
neesot "vadības" sastāvā.  

 
Skolas skaitlis 

 
Skolas tehniskais personāls ir kā viens vesels!  

Tāpat kā domino spēles komplektā,  
arī TVĢ tehniskie darbinieki ir 28. 

 

Vai zināt, kurš ir visromantiskākais skaitlis? 48!  
Jo tieši tik daudz logu ar palodzēm ir 

 skolas trijos gaiteņos. 

45. gads sākās ar piektdienu un  

mūsu 45 skolotājiem patīk atpūsties! 
 

Īsts cietais rieksts –
42 x 3 x 5³, 

 jeb 6000 baltās lapas, kuras vidēji tiek  
izmantotas kopēšanai un printēšanai vienā mēnesī. 

 
 

10 ir skolēna mīļākā atzīme.  

10 m³ mēnesī skolā tiek saražoti atkritumi. 

Izcili atkritumi! 
 

54% meitenes un 46% zēni.      

 Viela pārdomām... 
 

Vai zināt teicienu - 15 minūšu slava?  
Ja jā, tad mūsu 15 klašu komplekti ir vienlīdz slaveni, 

 jo katram tiek pa vienai minūtei! 

 

 

P.S. Kamēr tu šo rakstu izlasīji, pagāja 2 minūtes! 
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Foto zibsnis 
 

 

Jauno 

ķīmiķu 

skola 

Gardi gan! Miķeļdienas tirdziņā 
 

Skolotāju diena  

Paldies parlamentāriešiem! 

Foto zibšņus skaties 
arī www.tvg.edu.lv 
  

10-to klašu 

iesvētības 

Baltijas jūras 

projektā  
 

http://www.tvg.edu.lv/

