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Labdien, lasītāji! Šoreiz mūsu 

ģimnāzijas avīzītes pirmā lapa piebirusi 

ar sirsniņām. Lai gan Valentīndiena jau 

pavadīta, mēs, avīzītes veidotāji, 

gribējām Jums sagādāt sirsnīgu 

noskaņu. Tāpēc arī tapa šis nedaudz 

romantiskais avīzes nr. Sūtot to Jums, 

mēs piekrītam ... 

E-avīzi veidoja: Agrita Lemberga (10.a),  
Diāna Miķelsone (11.b),  

Arita Silinga (11.b), Justīne Leitarte (12.d). 
Konsultēja: Ilze Kļaviņa. 

Priecāsimies par atsauksmēm, ierosinājumiem: 

litrsburtu@inbox.lv  
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Intervija: MŪSU SKOLASBIEDRI 
 
Es noteikti atgriezīšos, esmu pārliecināta! 
 

Šis mācību gads noteikti atšķirsies 10.a klases skolnieces Auras 
dzīvē ar daudz jauniem iespaidiem un kaut kā nebijuša iepazīšanu, jo 
šī meitene ir ieradusies no Taizemes un šogad mācās Talsu Valsts 
ģimnāzijā. Tādēļ 14. februārī tikāmies un pārrunājām iespaidus, kas 
gūti, esot Latvijā. 

 

Kā jau tu noteikti zini, šodien tiek svinēta Svētā Valentīna diena. Kā 
šos svētkus atzīmē tavā dzimtenē Taizemē?  

Mēs atzīmējam šo dienu, uzdāvinot viens otram šokolādi vai ziedus, un, 
protams, pārīši dodas uz randiņiem, bet tā kā pagaidām man nav drauga, 
tad šos svētkus svinu draugu lokā. 

Kā tu izlēmi doties prom no dzimtās vietas un braukt uz Latviju? Cik 
ilgi šeit paliksi? 

Es izlēmu piedalīties apmaiņas programmā, lai iegūtu pieredzi un 
sastaptu jaunus cilvēkus. Lai tas izdotos, man nācās nolikt diezgan grūtu 
testu. Ļoti daudz studentu visā pasaulē dodas uz citām valstīm, un es zinu, ka vēl 20 studenti no 
Taizemes kopš 2011. gada ir devušies uz Latviju, gluži kā es. Izlēmu braukt tieši uz šo valsti, jo biju 
izlasījusi noveli par mīlestību, šo grāmatu uzrakstīja kāda Taizemes rakstniece, kura par Latviju bija ļoti 
labi izteikusies. Atpakaļ es došos 2012. gada jūlijā. 

Ko tu zināji par Latviju pirms ieradies šeit? 
No izlasītās noveles uzzināju, ka šī ir skaista un miermīlīga valsts. Un vēl to, ka Latvijas ezeri un 

arhitektūra ir ļoti skaista. 
Kas tevi pārsteidza Latvijā? 
Skūpstīšanās! Nesapratu, kāpēc šeit ir tik daudz cilvēku, kuri publiski skūpstās, jo Taizemē cilvēki 

nedrīkst pārāk daudz savu mīlestību izrādīt sabiedriskās vietās. Sievietēm tur jābūt rezervētām un 
jāsaglabā savs šķīstums līdz laulībām, tāpat viņas nedrīkst ļaut vīriešiem pārāk viegli aizskart savu 
ķermeni. Vēl man pārsteigums bija sniegs, jo šī bija pirmā reize, kad to redzēju! 

Ko tu vari teikt par latviešiem? Vai viņu uzvedība atšķiras no tavas valsts iedzīvotāju 
uzvedības? 

Nekas daudz neatšķiras, bet es domāju, ka veids, kā mēs ēdam, ir citādāks – Taizemes iedzīvotāji 
izmanto karotes un katrā ēšanas reizē ēd rīsus, bet latvieši lieto dakšiņas un nažus un ēd galvenokārt 
kartupeļus. Bet cilvēki ir tikpat draudzīgi. 

Kādas ir galvenās atšķirības starp tavu skolu Taizemē un Talsu Valsts ģimnāziju, skolu, kurā tu 
mācies pašlaik? 

Manā skolā Taizemē mums nav jāmaina klase, kad beidzas stunda. Nevis mēs pārejam uz citu klasi, 
bet to dara skolotāji. Viena stunda tur ilgst 55 minūtes. Uz skolu mums ir jānāk pirms astoņiem, katru rītu 
jādzied himna, pēc tam jāvelta laiks mūsu reliģijai – budismam. Stundas beidzas četros vai citreiz pat 
piecos. Mums ir ļoti daudz grūtu projektu, mājasdarbu. Tāpat mums jāvalkā skolas un sporta uniformas. 

Kurš mācību priekšmets tev patika un padevās Taizemē un kurš nepatika? 
Man patika un padevās matemātika, angļu valoda un sava dzimtā valoda, bet nepatika sports un 

sociālās zinības, jo tās tik labi nepadevās. 
Vai tu apmeklēji kādus pulciņus vai ārpusskolas nodarbības? 
Nē, neapmeklēju, jo mums sanāca mācīties diezgan ilgi, pēc skolas biju nogurusi, tāpēc tad vienkārši 

gāju mājās, mazliet atpūtos un pildīju mājasdarbus. Man bija speciālas nodarbības arī sestdienās un 
svētdienās. Taizemē skolēniem ir diezgan liela mācību slodze. Es domāju, ka Latvijā ir salīdzinoši 
vieglāk, uz skolu jānāk astoņos vai citreiz deviņos un stundas beidzas jau divos vai trijos. Lieliski! Es 
vēlētos, lai tas pats notiktu arī manā skolā Taizemē. 

Kādi ir tavi hobiji, ko tev patīk darīt brīvajā laikā? 
Es mīlu grāmatu lasīšanu un īpaši zīmēšanu. Arī šeit, Talsos, es apmeklēju Mākslas skolu. Tā man 

šķiet ļoti saistoša un interesanta nodarbe. Tāpat man patīk tēlošana un dziedāšana. Brīvajā laikā arī 
mācos latviešu valodu. 

Ko tu vēlētos pateikt saviem klasesbiedriem, draugiem? 
Es vēlētos pateikt paldies saviem klasesbiedriem, draugiem, skolotājiem un ikvienam šajā skolā par 

mīlestību, palīdzību un katru smaidu, kas man tiek sniegts Es ļoti vēlētos, ka viņi ilgotos pēc manis, kad 
būšu aizbraukusi, tas būtu tik fantastiski, ja viņi spētu atcerēties šo melnmataino meiteni no Taizemes. 
Es esmu tik priecīga, ka esmu šeit, šajā skolā! Un es noteikti atgriezīšos, esmu pārliecināta! 

 
Agrita Lemberga 



Foto zibsnis: AURA LATVIJĀ UN MĀJĀS

Foto no Auras arhīva 

Pr
ie

cā
jo

ti
es

 p
ar

 s
n
ie

gu
 

Kopā ar draugiem 

Aura ar 

skolasbiedrenēm 

atpūšoties 

Talsu slidotavā 

Aura ar ģimeni 

Veidojot kopīgu 

skolas projektu 



Tēma: IESPĒJAS 

 

 
  

Ģimnāzija ir radusi iespēju 
finansiāli atbalstīt savējos 
starptautiskā angļu valodas 
eksāmena TOEFL kārtošanai, 
tādējādi dodot iespēju Talsu 
Valsts ģimnāzijas absolventiem 
studēt Eiropas un pasaules 
augstskolās. TOEFL - Test of 
English as a Foreign 
Language – ir angļu valodas 
zināšanu pārbaudes tests, kuru 
kā iestājpārbaudījumu pieprasa 
lielākā daļa pasaules 
augstskolu, ja studijas notiek 
angļu valodā (130 valstīs pēc 
minētā eksāmena vadās 8000 
tālākizglītības iestādes). 
Eksāmena kārtotājam jāņem 
vērā, ka TOEFL ir specifisks 
eksāmens, jo, pirmkārt, tas ir 
eksāmens "amerikāņu" angļu 
valodā, ar visām no tā 
izrietošajām leksiskajām un 
gramatiskajām niansēm, otrkārt, 
saņemtajai apliecībai ir divu 
gadu derīguma termiņš. Tāpēc 
rosinām eksāmenam pieteikties 
tieši 11-to un 12-to klašu 
skolēnus. Informācija par 
TOEFEL eksāmena būtību un 
kārtošanu ir iegūstāma 
http://www.educationusa.lv. 
Atcerieties, ka šajā mācību gadā 
vēl testu iespējams kārtot Rīgā 
3., 9., 23. martā, 14., 20., 27. 
aprīlī, 5., 25., 26. maijā. 
 

TOEFL testu liku 11. februārī. Agri no rīta devos uz 
Rīgu, lai laicīgi, kā norādīts pieteikumā, ierastos testa 
pieņemšanas vietā. Protams, biju uztraukusies, jo nezināju, 
kur tas ir, kas tieši man būs jādara, jo mājās pildīt testu nav 
gluži tāpat kā tur. Speciāli testam daudz negatavojos, jo 
jaunu neko pēdējā brīdī, protams, nevar iemācīties - vien 
kārtīgi izlasīju prasības un katras daļas vērtēšanas kritērijus - 
lasīšanas, klausīšanās, runāšanas un rakstīšanas. Zināšanas 
nostiprinu un mācos ko jaunu jau visu mācību gadu un ilgu 
laiku pirms tam privātstundās. Kā arī gatavojos olimpiādei, 
kas bija dienā pirms testa. 

Iesaku šo testu tiem, kuri ir droši par savām zināšanām 
un skaidri redz savu nākotni ASV vai citā ne-Eiropas valstī. 
Protams, tas dod jaunu pieredzi, un tagad zinu, kā ir kārtot tik 
atbildīgu testu, kur pat jāparaksta konfidencionalitātes 
līgums, ka nevienam neko neizpaudīšu, pat ne aptuveni. 

Neiesaku šo testu kārtot tiem, kuri par savām 
zināšanām nav pārliecināti vai nezina valodu un rakstīšanu 
vismaz upper intermediate līmenī (mazliet augstāk, kā māca 
skolā), jo, kā redzēju salīdzinājuma tabulā, līmenis, līdz 
kuram iemāca skolā, maksimums atļaus dabūt vien 50 
punktus no 120. Ja paredzēts studēt tikai Eiropas robežās, 
labāk iesaku kārtot IELTS testu - tas ir mazliet lētāks un 
vieglāks, bet rezultāti būs labāki.  

 
Ieva Alsberga,  

speciāli „Litrs Burtu” 

Iespēju nokārtot TOEFL eksāmenu jau izmantoja 
Anda Šņoriņa, angļu valodas skolotāja, 

un Ieva Alsberga, 12.a klases skolniece, topošā studente. 

EP VĒLĒŠANAS ĢIMNĀZIJĀ  

JAU 1. MARTĀ! 

http://www.educationusa.lv/
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Ēnu diena - iespēju diena! 
 

15. februāris - diena, kad zinātkārākie Latvijas jaunieši ļāvās izaicinājumam būt par kāda cilvēka ēnu.  
Savu 15. februāra rītu iesāku ar pozitīvām emocijām un apbruņojusies ar kafiju, smaidu un daudziem 

jautājumiem, devos uz Latvijas Republikas Saeimu, kur biju viena no četrām Saeimas priekšsēdētājas 
Solvitas Āboltiņas ēnām. Tas bija liels pagodinājums saņemt ziņu, ka esmu izraudzīta par ēnu vienai no 
ietekmīgākajām personām Latvijā. Ēnot Saeimas priekšsēdētāju Solvitu Āboltiņu šogad vēlējās 50 
jaunieši, no kuriem izvēlēti četri ar spēcīgāko motivāciju un interesi par Saeimas priekšsēdētājas darbu. 

10:00 pie Saeimas nama mūs 
sagaidīja Saeimas priekšsēdētājas 
padomniece politiski-juridiskajos 
jautājumos Laura Ošleja. Viņa mūs 
pavadīja uz Saeimas priekšsēdētājas 
kabinetu, bet, ieejot kabinetā, biju nedaudz 
vīlusies, jo Saeimas priekšsēdētājas tur 
nebija. Izrādās, ka Solvita Āboltiņa tikai 15. 
februāra rītā ielidoja Latvijā no oficiālas 
vizītes Gruzijā. Ilgi nenācās gaidīt, līdz 
ieradās Saeimas priekšsēdētāja. Tālāk 
sekoja iepazīšanās ar Āboltiņas kundzi, un 
pēc viņas sirsnīguma un smaida sejā jutu, 
ka diena būs izdevusies.  

No 10:30 līdz 11:30 ilga Juridiskās 
komisijas sēde, kur bija vērojams, kāds ir 
komisijas darbs un ka deputāti arī ir tādi 
paši cilvēki kā mēs. Viņu darbā valda gan strīdi, gan smiekli. Šī Saeimas Juridiskās komisija sēde bija 
tam lielisks piemērs. Pretēji valdošajam priekšstatiem sabiedrībā, ka Saeima "neko nedara", varu 
apgalvot - dara, dara un vēlreiz dara! Caur viedokļiem, sarunām un ekspertu ziņojumiem tiek rasti efektīvi 
risinājumi problēmām.  

Pēc Saeimas Juridiskās komisijas devāmies uz izstādes "Latvijas Republikas Satversmei - 90" 
atklāšanu, kuru atklāja Saeima priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa. Pēc izstādes atklāšanas devāmies uz 
Saeimas priekšsēdētājas kabinetu, kur neformālā gaisotnē malkojām kafiju, mielojāmies ar gardām 
uzkodām. Tad arī diskutējām par dažādām politiskām tēmām, uzdevām interesējošos jautājumus, uz 
kuriem ar lielāko prieku priekšsēdētāja atbildēja.  

Tālāk sekoja viena no, manuprāt, labākajām aktivitātēm dienas laikā - tikšanās Saeimas Baltajā zālē 
ar Austrijas vēstnieku Latvijā Štefenu Pēringeru (Stefan Pehringer). Sarunas laikā tika akcentēta 
sadarbības nozīme starp nelielajām Eiropas Savienības dalībvalstīm, kā arī Latvijas un Austrijas kontaktu 
veidošanu ekonomikas un kultūras jomā. Liels bija prieks, ka Austrijas vēstnieks bija ļoti pozitīvs, 
smaidīgs un atzina, ka Ēnu diena ir lieliska iespēja jauniešiem iepazīties ar parlamenta darbu un sekmē 
uzticēšanos un izpratnes veidošanos par politikas procesu. Vai zinājāt, ka Austrijas vēstnieks ir Dinamo 
Rīga spēļu apmeklētājs?  

Dienas laikā devāmies arī uz Ēnu dienas oficiālo noslēguma preses konferenci "Swedbank" telpās. 
Tā bija lieliska iespēja noskaidrot citu jauniešu viedokli par Ēnu dienu. Pie tam bija pārsteidzoši vērot 
Rīgu no 25. stāva. Tajā mirklī, kad tu stāvi pie loga, rodas sajūta, ka uz pasaules esi vien tu pats un 
Rīgas torņi.  

Pēc preses konferences devāmies atpakaļ uz Saeimas priekšsēdētājas kabinetu, kur turpinājām 
diskusijas. Tieši šīs sarunas laikā atklājās Solvitas Āboltiņas patiesā puse. Neskatoties uz to, ka viņa ir 
lieliska personība, gudra un zinoša dažādās jomās, atklājās lieta, kas svarīga ikvienā personā, - 
cilvēcīgums. Ar stāstiem par viņas pagātni, izzinājām, kāda ir šī persona kopumā un ka viņas ceļš uz 
panākumiem nav bijis rozēm kaisīts. Ir nācies atteikties no dažādām lietām un piedāvājumiem, lai 
sasniegtu to, kas viņa ir šobrīd. Šīs dienas laikā nonācām pie secinājuma, ka, lai ko sasniegtu, vajag tikai 
gribēt. Griba plus darbs, un visa pasaule tev ir pie kājām. 

Vēlos citēt Solvitu Āboltiņu: "Lai ir lieli sapņi un vēlmes, kurus pietiek spēka un vēlmes realizēt. Visi 
kopā mēs varam izdarīt jebko! Lai veicas un izdodas!" Noticiet paši sev un iegūstiet neatņemamāko, kas 
jums tiek dots - zināšanas un pieredzi! 

 
Zane Ģierte, Saeimas priekšsēdētājas Solvitas Āboltiņas ēna,  

speciāli „Litrs Burtu” 



Interesantās ziņas 

 
Romantika un zpd :) 
 

Arī šogad 14. februārī katrs pēc savas brīvas izvēles svinējām / nesvinējām 
Valentīndienu, bet daļa ģimnāzistu šajā dienā ļooooti centīgi rakstīja savu zpd jeb 
skolēnu zinātniski pētniecisko darbu. Tāpēc mēs, skolas avīzes veidotāji, solidarizējoties 
ar viņiem, veicām nelielu pētījumu, protams, romantisku. 
 
Aptauja "Valentīndiena un Talsu Valsts ģimnāzija" 
 
Respondentu statistika: skaits 20, no tiem vīrieši – 7, sievietes – 13; vidējais vecums 17.8 gadi. 
 

  

 

 
 

Jūsuprāt, romantiskākā vieta Talsu Valsts 
ģimnāzijā? 
1. Palodzes 2.stāvā 
2. Skolas foajē, kur spēlē ping-pongu! 
3. Skolas stūris 
4. Tornītis 
5. Soliņi pie skolas :D 
6. Fizikas kabinets 
7. Bibliotēka 
8. Palodzes 
9. Bufete 
10. 3. stāvā, pašā gaiteņa galā, tur aiz lielās 

puķes, tieši stūrī 
11. Aiz transformatora 
12. Zēnu tualetes 
13. Raituma kabinets 
14. Lasītava 
15. Ārā pie skolas 
16. Noteikti parlaments ;) Protams, tad, kad 

nav piebāzts ar parlamentāriešiem. 
17. Skolas aktu zāle vakaros (īpaši 

Ziemassvētku ballēs un citos 

pasākumos), arī parlamenta mazā 

istabiņa. 

 

Dziesma, kura Jums asociējas ar Talsu 
Valsts ģimnāziju? 

1. Atver durvis, ienāc iekšā, šeit tu vienmēr 

esi lūgts...... skolas himna 

2. LMFO-i'm sexy and I know it 
3. Jūdas Graši - Rīt 
4. MC Hammer - Can't touch this 
5. PNAU - Wild Strawberries 
6. Ozols "Rajons" 
7. Fēlikss Ķiģelis - Vējā 
8. Bermudu divstūris 
9. Filmas "Titāniks" tituldziesma 
10. Queen - 'We Are The Champions' 
11. ES ZINU MĒS VĒLREIZ SATIKSIMIES  
 

Kādus pasākumus vēlētos nākamajā 
Valentīndienā Talsu Valsts ģimnāzijā? 
1. Fotostūrīti ar dažādiem iespējām 
2. Mīlnieku, slepeno pielūdzēju pastu 
3.  Iedvesmojošus plakātus 
4. Kādu dreskodu 
5. Karuseļus. 
6. Kārtīgu tusu 
7. Disko karnevālu 
8. Otro pusīšu izlozi 
9. Valentīndienas kafejnīca bija forša 
10.  Kādu pārīšu veidošanas šovu 
11.  Iepazīsties – mana audzinātāja :) 
12.  Mīļākais, saskanīgākais, foršākais utt. 

Pārītis TVģ 
 

Vai nevar uzdāvināt katrā mācībā +1? Par godu Valentīndienai. Lai visiem silti ap sirsniņu un atcerieties parādīt saviem mīļajiem, ka ne šai dienai ir nozīme, 
bet tam, cik patiesi ir vārdi. Atļaujies pateikt biežāk "Es Tevi mīlu!" :) Absolvente Līva Asere 
 
"Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauž, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā neskaistas, tā 
nepiemin ļaunu. Tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāj visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Mīlestība nekad nebeidzas..." 
(Pāv. 1. vēs. kor. 13:4-8) Atceries to! (: Diāna Miķelsone, 11.b 
 
Lai izdodas viss! Īpašs apsveikums Elgaram Demiteram 10.b un Ansim Demiteram 12.d. rrr. Nopietni. Apsveicu Elīzu Ozolu 9.a. MĪLESTĪBAS PILNUS 
SVĒTKUS ĢIMNĀZISTIEM ;) ĒRIKS NO LU ;) 

Arita Silinga 
 


