
      
 
 

 
 

Gaidot vienus no skaistākajiem svētkiem gadā – Ziemassvētkus, devos pie mūsu skolas 
direktora jeb ‘galvenā cilvēka’ Gundara Sebra, lai uzzinātu viņa vēlējumus skolas saimei un 
domas, kas rosās viņa galvā pirms šiem skaistajiem svētkiem. Skolas direktors uzskata, ka 
neskatoties uz daudzajiem Ziemassvētku notikumiem un mūžīgo steigu, tie ir klusi svētki, kurus 
vajadzētu un kurus arī pats sagaida ģimenes lokā.  

Lielu PALDIES viņš vēlas nodot visiem skolniekiem un skolotājiem par atbalstu, uzsākot 
darbu un realizējot idejas. Tāpat viņš vēlas, lai ikvienam Ziemassvētkos atliktu laika pārdomām 
un jaunām idejām, kā arī lai vienmēr atrastos mirklis, lai šos svētkus uzrakstītu nevis saīsināti – 
Z-svētki, bet to pilno nosaukumu – Ziemassvētki. Tāpat viņš visiem novēl labi pavadīt brīvlaiku, 
sagaidīt pirmo sniegu un jauniem spēkiem tikties 9. janvārī! 

Agrita Lemberga 
 

Sakām PALDIES Ziemassvētkos!

Talsu Valsts ģimnāzijas izdevums  
skolēniem, vecākiem, pedagogiem 
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Logo autors –  
Raimonds Vanags, 12.c  

Paldies visforšākajai skolai un visforšākajam 
parlamentam Eiropā! Priecīgus svētkus mazie! 

Alvis Bless, skolēnu parlamenta prezidents 
 

Tam, kurš grib iepriecināt cilvēkus, 
ir jānes sevī prieks. 
Tam, kurš grib pasaulē ienest siltumu, 
ir jānes sevī uguns. 
Tam, kurš grib palīdzēt, 
ir jābūt piepildītam ar mīlestību. 
Tam, kurš uz zemes grib panākt mieru, 
ir jārod miers savā sirdī. 
/Fils Bosmans/ 
 

Paldies, Jums, par dāvāto prieku, 
siltumu un mīlestību! 

Ievai Smildzējai no 10.b klases skolēniem. 

 

Vēlos pateikties tiem, kas organizē skolas Ziemassvētku lugu, 
īpaši skolotājai Solveigai Dāvidsonei, cilvēkiem, kuri veido visus 
pasākumus, „disenītes” un organizē skolas sabiedrisko dzīvi! Lai 

parlaments strādā tik pat radoši un atraktīvi arī nākamgad! 
 

Renāte Nagobade, 9.b klases skolniece 

Vēlos teikt sirsnīgu paldies bibliotēkas skolotājai 
Līksmai Sokolovai par ļoti pozitīvu sadarbību ar 

5.klases skolēniem, sadarbojoties dažādos 
ārpusstundu un stundu pasākumos. 

 
 Inta Libreiha, skolotāja 
 

Vēlot visiem sirsnīgus, skaistus un prieka pilnus 
Ziemassvētkus, vēlos teikt paldies: 

 dziedošajām 5.-9.klašu kora meitenēm par izturību, 
pacietību un dziedātprieku; 

 par sapratni no "pusvārda" ("pusžesta") un par atsaucību 
būt jebkurā laikā un vietā kora koncertmeistarei Sandrai 
Kārkliņai; 

 visiem šīs mājas radošajiem, ideju pilnajiem gariņiem, bet 
jo īpaši Solveigai par gaišumu un saliedētību, kas virmo 
visapkārt. 

Vēlot veiksmi, Sandra Lielanse, skolotāja 

 

Savus likteņus veidosim, 
Domājot labas domas. 
Tu domā par mani labu, 
Es darīšu tieši tāpat. 
Nespēlējot, sargājot jūtas, 
Dvēseļu sirdspukstiem skanot. 
Es domāšu labu par tevi, 
Tu domā tieši tāpat. 
Likteņi padodas balsīm, 
Kas iz sirds dziļumiem nāk. 
 
PALDIES, mīļie 6.a.klases skolotāji, 

ka spējat domāt labu, darīt labu un 
saskatīt labu arī tais mazajos 

nebēdņos, kas sēž Jums pretī klases 
solā! Īpaši gribas pateikt PALDIES 

skolotājai Ligijai Bieriņai par prasmi 
atrast laiku un iespējas, lai rosinātu 
bērnu skatīties tālāk un dziļāk par 

vienkāršu saskaitīšanu un 
atņemšanu. PALDIES skolotājai 

Andai Pāvilsonei par to, ka viņa ir 
kopā ar klasi gan priekos, gan 

bēdās! PALDIES skolas vadībai, ka 
ļaujat arī vecākiem justies 

vajadzīgiem un piederīgiem skolai! 
 

Roberts & mamma, 6.a klase 
 



 
 
 
 

Šī mācību pusgada laikā neesmu pateikusi savu "paldies" tiem 
brīnišķīgajiem TVģ jauktā kora jauniešiem un pedagogiem, kuri mūsu 
skaistāko vasaras dienu bagātināja ar savu pārsteigumu - klātbūtni 
laulību ceremonijā un vēlējuma dziesmām. Tas bija kā sapnī...! 

Turpiniet muzicēt un ar dziesmām sildiet sirdi ne tikai sev...  
Tagadējam sastāvam novēlu - esiet pacietīgi un ļoti muzikāli. Lai 

septiņas mūzikas notis rada BRĪNUMU!!! 
 
Jūsu - Baiba Veismane – Rezonga, TVģ jauktā kora vadītāja 

 

Visas 12. b klases vārdā vēlos pateikt 
PALDIES sk. Ilzei Biedriņai par mīļumu, 
centību, neatlaidību, audzinot 12.b. Kā arī 
sakām lielu PALDIES visām pārējām 12. 
klasēm un skolotājiem par veiksmīgo 
sadarbību šajā semestrī. 

 
Lai jums priecīgi un gaiši Ziemassvētki ! 

 
Līga Grīnvalde, 12.b klases skolniece 

 

„Paldies” Ziemassvētkos no skolotājas Solveigas 
 Ievai Krotovai un Aritai Silingai par 17.11 koncerta „Svētī debesīs šo zemi” vadīšanu 
 Ingai Liepiņai, Ievai Krotovai, Andra Beķerei par sirsnīgajiem vārdiem „Vēstulēs Gunāram Astram”, kurus 

varējām dzirdēt skolas koncertā „Svētī debesīs šo zemi” 
 Ievai Krotovai par iniciatīvu gan organizējot eseju konkursu „Vēstules Gunāram Astram” Rīgas Okupācijas muzejā, 

gan iesaistot TVģ  jauniešus muzikālajā priekšnesumā piemiņas pasākumā Gunāram Astram Rīgas Okupācijas 
muzejā, gan veidojot Latvijas kontūru no TVģ skolēnu ziedotajām svecītēm Talsu pilskalnā 18.novembrī 

 Ingai Liepiņai, Signei Krūzmanei, Ievai Alsbergai, Kalvim Pētersonam par emocionālo muzikālo priekšnesumu 
piemiņas pasākumā Gunāram Astram Rīgas Okupācijas muzejā 22.10 

 Oskaram Karpam par atsaucību skolas pasākumu un koncertu apskaņošanā vairāku gadu garumā 
 12.a klases puišiem par klavieru pārtransportēšanu /mūzikas klase – Vides centrs – lasītava/ 
 Visiem parlamentāriešiem par nenogurstošu darbu skolēnu, skolotāju un skolas labā 
 TVģ parlamentam par atraktīvo un emocionālo Skolotāju dienas pasākumu 
 Justīnei Leitartei par nebeidzamo enerģiju organizējot EKO skolas pasākumus un vēl simtiem citu dažnedažādu 

aktivitāšu 
 Visiem Ziemassvētku uzveduma „Sūnu ciema zēni” aktieriem, dziedātājiem, dejotājiem un instrumentālajai grupai 
 Sporta skolotājiem, īpaši Artim Raitumam, par sporta pasākumiem „Mēs ar sportu – cīņā pret AIDS!” 
 Skolotājai Mārītei Erķenai par bagātīgo rekvizītu klāstu uzvedumam „Sūnu ciema zēni” 
 Skolas saimniecei Antrai Kalniņai par milzīgo atsaucību, gādājot praktiskās lietas jebkuram skolas pasākumam 
 Bibliotekārei Līksmai Sokolovai par sirsnīgajiem pasākumiem skolas lasītavā un īpašo talantu „pantu rīmēšanā” 
 Skolotājām Ievai Smildzējai un Andai Šņoriņai par solopriekšnesumiem skolas koncertos 
 Vecāku domes vadītājai Aivai Demiterei par ieinteresētību, atsaucību un atbalstu skolas ikdienā un svētkos 
 Skolotājai Maldai Zīlniecei un parlamentāriešiem - piparkūku cepējiem par piparkūku smaržu skolā Ziemassvētku 

laikā 
 Skolotājai Sanitai Ziemelei par svētku noformējumiem 
 Skolotājai Ilzei Kļaviņai un žurnālistiem par šo jauko ideju – pateikt Ziemassvētkos „paldies”  

 

Paldies ekoskolas aktīvajām meitenēm- Ievai Krotovai, Justīnei 
Leitartei, Diānai Miķelsonei un varbūt vēl kādām - arī paldies par 
sirsnības pilnajiem āboliem uz palodzēm.    

          Ilze Ventiņa, skolotāja 

Vēlos teikt lielu Paldies 
skolotājiem, kuri saprot, ka mēs 
nesaprotam, un tik vai tā ieliek 
mums sekmīgas atzīmes!  
 
Elīze Krūmiņa,  
11.a klases skolniece 
 

Vēlamies pateikt vārdos neietilpināmi lielu paldies vislabākajai, 
superīgākajai, mīļākajai, saprotošākajai, latviešuvalodiskākajai, foršākajai 
skolotājai jeb vienkārši runājot - mūsu mammai - Ilzei Kļaviņai par 
audzināšanu divarpus gadu garumā. Jūs aizstāvat mūs vienmēr, kad 
sūdzamies par kaut ko, sarunājat ar citiem skolotājiem pa labam, 
uzmundrināt mūs, kad esam saskumuši, katrā saskatāt ko labu! Jūs 
izskatāties tā, it kā pati mācītos 12. klasē - mūžam jauna, moderna un 
radoša! Lai Jaunajā gadā piepildās viss, ko Jūsu sirds vēlas! Mēs Jūs 
mīlam! 12.d 

Paldies kvadrātā skolotājām 
Ingunai Palejai un Ligijai Bieriņai 

par to, ka esat ar mani kopā gan 
pozitīvajos, gan negatīvajos 

matemātikas brīžos! Jūs esat 
skolotājas, pie kurām ir patiess 

prieks mācīties :) 
Justīne Leitarte,  
12.d klases skolniece 
 



 Tēma: BRĪVPRĀTĪGAIS DARBS 

 

Eiropas Brīvprātīgais darbs ir labs ceļš, lai iepazītu sevi, citus un pasauli 

Uzzini vairāk! 
 
Eiropas jaunatnes  
portāls:  
http://europa.eu/youth/ 
 
Programma „Jaunatne 
darbībā”: 
http://www.jaunatne.gov.lv 
 
Jaunatnes lietas: informācijas 
portāls par un ap jauniešiem: 
http://www.jaunatneslietas.lv 
 
Brīvprātīgā darba jaunumi: 
http://www.brivpratigais.lv 
 
.. un vēl noderīgas saites uz 
portāliem ārvalstīs, uz 
brīvprātīgā darba 
piedāvājumiem: 
http://www.karjera.lu.lv/stude
ntiem/prakse-un-
darbs/brivpratigais-
darbs/noderigas-saites-
brivpratiga-darba-
programmas-un-projekti/  

 
 

Noteikti ikviens no mums savās ikdienas gaitās ir šur tur padzirdējuši vārdus 
„Eiropas Brīvprātīgais darbs”. Kādu noteikti šie vārdi ir uzrunājuši, un tad viņi ir 
meklējuši informāciju par to, bet labākā informācija iegūstama ir aprunājoties ar 
cilvēkiem, kuri paši ir iesaistījušies brīvprātīgajā darbā. Kādā novembra 

pēcpusdienā uz mūsu skolu ciemos atnāca Baiba Demberga, kura mums 

pastāstīja par iegūto pieredzi Eiropas Brīvprātīgajā darbā (EBD) un par to, ko 
piedāvā Vidzemes augstskola. Bet šoreiz mēs vairāk vēlējāmies uzzināt par viņa 
iegūto pieredzi Eiropas Brīvprātīgajā darbā.  
  
Pastāsti par savu izvēli doties Eiropas Brīvprātīgajā darbā? 

Pirms apmēram 7-8 gadiem sāku darboties ar dažādiem jauniešu projektiem un 
tad uzzināju par EBD. Jau pēc pirmās prezentācijas sapratu, ka tas ir kaut kas, ko 
kādreiz noteikti vēlētos darīt. Tad kaut kā nebija laika - vidusskolas eksāmeni, 
iestāšanās augstskolā, un tā man pazuda doma par EBD. Bet tad vienkārši man sanāca 
viens brīvs gads, ko, protams, vēlējos lietderīgi izmantot, un tad atcerējos par EBD. 
Sāku meklēt projektus, sūtīju savu CV un motivācijas vēstuli uz vairākām valstīm, bet 
atbildi saņēmu tikai no divām. Viena no tām bija Beļģija. 

 
Kādēļ devies uz Beļģiju?  

Beļģijas projekts mani ļoti ieinteresēja, un, tā kā vēlējos uzlabot vācu valodas 
prasmes, sazinājos ar organizāciju, un viss sāka notikt. Nekad nebiju domājusi, ka 
varētu braukt uz Beļģiju, es pat par tādu valsti biju piemirsusi. Bet laikam jau dzīvē 
tiešām notiek viss tā, kā tam jābūt. Es neizvēlējos valsti, bet projektu. Darbs ar 
jauniešiem, ar dažāda veida informācijas apstrādāšanu man likās ļoti saistošs. Tāpēc 
piekritu. 

 
Tava pirmā diena Beļģijā!? 

Pirmā diena man sākās ļoti amizanti. Nosūtītājorganizācija teica, ka varu ņemt 
divus čemodānus, katrā pa 20 kg, par tiem esot samaksāts. Bet lidostā pateica, ka varu 
ņemt divus čemodānus ar kopējo svaru 20 kg. Tā nu dabūju pusi no savas dzīves atstāt 
Latvijā. Un tagad domāju - labi, ka tā. Jo braucu tur kā balta lapa. Es parasti mēdzu 
apmaldīties, un biju pārliecināta, ka līdz savam miestiņam Sankt Vith es viena netikšu, jo 
bija jāmaina vairāki vilcieni. Bet man izdevās. Pirmajā dienā man viss tur bija tik svešs, 
un bija tāda sajūta, ka esmu Beļģijā ieradusies uz pāris dienām. Nespēju noticēt, ka tur 
pavadīšu 7 mēnešus. Mani mājas biedri - kolosāli cilvēki - bija sagatavojuši tradicionālas 
beļģu vakariņas. Ātri gan devos pie miera, jo biju pārgurusi no garā ceļa. Atceros, ka 
mājā bija ļoooti auksti, un pat pirmajā naktī, ejot gulēt, varēju redzēt savu elpu. Paldies 
mammai par vilnas zeķēm - noderēja. 
 
Pozitīvais, ko ieguvi no Eiropas Brīvprātīgā darba? 

Man visa pieredze kopumā bija ļoti pozitīva, jo es cenšos dzīvot uz pozitīvas 
nots. Un viss jau ir atkarīgs no paša cilvēka. Noteikti nebija nekā negatīva. Viens liels 
pluss tam, ka labāk iepazinu pati sevi, zinu uz ko esmu spējīga. 

 
Ko ieteiktu skolēniem, kuri vēl nevar izlemt - doties EBD vai nē? 

Brauciet! Ja ir brīvs laiks, ja nezināt, ko darīt pēc vidusskolas – brauciet! EBD 
laikā ir iespēja rast atbildes uz daudziem jautājumiem - ko es vēlos savā dzīvē darīt, kas 
ir manas stiprās puses, vai spēju dzīvot viens, kārtot savas finanses utt.?! Ja ir iespēja – 
brauciet! Ja nevarat izlemt, tad varbūt EBD nav jums, bet, ja sevī skan balss – „Jā, es to 
gribu” - tad brauc! 

 
Tavs novēlējums TVģ skolēniem, skolotājiem un darbiniekiem Ziemassvētkos!  

Novēlu nebaidīties! Raižu pilnos skatus un domas par nākotni nomainīt pret 
smaidu un labām domām par šo dienu, dienu, kurā dzīvo! Izdzīvot mirkli. Novērtēt, to 
kas Tev ir dots, jo citiem ļoti daudz kā pietrūkst. Ieteiktu šajā svētku laikā iepriecināt 
kādu, kam iet grūti, tad Tu sajutīsi īstu prieku, īstas emocijas. Mīliet! Siltuma un miera 
pilnus Ziemassvētkus! Jaunām idejām un prieka bagātu nākamo gadu!  

 
P.S. Ja arī Tevi uzrunāja Baibas pieredze un vēlies iegūt vairāk 

informāciju par Eiropas brīvprātīgo darbu, tad šī mājaslapa 
http://www.jaunatne.gov.lv/ ir lieliska vieta, lai iepazītos ar EBD darbību!  

 

Arita Silinga 
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Foto zibsnis: BAIBA DEMBERGA BEĻĢIJĀ

Ar jauniešu centra jauniešiem  
 

Baiba ar saviem 

mājas biedriem  
 

Baiba ar jauniešu info 

centra kolēģiem 

Atbraukšanas apmācības 

Luksemburgā  
 

Foto no Baibas Dembergas arhīva 

Darbs info dienā 



Intervija: ĢIMNĀZIJAS ABSOLVENTI  
 

Vārds: Ieva 
Uzvārds: Indriksone 
Statuss: TVģ:P ex – prezidente, ģimnāziste 
Mācās: Latvijas Universitātē Humanitāro Zinātņu fakultātē 
 

Kādas ir sajūtas, ka šajā pusgadā vairs nestaigā pa ģimnāzijas 
gaiteņiem, pēc kā ilgojies visvairāk ģimnāzijas dzīvē? Kā uz savu 
skolu skaties tagad? 

Pirmajos mēnešos, kurus nācās pavadīt jaunās telpās, sadarbojoties 
ar jauniem cilvēkiem, nepameta sajūta, ka kaut kas ļoti pietrūkst. Ar 
laiku izrādījās, ka tas ir nevis kaut kas, bet gan ĻOTI DAUDZ KAS, sākot 
pat ar bufeti un Daigu, bibliotēku, parlamentāriešiem, klasesbiedriem, 
skolotājiem, pasākumiem, beidzot ar steigu, stresu, satraukumu. Bet 
visvairāk man pietrūkst svaigo ideju garša, pļāpāšana mikrofonā, radošu 
cilvēku tuvums.  

Jau tagad nespēju sagaidīt "ZEMENI 2012" un žetonvakaru. Tā jau 
saka par cilvēkiem, ka, kad mums ir viss, tad mēs to nenovērtējam, bet, 
tiklīdz mums tā vairs nav, saprotam tā patieso vērtību.  

Nav jau nekāds noslēpums, ka neatņemama vidusskolnieka dzīves 
sastāvdaļa ir arī činkstēšana par pāris skolotājiem, iekavētiem 
parādiem, milzīgiem mājasdarbiem, bet tagad man ir milzīgs prieks 
satikt jebkuru no skolotājiem un papļāpāt.  

Tagad varu godprātīgi atzīties, ka skola vienmēr ir bijusi manas otrās 
mājas un apkārtējie - mana otrā ģimene. Laikam arī tas ir iemesls tam, 
ka, tiklīdz rodas brīvs brīdis, labprāt viesojos skolā.  

Ja kādreiz kļūšu par izglītības ministri (lai gan ļoti šaubos, ka tas reiz 
notiks) noteikti ieviesīšu arī 13.klasi, lai tik ātri tas viss nebeidzas. (Smejas Ieva.) 

Ļoti lepojos ar to, ka esmu Talsu Valsts ģimnāzijas absolvente un ka „pieliku arī savu pirkstu” jaukas 
vides radīšanai skolas pasākumos. Vēlreiz paldies visiem, kuri mani atbalstīja vēlēšanās, par lielisko 
iespēju gūt šādu pieredzi. 

 
Pastāsti kādu Tevis iemīļotu Ziemassvētku recepti, kuru Tu noteikti ieteiktu pamēģināt katram! 
Ziemassvētki līdz šim man ir saistījušies ar klasiskiem Ziemassvētku našķiem - piparkūkām, 

pīrādziņiem un citiem gardumiem, bet šogad esmu nolēmusi pakļaut sevi kulinārijas brīnumiem.  
Sāku meklēt interesantas receptes, jo esmu nolēmusi, ka šogad ierasto dāvanu vietā iepriecināšu 

savus mīļos ar dažādiem ēdamiem pārsteigumiņiem. Vēl neesmu mēģinājusi, bet jūtu, ka šo 
Ziemassvētku TOP recepte būs cepumiņi ar mandarīnu ievārījumu, kuru nesen redzēju "Lapsas virtuvē". 
Pati recepte ir ļoti liela, tāpēc tiem, kuriem rodas interese, iesaku pameklēt internetā. 

 
Tu taču esi tāda daiļrunīga meitene - kādu jauku Ziemassvētku novēlējumu skolai, 

skolotājiem, mums - visiem! 
Pirmkārt, ļoti priecājos, ka mums atkal ir avīze! 
Un es visiem, visiem novēlu gaišus un siltus Ziemassvētkus, jaukas domas! Ieprieciniet savus 

mīļos cilvēkus un izbaudiet dāvināšanas prieku! (: 
 

Diāna Miķelsone 

Un par Ievu... 
 

Kad pirmo reizi satiku Ievu, es jau nojautu, uz ko viņa ir spējīga. Jau mūsu pirmajās kopējās 
vēlēšanās es nojautu, ka tieši viņa būs mūsu skolas seja uz ilgu laiku. Ieraugot viņas organizatoriskās 
spējas un pozitīvo attieksmi pret mums, parlamentāriešiem, vien gribējās piedalīties visā rīkošanas un 
organizēšanas norisē. Ir pagājis viens jautrs gads, un es iemācījos to, ka jebkuram no mums ir 
nepieciešams uzdrošināties veidot savu dzīvi tādu, kādu tu vēlies. Tāpēc kandidēju arī nākamajā gadā, 
šoreiz tas bija veiksmīgs, un arī tagad, sēžot parlamenta radošās darbnīcas krēslā, domāju, kur esmu 
iekūlies. Vēlos pateikt lielu paldies Ievai par to, ka mums bija jautrs, košs un radošs gads. 

 

Alvis Bless, TVģ:P prezidents 



Interesantās ziņas 

Nākamgad atnāc arī TU! 
 

Cilvēki jau no sirmas senatnes ir centušies atbildēt uz tādiem jautājumiem kā – kā 
radusies šī pasaule? Kā esam radušies mēs? Kāda ir mūsu vieta un uzdevums šajā 
pasaulē? Visos laikos ar šiem jautājumiem ir nodarbojušies dabaszinātnieki – fiziķi, 
ķīmiķi, astronomi, biologi -, kā arī filozofi, arheologi un teologi. Visplašākais humanitāro 
un eksakto zinātņu speciālistu loks ir ticis iesaistīts, lai mēģinātu rast atbildes uz šiem 
jautājumiem. Vēsturiskā skatījumā atkarībā no valdošā pasaules uzskata un paradigmas 
ir prevalējušas tādas vai arī citas teorijas un atziņas attiecībā uz pasaules un cilvēka 
izcelšanos un cilvēka vietu pasaulē. Taču vienmēr šie jautājumi ir bijuši strīdu un 
diskusiju objekts. Tā tas ir arī mūsdienās. Kaut arī par valdošajām akadēmiskajā vidē jau 
vairāk nekā divus gadsimtus ir kļuvušas dažādas ar evolūcijas ideju saistītas teorijas 
attiecībā uz cilvēka, Visuma, Saules sistēmas izcelšanos un attīstību, tomēr strīdi 
turpinās un pat pieņemas spēkā, liecinot, ka arī zinātnieku vidū šajos jautājumos ir tālu 
no vienprātības.  

Ģimnāzijas zinātniskajā kafejnīcā „Re kā?!” nr. 2 gan skolēni, gan skolotāji centās diskutēt par šo 
tēmu un uzklausīt citu viedokli. Diskusijas laikā tika izteiktas visnotaļ interesantas teorijas par to, kas tad 
mēs esam un no kurienes nākam. Zinātniskās kafejnīcas diskusiju jaunieši un diskusijas vadītāji - I. 
Ventiņa, G. Sebris un I. Fokerots - iesāka ar jautājumu, kurai tad īsti dzīves radīšanas versijai piekrīt 
katrs no dalībniekiem. Daudzi atbalstīja Darvina evolūcijas teoriju, citi kreacionismu, kas ir senākā 
dzīvības izcelšanās teorija. Tās centrā ir visa dzīvā radītājs - Dievs. Savukārt daži jaunieši tic tam, ka 
dzīvību uz Zemes ir atnesušas citas dzīvās radības - citplanētieši. Kā arī daži jaunie zinātnieki pasaules 
radīšanu skaidro ar Lielā sprādziena teoriju. Kaut gan pie viena kopsaucēja par to, kas tad īsti mūs ir 
radījis dalībnieki nenonāca (kas ir pavisam normāli :), katrs varēja uzklausīt savu skolas biedru un 
skolotāju viedokli un paņemt mazu daļiņu no tā, apdomāt un varbūt nonākt pie kāda negaidīta 
secinājuma.  

Ja Tev jautātu, vai klonētam cilvēkam ir dvēseles? Vai Visumā ir vēl kādas saprātīgas būtnes? 
Diezgan grūti tā ātri un ilgi nedomājot atbildēt uz šāda veida jautājumiem, tomēr diskusijas dalībnieki 
neapjuka. Katrs no tiem izvilka vienu jautājuma lapiņu saistībā ar kafejnīcas tēmu un centās uz to 
atbildēt. Jautājumi izvērtās neskaitāmās jaunās diskusijās, un jaunieši (cerams, ka arī skolotāji) pavadīja 
laiku lietderīgi un arī jautri, jo bez jokiem jau ģimnāzijā neiztikt. 

 Seko līdzi Zinātniskās kafejnīcas aktualitātēm arī nākamajā gadā un iesaisties, jo uzzināt ko jaunu ir 
aizraujoši, un tas taču vienmēr liek mums redzēt mazdrusciņ tālāk! 

Justīne Leitarte 

Krišjānis Roze (12.a) zinātniskajā kafejnīcā piedalījās abas reizes. Viņa viedoklis: 

+ uzzinu cita viedokļus par tēmu; 
+ tiek veicināta sadarbības starp skolniekiem un skolotājiem; 
 
- ne vienmēr var atrast atbildes uz diskutējamiem jautājumiem. 

 

 
Par to vēl zinātne strīdas!  

 
 

 Lai nākamais semestris būtu sekmīgs, noteikti nosūti visiem skolotājiem apsveikuma kartiņas 
caur "Ziemassvētku pastu" un neaizmirsti parakstīties, lai viņi zina, kuram nākamajā semestrī 
ielikt labu vērtējumu!  

 Lai nākamajā semestrī būtu jautrāk, pa brīvlaiku jāiegūst jaunus un interesantus draugus. 
 Jāsakārto e-klases e-pasts, lai ir gatavs nākamajam mācību gadam. 
 Lai nākamais semestris būtu izdevies, atceries kārtīgi izgulēties un atpūsties cik vien 
iespējams!  

 Pirms Jaunā gada izdari visu iespējamo, lai nepaliek Jaunajā gadā, piemēram, izlasi obligāto 
literatūru vai ko citu.  

 Jauno gadu jāsagaida kopā ar mīļajiem, jo, kā saka, kā gadu iesāksi, tā aizvadīsi. 
 

 
 

- Kura Ziemeļpolā ir visaukstākā daļa?  

- Atklājēja deguns     

 



Speciāli Ziemassvētkiem 

Ja Tev tīk sniegpārslu 

motīvi, tad arī savas  

dāvaniņas vari izgreznot 

ar ziemīgajām 

pārsliņām. 

Lūk veselas deviņas idejas skaistam saiņojumam zem 

eglītes! 

Neaizmirsti, ka vari šīs idejas miksēt un interpretēt, jo 

tikai tā Tu vari panākt oriģinālu un interesantu 

Ziemīšu dāvanu sainīti! :) 

Ja esi praktiķis, tad skaistu 

rotājumu sainītim vari panākt arī ar 

vienkrāsainu papīru un kādu košu, 

zeltītu vai sudrabotu pildspalvu! 

Dāvanu sainītis! 
 Lai Tev, mīļo lasītāj, palīdzētu šajā tik aizņemtajā svētku 

laikā sagatavoties dāvināšanas priekiem, mēs Tev pačukstēsim 

dažas jaukas receptes dāvanu saiņošanā! 

Lai dāvanai nebūtu auksts 

uzmeistaro tai siltu filca 

šallīti!  

P.S. Tas noteikti sasildīs arī 

dāvanas saņēmēja sirdi. 

Ja mājās glabājas skaisti, bet 

nevajadzīgi audumu 

atgriezumi, tad, lūk, kur ir 

vēl viens veids, kā tos 

izmantot lietderīgi– lentīte 

sainītim! 

Ziemassvētkiem jūs iedvesmo Justīne Leitarte 



Iedvesmojies 

Pirmais sniegs 
 
Tīrs siluets apsēžas uz palodzes, kur to pārklāj liegs sniegs; 
Un Tā skatiens, tas sapņainais, aizklīst pāri kupenām viegls. 
Pār sniegotām virsotnēm un apsarmojošām takām; 
Caur egļu zariem un drīz vien atpakaļ uz mājām. 
 
Tas sniegs, kas pārklāj manu siluetu zem kājām; 
Atstāj manāmas siltuma un neviltota prieka pēdas.  
Tas sniegs, kas tuvojas tā, kā mēs toreiz cauri egļu zariem gājām; 
Vairs neliek mums skumt un atminēties par bēdām. 
 
Kaut tikai uz brīdi tās pārslas pārvijas manos matos;  
Es iegriežos svētku dejā un ziemas priekus pavadu labos darbos! 
Lai arī siluets rāmi aizsapņojies uz palodzes zviln; 
Es aši vien taisos, lai vienotos priekos ar tiem, kas pirmo sniegu svin! 
 
Signe Krūzmane, 12 d 

                       
Arī mēs iedvesmojāmies.., 

.. pāršķirstot skolas avīzes nr.,  
kas tapuši pirms vairāk nekā 20 gadiem 

 
 

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  

Priecīgus svētkus TEV, lasītāj, 
kas izlasīja mūsu veikumu! 
Lai mums visiem radošas 

idejas un vēlme tās īstenot 
Jaunajā gadā! 

Uz tikšanos 2012-tajā! 

Šos izdevumus skolas 
lietvede Guntra Vilsone 
pavisam nesen atrada 
skolas arhīvā. Tur noteikti 
slēpjas vēl kas .. :) 

Talsu 1. vsk. avīzes 
Ziemassvētku izdevums ir 
tapis 1991. gada nogalē, 
tātad pirms 20 gadiem – 
apaļa jubileja :), bet mūsu šī 
gada nogales darbu varam 
uzskatīt par jubilejas 
izdevumu. 

mailto:litrsburtu@inbox.lv

