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Amanda Meldere 

Redaktora sleja 

 

Pavisam nesen es un mani klasesbiedri uzzinājām, ka skolai ir bijusi sava avīze „Tandēms”. 

To ir veidojuši Līvbērzes vidusskolas skolēni 2007.gadā. Avīzes veidošanā piedalījās Ances Ubartes 

māsa Liene Medne ar saviem klasesbiedriem.  

Mēs,  7.klase, izdomājām, ka ir pienācis laiks vēl vienai skolas avīzei. Un tā radās „Skolas 

Diena”. 

Mēs ceram, ka jums patiks lasīt mūsu skolas avīzi. Atsauksmes par to jūs varat sūtīt uz e-

pasta adresi skolas.diena@inbox.lv.  

Lasiet, vērtējiet un iesakiet! 

 

  

mailto:skolas.diena@inbox.lv
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Vēsma Bokāne 

Skolas un ārpusskolas pasākumi Līvbērzē 

Dažādi pasākumi skolēniem ir svarīgi, lai dzīvi padarītu interesantāku. Mūsu 

Līvbērzes vidusskolā ir daudz un dažādi pasākumi. 

Rudenī tie ir pārgājieni, ekskursijas, Skolotāju diena, Mārtiņdienas gadatirgus, 

klases vakari, lapu grābšanas talkas un citi. 

Pavasarī  - arī talkas, ekskursijas, Masļeņņica, pārgājieni, Pēdējais skolas zvans. 

Tā kā tagad ir ziemas periods, es jums sīkāk pastāstīšu par pasākumiem ziemā. 

Tradicionālajā Ziemassvētku koncertā pie mazajiem bērniem ciemos bija 

Ziemassvētku vecītis. Uzstājās dejotāji, dziedātāji un aktieri.  Adventes vainagu 

konkursā katra klase gatavoja vainagus no dažādiem materiāliem. Katrai klasei tika 

dota nominācija, piemēram, viskošākais, vismīlīgākais, visriņķojošākais, 

vistradicionālākais vainags un tā tālāk.  

Skolotāja Anita Priedniece janvārī - februārī organizē braucienu uz kalnu, kur 

var slēpot vai arī mācīties to darīt.  

 Katru gadu skolā ir „Valentīndienas pasts”, kur var sūtīt vēstulītes un apsveikt 

draugus un skolotājus Valentīndienā. Pagājušajā gadā skolas zālē notika diskotēka 

gan lieliem, gan maziem. 

Mūsu skolā notiek pasākumi vecākiem: sapulces, pēcpusdienas,  kur vecāki 

uzzina par bērnu sekmēm un uzvedību. Vecākiem notiek arī lekcijas, kur viņi, 

piemēram, var uzzināt, kā bēnam jāēd, lai viņš būtu možs, vesels, gudrs.  

Daudz skolēnu brauc uz olimpiādēm, sporta sacensībām un skatēm, piemēram, 

dejotāji, dziedātāji un arī aktieri. Mūsu dramatiskais pulciņš šogad piedalījās 

daiļrunātāju konkursā. Gints un Ance no 7.klases piedalījās konkursā arī individuāli. 

Gints daiļrunātāju konkursā 7.klašu grupā ieguva 1.vietu, bet Ance saņēma diplomu 

par piedalīšanos. Dramatiskais pulciņš pavasarī vēl sacentīsies ar Kalnciema 

vidusskolu.  

Ārpusskolas pasākumi notiek kultūras namā. Tur var redzēt dažādus koncertus, 

izrādes, filmas un multfilmas. Janvārī bija multfilma „Niko 2”. Tur bija maz cilvēku, 
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vairākums bērni. Tajā pašā dienā tika rādīta filma „Sapņu komanda 1935”. Bija, 

apmēram, 20 cilvēki. Daudziem šī filma patika. Man  filma patika tāpēc, ka latvieši 

uzvarēja basketbola sacensībās Eiropā. To vērot  bija aizraujoši. Domāju, ka filmas 

uzņemšana ir liels panākums Latvijai. Visiem jāzina, ka Latvijas basketbolisti ir 

1.Eiropas čempioni basketbolā.  

Mūsu kultūras namā ir daudz interesantu pasākumu, uz kuriem ir vērts aiziet. Nepalaid 

garām!!! 
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Amanda Meldere 

Intervija ar skolas direktori Liliju Grasi 

   Es izvēlējos intervēt Līvbērzes vidusskolas direktori, jo viņa ir viens no 

svarīgākajiem cilvēkiem mūsu skolā. Tāpēc 7.klases avīzē rakstīšu rakstu par Liliju 

Grasi. 

Mūsu skolas direktore bērnībā nemaz negribēja kļūt par direktori, bet gan par 

mediķi. Pirmās 4 klases Lilija mācījās Kaiģu skolā, tad viņa turpināja mācības 

Kalnciema vidusskolā un tur mācījās no 5. līdz 11.klasei. No 1971.gadā līdz 

1975.gadam mūsu direktore mācījās Viļa Lāča Liepājas Valsts Pedagoģiskajā 

institūtā.  

   Pēc augstskolas 1975.gada 15. augustā sāka strādāt Līvbērzes vidusskolā, kura 

ir Lilijas pirmā un vienīgā darba vieta. Lilija sākumā nestrādāja par direktori, bet gan 

par skolotāju.  

Kā Lilija Grase pati saka: ”Direktores darbā visgrūtākais ir atrasts ceļu uz 

skolēnu un skolotāju sirdīm, bet, ja tas ceļš jau ir atrasts, tad ir vieglāk palīdzēt 

cilvēkiem, ja pat tas cilvēks saka, ka nevēlas, bet īstenībā vēlas.”  

Vislielāko gandarījumu Lilijai Grasei rada tas, ja kāds skolēns piedalās 

olimpiādēs un iegūst labas vietas, vai arī tas, ka, piemēram, tiek izremontēta kāda 

klase vai arī gaitenis.  

Es direktorei uzdevu arī šādu jautājumu: „Vai jūs domājat, ka mūsu skolā 

nepieciešama avīze?”  

Direktore atbildēja, ka - jā - tas būtu labi, bet avīzei būtu jābūt daudzveidīgai, lai 

to varētu lasīt gan mazāki skolēni, gan lielāki. Vēl avīzē būtu jābūt rakstītam par 

atbilstošām aktualitātēm un noteikti arī jābūt lapai ar humoru. Dažreiz arī varētu 

fotogrāfijas aizstāt ar karikatūrām, lai visu laiku nebūtu vienas vienīgas bildes.  

   Mūsu direktore savā amatā grib pieredzēt skolas nosiltināšanu,  redzēt kārtīgu 

skolas vidi un arī pieredzēt, ka visiem skolas skolēniem ir sakārtotas attiecības. Un lai  

pašai ir gandarījums par paveikto. 

   Sākumā man likās, ka direktore ir biežāk stingra, nevis mīļa, bet tad, kad es  

intervēju mūsu direktori, sapratu, ka viņa tikai mums grib visu to labāko, un viņa 

īstenībā nemaz nav tik barga, kā citi domā. 

   Direktor, lai jums veicas! 
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Gints Gorbacevičs 

Jaunsargi un citi mūsu skolas pulciņi 

 

 Mūsu skolā ir astoņi pulciņi, kuri piemēroti dažādām vecuma grupām. Pulciņi sākumskolai, 

pulciņi pamatskolai un pulciņi vidusskolai. 

 Sākumskolas grupai ir pieejami pieci dažādi pulciņi: tautiskās dejas, VFS sports, vizuālā 

māksla, mūzikas ansamblis un jaunsargi. Bet pamatskolai, savukārt, ir seši pulciņi: vizuālā māksla, 

mūzikas ansamblis, koris, dramatiskais pulciņš, jaunsargi un mūsdienu dejas. Vidusskolai ir tikai 

trīs pulciņi: vizuālā māksla, jaunsargi un mūsdienu dejas.  

 Mūsu skolā šogad ir jauns pulciņš „Jaunsargi.” Par to pastāstīšu sīkāk. Jaunsargu pulciņš 

sāka darboties jau no 3.septembra. To vada virsleitnants Ivars Vaļģis. Šajā pulciņā piedalās gan 

zēni, gan meitenes. Jaunsargos mēs mācāmies izprast jaunsargu nozīmi un būtību. Runājam pa 

rācijām, šaujam ar pneimatiskajām šautenēm, ejam pārgājienos. 

  Mums patīk jaunsargi, jo šis pulciņš māca disciplinēt sevi un būt patstāvīgākiem. No paša 

sākuma mēs jaunsargos bijām, apmēram, trīsdesmit cilvēki, bet tagad tikai ap piecpadsmit. 

Iespējams, ka dažiem tas likās par grūtu. Bet es ieteiktu pamēģināt, jo tā ir gatavošanās gan 

Latvijas aizsardzībai, gan saskaņotai un mērķtiecīgai darbībai ekstremālās situācijās. 

 Tiem, kas vēlas piebiedroties Līvbērzes vidusskolas jaunsargiem, ziņoju, - nodarbības 

notiek trešdienās un piektdienās 7. un 8.stundas laikā, parasti - dabaszinību kabinetā. 
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Ance Ubarte 

Karjera – vienmēr aktuāla 

 

Karjeras tēma, manuprāt, ir svarīga vienmēr, lai apsvērtu savas profesijas izvēli. Interesanti 

zināt, par ko vēlējās kļūt 7. klases skolēnu vecāki un vai viņi iecerēto ir sasnieguši? 

Arta Gulbja tēta sapņu profesija bija kļūt par zivkopi. Viņš ir mācījies par zivkopi, taču 

šobrīd strādā par galdnieku.  

Arta mamma jaunībā sapņoja kļūt par skolotāju, un tālu no sava sapņa viņa arī nav.  

Izmācījusies par šuvēju, viņa tagad strādā bērnudārzā par auklīti. 

Ginta Gorbaceviča mamma savus sapņus par skolotājas amatu ir piepildījusi, viņa mācās 

par skolotāju un strādā par pirmsskolas skolotāju Jelgavā. 

Ginta tēta sapnis bija kļūt par galdnieku. Cenšoties īstenot sapni, viņš arī izmācījās par 

galdnieku, taču pašreiz strādā par lopkopi. 

Armanda Mežciema mamma savu sapni ir īstenojusi pilnībā, un šobrīd strādā par 

medmāsu, mācoties un strādājot par mediķi, viņa visu dzīvi ir veltījusi, lai palīdzētu cilvēkiem. 

Amandas Melderes mamma ,savukārt, ir sapņojusi kļūt par skolotāju, taču laika gaitā 

apguvusi agronoma amatu un vēlāk sociālā darbinieka amatu, pie kura arī apstājusies, un šobrīd 

strādā par sociālo darbinieku Līvbērzes pagastā. 

Kristīnes Gorbacevičas mamma sapņojusi kļūt par aktrisi, bet viņa neapguva aktrises 

profesiju. Laikam ritot, Kristīnes mammas vēlmes mainījās, un viņa gribēja kļūt par 

veterinārārstu, lai palīdzētu dzīvniekiem. Šobrīd viņa strādā par lopkopēju. 

Kristīnes tētis ir vēlējies kļūt par policistu, bet izmācījās par celtnieku. Pašlaik viņa darbs, 

kā saka, ir uz riteņiem: viņš strādā par šoferi -tālbraucēju. 

Vēsmas Brokānes mamma strādā dārzniecībā, bet skolā viņa apguva šuvējas profesiju.  

Vēsmas tētis sapņoja kļūt par traktoristu. Iemācījies vadīt traktoru, viņš 40 gadus 

nostrādāja savā izsapņotajā profesijā un tagad ir pensijā. 

Ances Annas Ubartes mamma sapņoja kļūt par skolotāju, viņa ir mācījusies par mūzikas 

skolotāju. Kādu laiku nostrādājusi par skolotāju, viņa šobrīd ir kapu pārzine Līvbērzes pagastā. 

Elvja Kakstiņa mamma ir mācījusies par  policisti, un šobrīd strādā par apsargu. 
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Var redzēt , ka 7. klases skolēnu vecāku sapņi ne visos gadījumos ir piepildījušies, ne 

vienmēr iecerēto izdevies panākt. Daži sasnieguši mērķi,  citi ir tuvu tam, bet daļa savus mērķus ir 

mainījuši. Un varbūt, ka tā arī vajag, jo svarīgākais ir darīt labi darbu, kas tev uzticēts. 

 Ir zināms, ka nekas nenotiek pats no sevis. Lai iecerēto panāktu, ir jāmācās un nav 

jāapstājas, pirms tas nav sasniegts.7.klases skolēni var mācīties no saviem vecākiem. 

Un vēl – izrādās, ka mācīties nekad nav par vēlu, ja tikai cilvēks to vēlas! 
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Artis Gulbis 

Skolas izskats. 
Šis raksts ir svarīgs tāpēc, ka mūsu skolas fasāde ir novecojusi. Es domāju, ka tā izskatās 

slikti, salīdzinot ar citām skolām. 

Veicot aptauju par skolas izskatu, lielākā daļa atbildēja, ka viņiem patīk skolas izskats. 

Tomēr dažiem skolēniem nepatīk, kā mūsu skola izskatās. 

Aptaujājot skolēnus par skolas ārējo fasādi, visi atbildēja, ka tā nepatīk. Secinu, ka skolas 

ārējai fasādei vajag remontu, kas nav bijis jau vairākus gadus. Tagad skolas ārējais apmetums ir 

ļoti nodrupis, tas vislabāk redzams vecās skolas daļā. 

Daudzi  aptaujātie gribētu, lai skola būtu gaišā krāsā vai tāda, kāda tā ir tagad. Vairāki 

aptaujātie uzskata, ka vajadzētu visu skolu vienādā izskatā, nevis kā tagad - jaunā skola no viena 

materiāla (baltiem ķieģeļiem), bet vecā no cita (apmetums). 

Visiem aptaujātajiem patīk izremontēto klašu izskats, tās esot ļoti mājīgas. Es ceru, ka drīz 

visas klases būs izremontētas, lai nav tā, ka viena klase izremontēta ļoti labi, bet cita nav 

remontēta kopš skola uzcelta.Daudzi uzskata, ka klases ir pareizi iekārtotas, it sevišķi 

izremontētās klases - tās esot ļoti labi iekārtotas. Dažiem nepatīk klašu izkārtojums, bet neviens 

neuzrakstīja, kas jāmaina. 

Pēc aptaujas rezultātiem var secināt, - skolēni nav novērojuši, ka skolā kaut kas mainās.Bet 

es uzskatu, ka skola attīstās, jo tiek iegādāts mācību aprīkojums daudzos mācību priekšmetos: 

dabaszinībās, mājturībā, matemātikā, mūzikā. 

  Es ceru, ka skola attīstīsies tādā pašā līmenī kā tagad vai vēl ātrāk. 
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Elvis Kakstiņš 

Glūdas un Līvbērzes skolu salīdzinājums. 

 

                      Mani sauc Elvis Dins Kakstiņš. Es tagad dzīvoju Līvbērzē un mācos 

Līvbērzes vidusskolā 7. klasē. Bet  pagājušajā  mācību gada es macījos  Svētes 

pamatskolas Glūdas filiālē. Tagad man ir intresanti saldzināt šīs skolas.              

                     Es sākšu  ar apkārtni.  Glūdas skolā mums pa  logu varēja redzēt 

parku  un futbola laukumu , un pieturu. Aiz pieturas bija mazs mežs. 

                     Līvbērzes skolā ir skaists skats uz bērnu laukumu un uz lielo futbola 

laukumu. Te apkārt ir koki, te ir ļoti  skaisti skati, ko var redzēt pa klašu 

logiem.Piemēram, no angļu valodas klases  pa logu  var  redzēt estrādi. 

                      Šajā skolā ir labāks inventārs un tā izkārtojums. 

Līvbērzes  skolā ir vairāk skolēnu nekā Glūdas skolā. Man tas patīk. Skolēni visās 

skolās ir vienādi: daži ir draudzīgi, bet daži ir agresīvi. Man šajā skolā ātri uzradās 

daudz draugu. Te  ir  labas  skolotājās.  

                      Abās skolās ir līdzīgi pasākumi: pārgājiens, lapu grābšanas talkas, 

klases vakari, kross. Glūdas skolā nav Vīru spēļu par godu 18. novembrim.  

                   Katrā skolā ir kaut kas labs un interesants, bet man labāk patīk 

Līvbērzē. 
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Kristīne Gorbaceviča 

Stils un mode mūsu skolā 

 

 Es izvēlējos rakstīt par modi, jo tas ir aktuāli un interesanti. Mode interesē  

jauniešus, pusaudžus tāpēc, ka viņi grib ar kaut ko atšķirties. 

 Mūsu skolā skolēni ģērbjas galvenokārt tā, lai justos ērti un “kā pašam patīk”.  

Lai tērpi  izskatītos skaisti un interesanti, jaunieši tos kombinē, saskaņojot vairākus 

apģērba gabalus. Lielākā daļa skolēnu izmanto dažādus aksesuārus, pieskaņojot tos 

savam tērpam, piemēram, stīpiņas, bantītes, sprādzītes, rokassprādzes, auskarus, 

kaklarotas, jostas u.c.  

 Ļoti daudzi skolēni drēbes iegādājas paši, bet daži -  kopā ar vecākiem. 

 Skolā skolēni ģērbjas līdzīgi, ievērojot jauniešu stila tendences. Svētkos 

Līvbērzes vidusskolā visi cenšas ievērot vienotu krāsu gammu -  melnbalto.  

  Vairākums jauniešu atzīst, ka modi, kā ģērbties, izvēlas, noskatoties to no 

draugiem. Ir  arī tādi, kas atzīst, ka paši veido savu stilu, bet tikai retais izmanto 

žurnālus, lai veidotu savu garderobi..  

  Fotogrāfijās jūs redzat vienu mūsu skolas skolnieci: viņas tērps ir interesants ar 

to, ka tas ir saskaņots. Jauniešus tērpu raksturīgākās pazīmes ir valkāt bikses ar 

šauriem galiem, tādas ir arī pieaugušiem cilvēkiem.  

  Es domāju, ka mūsdienās jaunieši izvēlas brīvā stila modi, tas ir tā, ka pats 

izvēlas, ko vilkt. Apģērbā galvenais -, lai būtu saskaņotas krāsas, lai labi izskatītos un 

lai būtu kāds aksesuārs. 

  Ģērbties glīti, saskaņoti un moderni ir labi, bet es uzskatu, ka apģērbs, kaut arī  

svarīgs, tomēr  nav galvenais. 
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9.klase - Martas stils 
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Armands Mežciems 

Kādu mūziku klausās jaunieši Līvbērzes vidusskolā? 

Es gribēju uzzināt, kādu mūziku klausās mani skolasbiedri, tāpēc aptaujāju 12 

Līvbērzes vidusskolas skolēnus. Un 11 no viņiem atzina, ka mūziku klausās katru 

dienu, bet 1 skolnieks klausās mūziku dažreiz. 

 10 skolēni zina, kas ir dubsteps un kas ir pop mūzika. Tikai puse no 

aptaujātajiem skolēniem zina, kas ir regejs. 7 skolēni zina, kas ir džezs un blūzs. 

Aptaujas rezultāti liecina, ka visiem skolēniem patīk klausīties skaļu mūziku. Es 

gan gribētu teikt - tas nodara lielu kaitējumu dzirdei.  

Tikai septiņi skolēni no aptaujātajiem klausās radio, tās ir šādas frekfences:  

Eiropas hītu radio un Top radio. 

Es zinu, ka jaunieši mūziku klausās, lai nebūtu klusums, bet atcerieties, ka 

mūzika arī rada labu noskaņojumu un iedvesmo. 
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Jociņi 

 

-Dakter, mani kaimiņi nav gluži normāli. 
Vakar viņi līdz trijiem naktī dimdināja pa 
Sienu. 
-Un ko jūs darījāt? 
-Es? Neko, turpināju spēlēt bungas 
 

  *** 
-Vai taviem suņiem patīk bērni? 
-Nē, viņiem labāk patīk suņu barība! 
 

  *** 
-Vai tev bērnībā bija kāda iesauka? 
-Jā, bija 
-Nu, kāda? 
-Vinnijs Pūks 
-Vai tāpēc, ka tu biji resns? 
-Nē, tāpēc, ka mani draugi bija cūkas! 
 

  *** 
-Vai zemes ir sarkanas? 
-Jā. 
-Ar melnām pupiņām? 
-Jā. 
-Vai tās lido? 
-Tu atkal tās bizbizmārītes sarijies? 
 
  *** 
Tipiska saruna jebkurā stundā. 
-Eu, kas jādara? 
-Nezinu. 
 
  *** 
Skolā: 
-Arāj, pie tāfeles! 
-Kāpēc vienmēr es? 
-Labi, ņemsim pēc sarakta. Arāj, pie tāfeles! 
 
  *** 
-Čau iepazīsimies? 
-Kas tu esi? 
-Iespējams, tas, kuru gaidīji visu savu mūžu 
-Salatēti, vai tu?                                                                                                        Interneta resursi 


