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Ziņu Pūce 
Zentas Mauriņas Grobiņas novada  

vidusskolas avīze 

2019./2020.m.g.  Nr.2 

 Šī mēneša avīzīte ir īpaša ar to, ka novembrī ir divi Latvijas 

valsts svētki: Lāčplēša diena un Latvijas Republikas Proklamēšanas 

diena. Tāpēc "Ziņu Pūce" ir svētku krāsās. 

 Mēs ģimenē šos svētkus pārmērīgi nesvinam, taču tie mums ir 

tuvi sirdij. Vienmēr piedalāmies lāpu gājienos, izliekam valsts karogu 

pie mājas un nēsājam mazos Latvijas karodziņus pie apģērba. 

 Es šogad 18. novembri - Latvijas dzimšanas dienu nepavadīšu 

Latvijā, jo kopā ar mūsu skolas Eiropas klubu došos uz Strasbūru, lai 

apmeklētu Eiropas Parlamentu. Taču mēs, protams, tik un tā atzīmē-

sim Latvijas dzimšanas dienu, jo nav svarīgi, kur tu atrodies. Kā Jānis 

Jaunsudrabiņš teicis: ‗‘Latvi, lai kurā zemes daļā tu nonāktu – piemini 

Latviju!‘‘ 

 Tāpēc aicināšu arī jūs visus būt patriotiem un atzīmēt Latvijas 

valsts svētkus, jo Latvija mums ir tikai viena. Latvija ir mūsu dzimte-

ne, mūsu mājas un Latvija ir jāmīl! 

Madara Treimane, 10.a 

Paldies visiem, kuri sagādājuši skolai svētku rotu! 
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Ko es labu varu darīt Latvijai? 

Es varētu negružot dabu, 

piedalīties talkās,  

nededzināt nevajadzīgas lietas, 

pasmaidīt, 

pateikt aiz katras nošķaudīšanās 
“paldies” un “lūdzu”', 

kārtīgi uzvesties sabiedriskās vietās,  

palīdzēt cilvēkiem un dzīvniekiem, 

nelamāties,  

mācīties mājās, nevis skatīties telefo-
nā, 

piedalīties pasākumos,  

palīdzēt ļoti nabadzīgām ģimenēm 
un bērnu namiem, 

palīdzēt tētim un mammai mājas dar-
bos. 

Kristaps Eglītis, 5.a 

Varu attīstīt tūrismu, 

apkopt mūsu zemi, 

šķirot atkritumus, 

labi mācīties, 

ievērot skolas noteikumus, lai skolo-
tājiem būtu vieglāk, 

palīdzēt cilvēkiem, 

piedalīties labdarībā. 

Jūlija Račinska, 5.a 

Es varu mācīties labi, 

palīdzēt saviem vecākiem,  

lai viņiem vieglāk strādāt un lai viņi var samaksāt nodokļus, 

palīdzēt veciem cilvēkiem un citiem bērniem. 

Pēteris Šalms, 5.a 

Es vēlētos sākt vākt gružus un šķirot, 

gribētu sasniegt mācībās labākus vērtējumus, 

klausīt skolotājus, 

palīdzēt cilvēkiem, 

ziedot naudu un mantas, 

palīdzēt vecākiem gatavot ēst. 

Ceru, ka tā varu palīdzēt Latvijai! 

Adrians Kapiņš, 5.a 

Un ko labu tu vari darīt Latvijai? 

6.b klase 

Es varēšu piedalīties vēlēšanās un spriest pareizo izvēli, varu teikt labus vārdus par Latviju. 

Paula Bardule, 6.b 
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Lielā intervija 
Jānis Rozenbergs ir mūsu skolas 10. klases skolnieks un Skolēnu domas priekšsēdētājs. Lai uzzi-
nātu vairāk par viņa plāniem attiecībā uz skolu, sajūtām šajā amatā un arī vairāk par viņu pašu, 
un viņa interesēm, es, Evelīna Jansone, devos viņu intervēt. Iespējams, izlasot šo interviju, tu uz-
zināsi ne tikai daudz ko jaunu par viņu, bet jau zināsi, pie kā jāvēršas, ja Tev ir kāda jauna un 
spilgta ideja. 
 
Kā un kad radās doma par kandidēšanu uz Skolēnu domes priekšsēdē-

tāja amatu? 

Klasesbiedrene sāka stāstīt kas un kā, jo viņai pašai bija pieredze ar darbu 

Skolēnu domē. Parunāju ar savu klases audzinātāju un iedomājos, ka ar ma-

nu raksturu varētu mainīt skolas dzīvi un kārtību. Manuprāt, mans raksturs 

brīžiem ir diezgan nežēlīgs, tas noderētu situācijās, kad skolēni neievēro 

skolas kārtību. Kā arī, protams, ja domes dalībniekiem jāuzdod un jāatgādi-

na kāds darbs. 

Kā tiki līdz amatam un vai bija konkurence? 

Lai tiktu līdz amatam biju uzrakstījis runu, kuru nolasīja visiem priekšā bal-

sošanā. Vēlāk man paziņoja, ka esmu ticis 2. kārtā, tas ir, skolēnu valdē, 

kura pēc tam izlēma izvirzīt mani uz priekšsēdētāja amatu. Konkurence bi-

ja, jo mans vietnieks arī no sākuma kandidēja uz priekšsēdētāja amatu. 

Ko jaunu Tu esi ieplānojis skolas dzīvē? 

Plāns ir uz visu gadu. Tiks vairāk pievērsta uzmanība sporta pasākumiem 

un aktivitātēm, jo pašam arī patīk ar to nodarboties. 

Esam plānojuši sveikt skolēnus un skolotājus viņu vārda dienās, no rītiem 

pirms pirmās stundas pa skolas radio. Šī ideja vēl top un pamazām tiek runāts ar skolotājiem. 

Tad būs spēle ―rūķošana‖. Ziemassvētku laikā slepenie rūķi varēs dāvināt viens otram (skolēniem, sko-

lotājiem, jebkuram šeit skolā) dāvaniņas, kuras varēs ielikt viņu kastītēs un kaut nedaudz iepriecināt. 

Cilvēks nezinās, kurš būs dāvaniņu devis, jo tas būs slepeni, taču rūķis varēs būt pilnīgi jebkurš. 

Vēl ir doma 1.-6. klašu posmam organizēt Ziemassvētku pastu, jo tas viņiem ļoti patīk. 

Noteikti būs arī skolas balle, kuru visi gaida. Pirmā balle tiek plānota Nīcas skolā, jo saņēmām uzaici-

nājumu. Uz Nīcu mūsu skolēnus vedīs ar transportu. 

Balles kopā plānotas 3 - Nīcā, mūsu skolā un kultūras 

namā ―Robežnieki‖. Plānā ir arī Valentīna dienas balle. 

Cik ļoti atsaucīga ir Tava komanda? 

Ļoti, ļoti atsaucīga, viņi visi ir lieli malači, izdara visu, 

kas ir prasīts. Ja vajag, piedāvāju savu palīdzību, taču 

līdz šim tā ir bijusi vajadzīga tikai pie roku laušanās 

sacensībām. Visu plānojam kopā un nav nevienam jā-

skrien pakaļ. Mani pienākumi ir uzraudzīt, lai darbs iet 

uz priekšu, taču komanda to visu padara vieglu. 

Ko esi izdarījis līdz šim? 

Līdz šim ir norisinājusies nedēļa ―Būsim vienoti!‖, kur 

katras dienas apģērbā bija kāda noteikta tēma un visa 

skola varēja vienoties vienā apģērbu komplektā. Lāč-

plēša dienai par godu notikušas ir arī roku laušanās sa-

censības, kuras norisinājās starpbrīžos un šim pasāku-

mam bija liela atsaucība. Esmu nokontrolējis arī pašvaldības policijas reidus mūsu skolā. Plānoju arī 

skatīties, kā skolēni izturas pret mūsu mācību grāmatām. 

Intervijas turpinājums 
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Vai tas ierobežo Tavu brīvo laiku? 

Nē, amats neierobežo brīvo laiku. Jāprot ir saplānot laiku, lai var visu izdarīt. Ja saplāno laiku, tad tā ne-

trūkst. 

Ko Tu dari brīvajā laikā? 

Kādreiz es spēlēju rokgrupā, bet sakarā ar Fontaine restaurēšanu, grupa izjuka, jo nav vairs telpu, kur mē-

ģināt. Spēlēju ģitāru, basu, bungas un klavieres. Visu iemācījos pašmācības ceļā. Kad biju mazāks, tad 

muku no mājām un skrēju uz Fontainu spēlēt instrumentus. Kā grupa bijām pieprasīti daudzās Eiropas val-

stīs, taču visbiežāk sanāca uzstāties Lietuvā. Mums ir divas savas dziesmas, vārdus mēs visi rakstījām ko-

pīgi, kā arī komponējām paši savu melodiju. Papildus es vēl eju uz sporta zāli, brīvā laikā ar draugiem vai 

ģimenes locekļiem uzspēlēju basketbolu vai futbolu. 

Kura būtu tā profesija, uz kuru Tu vēlētos tiekties nākotnē? 

Es vēlētos būt tetovētājs, jo šī profesija mani ļoti piesaista jau vismaz 3 gadus. Man pašam ir 5 tetovējumi, 

katram ir sava nozīme (skat. pielikumu). Mans pirmais tetovējums tapa 17 gadu vecumā. Jau tagad strā-

dāju pie tetovētāja, zīmēju skices un darbojos ar klientiem. Lai kļūtu par tetovētāju ir jāiegūst sertifikāts 

Rīgā.  

Vai nākamgad arī pieteiksies šajā amatā? 

Jā, noteikti pieteikšos, jo man nepietiks tikai ar gadu, lai realizētu visas savas idejas. To, ko neieviesīšu 

šogad, ieviesīšu nākamgad. 

Visiem skolēniem gribu pateikt - 

Mēs neesam vieni. Mums vajag strādāt kopā, jo pa vienam mēs neko nepaveiksim. Ja 

mēs strādāsim kopā, tad vairāk sasniegsim. Nevajag sēdēt tukšā telpā un gaidīt, kad 

kāds ieslēgs gaismu. Vai nu tas kādam ir jāpalūdz vai arī jāpieceļas un jāizdara pa-

šam. Īpaši jauniešiem gribu pateikt, ka skolas dzīve ir jāuztver nopietnāk. Mans vec-

tēvs teica: “Skola pateikt spēs, tā nākotni paredzēs”. Vectēvs bija dzejnieks, arī man 

patīk rakstīt dzeju, tāpēc katru reizi pie sarežģījumiem atceros viņa vārdus un gribu, 

lai arī jūs tos iegaumējat, jo skola jums patiešām paredzēs nākotni. 

Viena puse brieža ir kā iņ un otra puse kā jaņ,  

tas ir kā kokā kalts un dzīvs - dzīvība un nāve.  

Briedis  

Sievietēm ir bail no zirnekļiem, tāpēc šis tetovējums 

atspoguļo bailes. Ar šo gribēju pateikt, ka baidīties 

ir normāli. 

Man ļoti patīk zirnekļi, tāpēc gribēju kaut ko, kas 

pieder viņiem. Man ir gan zirneklis, gan tīkls. 

Nāve Zirnekļtīkls 

Rok’n’rolls 

Tas ir saistīts ar dzīvi, es par  

rokeri kļuvu jau 13 gadu vecumā, 

sāku staigāt ar lakatiem, ķēdēm,  

sprādzēm, gāju uz grupu un spēlē-

ju ģitāru. 

Mani tetovējumi: 

Foto: J.Rozenberga personīgais arhīvs 
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Skolēnu dome šogad savu darbu sākusi aktīvi. Latvijas svētku laikā, tieši 11.novembrī, kad atcera-

mies Brīvības cīņas par Latvijas neatkarības saglabāšanu, Skolēnu dome bija noorganizējusi pasāku-

mu, kurā tika noskaidroti labākie tādā sporta veidā kā roku laušanās cīņas. 

Latvijai vajadzīgi ne tikai  gudri, bet arī stipri un veikli cilvēki! 

Kurš kuru? Finišs ... 

Sacensībās piedalījās arī meitenes 

 

Roku laušanās jeb 

armwrestlinga pirmsākumi 

meklējami jau senajā Ēģiptē 

(2000 g.p.m.ē.). Par to lieci-

na alās atrastie alu zīmējumi. 

Par mūsdienu armrestlinga 

dzimteni uzskata Ameriku, 

kurā indiāņi jau šo sporta 

veidu uzskatīja kā labāko 

spēka apliecināšanas vingri-

nājumu. 

 Pirmais pasaules armrestlin-

ga federācijas čempionāts 

norisinājās 1992.gadā Švei-

cē.  
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Reportāža 

Par un ap skolas dzīvi֍ Par un ap skolas dzīvi֍Par un ap skolas dzīvi֍ 

1.novembrī Grobiņas Eiropas klubs piedalījās Eiropas 
Parlamenta Vēstnieku skolu seminārā Rīgā LU Zinātņu 
mājā.  Kāpēc? Tāpēc, ka mēs taču esam pilntiesīgi šīs or-
ganizācijas locekļi. Šo godu mūsu Eiropas klubs ieguvis, 
aktīvi darbojoties Eiropas interesēs.  Protams, ar skolotāja 
Gunta Vilumsona palīdzību. Foto(no kreisās): Helēna An-
na, Kristiāna Golovānova, Kārlis Andersons, Kristaps 
Kaprānovs. 

Mūsu skolas vizītkartē droši var ierak-
stīt, ka katru gadu pirms Latvijas svēt-
kiem notiek Eiropas kluba rīkotais eru-
dīcijas konkurss. 

Šogad konkursā "Latvijai 101" piedalī-
jās 16 komandas no Bauskas, Liepājas, 
Pāvilostas un Grobiņas novada. 
I kārtā uzvarēja Jāņa Čakstes Liepājas 
10.vidusskolas komanda "'Čakstēni". 
2.vietā Pāvilostas "MEDESĀ", 3.vietā 
Grobiņas "BAMSS". 
II kārtā uzvarēja Bauskas Valsts ģimnā-
zijas komanda "Zemgale". 2.vietā Zen-
tas Mauriņas Grobiņas novada vidus-
skolas komanda "BAMSS", 3.vietā Pā-
vilostas vidusskolas komanda 
"MEDESĀ". 

Oktobris-karjeras mēnesis!  

6.k klase iepazinās ar medmāsas profesi-

ju. Par to stāstīja īsta medmāsa – Monta 

Bumbiere. Viņa stāstīja par savu darbu, 

pienākumiem, un visi saprata, ka tas ir 

grūts, bet svētīgs darbs. Bija arī praktis-

kās nodarbības - pulsa, asinsspiediena 

un cukura līmeņa asinīs mērīšana un no-

teikšana. 

31.oktobrī  bija Helovīna svētki. Bija 

labas lietas— sapucēti ķirbji, receptes 

ķirbju ēdieniem, zīmējumi, baisas 

maskas, jautrība. 

Bet … Kurš meta ar olām pa kaimiņu 

durvīm, kurš noķēpāja māju sienas un 

visādi citādi slikti uzvedās?! Kurš to 

tīrīja? Mazā raganiņa? 

Mācīsimies svinēt svētkus! 
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Reportāža 

Par un ap skolas dzīvi֍ Par un ap skolas dzīvi֍Par un ap skolas dzīvi֍ 

 

8.novembrī par godu Mārtiņdienai Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskolā Gro-

biņā notika tradicionālais Mārtiņdienas tirgus, kurā skolēni ar lielu aizrautību tirgojās 

ar rudens ražas veltēm un pašgatavotiem gardumiem.  

Tradicionāli tirdziņā piedalās 1.- 4.klases, kopumā 16 klases. Savukārt, 5.-12.klases ir 

pircēju godā. Protams, arī skolotāji atrada sev gardumiņus. Tirdziņā varēja redzēt arī 

daudz vecāku, pieskatot savus lolojumus, kuri naski tirgojās. Tirdziņā  bija ļoti plašs 

preču piedāvājums – pīrāgi, šokolādes desas, cepumi, kūciņas, dzērieni, ievārījuma 

burkas, auskariņi, rokassprādzes utt. Gaisā virmoja andelēšanās prieka gars. 

Nāciet pie mums—piedāvājam 

tikai vislabāko preci! 

Priecīgiem un smaidīgiem pārdevējiem labāk izdodas 

preci pārdot! 

Ernests pilnā ekipējumā! 

Arī kapsēdnieki godam sagaidīja Mārtiņus—cepa, vei-

doja, lielījās ar labāko preci un, protams, arī našķējās! 

Mārtiņi nāk! 
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Reportāža 

Par un ap skolas dzīvi֍ Par un ap skolas dzīvi֍Par un ap skolas dzīvi֍ 

Mārtiņos neiztikt bez rotaļām un dziesmām! Šogad no Bārtas uz Grobiņu 
atbrauca  folkloras kopa “Bārtenieki” un parādīja visiem, kā jāsvin Mārtiņi!  

 

Krista  Monika Naumčika no 9.e klases mums izstāstīja, kā  folkloras kopa darbojas: 

“Šajā kopā piedalās 22 skolēni no 1.-9.klasei. Vadītāja ir Mudīte Meļķe. Mēs mācāmies daudzas rotaļas 

un tautas dziesmas. No šīs kopas četri skolēni piedalījās Lejaskurzemes novadu stāstnieku konkursā 

“Teci, teci, valodiņa” - no tiem Ieva, Krista no 2.klases ieguva Mazās stāstnieces titulu, Estere no 

4.klases – Lielās stāstnieces titulu, un Dita Heidija no 5. klases ieguva Varenās stāstnieces titulu. Ne tik 

sen bijām arī Gramzdā uz folkloras 

kopas ―Jumītis‖ jubileju. Katru 

gadu piedalāmies Latvijas bērnu 

un jauniešu folkloras svētkos 

“Pulkā eimu, pulkā teku” dažādos 

Latvijas novados, pagājušajā gadā 

bijām Zemgalē – Iecavā. Šogad 

gatavojamies Skolēnu dziesmu de-

ju svētkiem. Katru gadu piedalā-

mies Lejaskurzemes dziedātāju 

konkursā ―Dziesmu dziedu, kāda 

bija‖. 2019.gadā Dita Heidija Heh-

te ieguva Varenās dziedātājas titu-

lu un braucienu uz Rīgu.‖ 

Kas dimd, kas rīb 

Ap istabiņu? 

Mārtiņa gailīši 

Dancīti veda, 

Mārtiņa vakaru 

Gaidīdami. 
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Reportāža 

Par un ap skolas dzīvi֍ Par un ap skolas dzīvi֍Par un ap skolas dzīvi֍ 

No 4.—8.novembrim Skolēnu dome  organizēja interesanto nedēļu “Būsim vienoti!” 

Aicināti bija piedalītie visi—atbilstoši nedēļas dienai tērpties čībās, neonā, aksesuāros, interesantās 

zeķēs, spīdošā apģērbā. 

Viss, protams, atkarīgs no tā, kā mēs atbalstām dažādas aktivitātes. Bet ar prieku jāsaka, ka pats 

domes prezidents rādīja priekšzīmi un iesaistījās spēlē. Arī mūsu direktore esot manīta atstarojošā 

vestē.  

Domes prezidents Jānis Rozenbergs 

 un aksesuāru BUMS 

Visvairāk pasākums patika mūsu 

mazajiem, viņi bija sameklējuši 

skapjos un savās dārgumu lādēs 

parūkas, krelles, čības ... 
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Svinam svētkus! Paldies klasēm, 
kas rotājušās svētku noskaņās! 

Avīzē izmantotie foto: Rudīte Bērziņa, Guntis Viļumsons, Dace 

Šulce, Evelīna Jansone, Ilona Toropova, klašu audzinātāji.  


