
Halovīns jeb, kā mums patīk teikt, Helovīns ir laiks, kad bērni, mazāk 

pieaugušie, pošas dažnedažādos tērpos, krāj saldumus un grebj ķirbjus. Tā ir ASV 

tradīcija, kas globalizācijas rezultātā ir nonākusi arī līdz Latvijai, līdz mūsu skolai. 

Lai gan oficiāli Halovīni tiek svinēti tikai 31. oktobrī, to klātbūtne skolā bija 

jūtama visu cauru nedēļu, sākot no 29. oktobra līdz 2. novembrim, kad svinību 

zālē šai tēmai par godu norisinājās pasākums – diskotēka.  

 Nedēļas sākumā 5.-12. klasei bija dots radošs uzdevums – izgrebt savu ķirbi, 

kas vēlāk simboliski gozējās skolas gaiteņos. Tie, nedaudz noslēpumaini smaidot, 

novēroja katru mūsu soli. Vienīgi Halovīnu pasākumā atklājās to patiesā būtība 

un pielietojums –  būt par izgaismotājiem tumsā. 

Nebija mums tumšas nakts, bet tumša zāle gan, kur ķirbīši – laternas 

iederējās ļoti labi. Pasākuma organizatore Letīcija no 12. klases bija padomājusi 

par tiešām iespaidīgu telpas noformējumu. Ne viens vien skolēns un skolotājs 

apbrīnoja pašu rokām izveidotās imitācijas – zirnekļus, kas savijušies vītola zaros, 

bezgalvaino cilvēku, kurš apmaldījies un aizķēries turpat. Arī mūzika un 

piemeklētais apģērbs vadītājiem bija atbilstošs gaisotnei. 

 Pirms diskotēkas sākšanās mūzikas ritmos jau paspēja iejusties tie 5.-12. 

klašu skolēni, kuri pieteicās modes skatei un atrādīja savus tērpus skatītājiem. 

Lielākā daļa drosminieku nāca no 6.b klases, taču uzvarēja 11.b klases skolniece 

Kitija un 12. klases skolniece Viktorija. Viņas uzvarēja ar sava tērpa 

"Slendermens" atjautīgo pasniegšanu. 

Prātā ir palicis šāds teikums: ,,Skolas pašpārvaldes vadītāji ir negulējuši 

naktis, rīkojot šo pasākumu, tādēļ ir kļuvuši par zombijiem." Pēc tam Viviāna no 

10. klases, Laine, Kitija un Hugo no 11.b, Enia un pati pasākuma organizatore 

Letīcija uzstājās ar priekšnesumu "Zombiju deja". Skatītāji bija sajūsmā par šādu 

viņu soli, un ne velti, jo ieguldītais darbs ne tikai dejā, bet visā pasākuma laikā 

bija pamanāms. 

 Interesenti varēja piedalīties arī skolas sociālā tīkla Instagram rīkotajā 

konkursā, nofotografējoties fotostūrītī un komentārā atzīmējot #PNGHELOVĪNI. 

Liels paldies pasākuma organizatorei, vadītājiem, skolas pašpārvaldei, 

paldies arī atbildīgajam par mūziku un visiem, kas jebkādā veidā palīdzēja tapt 

šāda veida notikumam. 

 

Mediju un sabiedrisko attiecību grupas dalībniece Lelde. 


