
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#9 23.05.2018. 

“Pagaidām dzīvoju, pagaidām — kamēr nokārtosies. Gaidām. Un 

vienu to pašu arī sagaidām. Pagaidām dzīvojam — pagaidām.” 

/I.Ziedonis/ 
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REDAKTORES VĒSTULE 
 

Kamēr mēs cītīgi esam sēdējuši 

skolas solos, tikmēr kokiem lapas 

cītīgi plaukušas un ceriņi sākuši 

sparīgāk smaržot, un cilvēki cītīgi 

cenšas būt miermīlīgāki. Piemēram, 

iepriekšējā nedēļā es braucu ar 

riteni un redzēju ļoti skaistus 

ziedus, un gribēju tos noplūkt, taču 

mani pieķēra mājas saimnieks. 

“Velcies ārā no mana 

privātīpašuma” vietā es dzirdēju: 

“Man tur aiz mājas ir vēl skaistāki 

ziedi, bet šos Tu arī droši vari plūkt!”  

Ar ļoti spēcīgu pavasara smaržu 

L’avīzes komanda Tev piedāvā 

2017./18. mācību gada noslēguma 

avīzīti!  

Diāna Birģele, 11.5 
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Leora Gadžiramazanova (9.3), 

Roberts Daniels Zaičenko (10.4), 

Annija Sauša (7.1), kā arī īpašs 

paldies skolotājiem Dagnijai 

Ivanovskai un Andrim Zariņam! 
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Ko darījām Gruzijā? 

Šogad mūsu skola piedalījās sadraudzības projektā ar Gruzijas skolu 

Gorda.  Projektā piedalījās vairāki skolēni no septītajām, devītajām un 

desmitajām klasēm (kopā četrpadsmit) un arī skolotājas Lelde Ozoliņa 

(viņa arī organizēja un īstenoja šo projektu), Aija Plēsuma un Vija Sondore. 

Uz Gruziju mums līdzi devās arī direktore. Gruzīni pie mums viesojās no 

23. līdz 30. novembrim, un mēs pie viņiem – no 25. aprīļa  līdz 2. maijam.  

Šī mācību gada rudenī mūsu  skola saņēma piedāvājumu no Gruzijas 

skolas Gorda, vai mums būtu vēlme ar viņiem draudzēties. Mēs nevarējām 

atteikt šim interesantajam piedāvājumam, un tā arī sākās mūsu nelielās 

grupas piedzīvojums.  

 Pavisam noteikti es nebiju vienīgā, kuru māca uztraukums, pirms 

gruzīni pie mums novembrī ieradās. Nemitīgi radās jautājumi: “Vai viņi būs 

jauki?”, “Vai viss noritēs labi?”, “Ko viņi padomās par mums?”. Protams, 

bija arī uztraukums par to, vai es labi satikšu ar meiteni, kuru uzņēmu savā 

ģimenē. Pateikšu nedaudz priekšā – mēs beigās kļuvām par ļoti tuvām 

draudzenēm. 

 Pati pirmā diena – diena, kuru gaidījām mēs visi. Tā bija diena, kad 

gruzīni ielidoja Rīgā. Kārtējo uztraukumu pilna gaidīšana, bet tas 

atvieglojums, kad ieraugi viņus ienākam uzgaidāmajā telpā un saproti, ka 

viss būs labi... Kopā ar ciemiņiem devāmies katrs uz savām mājām, lai 

tuvāk iepazītos. Es ar savu gruzīnu viesi beigās visu vakaru nospēlēju galda 

spēles, kas jau tad mūs ļoti satuvināja. 

 Otrā diena – viena no vissvarīgākajām dienām. Skolā mūs gaidīja 

dažādas aktivitātes, lai mēs visi viens otru iepazītu. Kopā izspēlējām “2 

patiesības un meli”, lai saprastu, ar ko katrs atšķiras, un, protams, iepazītu 

viens otru tuvāk.  

 Pārējās dienas paskrēja ļoti 

ātri un nemanāmi. Kur tik mēs 

viņus neaizvedām! Izrādījām 

Vecrīgu, bijām uz dažādiem 

muzejiem, aizvedām uz zooloģisko 

dārzu. No tādām patālākām 

vietām arī uz dažādām pilīm, no 

kurām vienā arī mācījāmies 

baroka laika dejas, bijām 

ekskursijā uz Kurzemi un cepām 

īstu latviešu maizi, apskatījām Kuldīgu un Ventas rumbu, kā arī 

apmeklējām vēl citas vietas. 

Reiz bija… 
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 Katrā vietā mūs gaidīja kāda interesanta aktivitāte vai vienkārši 

laba atmosfēra ar brīnišķīgiem cilvēkiem. Arī braucieni autobusos nebija 

garlaicīgi. Pavisam noteikti latvieši zina, kā pavadīt labi laiku garos ceļos. 

 Nedēļas beigās gruzīni bija mūsu skolā sarīkojuši nelielu koncertu, 

dejojot savas tradicionālās dejas, nodziedot dažas dziesmas, un kā 

pārsteigumu nodejoja arī vienu latviešu tautas deju un nodziedāja vienu 

latviešu dziesmu. No viņu puses tas bija mīļš pārsteigums mums, jo to mēs 

nebijām gaidījuši redzēt. 

 Visas nedēļas bēdīgākā daļa pavisam noteikti bija atvadīšanās no 

gruzīniem. Bija iegūts tik daudz draugu, tāpēc bija ļoti skumji no viņiem 

atvadīties, bet es domāju, ka mūsu sirsniņās mita tas mierinājums, ka pēc 

mazāk kā pusgada mēs viņus atkal satiksim. Tālu, tālu pašā Gruzijā. Es 

domāju, ka mēs katrs, kurš piedalījās šajā sadraudzības programmā, ar 

nepacietību gaidījām braucienu uz Gruziju un satikšanos ar saviem 

jaunajiem draugiem. 

 Protams, lai parādītu sevi, savu skolu un arī pastāstītu par Latviju 

gruzīniem, mums bija jāsagatavo prezentācijas, kuras rādījām Gruzijā. 

Gatavoties jau sākām mēnesi pirms mūsu brauciena uz Gruziju. Lai labāk 

parādītu mūsu kultūras vērtības, bijām iemācījušies arī trīs latviešu tautas 

dejas, kuras šeit, Latvijā, ir zināmas lielākajai daļai. Dejas mēs ne tikai 

parādījām, bet arī uzaicinājām gruzīnus kopā ar mums tās nodejot. Pirmajā 

dienā jau agri no rīta bija jāsatiekas lidostā, lai varētu iesākt šo 

neaizmirstamo piedzīvojumu. Lidojums ilga trīs stundas, un tad, kad 

izkāpām no lidmašīnas, Gruzija mūs sagaidīja ar sauli un siltumu.  

Pirmais mums pazīstamais cilvēks, kuru mēs Gruzijā satikām, bija 

skolotājs Giorgio, kurš bija viesojies arī pie mums Latvijā. Tad mēs 

sēdāmies busiņā un devāmies apskatīt divus klosterus, kuri atradās kalnos. 

Abi klosteri bija ļoti skaisti. Pirmajā bija iespēja iedomāties vēlēšanos, un 

tad vajadzēja trīs reizes līst cauri mazam tunelim, kurš atradās baznīcas 

iekšpusē, turpretī otrs klosteris, pēc manām domām, ļoti izcēlās ar savām 

sienām, uz kurām bija attēloti dažādi zīmējumi. Pēc klosteru apskatīšanas 

mēs devāmies divu stundu garā braucienā uz Batumi, pilsētu, kurā mēs 

atkal satikām savus gruzīnu draugus.  

Visa ceļa garumā aiz loga varējām aplūkot kalnus, dažādas 

privātmājas un arī pilsētas, kuras varējām salīdzināt ar to, kas ir pie mums 

- Latvijā. Kad beidzot ieradāmies Batumi, mūs gaidīja gruzīnu draugi. Kad 

katrs atradām savējo, devāmies uz savu viesģimeņu mājām. Šeit noteikti 

vajadzētu izcelt gruzīnu viesmīlību. Viņi darīja visu, lai mēs varētu justies 

kā mājās un uzskatīt viņus par savu ģimeni.  

Otrajā dienā ieradāmies skolā, kur mums rādīja priekšnesumus – 

dažādas dejas un dziesmas. Skanēja arī Gruzijas un Latvijas himnas, kuru 
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laikā tika pacelts gan Gruzijas, gan Latvijas karogs. Šajā dienā mums bija 

iespēja redzēt arī skolotāju iestudētu ludziņu, kura gan bija gruzīnu valodā, 

bet ludziņas laikā varēja baudīt arī dziesmas un dejas. 

Trešo dienu mēs iesākām ar divu mācību stundu apmeklēšanu. 

Salīdzinot ar mūsu skolu, varu apgalvot, ka viņu klases telpas ir divreiz 

mazākas nekā mūsu un arī pašās klasēs bērnu skaits ir mazāks. Mācību 

stundās (vismaz tās, kuras es apmeklēju) viņi uzvedas daudz brīvāk nekā 

mēs. Manuprāt, tas ir arī 

atkarīgs no skolotāja. Pēc 

pusdienām jau atkal 

varējām noskatīties trīs 

visiem labi pazīstamas 

ludziņas – ‘’3 sivēntiņi un 

vilks’’, ‘’Sarkangalvīte un 

vilks’’ un ‘’Romeo un 

Džuljeta’’. Šoreiz tās bija 

iestudējuši 4. klašu 

skolēni, un ludziņas bija angļu valodā. Pēc tām bija pienākusi mūsu kārta 

rādīt to, ko bijām sagatavojuši – dzejoli, kura autore bija gruzīnu dzejniece, 

prezentācijas un arī dejas, kuras vēlāk dejojām kopā ar gruzīniem. 

Nākamā diena mums bija 

ekskursiju diena. Bijām 

Etnogrāfiskajā muzejā un Gonio 

cietoksnī. Pirmais, ko apmeklējām, 

bija Etnogrāfiskais muzejs. Tur 

varējām apskatīt, kā agrāk Gruzijā 

dzīvoja, ar kādiem darbarīkiem 

viņi strādāja, kādas bija viņu 

nodarbošanās utt. Manuprāt, 

interesantākais bija tas, ka visus 

eksponātus bija savācis muzeja īpašnieks, kurš ir arī koktēlnieks un kura 

darbus arī varēja aplūkot muzejā. Tad mēs devāmies uz cietoksni, kur ne 

tikai apskatījām cietoksni un izrakumus, bet mums bija arī uzdevums 

uzzīmēt to, ko mēs redzam. Trīs labāko darbu autori dabūja balviņas.  

           Svētdiena trijiem no mums sākās agrāk, jo bijām uzaicināti uz 

Batumi televīziju, kur pastāstījām par šo sadraudzības projektu, tā 

vērtībām un arī atšķirībām starp mūsu skolām un valstīm. 

Un tad mēs kāpām kalnā. Ceļš bija diezgan garš, stāvs, bet es 

domāju, ka tas bija tā vērts, jo no virsotnes varējām vērot brīnišķīgu skatu 

uz skaisto Batumi pilsētu. Tur mums bija arī pikniks, kurā visi varējām 

labi paēst, es pat teiktu, pieēsties. Un šeit vēl varētu pieminēt, ka gruzīni 

ēd daudz. Tiešām daudz. 
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Piektajā dienā atkal 

apmeklējām divas mācību stundas, 

bet pēc tām devāmies uz Botānisko 

dārzu, kas ir viens no plašākajiem 

Botāniskajiem dārziem pasaulē. 

Pirms došanās uz to mums bija vēl 

jāuzraksta eseja par tēmu Brīvības 

spārni vai roku dzelži, no kurām 

arī tika izvēlētas un apbalvotas 

trīs labākās esejas. Un tad mēs 

varējām doties uz Botānisko dārzu, kurš burtiski atradās uz kalna. Lai 

apskatītu visus augus, bija jāuzkāpj kalnā un tad pa to pašu ceļu arī 

jāatgriežas lejā. No kalna virsotnes bija iespēja novērot ļoti skaistu skatu 

uz Melno jūru. Pēc Botāniskā dārza apmeklējuma braucām ar gaisa 

vagoniņiem, no kuriem varējām apskatīt Batumi pilsētu no putna lidojuma.   

Un tad pienāca pēdējā diena, 

kuru mēs gaidījām vismazāk. To 

pavadījām kopā ar saviem gruzīnu 

draugiem un viesģimenēm. Nedēļa 

tik ātri paskrēja, ka mājās braukt 

nemaz negribējās. Šo dienu jau atkal 

iesākām ar divu mācību stundu 

apmeklējum.  

Šajā dienā bija cooking contest 

(ēst gatavošanas sacensības), kurā 

piedalījās četri skolēni un viens skolotājs no gruzīnu puses un tikpat no 

mūsu puses. Beigās uzvarēja draudzība. Tad notika apbalvošana, kurā 

apbalvoja trīs labākās esejas un trīs labākos zīmējumus. Apbalvošanas 

laikā notika arī skolotāju apdāvināšana – gan mūsējo, gan gruzīnu. Pēc 

apbalvošanas un apdāvināšanas mēs visi kopīgi devāmies uz delfināriju, 

kur varējām vērot amizantu delfīnu šovu. Tas diemžēl bija pēdējais 

pasākums, kuru varējām baudīt visi kopā šajā nedēļā. 

Nākamajā dienā jau agri no rīta bija jāpulcējas pie skolas un 

jāatvadās no gruzīniem, lai varētu doties ceļā mājup. Atvadīšanās bija 

diezgan skumja, bet es domāju, ka mēs visi tiksimies vēlreiz. Esam guvuši 

daudz jauku emociju, pieredzējuši neaizmirstamus mirkļus un kļuvuši 

pieredzes bagātāki, uzzinot ko jaunu par vēl vienu tautu un tās kultūru. 

Tas ir tas, ko, mūsuprāt, neviens neaizmirsīs.  

Liels paldies visiem, kuri piedalījās šī projekta realizēšanā! 

 

  Kristiāna Būcena, Leora Gadžiramazanova, 9.3 
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Zero Waste 

Zero Waste ir filozofija, kas aicina pārdomāt mūsu patēriņa ciklu, un 

censties neradīt atkritumus. Dzīvojot Zero Waste dzīvesveidu, nekas netiek 

izmests un mēs esam vienā un tajā pašā stāvoklī, atgriežamies tajā vietā, 

kur sākām – bez atkritumiem.  

Citādi mēs dzīvojam uz vienas līnijas, aizmirstot, ka tie atkritumi, kas ir 

izmesti miskastēs, nekur nepazudīs. Zero Waste ir par atkritumu 

samazināšanu. To ir svarīgi atcerēties, lai nenolaižas rokas momentā, kad 

saproti, ka pilnīgi bez atkritumiem varbūt nemaz nesanāks. It īpaši, ja 

mājās ir bērni.  

Šī filozofija jeb dzīvesveids piedāvā kaut ko mazliet vairāk par tīru pasauli 

– tā iedos arī tīrāku prātu. Ar to es domāju, ka pienāk brīdis, kad iestājas 

miers par to nežēlīgo pirkšanas māniju, kurā esam “iemetušies”. Es ticu, ka 

laimīgai dzīvei nemaz tik daudz nevajag. 

Ja rodas prāta apskaidrība, ka plastmasas iepakojumu ir par daudz un 

iegādātie iepirkumu maisiņi krājas, un ka zemeslode lēnām slīkst 

atkritumos, tad nebaidies spert mazus solīšus un sāc ar savu atkritumu 

šķirošanu! Internetā arī ir iespēja uzzināt par dažādiem veidiem, kā šo 

dzīvesveidu vari piekopt, taču, ja rodas jautājumi vai vienkārši vēlme 

uzzināt, kā mainās citu ikdiena, tad arī Facebook vari atrast grupas, kurā 

cilvēki dalās ar jauniegūtu informāciju, interesantiem faktiem un jautā, kā 

varētu padarīt zemi zaļāku. 

Šāda dzīvesveida “piekopēji” ir vairāk nekā sākumā varētu šķist, un tāpēc 

nebaidies būt par daļiņu no visa lielā Zero Waste! 

 

Annija Sauša, 7.1 

Vari uzzināt… 
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Es dzīvoju kopmītnēs… 

Vai šis ir pirmais raksts par kopmītnēm? 

Katram desmitajā klasē ir jāraksta projekta darbs, un es savu izvēlējos 

rakstīt par dienesta viesnīcu, par ko, man pašam par pārsteigumu, bija 

neviltota interese un prieks. Un tad, gribot vai negribot, man bija jādomā, 

vai es pats esmu apmierināts ar to, ka es dzīvoju šeit? Pēc projekta darba 

veikšanas secināju, ka vairāki skolas biedri jutuši pārmaiņas savās 

attiecībās ar ģimeni, kamēr citu attiecībās nav mainījies nekas. Katram 

radušās izmaiņas viņa raksturā – vai tas ir izteiktāks skopums, vai labākas 

komunikācijas prasmes, pielāgošanās. Taču dzīve šeit sākumā ar pavisam 

svešiem cilvēkiem, pēc tam jau ar pastāvīgiem dzīvesbiedriem, piespiež 

ieklausīties citos (reizēm – spuroties pretī), 

novākt traukus uzreiz pēc ēšanas, 

samierināties ar naktī aiztaisītu logu, kad 

pats karsējies savā otrā stāva gultā, savu 

izdevumu plānošana (kas nav tik viegli, kā 

šķiet). 

Liekas, ka pārējiem “parastajiem skolēniem” jeb tiem, kas katru rītu ienāk 

skolā pa ārdurvīm, ne otrā korpusa durvīm, šķiet, ka kopmītnes ir tāda 

mistiska vieta, kurā divdesmit minūšu starpbrīdī skolēni atguļas un gūst 

motivāciju un spēku turpināt atlikušo dienas daļu. Tas liekas tik jocīgi, ka 

vairāk nekā septiņiem simtiem skolēnu tā ir pavisam sveša vieta jeb “kaut 

kur pie tā psiholoģijas kabineta” vai “nu tad, kad iet uz lasītavu”, kamēr 

daļa cilvēku tur uzturas biežāk nekā savās mājās. Varbūt tas varētu būt 

labs biznesa plāns, kurā parastajiem skolēniem būtu iespēja izdzīvot 

diennakti vai nedēļu kopmītnēs un pamēģināt, cik labi ir pārmaiņas pēc 

pamosties 8:20, ne 6:20 un cik viegli (vai arī grūti) ir saņemties mācīties, 

kad visi apkārt sēž pie galdiem un lasa, rēķina vai murmina pie sevis 

bioloģijas pierakstus, un cik citādi ir ieiet lasītavā deviņos vakarā (pavisam 

Otrais korpuss 
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citādāk nekā divdesmit minūšu starpbrīdī vai 

pusdienu laikā, kad visi kā bites sarunājas, 

dažiem vajag kaut ko izprintēt un dažiem -  

pārkliegt citus) un dzirdēt tikai datorkastes 

rūkoņu. 

Es priecājos, ka esmu jau esmu iedzīvojies 

skolas kopmītnēs un zinu visus nostāstus, un 

domāju, ka man ir sakrājušies daudzi 

kopmītņu piedzīvojumi, kamēr īstenībā esmu tur nodzīvojis tikai deviņus 

mēnešus, bet mani blakus istabas biedri jau gandrīz trīs gadus.  

Par piedzīvojumiem parasti stāsta salidojumos vai tad, kad trīsdesmit gadi 

ir pagājuši un visi sēž pie ugunskura un smejas, nevienu par sadarītajām 

blēņām nevar “izsviest” no kopmītnēm. 

Ja virsraksts sniedza priekšstatu, ka te tiks izstāstīti visi melnie nedarbi, 

tad man jāsaka: 

gaidiet L’avīzes 

2048. gada 

izdevumu, kurā es 

pastāstīšu (varbūt 

pat pie ugunskura) 

visu, visu, bet, 

kamēr es dzīvoju 

šeit, lai katra 

piedzīvojumi paliek 

aiz viņu istabiņas 

durvīm. 

                                                                                          Kristaps Eniņš, 10.1 
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Kā (iz)dzīvot ĀVĢ?* 

 

”Atceries, ka dažreiz no Olimpijas līdz skolai ir daudz ātrāk atnāk ar 

kājām nekā atbraukt ar transportu.” 

“Miegs ir izvēles priekšmets!” 

“Špikot var visur, Tev tikai jāmāk!” 

“Kastrolim ir pārsteidzoši daudz pielietojumu!” 

“Ja Tu pielūdz kādu rakstnieku, tad literatūras stundas kļūst 

vieglākas…” 

“Līdz Tu neiebrauc parādos, dzīve ir skaista!” 

“Vidusskola tiešām nav obligāta!” 

“12. klases beigās latviešu valodas un literatūras mapes ir zelta vērtība!” 

 

“Citās skolās skolēniem ir asinsgrupas A, B vai AB, mums ir ĀVĢ!” 

 

  

                                                             
* Vairākiem 12. klašu skolēniem tika vaicāts, kā viņi izdzīvoja šos trīs (vai 

vairākus) gadus. Lūk, viņu atziņas un padomi tiem, kuri šeit vēl mācās! 

Noderīgi 
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Kultūras dvaša 

Antonija “Silmači”  

Šī baleta izrāde ir ļoti skaists tradīciju pilnā teātra atveidojums. Visi jau 

saka: “Kas tas par latvieti, kas nav redzējis šo teātra izrādi?”. Manuprāt, 

Latvijas simtgadei radītā baleta 

izrāde būs nākamais pasākums, ko 

katrs latvietis ieplānos pirms 

Jāņiem noskatīties. Izrāde ne tikai 

parāda notikumu gaitu ļoti līdzīgu 

un labi saprotamu, bet arī pašos 

māksliniekos ir jūtamas emocijas, 

kā arī ir izvēlēti ļoti skaisti tērpi. Katrs, kas ir redzējis teātra izrādi, zinās 

par sprāgstošo krāsni. Neuztraucieties – arī baletā tā ir atveidota, un ļoti 

iespaidīgi. Vislielākais prieks bija par izrādes noslēguma Jāņu kleitām 

meitenēm, kas bija ļoti skaistas. Izrādes mūzikas komponists ir komponists 

Juris Karlsons. Šo izrādi ir noteikti vērts noskatīties visiem. 

Kristiāna Būcena, 9.3 

Džona Grišama grāmata «Teodors Būns. Bēglis» 

Ja tev patīk lasīt detektīvromānus un arī tad, ja 

tev nepatīk, noteikti pievieno šo grāmatu savam 

maija vai vismaz vasaras lasāmo grāmatu 

sarakstam. Tā ir piektā daļa grāmatu sērijā par 

astotklasnieku, mazo advokātu Teo, kura vecāki 

ir juristi. Grāmatu, lai gan tā ir turpinājums 

iepriekšējām, ir viegli lasīt, un tā ir saprotama 

arī tad, ja tiek lasīta bez priekšzināšanām. Tā 

stāsta par to, kā jaunais Būns Vašingtonā 

pamana vienu no meklētākajiem noziedzniekiem 

Amerikā un kas notiek tālāk. 

Kultūras sleja 
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Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāde «Nākotnes 

valsts» 

«Nākotnes valsts» ir izstāde, kuru liela daļa noteikti jau būs apmeklējusi, 

taču pārējie būs manījuši tās eksponātus citu Instagram profilos. 

Fotogēniska izstāde ar jokainiem eksponātiem, no kuriem lielākā daļa ir 

dažādas instalācijas, un ironiskiem to aprakstiem, kas ir gluži kā atsevišķi 

eksponāti. Vēl līdz 25. maijam tā ir redzama izstāžu zālē «Arsenāls». 

 

Stīvena Spīlberga filma «Spēle sākas» 

Pagājušajā mēnesī uz ekrāniem iznāca Stīvena Spīlberga jaunā filma 

«Spēle sākas», kura tapusi pēc Ernesta Klaina grāmatas ar tādu pašu 

nosaukumu 

motīviem. Un, lai 

gan grāmatu 

lasījušie varētu būt 

mazliet vīlušies, jo 

es, piemēram, 

saskatīju vien 

attālu līdzību ar to, 

jebkurā gadījumā būtu vērts aiziet uz kino noskatīties šo filmu, kaut vai lai 

mazliet izglītos pagājušā gadsimta popkultūrā. Filma stāsta par nākotni, 

kad lielākā daļa cilvēku lielāko daļu savas dzīves aizvada videospēlē ar 

nosaukumu «Oāze». 

Gusts Ābele, 7.1 
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Gatavojamies skolas jubilejas koncertam,  kas 

notiks šā gada 26.oktobrī 

Jubilejas koncerts, tāpat kā pirms 10 gadiem, notiks Ķīpsalas izstāžu hallē. 

Tā veidošanā iesaistīti ļoti daudzi cilvēki. Pagaidām nosaukšu tikai dažus - 

režisore Ligita Smildziņa, ilggadīgā direktores vietniece mācību darbā Aija 

Sarmīte Klegere, skolotājas Dace Simsone, Inga Ozoliņa, Līga Gaiķe, 

Dagnija Ivanovska un vēl daudzi citi, arī skolas absolventi, kas ir ļoti 

atsaucīgi. 

Mūsu skola var lepoties gan ar tās pašreizējiem skolēniem, viņu 

sasniegumiem un talantiem un  seko līdzi absolventu gaitām un radošajām 

izpausmēm visā pasaulē. 

Jubilejas koncerta programmu centīsimies veidot tādu, lai jebkura 

gadagājuma absolventi varētu tajā sajust sava laika skolas gaisotni, atpazīt 

programmā ietvertos 

priekšnesumus un 

iesaistītās personas. 

Kopumā plānojam, ka 

koncertā piedalīsies 

ap 300 dalībnieku – 

mūziķi, dejotāji, 

dziedātāji - vecumā 

no 14 līdz 55 gadiem. 

Vēlamies vienkāršiem līdzekļiem radīt gaišu un priecīgu svētku 

noskaņojumu. 

Skolotāja Zigrīda Teivāne 

E - vietnē bezrindas.lv var jau notikt biļetes uz skolas jubilejas koncertu un 

balli. Biļešu cenas līdz 30.septembrim ir 25 eiro, no 1.oktobra tās būs 

dārgākas. 

 

Skolai 330 
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Mana gada atskaite 

Pirms gada, kad literatūras sesija bija nokārtota, es sēdēju uz grīdas ar 

tādām grāmatām kā “Rūdolfs Blaumanis. Purva bridējs”, “Blaumanis 

Rūdolfs. II sējums” un “Blaumaņa Zelts” cerībā, ka grāmatu nodošanas 

rinda arvien ātrāk saruks un es drīzāk varēšu doties mājup. Kad telefons ir 

izlādējies un ir vienkārši jāsēž un jāgaida, mūsdienu jaunietis sāk domāt. 

Arī es (jo esmu mūsdienu jauniete). Tā nu dzima mana doma, ka es kaut ko 

mainīšu savā dzīvē. 

“Kaut kas” ir tas atslēgvārds, kas ir mani saturējis kopā pēdējo gadu. Rinda 

bija izstāvēta, un es laimīga braucu mājās, kur ļoti ilgi meklēju piemērotu 

blociņu (mani draugi sen zina, ka lapu un blociņu man ir vairāk nekā 

cilvēkam ir vajadzīgs) un neko tur neierakstīju, bet apsolījos, ka no 2017. 

gada vasaras es piefiksēšu katru izmaiņu (drīzāk izaugsmi) savā raksturā 

un dzīvē. Neko sev nespiedu, jo jau gadiem esmu novērojusi, ka noteiktā 

laikā noteikta darba darīšana manām smadzenēm neder, tāpēc šis “kaut 

kas” bija tieši laikā. Pirmo reizi nemēģināju sevi ielikt rāmjos un pirmajā 

klades lappusē nerakstīju to, ko rakstīju, būdama maza: “Šī ir mana klade 

(vai dienasgrāmata), kurā tiks datēti mani ieradumi, spēlēšanās grafiki, 

pierakstīti mani noslēpumi un simpātijas.” Varbūt tāpēc ļoti daudzas 

klades man palika pustukšas, jo rakstīt tur ko citu vai svītrot pirmo lapu 

īsti negribējās.  

Protams, savā galvā es sapratu, ka nerakstīšu tādus “sasniegumus” kā “trīs 

dienas pēc kārtas uztaisīju ģimenei ēst, un neviens man pat to neprasīja” 

vai “izravēju siltumnīcu”, kas vispār arī būtu vērtējams kā izaugsme, 

lūkojoties uz manu biežo slinkumu. Tiecos domāt, ka tur pierakstīšu 

notikumus (situācijas, domas), kad vairāk kļūstu par cilvēku, par ko vēlos 

kļūt, jo kas gan mani aptur? 

Tā nu sākās mana pirmā izaugsmes un piedzīvojumu pilnā vasara, bet ne 

pārāk lielu piedzīvojumu, jo no savas ērtību zonas es kāpju ārā ļoti lēni. 
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Pirmais ieraksts: ”Sāku lasīt “Lolitu”, man patīk, ka es neesmu nobijusies 

atsākt lasīt un ka man joprojām tas patīk.” Tālāk es pierakstīju reizes, kad 

es satikos ar cilvēkiem, lai atjaunotu vai turpinātu attiecības, nevis izlēmu 

gulēt gultā un nekustēties. Sekoja pikniki (citreiz vienkārši bija sega, kūka 

un draugi), mācīšanās veselīgi gatavot ēst, lasīšana, franču valodas 

mācīšanās, skriešana, muzeji, festivāli, tā un citādi piepildītas dienas, 

kurās es darīju to, kas man patīk un kas šķiet lietderīgi. Jūlijā un augustā 

man vajadzēja pieskatīt savu gadu veco brāli, kas tobrīd likās lielākais 

dzīves pārbaudījums, jo viņš vēlējās laiku pavadīt ar mammu, kas nemaz 

nebija mājās, un es labāk cēlos desmitos un turpināju dienu savā ritmā. Tā 

nu es audzināju sevī iecietību, centos priecāties par smilšu kūkām, izkopu 

savu kulinārijas prasmi, jo cepu gan smilškastē, gan virtuvē, jo man bija 

jāpabaro vēl viens mazs cilvēciņš. Taču pāri tam visam neizpalika arī 

koncerti, citi pikniki un citas pastaigas. 

Sākot jaunu mācību gadu, klade cītīgi tika pildīta (kaut gan tur ir pāris 

tukšu robu, jo laicīga pierakstīšana un cītība man vēl sevī jāieaudzina); 

centos vairāk dzirdēt un redzēt, teikt vairāk “jā” un piedalīties, 

uzdrīkstēties un mazāk baidīties (es pat ar trīcošām kājām kāpu uz dēļa un 

centos kustēties vismaz vienā virzienā). 

Tagad es skatos uz šo pilno blociņu un mani pārņem prieks, ka 1) es 

pierakstīju vismaz vienu blociņu, 2) es varu sekot līdzi procesam, kā es 

augu.  

Šī gada laikā es varbūt neesmu tik daudz jaunu durvju atradusi, cik esmu 

atvērusi vecās, kuras jau bija apsūnojušas un čīkstēja kā velns, kad gribēju 

tās vērt vaļā.  

Atskaites secinājums: esmu priecīga, ka citreiz saņemos.  

Ā, un vēl man vajadzētu sevī izkopt saprašanu, kurā mirklī es jau stāstu 

par daudz. 

 

Diāna Birģele, (11.5)  
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Ko zvaigznes mums vilks mugurā?  

Auns 

Aunus piemeklēs modes deficīts un katru nakti piemeklēs frāze ’’ man nav 

ko vilkt’’, tāpēc apģērbu, ko vilksi, sameklē jau tagad. 

Vērsis     

Vēršiem ieteicams somā līdzi nēsāt lieku apakšveļas vai kurpju pāri, jo 

drēbes šovasar plīsīs uz nebēdu. 

Dvīņi 

Par nožēlu, dvīņiem viss liksies tik neērts, ka viņi labāk izvēlēsies pliki 

staigāt, nekā uzvilkt to kreklu ar to aso izmēra birku, kas grauž muguru. 

Vēzis  

KAS TAS? Vai tas Čenings Teitums, vai Andželīna Džoulija? Šādu 

jautājumu sev uzdos katrs garāmgājējs, kad viņiem garām paies vēzis, jo 

tie jutīsies un ģērbsies gluži kā nokļuvuši uz sarkanā paklāja. 

Lauva  

Lauvu iemīļotākā tendence būs tamborējumi. Viņi gan paši nemāk 

tamborēt, taču ir pietiekami viltīgi, lai pierunātu kādu, kas varētu viņus 

aptamborēt no galvas līdz kājām. 

Jaunava  

Kopš Lieldienām jau pagājuši gandrīz trīs mēneši, un jaunavas ļoti lielīgi 

nēsās ļoti pieguļošu apģērbu, lai parādītu, ka jau tikušas vaļā no saēstajām 

kinderolām. 

Svari  

Svari izcelsies ar pārlieku lielu aksesuāru lietošanu, viņu kaklus rotās 

zelts, dimanti, pērles un paštaisītas pupiņu un makaronu kaklarotas. 

 

Horoskopi 

oros 
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Skorpions  

Skorpionu garderobē dominēs cepures – sākot no pižika līdz vasarīgai 

salmu cepurei. Bet tomēr neviens nezina – vai tas ir trends, vai centiens 

paslēpt sliktu frizūru? 

Strēlnieks   

Kā atpazīt strēlnieku? Ja kādu pretimnācēju vari noraksturot kā 

‘’ekscentrisku lapsiņu ar uzbāzīgi šarmantu gaitu ‘’, tad tas noteikti ir 

strēlnieks….! 

Mežāzis   

Nespēsiet saprast, kāpēc nemitīgi pievēršat liekus acu skatienus un jūtaties 

tik stīvs… līdz sapratīsiet, ka jūsu kreklā arvien stāv pakaramais. 

Ūdensvīrs 

Ūdensvīriem sāksies naturālisma dienas, līdz ar īso šortiņu laikmetu 

sāksies arī neskūto kāju sezona. 

Zivis  

Pēdējās skolas dienas paies vienmuļos toņos, tikpat vienmuļi saplūstot ar 

gaiteņu gaiši melnajiem krēsliem. 
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Ko darīt vasarā?  

Avīzes komandas ieteikumi aktīvai, lietderīgai un jaukai vasarai! 

Sarunu festivāls “LAMPA” 

 

Divu dienu garais festivāls Tevi 

motivēs, iedvesmos mainīt savu dzīvi 

un pasauli. Izbaudi Cēsu jauko 

atmosfēru, ņem līdzi telti un ar saviem 

draugiem priekpilni pavadi pēdējo 

jūnija dienu un iesāc jautri jūliju! 

Skolēniem ļoti izdevīgi – biļete maksā 

tikai 0.00! 

Aplikācija – Memrise 
 

Esi pārliecināts, ka, vasarai gaistot, 

būsi aizmirsis franču valodu vai 

vienkārši vēlies septembrī spīdēt ar 

jaunām zināšanām? Tad savā telefonā 

ielādē Memrise, kas nodrošinās 

pilnvērtīgu valodu kursu, kurus vari 

mācīties, kamēr gatavo vai brauc 

vilcienā, vai jebko citu! 

Albānija – neatklātā pērle 
 

Ja Latvijas nomales un pilsētas ir 

apnikušas un tūristu pilnās vietas 

nekārojas redzēt, tad aizbrauc uz 

Albāniju, kas tiešām liksies kā 

neatklāta pērle. Jo ilgāk tur 

uzturēsies, jo labāk saredzēsi tās 

spožumu! 

Sulīgākā recepte – ūdens 
 

Vislabākais dzēriens, ko plus divdesmit 

grādos vari ieliet glāzē, ir ūdens. Tam 

vēl ir lieliska funkcija – tas attīra 

organismu, mitrina ādu, novērš 

galvassāpes un liek justies 

mundrākam! Neaizmirsti, ka dienā 

jāuzņem vismaz 2 – 3 l ūdens! 

Lauku māja 
 

Ir pienācis laiks, kad pietiks sēdēt 

sociālajos tīklos un jāaizbrauc uz 

laukiem, kurā vari nosvīst sūrā darbā 

siltumnīcā (vai uz lauka) un iegūt 

labāku iedegumu nekā visu dienu 

pavadot Jūrmalā! Tas var būt arī labs 

pārsteigums vecvecākiem vai iemesls 

satikt sen neredzētos radus. 

“Simts vientulības gadu” 
 

Kolumbieša Gabriela Garsijas Markesa 

romānam, kas ir uzskatāms par 

maģiskā reālisma paraugu, vajadzētu 

būt Tev blakus saulainā dienā 

pludmalē vai tieši otrādi – lietainā 

dienā ar divām segām un tējas krūzi. 

Un ko darīsi Tu? 
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"Ledžit" - Ansis Nudiens   

"Tu saņem mutisku brīdinājumu" - Toms Krūmiņš 

"Idritvaimicīt" - Ansis Nudiens      "Čilojam" - Jānis Salnis 

"Variantā" - Aigars Mihno      "Nečilojam" - Jānis Salnis 

"Jāizmet burkāns" - Aigars Mihno    "Viss notiek" - Santa Kazaka 

 "Mangusa ātrumā" – SandisVeldze 

“Šajā kabinetā darba pietiks mūžam” – Dace Simsone 
 

Kas to teicis? 
Savieno skolotāja citātu ar pašu teicēju! 

 

Ledžit Santa Kazaka 

Idritvaimicīt Toms Krūmiņš 

Variantā Ansis Nudiens 

Viss notiek Jānis Salnis 

Čilojam Dace Simsone 

Mangusa ātrumā Sandis Veldze 

Nečilojam Aigars Mihno 

Tu saņem mutisku 

brīdinājumu 
Ansis Nudiens 

Jāizmet burkāns Jānis Salnis 

Šajā kabinetā darba pietiks 

mūžam 
Aigars Mihno 

 


