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Redaktores vēstule
Visskaistākais laiks ir gada pēdējie četri mēneši.
Septembris atnes skaistas gladiolas, sapucētus bērnus
un citas rudens klišejas, oktobrī var dzirdēt cilvēku
žēlošanos par to, ka kļūst aukstāks, var novērtēt bagāto
rudens paleti (bieži arī cilvēku bildēs, ir taču 21.
gadsimts!). Novembri neviens tik daudz neapdzied, jo
tas atnāk ar dubļiem, mākoņiem, un saule ar mums laiku
pavada arvien mazāk, bet decembrī ieskanas pirmās
ziemas skaņas un krīt pirmās sniega pārslas. Tas viss
jau ir aprakstīts, sarakstīts un izrakstīts, un liekas, ka jau
runāju cita vārdiem, taču ko darīt, ja skats caur logu
sajūsmina, mudina un svētku tik daudz, ka tikai knapi
paspēj sagatavoties? Rudens jau gadsimtiem bijis
posms, kad darbi jāizdara, un tad var atpūsties. Mūsu
skolā gatavošanās svētkiem jau norisinās ilgāk un
aktīvāk nekā varētu šķist, tāpēc tagad ir iespēja to
atzīmēt visas nedēļas garumā! Novembrī mūs sagaidīs
sarkanbaltsarkanas noskaņas, kas vēstīs par mazliet mazāku jubileju (330 tomēr ir vairāk par 100!),
taču tāpēc ne mazāk svarīgu. Gada beigās man vēl būs jāpārkāpj pilngadības slieksnis, un tad visi
svētki būs nosvinēti un varēs sākt jaunu gada ritējumu! Taču laikam nav jāskrien pa priekšu, tas tāpat
mūs vienmēr pamanās apdzīt. Nedēļas nogalēs man vēl ir kastaņu un zīļu pilnas kabatas, ar PVA līmi
salipis paklājs un pirksti, un mēs ar brāli mācāmies visādus burtus, ciparus un līmējam rudens dāvanas
visās malās. Skolā man tomēr jāraksta ne tikai mana vārda sākumburts, bet arī pārējie, kurus es zinu.
Vispār, kad mēs sarakstām tos burtus skaistā secībā, tad sanāk kaut kas lasāms un priecīgs.
Tāpēc L’avīzes radošā komanda svētku noskaņās ir sagatavojusi priecīgu avīzi Tavās rokās!
Diāna Birģele 12.5
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pastāstīt par savu pieredzi!

3

4

Dziesmu un deju svētki
Kas ir pirmais, kas nāk Tev prātā, izdzirdot vārdus “īsts latvietis”? Vai tā būtu Lielvārdes josta vai
koklētāja kādā Latgales zemnieka sētā? Varbūt krāšņi tautastērpi un Jāņu ziedu vainagi, bet varbūt
Aspazija, Krišjānis Valdemārs vai Jāzeps Vītols? Visas šīs iezīmes ietver arī noteiktu daļu latviskuma
un kultūras, ko mūsu tauta veidojusi gadu simtiem, tomēr, manuprāt, kā vienu no latviešu visprecīzāk
raksturojošo iezīmi var minēt vienošanos dziesmā un dejā.
Jau kopš 1873. gada par divām no
latviešu pamatvērtībām varam
uzskatīt deju un dziesmu. Šī gada
Vispārējie Dziesmu un deju svētki
nenoliedzami bija īpaši – šis ir
gads, kad atzīmējam Latvijas
valsts
pastāvēšanas
simto
gadskārtu. Jau otro reizi patiesa
lepnuma pilnu sirdi bija iespēja
kāpt uz lielās Mežaparka estrādes
un pievienoties dziesminieku
pulkam, tiesa gan, šogad pirmo
reizi starp pieaugušajiem tautas vārda nesējiem, kas sasniedza teju 17000 dziedātāju!!! Jāatzīmē šī
gada spilgtais repertuārs, kurā tika iekļautas tādas kompozīcijas kā “Lec, saulīte!”, “Manai dzimtenei”,
“Gaismeņa ausa” un, protams, “Gaismas pils”- mūžam dzīvā latvieša sirds dziesma, kas kā allaž bija
lielkoncerta augstākā virsotne, sasildot ikviena latvieša sirdi.
Dziesmu svētku nedēļa bija bagāta ar dažādām aktivitātēm, sākot ar svētku atklāšanu Doma baznīcā
un beidzot ar noslēguma koncertu “Zvaigžņu ceļā”. Koncertuzvedumi, amatierteātri un folkloras kopas
ieskandināja visu tautu nedēļas garumā, svētku gars mājoja teju ikvienā nostūrī.
Arī es 8. jūlija vakarā pēc smagiem un stundām ilgiem mēģinājumiem visa gada garumā izjutu
vislielāko gandarījumu. Šis vakars manā uztverē bija patiesi maģisks un patriotisma bagāts, jo kā
daudzu klātesošo, tā arī manā apziņā atausa pārliecība par savas tautas spēku, kas stiprinājies cauri
grūtajiem laikiem, piederību valstij, kurā esmu uzaugusi, un mīlestību pret to, kas šajā vakarā staroja
no visu klātesošo sirdīm.
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Kā neliels, tomēr tik emocijām piepildīts mirklis tas iztraucās cauri mūsu dzīves ritējumam, atstājot
daļu gaismas manā sirdī. Šo gaismas staru es noglabāšu sirds siltākajā stūrītī un nesīšu cauri dzīvei ar
lepnumu. Patiess prieks, ka varu būt daļa no tiem, kas turpina kopt tautas tradīcijas un nest Latvijas
vārdu pasaulē. Kārtējo reizi apliecinājām, ko mums nozīmē Latvija kā neatsverama vērtība, kas mirdz
un turpina mirdzēt Gaismas kalna virsotnē vēl simtiem, simtiem gadu. Es esmu lepna būt par latvieti!
ĀVĢ koriste
Dziesmu un deju svētki, manuprāt, katram dejotājam ir gaidīts notikums. Jo ilgāk jāgaida, jo ātrāk šī
nedēļa paiet. Pēc pēdējā koncerta sajūta ir saldi rūgta, jo ir prieks piedalīties tik īpašā pasākumā kā
simtgades deju svētki, bet tajā pašā laikā, saprotot, cik tālu līdz nākamajiem, kļūst mazliet skumji.
Uzkāpt uz Daugavas stadiona laukuma, kad uz Tevi skatās tūkstošiem cilvēku, ir diezgan
neaprakstāma sajūta. Man ir tas prieks būt latvietei, uzvilkt tautastērpu, dejot un sajusties kā mazai
daļiņai no kaut kā liela un bezgala skaista (izklausās jau, protams, klišejiski), jo tomēr, lai gan mēs
nepavisam neesam vienīgie ar plašu un interesantu kultūrvēsturisko mantojumu, nav nemaz tik daudz
tautu, kas to tik plaši piekopj arī mūsdienās.
Protams, nav jau tā, ka viss bija ideāli, emocijas simtsprocentīgi pozitīvas, bet, skatoties fotogrāfijas
un noslēguma koncerta atkārtojumu, negatīvie aspekti liekas salīdzinoši mazsvarīgi, un tomēr pārņem
zināma pārliecība, ka viss (tajā
skaitā mēģinājumi no 7:00 rītā
līdz 23:00 vakarā) ir bijis
rezultāta vērts.
Esmu pārliecināta, ka vismaz
vienreiz
svētkos
jāpiedalās
katram, un pēc tam visticamāk
gribēsies arī uz nākamajiem.
P.S. Skolēnu Dziesmu svētki
norisināsies 2020. gadā, un TDK
“Vainags” ar lielāko prieku
gatavs uzņemt vīriešu kārtas
dejot gribētājus.

Grēta Mustapa 11.1
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Šī inicatīva ir simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 bērniem un jauniešiem, kas sniedz iespēju izzināt
un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības. Tās mērķis ir stiprināt jaunās paaudzes
nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu un nacionālo identitāti, attīstītu
kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci.
„Latvijas skolas soma” veido būtisku Latvijas valsts simtgades svinību daļu, sniedzot ilgtspējīgu
ieguldījumu brīvas, radošas un atbildīgas sabiedrības tapšanā, kuras iedzīvotāji ciena savu valsti un
vēlas strādāt, lai šo cieņu apliecinātu un vairotu.
Informatīvajā mājaslapā ir rakstīts: “Latvijas skolas somai” piešķirtais finansējums tiks izmantots:



kultūras un mākslas norišu, novadpētniecības un dabas objektu apmeklējumiem mācību
procesa ietvaros, sedzot ieejas biļešu, dalības maksu, transporta pakalpojumu utt. izmaksas;
izglītības iestādēs notiekošo viesizrāžu un profesionālo radošo projektu, izrāžu, performanču,
darbnīcu utt. norišu izmaksām.”

Arī mūsu skolā ir iespēja apmeklēt dažādus muzejus, izrādes šīs programmas ietvaros. Piemēram, 11.5
klasei bija iespēja viesoties Raiņa vasarnīcā, kur varēja uzzināt gan viņu (Raiņa un Aspazijas)
biogrāfiju, gan sajust mierpilnu atmosfēru, gan vienkārši nodoties savām pārdomām, taču 10.1 klase
apmeklēja filmu HOMO NOVUS, kas veidota pēc Anšlava Eglīša romāna motīviem.
Par to, cik noderīga un vajadzīga ir šī programma, katrs lasītājs var spriest pēc divu meiteņu
uzrakstītajiem iespaidiem par muzeja un filmas apmeklējumu!
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Jūrmala - Aspazijas un Raiņa pilsēta
Šī gada septembrī ar klasi devos ekskursijā uz Jūrmalu, lai iepazītu Jāņa Pliekšāna un Elzas
Rozenbergas dzīves un mīlestības vietas.
Apskatījām mazo namiņu, kurā abi
rakstnieki pavadīja vienu vasaru
savā iepazīšanās sākumā, bijām
Pumpuros, kur ir Raiņa iemīļotās
priedes. Viņš tur devās, lai atpūstos,
sapņotu un smeltos iedvesmu
saviem darbiem. Tagad tur ir
piemineklis, pie kura pulcējas
cilvēki Dzejas dienās. Pastaiga
noslēdzās Aspazijas un Raiņa
vasarnīcā, kur noskatījāmies īsfilmu
„Aspazija un Rainis. Laikarits”. Šī
filma nezinātājus iepazīstina ar
rakstniekiem un palīdz labāk izprast
viņu personību. Staigājot pa

Raiņa vasarnīca

vasarnīcas telpām, es sajutu rakstnieku klātesamību, es
iztēlojos viņus, sēžot katru savā istabā pie galda, uz kura
stāvēja neliela papīru kaudzīte. Kaut arī telpas bija tukšas un
miera pilnas, bija tāda sajūta, ka viņi šeit ir.
Mūsdienās mēs redzam viņu darbus uz dažādu teātru
skatuvēm, tomēr ir arī svarīgi zināt viņu biogrāfiju. Aspazija
un Rainis pastāvēs tik ilgi, kamēr mēs par viņiem domāsim
un novērtēsim viņu devumu latviešu tautai.
Terēze Rūdule, 11.5

Raiņa gulta
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“Homo Novus”
Pēc Anšlava Eglīša romāna HOMO NOVUS motīviem veidota filma, kas ar smaidu skatās uz
kaislībām 30. gadu beigu Rīgas mākslinieku dzīvē. Kinoteātros skatāma no 28.septembra.
1938. gadā nabadzīgs mākslinieks Juris Upenājs ierodas Rīgā no laukiem tajā pašā laikā, kad
izsmalcinātais Eižens Žibeika atgriežas no gleznošanas Parīzē ar cerībām saņemt sava tēvoča
ievērojamo
mantojumu. Kamēr
mākslai
uzticīgais
Upenājs ar krāsainās
Rīgas
bohēmas
palīdzību kāpj arvien
augstāk,
talantīgais
diletants Žibeika krīt
arvien zemāk. Vecais
Žibeika visu savu
mantojumu
atstājis
mākslinieku
konkursam, kurā tiek
piešķirta
stipendija
mācību braucienam uz
Parīzi.
Upenājs
kuratora un kritiķa
Kurcuma vadībā sastopas ar mākslas pasaules komiskajiem personāžiem un viņu atšķirīgo attieksmi
pret dzimtajām un pārņemtajām izteiksmes formām, pieredz panākumus un izgāšanos, nicinājumu un
mīlestību. Eižens Žibeika zaudē naudu, mīļoto sievieti un konkursu, taču gūst glābiņa iespēju,
nododoties savai glezniecībai. Upenājs triumfē konkursā, atmetot visus mēģinājumus pielāgoties
manierisma modei un sekojot gleznotāja vecmeistara Piegāza padomam: "Patiesi mākslinieki cenšas
gleznojot izprast, pietuvoties un atklāt savas tautas garu."
Kristiāna Būcena 10.1
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“Sāc darīt”
“Sāc darīt” ir Rīgas Domes finansēts
sadarbības projekts starp Āgenskalna
Valsts ģimnāziju, Rīgas Valsts 3.
ģimnāziju un Ziemeļvalstu ģimnāziju. Tā
mērķis ir skolēnu sadarbības veicināšana
un saliedēšana, kā arī pašpārvalžu
sadraudzība. Pirmo pasākumu rīkoja
mūsu skolas ietvaros, 10.1 un 10.2 klasei
piedaloties orientēšanās pasākumā pa
Āgenskalnu.
Mūsu skolas pašpārvalde ar pārējo skolu
pašpārvaldēm
bija
sagatavojusi
minētajām klasēm ļoti jautru un izzinošu pārskatu par Āgenskalnu. Katrai komandai tika iedots viens
apraksts par 8 starta punktiem. Izvēlētās vietas, kuras bija jāatrod, bija dažādas. Apraksti deva iespēju
izzināt mūsu skolas apkārtni vēl vairāk.
Punkti, kas mums pēc apraksta bija
jāatrod, bija Rīgas Stradiņa universitāte,
Āgenskalna tirgus galvenā ēka, Alises
ūdenstornis, nepabeigtais tilts pie
Ķīpsalas, Kalnciema kvartāls, Hartmaņa
muiža, Švarcmuiža un kinoteātris
“Oktobris”.
Mana pieredze šajā pasākumā kā
dalībniekam ir ļoti pozitīva. Manuprāt,
būtiskākais bija komandas darbs. Kaut arī tikai pirmajām 3 komandām tika dotas balvas,
vissvarīgākais bija iegūtais prieks un gandarījums par paveikto.
Kristiāna Būcena 10.1
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Ciemos pie Baibas Salmiņas
Kādā siltā septembra pēcpusdienā mēs, Dārta un Leora, devāmies uz vienu no Zasulauka mazo ieliņu
jaukajām, skaistajām mājiņām ciemos pie mūsu skolas absolventes un bijušās skolotājas Baibas
Salmiņas. Jaukā dārza nojumē, dzerot tēju un ēdot pīrādziņus un cepumus, klausījāmies atmiņu
stāstījumu par laiku, kad skolotāja pati bija skolniece Rīgas 38. vidusskolā, kurai daudzkārt mainījušies
nosaukumi (tag. Āgenskalna Valsts ģimnāzija), un vēlāk, kad viņa jau bija skolotāja un viņas bērni
mācījās skolā.

Optimistiskā Baiba Salmiņa bija angļu valodas, latviešu valodas un ģimenes mācības skolotāja. Skolā
nostrādājusi 46 gadus, izaudzinājusi 13 klases. Kad 38. astoņgadīgā skola sāka veidoties par
vidusskolu direktora Jāņa Miezīša laikā, Baibas Salmiņas klase bija tā, kura bija pirmā 73.vidusskolas
izlaiduma klase.

Baibas Salmiņas kabinets atradās tagadējā otrā (viesnīcas) korpusa otrā stāva pašā galā. Blakus
kabinetos tika pasniegta ģeogrāfija, vēsture un vācu valoda, kā arī krievu valodas kabinets.

Baibai Salmiņai patīk adīt, darboties dārzā. Lasīt grāmatas viņa sākusi pēc vecāku ierosinājuma. Bieži
vien, dodoties gulēt, zem segas, ar lukturīti rokās iegrimusi grāmatu pasaulē. Viņai arī ļoti patīk šūt, jo
var iegūt tērpu, kādu pats vēlas un var atšķirties no pārējiem. Skolas laikā viņa spēlēja klavieres., dejoja
tautas deju kolektīvā, spēlēja volejbolu, vasarās peldēja, brīvdienās kopā ar aktīvākajiem draugiem
devās slēpot. Skolotājai joprojām patīk aktīvs dzīvesveids, daudz ceļo, katru gadu ceļo uz kādu no
Eiropas valstīm (šogad bija 11.gads) kopā ar tūrisma firmu “Impro”. Kaut gan viņai ir jau 72 gadi, viņa
ir dzīvespriecīga.
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“

Skolotājas mamma ir bijusi ļoti stingra, bet
tomēr ļoti mīloša. Baiba Salmiņa arī ļoti
novērtējusi mammas ēst gatavošanas prasmes.
Nebijis tādu svētku, kuros nebūtu kāda
garduma, piemēram, pašcepta torte vai
pīrādziņi.

ZEM SEGAS, AR LUKTURĪTI
ROKĀS IEGRIMUSI GRĀMATU
PASAULĒ

1953. gadā skolotāja Baiba Salmiņa sāka mācīties Rīgas 38. vidusskolā (tag. ĀVĢ). Kaut gan viņa
pirmajā klasē mācījās tikai vienu mēnesi, maija beigās uzrakstīja visus pārbaudes darbus. Pēdējā skolas
dienā, kad tika izsniegtas liecības, viņa to nesaņēma kopā ar pārējiem bērniem, bet tika uzaicināta
pēcpusdienā ierasties skolas lielajā zālē. Ejot mājās, viņa jau bija paspējusi sabēdāties un nopuņķoties.
Bet Baibas mamma teica: ‘’Liecību jau nedod tiem, kas kaut ko sliktu ir izdarījuši, vai nu ir bijuši
ideāli labi.’’ Būdama paškritiska, Baiba noliedza iespēju, ka liecība netika izsniegta ideālu sekmju
dēļ, bet neko sliktu jau viņa arī nebija izdarījusi. Toreiz skolas direktors bija Jānis Dāvidsons, liela
auguma, dūšīgs kungs, kas visiem bija kā papus, stingrs, taču ļoti, ļoti labestīgs. Viņš teica: ‘’ 1.a
klases teicamniecei Baibai Krumholdsei...’’ Un pasniedza liecību un teicamnieku dāvaniņu, un Baibas
mammai izrādīja apbrīnu par tik gudru bērnu.

Baiba bija mājas bērns (neapmeklēja bērnudārzu), tāpēc viņai ļoti gribējās uz skolu. Toreiz viņa
dzīvoja Slokas ielā un uz skolu devās pa Vasaras ielu. Tajā laikā ieliņa bija ļoti smilšaina. 1. septembrī,
saposta baltās zeķītēs un ar lielo banti matos, Baiba kopā ar mammu devās uz skolu. Viņa bija ļoti
sajūsmināta, ka beidzot mācīsies īstā skolā. Sajūsmas pārņemta viņa pa ceļam nokrita 2 reizes,
sasmērējot savu skolas formu, taču tas nemazināja viņas prieku par iespēju beidzot doties uz skolu.

“

Agrāk mūsu skolas skolēniem
bija jāvalkā skolas formas. Kad
LIECĪBU JAU NEDOD TIEM, KAS KAUT KO
Baiba Salmiņa mācījās skolā,
SLIKTU IR IZDARĪJUŠI VAI ARĪ IR BIJUŠI
bija jānēsā tumša kleita un melns
IDEĀLI LABI
priekšauts ikdienā, bet svētku
dienās – balts. Skolas formas tika
ļoti stingri ievērotas, neviens neuzdrošinājās uz skolu nākt citādāk ģērbies. Klasē varēja būt pat 38
skolēni, taču paralēlklases bija tikai divas.
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Teju uzreiz pēc vidusskolas beigšanas viņa atgriezās savā skolā, bet nu jau kā skolotāja. Sākumā esot
bijis grūti, bet Rasma Rekšņa, pirmā Baibas Salmiņas mācību pārzine, sniedza padomus, kā veiksmīgi
iesākt skolotājas darbu.

Baiba neļāva skolēniem nonicināt skolotāju darbu, bet ir bijuši gadījumi, kad skolotāju nekorektās
mācīšanas dēļ skolēnu sekmes pasliktinājušās. Skolotājs ir vērtējis skolēnu uzvedību, nevis zināšanas.
Mācību pārzine Aija Klegere atzina, ka šāda vērtēšanas metode ir nepareiza, katrā pedagoģiskajā sēdē
atgādināja, ka nedrīkst jaukt skolēnu uzvedību ar sekmēm.

Baiba ir mācējusi disciplinēt savu klasi, jo spēja atrast ar skolēniem kopīgu valodu. Ļoti labi to parādīja
viņas audzināmās klases uzvedība himnas laikā. Skolas vadība apbrīnoja viņas komunikācijas spējas
ar skolēniem un vecākiem.
Skolā
tika
rīkota
skolotāju un aktīvāko
vecāku ikgadējā balle.
Pasākuma laikā katram
galdiņam bija jāizveido
improvizēts
priekšnesums. Bieži vien
arī skolēnu pasākumos
skolotāji
demonstrēja
savus
priekšnesumus.
Klašu
audzinātāji
iesaistījās arī skolēnu
veidotajos
Baibas Salmiņas 13. audzināmās klases izlaidums
priekšnesumos: rakstīja
ludziņas, paši veidoja tērpus. Tika rīkoti pasākumi kopā ar vecākiem, par kuriem skolēniem nebija
iebildumu. Vienai no audzināmajām klasēm bija jāveido informatīvais stends par Vidusāzijas
republikām. Par savu veikumu Baibas audzināmā klase saņēma Goda rakstu.
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Viņas pēdējai klasei šajā skolā
ir tradīcija katru gadu satikties
pie Baibas mājās. Vēl
ABI SKOLOTĀJAS BAIBAS SALMIŅAS BĒRNI IR
joprojām šī tradīcija tiek
MĀCĪJUŠIES ŠAJĀ SKOLĀ…
ievērota. Šīs tikšanās Baibai
sagādā lielu prieku, jo tā ir
iespēja satikt savus bijušos
audzēkņus un uzzināt, kā ir pagājis viņu gads. Nevienu gadu, kopš izlaiduma, šajā dienā Baiba nav
bijusi viena. Šo ciešo saikni viņa pamato ar to, ka gan viņa, gan viņas skolēni ir dzimuši suņa gadā.

“

Abi skolotājas Baibas Salmiņas bērni ir
mācījušies šajā skolā, kad tā bija 73.
vidusskola, vēlāk RTU Āgenskalna
koledža. Dēlam pieticis ar stundās
dzirdēto,
tāpēc
mājās
gandrīz
nemācījās. Taču meitai bija jāpiepūlas
un jāvelta mācībām vairāk laika. Viņa
bijusi ļoti centīga, dažkārt mācības
ieilga līdz pat pusnaktij. Tagad Baibai ir
četri mazbērni, kuri dzīvo Anglijā un ar
kuriem viņa ļoti lepojas.

‘’Novēlu skolai arī turpmākajos gados saglabāt visu to, kas ir bijis labs, izcils, pārmantojams un, ja
iespējams, vēl visu to pilnveidot. Lepoties ar tiem, kurus mēs varam atcerēties kā skolniekus, kuri tagad
sabiedrībā ir labi zināmi cilvēki un kuri nedara kaunu ne skolai, ne paši sev.’’

Pie skolotājas Baibas Salmiņas viesojās un atmiņu stāstījumā klausījās Dārta Ragaine (10.2 klase) un
Leora Gadžiramazanova (10.4 klase)
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Zem lupas Mārtiņš Jansons
Saistībā ar skolas 330. jubileju nolēmām mazliet atgriezties pagātnē un uzzināt, kāda bija skolas
dzīve pirms vairāk nekā 25 gadiem. Uz kafijas tasīti uzaicinājām skolas bijušo rasēšanas un
darbmācības skolotāju Mārtiņu Jansonu, kurš mūsu skolā (toreiz Rīgas 73.vidusskola, vēlāk RTU
Āgenskalna koledža) strādāja no 1979. līdz 1995. gadam, kad 1.-6.klases pārcēlās uz telpām Zeļļu ielā
4, tagad F.Brīvzemnieka pamatskola. Lai gan viņam ir jau 80 gadu, skolotājs joprojām piekopj aktīvu
dzīvesveidu un mīl pajokot.
Klausoties, kā viņš stāsta par skolā piedzīvoto, nemaz nešķita,
ka tas ir par mūsu skolu. Ierasta lieta tolaik bijusi, ka skolotāji
piedalās skolas labiekārtošanas darbos: krāso galdus, sienas,
krēslus. M. Jansons atcerējās gadījumu, kad bija jākrāso 1.
korpusa sienas, taču nejauši paņēmuši neīsto krāsu. Direktore,
ieraudzījusi paveikto darbu, bijusi mazliet apmulsusi, sākumā
pat dusmīga, bet vēlāk viss nokārtojies, un siena nebija
jāpārkrāso.
Bet galvenais uzdevums viņam tomēr bija būt par skolotāju,
lai gan līdz skolotāja amatam nonāca pavisam nejauši. Tolaik
tāds darbs bija labāk apmaksāts nekā daudzi citi. Tomēr M.
Jansons neuzskata, ka par skolotāju spēj būt jebkurš. Ir, protams,
vērts pamēģināt, bet tur ir jābūt sava veida talantam.
Kā skolotājs M. Jansons vairāk centies attīstīt skolēnu
radošumu, liekot viņiem domāt ārpus rāmjiem, nestrādājot pēc
Skolotāja Dagnija ar Mārtiņu Jansonu
principa, ka vajadzīgais tiek nolikts uz paplātes. Ja darbmācībā
bija jātaisa kastīte, tad nebija konkrēta parauga, kādai šai kastītei ir jāizskatās. Domā pats, kā to uztaisīt.
Uz jautājumu, vai viņš spētu mācīt šīs paaudzes bērniem, skolotājs atbildēja, ka mācīšanas metodes
un vide šobrīd krasi atšķiras. Ir svarīgi, lai skolēni ir disciplinēti un spētu cienīt skolotāju. Protams,
skolotājam jāciena arī skolēni. Bet kā toreiz, tā arī tagad šīs savstarpējās attiecības ir bijis liels
traucēklis mācību procesam. Ja skolēns negrib mācīties, tad ar varu jau nepiespiedīsi.
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Skolotājam Jansonam dzīvē daudz saskarsmes arī ar mūziku. Dziedājis vairākos koros, arī šobrīd
dzied Rīgas Latviešu biedrības nama senioru korī ,,Erelbe”. Mūzikas zināšanas viņam noderējušas arī
skolas 300 gadu
jubilejā,
kad
nezināmu iemeslu dēļ
bija pazudusi mūzikas
skolotāja
Marija
Brazovska un viņš
spējis
iziet
no
situācijas, nodiriģējot
valsts himnu “Dievs,
svētī Latviju”, ko gan
tolaik vēl bija riskanti
dziedāt. Skolotājs M.
Jansons piedalījies arī
visos
Dziesmu
svētkos, un 1995.gadā
kopā ar skolotāju
Dagniju Ivanovsku
1. rindā no kreisās M.Jansons, no labās B.Salmiņa
pavadīja skolas zēnu kori. Kā kuriozu viņš
F. Brīvzemnieka pamatskolas 2003. gada izlaidums
atceras gadījumu, kad Mežaparka Lielajā
estrādē toreiz netīšām pazaudējis divus pirmklasniekus. Izrādās, ka šiem puišeļiem bija ļoti sagribējies
ēst, tāpēc nolēmuši doties brīvsolī. Viss, protams, beidzās laimīgi, taču toreiz gan skolotājam bijis
pamatīgs uztraukums. Otrs gadījums (jeb
negadījums), ir tāds, ka dažiem no vecāko
klašu zēniem Mežaparkā saplīsušas koncerta
bikses, jo bijušas par šauru. Tad tika meklēta
adata un diegs, ar ko tās sašūt.
Saruna ar Mārtiņu Jansonu atgādināja par to,
cik jauki ir atrast laiku, lai parunātos ar
bijušajiem skolas skolotājiem, apvaicātos,
par pagātni. Par vērtībām, cilvēkiem, kas
tiek aizmirsti, bet par kuriem ir vērts
atcerēties.

M.Jansons priekšā, D. Ivanovska 1. rindā no kreisās
‘Ceļā uz skolēnu dziesmu svētkiem’ 1995.gadā
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Pie mikrofona Annija Krama
1. Jūs esat mācījusies Āgenskalna Valsts ģimnāzijā un tagad jau gadu esat pasniedzēja šajā
skolā. Kas ir mainījies kopš laika, kad jūs mācījāties skolā, bet kas palicis tāds pats?
Uz abām jautājuma daļām atbilde ir tā pati: skolēni. Skolēni, ko es šodien redzu ĀVĢ ir daudz
zinātkārāki un enerģiskāki. Aktīvi darbojas skolēnu pašpārvalde, kas kādreiz bija daudz lielāka
formalitāte. Pašlaik skolēniem ir arī daudz vairāk iespēju, piemēram, es neatceros, ka viena gada laikā
mēs būtu piedalījušies tik daudz apmaiņas projektos, cik tagad. Manuprāt, arī informācijas vieglā
apmaiņa ir devusi savu, skolēni ir daudz zinošāki par to, kas notiek apkārt, un savām iespējām. Tajā
pašā laikā, skatoties uz saviem skolēniem, es redzu savus skolasbiedrus: tā pati uzvedība, tās pašas
problēmas, tā pati čīkstēšana par to, vai var ielikt vienu trūkstošo punktu kontroldarbā, lai sanāk 9,
tāpat sēž gaiteņos uz grīdas, kad pārguruši no 40 minūšu sēdēšanas klasē.
2. Kas jums visvairāk patīk ĀVĢ? Kas bija tas,
kas lika atgriezties?
Skolas laikā bija jautri, bija brīnišķīga kompānija,
radās iespaids, ka uz šo skolu nāk reāli forši
cilvēki. Man ļoti patika skolā valdošā humora
izjūta, ja tā var teikt, elitārā. Tāpēc arī gribēju
atgriezties, bija tāda māju sajūta (vispār divus
gadus varēju skolu saukt arī par mājām, jo dzīvoju
2. korpusa 3. stāvā).
3. Skolai ir liela jubileja. Vai tie ir svētki arī
jums pašai? Kāpēc? Kā jums šķiet, kā šajā
jubilejas laikā būtu jājūtas skolēniem?
Es domāju, ka skolas sirmais vecums mani
neaizkustina tik ļoti kā pats salidojuma fakts. Šo salidojumu es gaidu kopš 2008. gada oktobra, kad 12.
klasē brīvprātīgi pieteicos dežurēt. Sēdējām ar draudzeni pie galda Ķīpsalas hallē, reģistrējām dažādu
vecumu absolventus un domājām, ka pēc 10 gadiem tie būsim mēs (nu, ne tie ar sirmajām galvām, bet
tā, abstrakti). Tad nu tagad ceru piedalīties kā absolvents, satikt savus klasesbiedrus, ko daļu neesmu
redzējusi kopš izlaiduma, un izbaudīt vakaru. Skolēniem jājūtas tā, kā viņi jūtas, to taču nevar uzspiest
mākslīgi!

17

4. Zinām, ka iepriekš pasniedzāt citā skolā, turklāt noteikti esat arī mācījusies vairākās skolās.
Ar ko ĀVĢ atšķiras no citām skolām? Kā atšķiras šejienes audzēkņi?
ĀVĢ ir stilīgi mācīties. Ir stilīgi būt aktīvam, un ir stilīgi būt ar viedokli. Zinu, ka ir skolas, kurās ir
tādi nabadziņi, kuri apsmej citus par to, ka viņi mācās, ja vēl sanāk tādiem kļūt par “viedokļu līderiem”,
tad vispār ir skumji. Arī kā skolotājai šeit ir ļoti viegli strādāt, jo nevienu nevajag īpaši pierunāt uz
darbu stundā. Protams, arī šādā sastāvā ir savi izaicinājumi, piemēram, kā organizēt darbu, lai ašākā
klases daļa no garlaicības neaizmieg, kamēr notiek darbs ar ne tik ašo klases daļu.
5. Kas jums visvairāk patīk skolotājās darbā? Kā izlēmāt kļūt par skolotāju?
Vislabāk man patīk tas brīdis, kad kāds skolēns iesaucas: “Ā, es sapratu!” Acīs dzirksts parādās.
Tiešām lielisks brīdis! Tie ir mana darba augļi. Par skolotāju es izlēmu kļūt nedēļu pirms dokumentu
iesniegšanas augstskolā. Nezinu, kā. Patika vidusskolas matemātika, tāda klasiska: pierādīt kādu
identitāti vai risināt grūtos stereometrijas uzdevumus. Izdomāju, ka vienīgais veids, kā es varētu dabūt
ikdienas devu matemātikas, nekļūstot par pārāk lielu nūģi, ir kļūt par matemātikas skolotāju, jo tad tam
vismaz būtu attaisnojums.
6. Vai jums no mācībām ĀVĢ ir palicis atmiņā kāds īpašs notikums, par kuru gribētu pastāstīt?
Kāds?
Īstenībā nē. Par tiem īpašajiem notikumiem, kas man ir palikuši atmiņā no skolas laikiem, es noteikti
negribu pastāstīt. Savukārt tas, kas ir stāstāms, ir garlaicīgs.
7. Vai kas īpašs ir noticis, mācot ĀVĢ? Kas?
Esmu sākusi savus bijušos skolotājus uzrunāt uz “tu”. Forši, ne?
8. Kas ir tas, ko jūs gribētu mainīt šajā skolā vai skolu sistēmā vispār?
Man šķiet, ka sistēmā pamazām viss mainās uz labo pusi, taču skolai es novēlu izaugt. Fiziski. Vēl
divi stāvi vai kāds jauns korpuss nenāktu par ļaunu.
9. Ko jūs novēlētu skolai, tās skolēniem un skolotājiem lielajos svētkos?
Novēlu pavadīt svētkus un svētku laiku tā, kā pašiem patīk! Un tad visiem būs labi, jo visiem viss
patiks.
Anniju Kramu intervēja Gusts Ābele, 8.1
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Intervija ar Lolitu Žilvinsku
Skolotāja Lolita Žilvinska ir ne tikai skolotāja
Āgenskalna Valsts ģimnāzijā, bet arī šīs skolas
absolvente, tāpēc skolas 330 gadu jubilejas laikā
uzdevu viņai dažus jautājumus par skolu.
Annija: Kādas izmaiņas jūs esat pamanījuši
skolā, kopš jūs šeit mācījāties?
Sk.Žilvinska: Ir uzcelts jauns korpuss, kurš
nebija manā laikā, un toreizējā aktu zāle un
sporta zāle, kuras atradās tagadējā 3.korpusā,
tagad ir pārvērsta tādos kā vestibilos. Sakoptības
ziņā skola jau arī tad bija ļoti sakopta. Tagad arī
ir speciāli kabineti katram mācību priekšmetam.
Manā skolas laikā tā nebija: skolotājs nesa uz
stundu kastīti ar mācību stundas materiāliem.
Annija: Kāds ir lielākais nedarbs, ko jūs
atceraties no saviem skolas laikiem, un kāds kopš jūsu sākšanas strādāt skolā?
Sk.Žilvinska: Manas skolas laikā lielākais
nedarbs bija tāds, ka mēs, visa klase, nobastojām
angļu valodas stundu kolektīvi. Un kopš es šeit strādāju, mana pirmā audzināmā klase bija viens liels
nedarbs. Un tad, kad mani no rīta pie durvīm sagaidīja dežurants vai Gailes kundze, pirmais teikums
bija: "Lolita, pie direktores!" Vispirms, protams, es devos pie savas klases un jautāju: "Kādu nedarbu
pastrādājāt?"
Skolotāja Žilvinska 2. no labās

Annija: Kāpēc jūs nolēmāt kļūt par skolotāju?
Sk. Žilvinska: Man bija izvēle - programmētājs vai skolotājs, un man likās, ka ar cilvēku ir vienkāršāk
sapraties.
Annija: Kā jūsu domas ir mainījušās par skolniekiem un skolotājiem, kopš jūs strādājat par skolotāju?
Sk.Žilvinska: Ja skolēns ir draudzīgs ar skolotāju, tad skolotājs ir draudzīgs ar skolēnu. Un šis process
nemainās gadu simtiem.

Skolotāju Lolitu Žilvinsku intervēja Annija Sauša, 8.1 klase
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Skolas sasniegumi
Olimpiādes mūsu skolā ir ļoti nozīmīgas. Katru gadu tajās ir daudz sasniegumu: gan godalgotu vietu,
gan atzinību. Spēcīgi mēs esam katrā mācību priekšmetā, bet visgudrākos skolēnus izvirza arī tālāk uz
starptautiskām olimpiādēm. Tādu skolēnu mums ir ne viens vien.
Olimpiādes ārpus Latvijas robežām (pēdējo gadu laikā):





Jēkabs Bernāts – 4. starptautiskā mūzikas olimpiāde (zelts) Tallinā, 2018
Ansis Bernards – pasaules ģeogrāfijas olimpiāde (bronza), Belgradā, 2017
Jānis Hūns – starptautiskā fizikas olimpiāde (bronza), Portugālē, 2018
Mihails Šatļikovs - Maskavas megapoļu pilsētu skolēnu ķīmijas olimpiāde (3.vieta), 2017

Arī Zinātniski Pētnieciskie Darbi, tāpat kā olimpiādes, ir ļoti nozīmīgas mūsu skolā. Ar ZPD
rezultātiem mūsu skola katru gadu izceļas, jo “mājās” tiek vesta vairāk par vienu vietu.
Sasniegumi sportā (pēdējo gadu laikā):
 ĀVĢ meiteņu basketbola komanda – LR 71.spartakiāde (1.vieta), 2018. gada VEF superlīgas
čempiones
 1.vieta Zemgales priekšpilsētas spartakiādē kopvērtējumā 8.-9. klašu grupā (2018. gadā)
 7.-9.kl. meiteņu volejbola komanda – “TOP 2018” 1.vieta
 Elizabete Norenberga – startējusi visās 12 2018. gada sezonas valsts dambretes sacensībās jauniešiem,
izcīnot 6 kausus, 5 zelta, 4 sudraba un 3 bronzas medaļas.
 ĀVĢ meiteņu volejbola komanda – 1.vieta Latvijā (2017. gadā)
 ĀVĢ zēnu volejbola komanda – 3.vieta Latvijā (2017. gadā)
 Edvards Bergmanis – 2. vieta slidošanā Latvijas skolu ziemas festivālā (2017. gadā)
 Zēnu frisbija komanda – 70.spartakiādē 3.vieta (2017. gadā)
 7.-9.kl. meiteņu volejbola komanda – “LĀSE-2016” 3. vieta (2016. gadā)
 8.-9.kl. meiteņu florbola komanda – 69.spartakiāde 2. vieta (2016. gadā)
7.kl. zēnu florbola komanda – 69.spartakiāde 1. vieta (2016. gadā)
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Sasniegumi Zinātniski Pētnieciskajos Darbos valstī (pēdējo 3 gadu laikā):

Skolas Zelta fonds
Gan mūsu skolas skolotāji, gan skolēni ieguvuši vairākas Rīgas pašvaldības balvas “Zelta pildspalva”
un “Zelta stipendija”.
Lai izteiktu atzinību un apbalvotu Rīgas pašvaldības skolu pedagogus par ieguldījumu skolēnu mācību
un audzināšanas darbā, kā arī, lai motivētu skolotājus darba kvalitātes paaugstināšanai, Rīgas
pašvaldība balvas ieguvējiem piešķir „Zelta pildspalvas” un naudas balvas.
Rīgas pašvaldības „Zelta stipendiju” piešķir ar mērķi atbalstīt pašus labākos izglītības iestāžu
absolventus, tādējādi rosinot viņus intensīvam studiju darbam. Katram „Zelta stipendijas” ieguvējam
tiek piešķirti 1138,30 eiro par izcilām zināšanām un augstiem sasniegumiem valsts un starptautiskās
mācību priekšmetu olimpiādēs, skolēnu zinātniski pētnieciskajā darbībā, sporta sacensībās, konkursos
u.c.
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“Zelta pildspalvas” ieguvēji:

 Ieva Gaile (2017. gadā)
 Santa Kazaka (2016. gadā)
 Laura Fjodrova (2015. gadā)
 Valentīna Andersone (2014. gadā)
 Vaira Strazda (2013. gadā)
 Dace Simsone (2012. gadā)
 Anita Vanaga (2011. gadā)
 Dmitrijs Ivanišaks (2010. gadā)
 Marija Brazovska (2009. gadā)
 Juris Avotiņš (2008. gadā)
 Valda Kolosova (2006. gadā)
 Ieva Drēviņa (2005. gadā)
 Aivars Ančupāns (2003. gadā)
 Jānis Krūmiņš (2003., 2000., 1999., 1998., 1996. gadā)
 Baiba Āboltiņa (1998. gadā)
“Zelta stipendijas” ieguvēji:










Laura Tutāne (2018. gadā)
Mihails Šatļikovs (2018. gadā)
Ansis Bernards (2017. gadā)
Jānis Dāvis Osipovs (2016. gadā)
Agnese Lipska (2015. gadā)
Andris Jeminejs (2015. gadā)
Natālija Fučadži (2013. gadā)
Ilze Šķiliņa (2011. gadā)

Kristiāna Būcena 10.1
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Kultūras kaleidoskops
Kirils Ēcis (12.5 klases skolnieks) ir jaunākās
paaudzes dzejnieks, literārā žurnāla “Ķīlis"
veidotājs, publicējies žurnālā "Domuzīme",
kā arī interneta žurnālos “Satori" un
“Punctum". Viens no septiņiem dzejniekiem,
kas iekļauts jauno dzejnieku antoloģijā "Kā
pārvarēt niezi galvaskausā?"
Ilzes Auzānes interviju ar Kirilu Ēci var
izlasīt laikraksta “Diena” 4.septembra
numurā. (skat. https://avg.lv/lv/news/Kaparvaret-niezi-galvaskausa)

*
Sveiki te jums raxta ansis. Mans drauks kirils teica ka varu jums uzrakstit ja rods kautkadi
jautaajumi. Vinsh teica ka te ir cilveeks kas vareetu zinaat atbilds. Tad dazi jautaajumi kas mani
moka jau kaadu laicinu 1.kapeec tad kad es peldos un panirstu sem uudens man caur ausiim
smadzenes nepielj pilnas ar uudeni? 2kapeeec man patiik shkaudiit? 3kapeeeec man dazreiz shkiet ka
es kautko kautkur jau esmu redzejis lai arii es tur esmu pimro reiz un to redzu pirmo reiz?
4kad zvaigznite kriit kaa vina zin uz kuru pusi jaakrit? 5vai tas irr taisniba ka juurnieki nevelkaa
apenes?
Ja jums ir atbildes uz manem jautajumiem tad var atbildeet sheit vai zvanīt uz 26666069 vai sūtīt sms
esmu pazaudeejis epastu paroli takaa tas atkrit. Paldies
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*

ja iepazīstoties aizmirsti savu vārdu
tēlo ka izņemot aizmāršību tevī mīt arī daudzas labas īpašības
piemēram
izliekoties ka neesi sadzirdējis personas jautājumu par tavu dzimto vārdu
izstāsti atgadījumu ar krupīti cirkuli un zapti
tas ir skaists stāsts
turklāt visai cildinošs tavai reputācijai
mīļais

ja tomēr arī pēc šīs starpspēles
cilvēks turpina:
jā jā tas protams ir brīnišķīgs stāsts
bet lūdzu pasakiet kā jūs godāt?
tad ātri rīkojieties sakot
ka jums iesāpējies vēders
vai arī imitējiet
ka aizrijaties ar mušu vai kādu citu knisli pēc jūsu izvēles
un solot tūlīt atgriezties
ieslēdzieties labierīcībās
kur pie spoguļa mēģiniet balsī saukt visus vārdus
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kas nāk prātā
sākot ar vienkāršākiem pierastākiem vārdiem kā:
ciba
loks
juris
ar laiku pievēršoties sarežģītākiem kā:
krītiņš
anastasija
rozete
pelēcis
brīdi kad jūs sakot vārdu dziļi saskatīsities ar atspulgu
jums uz vietas kļūs skaidrs
ka tas nenoliedzami ir
tavs
īstais un vienīgais
es

vai tu mani atceries?
mīļais

Kirils Vilhelms Ēcis, 12.5
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„Antiņš. Zelts. Kalns”
Šogad Latvijas Nacionālā teātra sezonu iesāku ar Reiņa Suhanova jauniestudējumu „Antiņš.
Zelts. Kalns”, kas veidots pēc Raiņa lugas „Zelta zirgs” motīviem. Nosaukumu režisors pielāgojis
saviem ieskatiem, jo vēlējies izcelt to, ka vispirms ir pats cilvēks, tad seko ‘’zelts’’ – viņa sapņi un
cerības, bet ļoti liela nozīme ir pašam ‘’kalnam’’- mērķim. Zelta zirgs šajā gadījumā simbolizē tikai
virzītājspēku, palīdzot galvenajam varonim sasniegt iecerēto. R. Suhanovs vēlējies ironiski atspoguļot
mūsdienu sabiedrību, parādot, ka Raiņa varoņi ir prototipi cilvēkiem, kādi Latvijā ir tieši šobrīd, kā arī
viņu vērtības un prioritātes ir nemainīgas. Kaut arī Rainis „Zelta zirgu” sarakstījis kā bērnu lugu, tajā
tāpat var saskatīt valstiskas idejas, kas režisoram palīdzējušas atainot politisko situāciju valstī. Tāpēc
varētu teikt, ka Raiņa darbs par visai nopietnām tēmām tiek izstāstīts caur smiekliem un veselīgu
humoru, tomēr nepazaudējot stāsta jēgu un domas.
Izrādes darbība daudzveidīgi rit savu gaitu, un katra aina ir ļoti pārdomāta, tāpat arī
scenogrāfija. Visvairāk atmiņās palicis, kā šajā izrādē tiek atspoguļota kalnā kāpšanas aina – visi kalnā
jājēji guļ slimnīcas palātā un raustās konvulsijās, taču viņu sirdsdarbības līknes uz ekrāna liek nojaust
par stikla kalna virsotnēm.
Manuprāt, izrāde ir par cilvēku, kurš tic, gaida
un klusībā cer sasniegt augstākus mērķus, kā arī par
viņa cīņu ar sevi. Mani uzrunāja šis iestudējums, jo
uzskatu, ka režisora iecere ir tiešām izdevusies un
izrādē slēpjas tik daudz dažādu ideju un simbolu, kuras
var atklāt tikai ar vērību un pārdomām, tāpēc
skatītājam vajag ļoti koncentrēties un sekot līdzi
vēstījumam. Iesaku šo izrādi noskatīties īpaši
jauniešiem, jo arī tādā veidā var iepazīties ar klasiku.
Un, kaut gan forma ir visnotaļ moderna, stāsts tajā
nepazūd – tik un tā var saredzēt Raiņa idejas, turklāt
ar papildus simboliem no paša režisora puses, kas
atstāj paliekošu, visai pozitīvu un cerīgu pēcgaršu.
Ulrika Māliņa, 12.5

26

