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#12 

Nevis šaubīties un 

vilcināties,  

bet rīkoties un 

uzdrīkstēties. 

/Z.Mauriņa/ 
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Redaktores vēstule 

Es teiktu, ka šis īstenībā ir mans 

pārdomu raksts par maniem šīs 

skolas gadiem, bet šī var būt vēstule, 

vēstule skolai, man pēc pāris gadiem 

vai Tev, lasītāj! Es aicinu ikvienu 

pievienoties manā domu virpulī, kuru es nespēju sakārtot, jo vēstuli rakstu, kad 

nodošanas termiņš jau ir cauri, un tad šķiet, ka nekas jau dzīvē nemainās – saule aust 

un riet, un darbi tiek nodoti pēdējā brīdī. Tomēr kaut kas tāpat nav kā parasti.  

Šodien uz segas gulējām Ziedoņdārzā un, kad es prasu Elizabetei, kas tad ir tas 

neierastais, viņa sāk man prasīt, vai man ir bail no nākotnes un kāda ir mana saikne ar 

skolu. Tad viņa apklust un saka: ”Atšķirība ir tā, ka mums ir jāizšķiras par izvēli un 

neviens nevar neko pateikt priekšā.” Bet man šķiet, ka jau no sākta gala esmu 

gatavota šai izvēlei.  

Neviens jau, protams, man nav licis rakstīt 350-400 vārdu domrakstu par saviem 

nākotnes plāniem (un labi, ka tā!) vai atrast pareizo veiksmes un panākumu reakciju, 

bet cauri smagam darbam, neatlaidībai un uzmundrinošiem vārdiem (citreiz tie gan 

skanēja kā „Diān, beidz slinkot!”,bet es zinu, ka tā bija tikai manis sapurināšana) tā 

pareizā izvēle atnāca pie manis. Tagad gan es gribētu ielikt A. Bela citātu, kurā viņš 

saka, ka nav ne pareizās, ne nepareizās izvēles, bet es jau to izmantoju divos 

domrakstos un, ja mani klasesbiedri šo vēstuli lasīs, tad viņi teiks man, lai es beidzu to 

kladzināt! 

Lai arī man gribas atskatīties, kā es iesāku savu desmito klasi šeit, pilna ar sparu, 

bailēm, entuziasmu un degsmi, mani pārsteidz katra mācību gada beigas, jo tās nekad 

nav atkārtojušās. Un ne jau tā „cilvēks nevar iebrist vienā upē” dažādi, bet tā, 

patiešām dažādi. Pāris ainas, kas tagad nu jau šķiet sirreālas un nekad 

neaizsniedzamas (viss notiek maijā): 

10. klase nu ir gandrīz galā, ir jāuzraksta tikai vēstures sesija. Iepriekšējā vakarā 

saēdos saldumus un mācījos visu, kas skar Mindaugu, latviešu kristīšanu un akmens 

laikmetu, tātad – esmu gatava. Apņem tāda jocīga sajūta, kurā saprotu, ka esmu 

Foto: Es vissmaidīgākā (nu Lauris vēl konkurē ar mani) un 
vispriecīgākā ar savu piekto numuru. 
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mainījusies pēdējo 9 mēnešu laikā, un nejūtu nekādu nožēlu. Jauns sākums. Tikai 

joprojām ir kāda nepabeigtības sajūta, bail, ka pa vasaru mainīsies kaut kas, viss šķiet 

ļoti nekonkrēti. 

11. klase pati par sevi pagāja tādā ātrvilcienā, ka pat tagad īsti nesapratu, kur pazuda 

ziemas mēneši (noteikti sesijās un ZPD), bet biju sevi aprakusi darbos, tāpēc maijā 

sanāca izdegt, bet par spīti tam es sajūtu savas klases mīlestību laba vēlējumos un 

turēju īkšķus par viņu matemātikas sesiju rezultātiem. Šeit nu gan nebija 

nekonkrētības, vairs nekādu kaut kas, kaut kad, kaut kur.  

Tagad ir pienācis šis maijs, un arī šis ir citādāks. Es esmu nodevusi ķīmijas, fizikas, 

bioloģijas grāmatas, un man nākamgad vairs nebūs jāņem citas. Mani nemitīgi pavada 

tādas nostalģiskas domas, citreiz šķiet, ka būs liels raudiens, bet kaut kur tas pazūd. 

Bet par manām un L’avīzes attiecībām runājot, tā ir tāda jauka, bet nejauša sakritība, 

jo viss, ko es vēlējos, bija uzrakstīt vienu pārdomu rakstu, bet te nu es esmu! Ja 

trešdienās mēs satikāmies, tad bieži vien mājās ātrāk par pussešiem neaizgājām, taču 

ne reizi nav bijusi nelaipna atmosfēra, jo visi vienmēr smaida vai smejas, klāsta savus 

netaisnīgos skolas notikumus vai jautā: „Kā tad Tev gāja šodien?”L’avīzes komanda 

tiešām ir cilvēki, kurus Tu (nu es noteikti) vēlies sev apkārt, jo tad ikdiena šķiet daudz 

saulaināka, vienalga, vai tas iekļauj Dārtas nosodošos „nē”, Aribellas smieklu lēkmes 

vai daudzkārtējo Gusta kušināšanu, jo viņš atkal ļoti skaļi runā! 

Šobrīd man šķiet, ka mani vārdi ir kaut kur pazuduši vai jau izrakstīti citās runās, citās 

vēstulēs un visi, kas ir palikuši, ir pliekanās frāzes un dzirdētās banalitātes no filmām. 

Bet nav nekāda filmu momenta, nav dramatiskas durvju aizvēršanas, maigu 

pieskārienu gar skolas sienām un galdiem, nav fona mūzikas. Tie īstie vārdi atnāk, 

kad tos negaidi, piemēram, pārpildītā autobusā, siltumnīcā ravējot tomātus vai atnāk 

novēloti. Bet varbūt es par maz braukāju autobusos un par maz ravēju tomātus. 

Tāpēc Tavās rokās, lasītāj, manas ardievas skolai, kurā tomēr ir sameklēti vārdi par to, 

kas notiek šeit un kas notiek mūsu prātos!  

Diāna Birģele, 12.5  
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PROFESIJAS DEJU SOLĪ 
 

 

 

  

Šī gada 2. aprīlī ĀVĢ pamatskolas 

skolēniem bija iespēja izbaudīt mūzikas 

skaņas, deju ritmu un lieliskus 

priekšnesumus, pateicoties sporta skolotājas 

Ingas Ozoliņas rīkotajam aerobikas 

festivālam. Visas klases bija rūpīgi 

gatavojušās pasākumam. Bija jauki 

apzināties, ka mūsos mīt kāda radošā puse, 

kuru var īstenot viss klases kolektīvs 

vienkopus. Pirms festivāla sākuma skolas 

gaiteņi pildījās pilni ar skolēniem, kuri bija 

ģērbušies košos, raibos un pašdarinātos 

tērpos. Bija dzirdama liela čalošana. Gaisā 

virmoja prieks, gaviles un liels satraukums. 

Sporta zālē, skolas vadības iedrošināti, tika 

sperti pirmie deju soļi, kas atklāja šī gada 

aerobikas festivālu. No ārstiem līdz pat 

viesmīļiem - katrs priekšnesums priecēja 

arvien vairāk. Arī pasākuma jaunākie 

dalībnieki uzrādīja ļoti labus rezultātus, 

ieņemot otro un piekto vietu. Interesantās 

kompozīcijas, raitie deju soļi un smaidi 

skolēnu sejās atgādināja par to, cik daudz 

mēs spējam paveikt kopā, ja esam saliedēti.  

Dana Ennīte,7.3 

 

Man kā skolniecei, kuras klase šogad 

izvēlējās nepiedalīties aerobikas pasākumā, 

skatoties uz vidusskolas priekšnesumiem, 

māca neliela nožēla par to, ka tā bijām 

lēmuši. Citās klasēs vairāk, citās – mazāk 

bija novērojams, ka šis pasākums satuvina 

klases kolektīvu, protams, cauri 

nesaskaņām un kašķiem, bet, kad tas ir 

nodejots un parādīts, tad tas šķiet kā 

patīkams piedzīvojums.  

 

Katrai klasei bija sava individuālā pieeja 

izpratnei par to, kā nepieciešams atveidot 

šos profesijas pārstāvjus deju solī, un tas 

arī radīja to pārsteigumu, ka nebija 

iespējams paredzēt, kas notiks.  

Visspilgtāk man atmiņā palicis 11.1 klases 

priekšnesums, kurā jaunieši trāpīgi attēloja 

zemniekus, 10.5 feministiskais pieskāriens 

mājsaimnieču tēmai un, protams, 

uzvarētāju 11.4 klases priekšnesums, kuru 

bija patīkami skatīties, izraisīja smieklu 

šalti un izbrīnīja! 

 

   Diāna Birģele 12.5 
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NE TIKAI SKOLAS SOLĀ 

  
 

  

Mūsu skola jau vairākus gadus piedalās 

dažādos starptautiskos projektos. Vairākām 

skolēnu grupām bija iespēja apmeklēt 

ārvalstis, kur varēja ne tikai apskatīt 

slavenākos kultūras un tūrisma objektus, bet 

arī uzzināt par iedzīvotāju ikdienu, ģimenes 

tradīcijām, izglītības sistēmu un pērlēm, par 

kurām zina tikai vietējie, kā arī iepazīties ar 

vienaudžiem un gūt jaunus draugus ārpus 

Latvijas. 1. Projekts ERASMUS + Erasmus+ 

ir ES programma izglītības, apmācības, 

jaunatnes un sporta atbalstam Eiropā. 

Projekta budžets 14,7 miljardu eiro apmērā 

nodrošina iespējas vairāk nekā 4 miljoniem 

eiropiešu studēt, mācīties un gūt pieredzi 

ārzemēs. Līdz 2020. gadam programmā 

Erasmus+ ir iespējas piedalīties ne tikai 

studentiem. Apvienojot septiņas iepriekšējās 

programmas, projektā ir iespējams piedalīties 

dažādām personām un organizācijām. Mūsu 

skola jau vairākus gadus piedalās dažādos 

projektos Erasmus+ ietvaros. Šogad skolēni 

jau ir bijuši Nīderlandē (10.02. – 15.02.2019), 

kur baudījuši gan riteņbraukšanu, gan mākslu 

muzejos, gan izmēģinājuši cīņas mākslas 

veidus.  

Nākamais izbrauciens bija uz Kauņu (03.03. – 

08.03.2019), kur mūsu skolas pārstāvjiem bija 

iespēja apmeklēt ne tikai mācību stundas 

skolā, bet arī populārākās Lietuvas basketbola 

komandas spēli. Šogad pēdējais brauciens 

bija uz Florenci (31.03. – 05.04.2019), kur 

skolēni varēja piedalīties seminārā par 

interesantām un nozīmīgām tēmām, sagatavot 

video par priekšstatiem un stereotipiem un 

uzzināt, ko domā citu dalībvalstu skolēni. 

Protams, katrā valstī dalībniekiem bija 

jāprezentē sava skola un jāapmeklē mācību 

stundas; viņi varēja nogaršot katras tautas 

tradicionālos ēdienus, kā arī viņi devās 

dažādās ekskursijās, kurās varēja uzzināt 

vairāk par katras valsts vērtībām. Nākamais 

brauciens ir paredzēts oktobrī uz Spāniju, un 

tad jau 24. – 25.11.2019 visas dalībvalstis 

pulcēsies tepat, Latvijā, mūsu skolā. 2. 

Projekts ar Felix Fechenbach Gesamtschule 

(Vācija). Ikgadējs apmaiņas brauciens ar 

Felix Fechenbach Gesamtschule šogad 

norisinājās jau 5. gadu pēc kārtas. Sadarbība 

sākās, kad vācu pedagogi meklēja jaunas 

sadarbības skolas Latvijā. Šī sadarbības 

projekta moto ir “Apgūt valodas – iepazīt 

Eiropu”.  

Vācieši Rīgā viesojās septembrī, turpretī 

mūsu skolēni Vācijā – marta beigās. Šogad 

skolēniem Vācijā bija iespēja apmeklēt brāļu 

Grimmu muzeju, iepazīt pilsētu naktī un 

atpūsties kopīgā filmu vakarā. Abu valstu 

skolēnu kopīga ēst gatavošana Vācijā jau ir 

kļuvusi par tradīciju. Protams, skolēni 

apmeklēja arī mācību stundas. Tika dotas arī 

brīvdienas, kuras skolēni pavadīja kopā ar 

savām viesģimenēm, tā iepazīstot gan Vāciju, 

kā to zina vietējie, gan savas viesģimenes. Bet 

skolotāji dotajās brīvdienās devās uz Porta 

Westfalic, kur apskatīja pilsētu un bija 

paredzēts pikniks. Vakarā visi skolotāji 

apmeklēja džeza koncertu, kur uzstājās 

Anthony Strong. Otrajā brīvdienā skolotāji 

apmeklēja pilsētu Lemgo. 
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No 11.09. līdz 17.09.2019. vācieši gatavojas 

atkal apciemot Latviju, lai varētu turpināt šo 

apmaiņas programmu ar mūsu skolu. 

Projekta īstenotāja mūsu skolā ir vācu 

valodas skolotāja Antonija Aispure. 

3. Projekts “Unity in Diversity” ar LTD 

Elitist School “Gorda” (Gruzija). Šis 

sadraudzības projekts starp mūsu un Gruzijas 

skolu notiek otro gadu, ko realizē angļu 

valodas skolotāja Lelde Ozoliņa. Pagājušā 

gada maija L’avīzītes numurā varēja izlasīt, 

kā mums gāja 1. gadā. Es piedalījos arī 

šogad, tāpēc varēju salīdzināt, ko jaunu 

piedāvāja abas projekta dalībskolas. Abus 

gadus 1. semestrī gruzīni viesojās pie mums 

(šogad septembrī), un mēs Gruzijā - 2. 

semestrī (šogad marta pēdējā nedēļā). Šogad 

Gruzijā varējām uzgleznot uz vienas no 

skolas sienām Latvijas kontūru ar dažādiem 

simboliem, piedalījāmies dziesmu minēšanas 

konkursā, apmeklējām vēstures muzeju. 

Kā pagājušajā gadā, tā arī šogad varējām 

sacensties sporta spēlēs, ēdiena noformēšanas 

konkursā, braukt ar funikulieri, kā arī 

apmeklēt delfināriju.  

Paspējām arī apmeklēt dažas mācību 

stundas, prezentēt Latviju un mūsu skolu 

un nodejot iepriekš sagatavoto aerobikas 

priekšnesumu. Brīvajā laikā ar saviem 

gruzīnu draugiem izstaigājām Batumi 

bulvāri, ēdām nacionālos ēdienus, 

viesojāmies gruzīnu draugu ģimenēs. 

Neierasts var būt gruzīnu dienas ritms, bet 

tādēļ jau mēs piedalāmies šajos projektos, 

lai varētu iepazīt cittautu kultūras un 

salīdzināt, cik tās ir atšķirīgas. Manuprāt, 

visi starptautiskie projekti ir ļoti vērtīgi ne 

tikai, lai varētu ceļot uz ārzemēm, vairāk 

iepazīt valsts kultūru, bet arī lai labāk 

saprastu katru valsti, iejūtoties tās ikdienā, 

uzzinot, kā savu valsti redz un pārzina 

vietējie, ko viņi domā par savu dzimteni. 

Protams, piedaloties ir iespēja iepazīt 

cilvēkus no ārzemēm, arī iegūt draugus vai 

vienkārši kontaktus, kas nebūt nav lieki un 

var noderēt nākotnē. Noteikti iesaku 

katram piedalīties vismaz vienu reizi kādā 

no starptautiskajiem projektiem, jo tā ir ļoti 

interesanta un noderīga pieredze, kas var 

palīdzēt būt nedaudz atklātākiem, varbūt 

kādam arī attīstīt savas angļu vai citas 

svešvalodas zināšanas.  

Leora Gadžiramazanova, 10.4 
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10. un 11. maijā mūsu skolas skolēni devās uz 

Kuldīgu, uz pāsākumu “Meža ABC”, kur 

pavadīja divas dienas brīvā dabā, izzinot to, kas 

saistās ar mežu. 

Pasākums katru gadu norisinās 2 dienu garumā 

netālu no Kuldīgas, “Struņķukrogā”, tajā 

aicināti piedalīties visi interesenti, cilvēki, kuri 

mīl dabu. Pirmajā dienā pasākums vairāk ir 

paredzēts tieši skolēniem, klasēm, un šogad 10. 

maijā “Meža ABC” piedalījās ap 3000 

dalībnieku, no mūsu skolas tās bija 7.4 un 10.6 

klase. 2. Diena vairāk veltīta tieši ģimenēm, 

taču var piedalīties arī jebkurš cits.  

Meža ABC aktivitātes norisinās mežā. 

“Struņķukroga” apkātnē šogad bija izvietotas 

53 stacijas, un katra no tām palīdzēja pasākuma 

dalībniekiem vairāk uzzināt par mežu. Šogad 

uzsvars tika likts uz meža tehniku. Pārstāvji no 

dažādiem uzņēmumiem, Latvijas vietām bija 

sabraukuši un izveidojuši uzdevumus, 

piemēram, virves vilkšanu, iepēju pamēģināt 

cirst mallku, zāģēt ar motorzāģi, paturēt rokās 

rāpuļus, piedalīties stafetē un darīt daudz ko 

citu. Katrā no stacijām par izpildītu uzdevumu 

dalībnieki saņem zīmodziņu, pēc tam, šo lapu 

iesniedzot, var piedalīties izlozē un laimēt 

balvas. Pasākums tiek organizēts, lai vairāk 

informētu par mežu un to, cik tam ir liela 

nozīme, kāpēc to ir nepieciešams kopt. 

 

Otrajā dienā 10.6 klase piedalījās 

pasākumā kā brīvprātīgie palīgi. Katram 

tika iedalīts kāds darbiņš, piemēram, 

palīdzēt izliet sveces, izgatavot lāpas, 

uztaisīt meža pastkartes, reģistrēt 

dalībniekus. Šos darbiņus darīt bija 

viegli, jo cilvēki bija atsaucīgi un 

ieinteresēti. Pasākumā piedalās 

visdažādākā vecuma cilvēki, visi dara to 

ar prieku, tāpēc atmosfēra ir patīkama.  

Meža ABC dod ne tikai jaunas 

zināšanas par mežu, bet arī saliedē un 

dod iespēju iepazīt gan savus 

klasesbiedrus, gan citus dalībniekus, 

tāpēc, ja vēl nekad tur nav būts, noteikti 

aizbrauciet! 

 

Lība Vinšteina, 10.6 
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ĀGENSKALNA VALSTS 

ĢIMNĀZISTU SKATS UZ 

SABIEDRĪBU:  
 

STARPSKOLU PĒTĪJUMA REZULTĀTI 

Šī gada 7. martā vairāki Āgenskalna Valsts ģimnāzijas divpadsmito klašu skolēni 

piedalījās pētījumā par vidusskolu vecāko klašu skatījumu uz sabiedrību un sevi tajā. 

Pētījumu organizēja Nīderlandes Groningenas universitāte, un tas tika veikts vairākās 

Rīgas skolās – gan ģimnāzijās, gan vispārējās un profesionālās izglītības vidusskolās. 

Pētījuma ietvaros skolēni no trīs Āgenskalna Valsts ģimnāzijas divpadsmitajām 

klasēm aizpildīja anketas, paužot savu nostāju dažādos sociopolitiskos un ar izglītību 

saistītos jautājumos. Aicinām aplūkot aptaujas rezultātus! 

1. Kā mēs paši sevi saredzam? 

Aptaujas ietvaros skolēni tika lūgti izmantot trīs īpašības vārdus, lai raksturotu 

ģimnāziju audzēkņus. Lūk, biežāk izmantotie vārdi Āgenskalna Valsts ģimnāzijas 

skolēnu vidū! 

 

14

13

9

86
5

5

5

5

5

5

5
4

Top 13 ģimnāziju audzēkņu īpašības skolēnu 
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2. Kuras politiskās partijas izrādījušās vispopulārākās? 

Skolēniem tika arī uzdots jautājums par atbalstu Latvijas politiskajām partijām, lūdzot 

starp atbilžu variantiem izvēlēties vienu, par kuru jaunieši būtu gatavi balsot 

nākamajās vēlēšanās. Lūk, politiskās partijas, kas izrādījušās populārākās Āgenskalna 

Valsts ģimnāzijas audzēkņu vidū – un vērts piebilst, ka nākamās – Eiropas Parlamenta 

– vēlēšanas ir jau teju klāt! 

 

3. Vai Āgenskalna ģimnāzijas skolēnu sniegtās atbildes atšķiras no citu 

skolu audzēkņu sniegtajām? 

Aptauja sniedza iespēju noteikt vidējos rādītājus vairākās sociopolitiskās un ar 

izglītību saistītās skalās, kā arī salīdzināt šos rādītājus starp Āgenskalna Valsts 

ģimnāzijas un citu skolu respondentiem. Tālākās raksta sadaļas paskaidros, kādi 

rādītāji tika aprēķināti, ko tie nozīmē un, visbeidzot, ko varam no tiem secināt! 

Identificēšanās ar izglītību un valsti 

Identificēšanās ar kādu sociālo grupu raksturo to, cik būtiska šī grupa ir cilvēka 

paštēlā un dzīvē. Anketas ietvaros skolēniem tika uzdoti jautājumi par identificēšanos 

ar citiem ģimnāziju audzēkņiem un citiem Latvijas iedzīvotājiem. Tie skolēni, kas 

lielā mērā identificējas ar citiem ģimnāziju audzēkņiem, savu ģimnāzijas izglītību 

saredz kā būtisku savas identitātes sastāvdaļu un jūtas tuvi citiem ģimnāzistiem. 

Līdzīgā kārtā tie, kuri spēcīgi identificējas ar citiem Latvijas iedzīvotājiem, jūtas 

saistīti ar savu nacionalitāti un labprāt to izmanto sevis raksturošanā. 
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Aritmētiskie vidējie rādītāji identificēšanās skalām 

 Āgenskalna Valsts 

ģimnāzijas skolēni 

Citu skolu skolēni 

Identificēšanās ar izglītību  

(-3 līdz +3) 

0.76 0.69 

Identificēšanās ar valsti 

(-3 līdz +3)  

1.08 0.66 

 

Nākotnes izredzes un kolektīvā rīcība 

Apmierinātība ar nākotnes izredzēm raksturo to, cik pozitīvi vai negatīvi – apmierināti 

vai dusmīgi – jaunieši ir par izredzēm, kādas sabiedrībā sagaida cilvēkus ar tādu pašu 

izglītību kā viņiem. Tas ir, ģimnāzijas audzēkņi anketas ietvaros tika lūgti raksturot 

savas izjūtas pret nākotnes izredzēm cilvēkiem ar ģimnāzijas izglītību. Savukārt 

kolektīvās rīcības skala norāda uz jauniešu gatavību iesaistīties dažādās 

sociopolitiskās aktivitātēs – piemēram, streikos, piketos, pat barikādēs – lai šīs 

izredzes uzlabotu. 

Aritmētiskie vidējie rādītāji nākotnes izredžu un kolektīvās rīcības skalām 

 Āgenskalna Valsts 

ģimnāzijas skolēni 

Citu skolu skolēni 

Apmierinātība ar nākotnes 

izredzēm  

(-3 līdz +3) 

0.61 0.07 

Kolektīvā rīcība 

(0 līdz +6)  

1.53 1.91 

 

Sociopolitiskās attieksmes un uzskati 

Cilvēkiem piemītošās sociopolitiskās attieksmes atklāj uzskatus par to, kā, viņuprāt, 

sabiedrībai būtu jāfunkcionē. Tās saistītas ar cilvēkiem piemītošo vērtību sistēmu un 

to, kas ir vai nav svarīgi valsts pārvaldē. Anketas ietvaros tika izvērtētas divas 

sociopolitiskās ideoloģijas – autoritārisms un egalitārisms. Autoritārisma ideoloģijas 

piekritēji atbalsta spēcīgu, centrālu valsts pārvaldi, kas prioritizē drošības, autoritāšu, 

normu un tradīciju uzturēšanu, taču ierobežo individuālo brīvību un opozīcijas 

tiesības. Egalitārisma ideoloģijas pārstāvji fokusējas uz sociālo vienlīdzību un cenšas 

panākt socioekonomisko atšķirību samazināšanu.  

Aptaujā tika arī ietverti jautājumi, kas izvērtēja jauniešu uzticēšanos valsts iestādēm. 

Augsti rādītāji šajā skalā liecina par uzticēšanos tādām institūcijām kā Saeima un 

Latvijas tieslietu sistēma. Visbeidzot, tika uzdoti arī jautājumi par attieksmēm pret 

imigrāciju. Pozitīva attieksme pret imigrāciju norāda uz labvēlīgu nostāju pret 

imigrantiem un pārliecību, ka imigrācija valstī nesīs vairāk laba nekā nevēlama. 
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Aritmētiskie vidējie rādītāji sociopolitisko uzskatu skalām 

 Āgenskalna Valsts 

ģimnāzijas skolēni 

Citu skolu skolēni 

Autoritārisms 

(-3 līdz +3) 

-0.15 0.02 

Egalitārisms 

(-3 līdz +3)  

1.12 1.16 

Uzticēšanās valsts 

iestādēm (0 līdz +6) 

2.20 2.18 

Attieksme pret imigrāciju  

(-3 līdz +3) 

0.37 0.11 

 

 

Secinājumi 

Kā redzams, Āgenskalna Valsts ģimnāzijas skolēnu sniegto atbilžu vidējie rādītāji 

vairākās skalās atšķiras no vidējiem citu skolu rādītājiem. Šīs atšķirības ir statistiski 

nozīmīgas (t.i., pastāv maza iespēja, ka šīs atšķirības ir nejaušas) piecās skalās: 

identificēšanās ar valsti, apmierinātība ar nākotnes izredzēm, kolektīvā rīcība, 

autoritārisms un attieksmes pret imigrāciju. Ko tas nozīmē? 

Šie rezultāti norāda, ka Āgenskalna Valsts ģimnāzijas audzēkņu vidū ir vairāk 

jauniešu, kuriem būt Latvijas iedzīvotājam ir svarīga identitātes sastāvdaļa un kas 

jūtas saistīti ar citiem Latvijas iedzīvotājiem. Šo skolēnu vidū novērojama tendence 

kritiskāk vērtēt iesakņojušās tradīcijas un autoritātes, kā arī labvēlīgāks skatījums uz 

imigrāciju. Visbeidzot, Āgenskalna Valsts ģimnāzijas skolēni tiecas pozitīvāk izvērtēt 

nākotnes izredzes, ko sniedz sava (t.i., ģimnāzijas) izglītība – taču mazāk gatavi 

piedalīties kolektīvā rīcībā, lai šīs izredzes vēl tālāk uzlabotu. 

 

Laima Baldiņa, sociālās psiholoģijas pētniecības maģistra studente Groningenas 

universitātē, Nīderlandē  

 

*Egalitārisms  - utopiska nostādne, ka visiem sabiedrības locekļiem vajadzētu būt 

vienlīdzīgiem. 
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VASARAS KARAĻI UN 

KARALIENES 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mūsdienās, kad popkultūra ir kas vairāk par 

filmām, grāmatām, mūziku un videospēlēm, 

noteiktu daļu no tās sastāda arī tā sauktā drag 

queen kultūra. Kamēr es, katru reizi izdzirdot šo 

vārdu salikumu, aizvien pūlos izdomāt tam 

latviskojumu, kas neskanētu pārāk apkaunojoši, 

daudzi jaunieši jau ir kļuvuši par daļu no tā. Kas 

tas īsti ir? Un kas viņus šajā visā padarīšanā 

vilina? Vai tas ir labi? Un vai īstā vieta šādām 

mākslinieciskām izpausmēm patiešām ir skola? 

Drag queens ir mākslinieki, gandrīz vienmēr 

vīrieši, kas, tērpušies sieviešu drēbēs un 

uzklājuši uz sejas biezu kārtu izteiktas 

kosmētikas, veido performances, kurās uzstājas 

sievišķīgā manierē ar nolūku izklaidēt publiku. 

Drag kustības pirmsākumi meklējami jau 19. 

gadsimtā, tomēr tad parasti uzstājās sievietes, 

kuras tika dēvētas par pantomīmu dāmām. Arī 

Latvija diži neatpaliek no citām valstīm, kur 

drag queens veido publiskus pasākumus un 

televīzijas šovus, jo arī mums ir neskaitāmi 

daudz šādu cilvēku, no kuriem zināmākie ar 

saviem skandāliem nokļuvuši pat populārākajās 

ziņu lapās. 

 

Gustavs Levāns, fotogrāfs un mūsu skolas 

vienpadsmitās klases skolēns, kura hobijs 

jau divus mēnešus ir pārtapt par drag 

queen, saka, ka, viņaprāt, būt par drag 

queen ir līdzīgi kā būt aktierim – tu uz laiku 

pārtopi par kādu citu, iejūties citas, šajā 

gadījumā pretējo dzimumu pārstāvošas, 

personas ādā, jo šajā gadsimtā arī teātrī 

situācijas, kad vīrietis uz izrādes laiku kļūst 

par sievieti, nav nekas neparasts. Bet, 

atšķirībā no teātra kultūras, kurai nav 

raksturīgi pamest iestudējuma robežas, drag 

queen kultūrai ir tendence lauzties ārpus tās 

sākotnējiem rāmjiem un iekarot jaunas 

teritorijas. Vai tas ir labi vai slikti – par to 

spriest katram pašam. 

 

Mūsdienās drag queens var sastapt ne tikai 

klubos uz skatuvēm, kur tie izrāda sevi un 

dramatizē visu pēc kārtas izklaides dēļ, vai 

LGBT+ aizstāvības gājienos un citos 

pasākumos, bet arī pavisam ikdienišķās 

vietās un dažādās iestādēs, tostarp skolās, 

kas pieprasa teju vai svinīgu ietērpu, kā 

minimums – lietišķu –, un izslēdz iespēju, 

ka kāds varētu ierasties apģērbā, kas 

atkailinātu ko vairāk par elkoņiem (jo pat 

atslēgas kauli var novērst pretējā dzimuma 

uzmanību no viņu tiešajiem pienākumiem). 

Interesanti, kas šādu iestāžu vadītājiem, 

kuri birokrātiski rūpējas par to, lai viņu 

pašu izveidotie noteikumi netiktu pārkāpti, 

būtu sakāms par to, ka puisis ierodas skolā, 

pārģērbies par sievieti?  
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It kā jau tas nekādu atkailināšanos nepieprasa, tomēr skandalozi tas no tiesas ir, un 

uzmanību pārbaudes darba laikā varētu novērst krietni vairāk nekā glužie nekaitīgie, 

piņņainie priekšā sēdošā pusaudža pleci. Mūsu sarunā Gustavs nemin, ka viņam būtu 

radušās problēmas skolā sava hobija dēļ, tādu vairāk esot ārpus skolas. Viņš atzīst, ka 

cilvēkiem ir izveidojies maldīgs priekšstats, ka it visi drag queens ir homoseksuāli. 

Tomēr, lai gan šīs asociācijas mēdz būt pamatotas, tas nebūt nenozīmē, ka šāds hobijs 

nevar būt jebkuras sekusalitātes pārstāvim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aptaujājot mūsu skolas skolēnus, noskaidroju, ka lielākoties cilvēku attieksme ir pozitīva, 

lielākā daļa uzskata, ka tā ir katra paša izvēle – kā ģērbties un ko krāsot uz sejas. Tomēr 

vairāki uzsver, ka jebkurā gadījumā vajag pārdomāt, ko tu velc, jo, neatkarīgi no tā, kāds 

ir tavs un tava izskata vēstījums, vieta, ko tu apmeklē, ir skola, nevis karnevāls, tāpēc kā 

puišiem, tā meitenēm der atcerēties to, kādu dreskodu pieprasa attiecīgā iestāde, un variēt 

savus apģērbus par un ap to. Galu galā neesam jau ieradušies uz vienas personas šovu 

klubā, bet gan uz skolu, kur pirmajā mirklī nevienu neasociējam ar viņa vai viņas 

ārpusskolas hobijiem, tātad varam arī saņemt nepareizos signālus. Laikam tas nozīmē 

vienīgi to, ka katram pašam jāizlemj, kādus signālus un kam viņš vēlas nosūtīt. 

 

ĀVĢ baumu vācelīte 
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SARUNA AR SKOLOTĀJU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atraktīvā un visu iemīļotā ĀVĢ bioloģijas 

un informātikas skolotāja Agnese 

Kramēna ir piemērs tam, cik ļoti lielu 

ieguldījumu prasa skolotāja darbs, bet tajā 

pašā laikā rada prieku un gandarījumu.  

 

Kā Jūs izdomājāt kļūt par skolotāju? 

 

Vienmēr esmu zinājusi, ka gribu būt 

skolotāja. Smejos, ka uz skolu eju visu 

savu dzīvi, sākumā līdzi vecākiem uz 

darbu (agrāk bija skolotāji), pēc tam pati, 

tagad uz darbu. 

  

Cik gadu Jūs jau strādājat par 

skolotāju?     

        

ĀVĢ šis ir trešais gads, bet interešu 

izglītībā kā skolotāja strādāju jau piekto 

gadu. 

  

Kā Jūs nokļuvāt ĀVĢ?        

     

Pirmo reizi ĀVĢ nokļuvu 3.kursā, kad bija 

nepieciešama prakse informātikā. 

  

Kas Jums patīk jauniešos un kas sagādā 

visvairāk prieka  mācīt? 

 

Te būtu jāsadala, jo abi priekšmeti ir 

atšķirīgi. Informātikā man patīk tas prieks, 

kas redzams, ka kaut kas izdevies vai kad 

esmu parādījusi kaut ko jaunu, jo visi visu 

jau zinot un esot garlaicīgi.  

Bioloģijā man patīk dažu skolēnu lielais 

entuziasms un jautājumi, kad tiešām šķiet, 

ka viņiem interesē augi un 

dzīvnieki.              

Ko vēlaties sagaidīt no skolēniem? 

Vēlos, lai viņiem viss izdodas un lai kaut 

tikai dažas lietas, kas stundās apgūtas, viņi 

dzīvē pielietotu un atcerētos to, ka reiz 

teicu: nu, varbūt kādreiz noder! 
 

 

Kā Jūs izdomājāt mācīt 2 šķietami 

nesavienojamus mācību priekšmetus: 

informātiku un biologiju? Kurā 

augstskolā Jūs mācījāties? 

 

Stājoties Latvijas universitātē, parakstot 

līgumu, bija jāizvēlas, kāda mācību 

priekšmeta skolotāja kvalifikāciju iegūs 

absolvējot: vai nu matemātikas vai divu 

citu priekšmetu, t.i. ķīmija, fizika, 

bioloģija, ģeogrāfija, dabaszinības, 

informātika. Ļoti gribēju matemātiku, bet 

universitātē izstāstīja, ka nevar zināt, kas ar 

matemātikas skolotāju programmu notiks, 

jo tā no Fizikas un matemātikas fakultātes 

pārcelta uz Ķīmijas fakultāti. Negribēju 

zaudēt gadu nestudējot, tāpēc izvēlējos 

informātiku un komplektā no pārējiem 

bioloģiju. 
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Jūs tagad skolojat Rīgā, un ir zināms, ka kādreiz neesat bijusi rīdziniece. No kurienes 

Jūs nākat un kā nokļuvāt Rīgā? 

 

 Līdz studijām dzīvoju Kuldīgā, kas ir maza pilsēta, bet ļoti skaista un mierīga. Tūristiem 

siltajā laikā paradīze, Ventas rumba, senais ķieģeļu tilts, Alekšupīte, kas atgādina Venēcijas 

kanālus, Pils dārzs un daudzas citas vietas, kas pievelk, lai atgrieztos tur brīvdienās. 

  

Kas jums vislabāk patīk ĀVĢ? 

 

Motivēti skolēni, iespēja neieslīgt rutīnā, jo skolēni spēj pagriezt manus plānus citā 

virzienā, un nekad nevar zināt, kāds būs rezultāts, katrā klasē tas var būt atšķirīgs. 

 

Mēs esam dzirdējuši ka tikāt nominēta apbalvojumam "Laiks Ziedonim" kategorijā 

"Rabarbers" kā jauniešu iedvesmotāja. Pastāstiet, kā Jūs iedvesmojat jauniešus un 

kāpēc, jūsuprāt, Jūs izvirzīja kā kandidātu? 

 

Mani izvirzīja LearnIT, jo es biju viena no pirmajām, kas uzsāka mācīt programmēšanas 

nodarbības. Pirms manis to darīja Sergejs Zembkovskis, kuram pateicoties es arī tiku 

ievilkta šajā informātikas skolotāju vidē. Manas pulciņa grupas ir pilnas, skolēni reti 

atbirst, viņu interese nezūd ne viena mācību gada laikā, ne arī četru, kā arī viņiem ir labi 

sasniegumi Datorikas olimpiādē. Priecē, ka programmēšanu apgūst arī meitenes, kuras 

varbūt neuzsāk tik skaitliski daudz kā puiši, bet viņas paliek gadu no gada, kas pierāda, ka 

šī joma ir domāta arī meitenēm. 

Man patīk dalīties ar zināšanām, nodot tās ne tikai skolēniem, bet arī pedagogiem, jo tieši 

viņi ir tie, kas apmācīs skolēnus savā skolā, pilsētā vai novadā. Viena jau visus neapmācīšu 

un, ja skolotājs apgūst ko jaunu un redzu, ka arī viņam ir tā enerģijas gaismiņa acīs, ticu, ka 

būs kāds skolēns, kas pārņems to. 

 

Kā jūs pavadāt brīvo laiku, kādus kultūras pasākumus jums patīk apmeklēt? 

 

Brīvā laika ir ļoti maz, man vienmēr patīk būt “kustībā”. Ja nav jāstrādā, tad tas tiek 

pavadīts pie dabas, kādā pastaigu takā vai vienkārši izbraukumā ar velosipēdu. Vasarā 

cenšos izbraukt kaut kur ārpus Latvijas. Patīk apmeklēt kino un teātri, bet tas jau laicīgi 

jāieliek grafikā, lai paspētu. 

  

Jums pirmo gadu tika uzticēta audzināmā klase. Ko jūs esat guvusi no šis pieredzes, 

vai jums šķiet būt par klases audzinātāju ir viegli? 

 

Noteikti nav viegli, man ļoti paveicies, jo 7.4.klases 27 skolēni ir jauki, protams, katram 

savi niķi un stiķi. Bet ceru, ka līdz 9. klases izlaidumam es nebūšu vēl nosirmojusi. Ļoti 

priecājos, ka man piedāvāja šādu iespēju, tā ir jauna pieredze un jauns skatījums uz 

skolotāja dzīvi, jūtos vairāk piederīga skolai, jo ir tie savējie, par kuriem turēt roku uz pulsa 

un kuri arī mani pieskata. 

 

Intervēja 8.1. klases skolniece Annija Sauša 
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PEDAGOGI ČETRĀS 

STIHIJĀS 
 

Šoreiz intereses pēc apskatīti tika Āgenskalna Valsts ģimnāzijas skolotāji un to 

procentuālais uzskaitījums katrā no 4 stihijām (Zeme – Mežāži, vērši, jaunavas; Gaiss 

– ūdensvīri, dvīņi, svari; Uguns – auni, lauvas, strēlnieki; Ūdens – zivis, vēži, 

skorpioni). 

Par eksaktajiem 

priekšmetiem uzskatīju 

matemātiku, fiziku, 

dabaszinības (bioloģija, 

ķīmija, ģeogrāfija), IT. 

Interesants likās ūdens 

stihijas pārstāvju pārsvars, 

ņemot vērā šo pārstāvju 

jūtīgo domāšanu, taču 

tieksmei izvēlēties vieglāko 

ceļu kā risinājumu reizēm 

jāpiemīt labam 

matemātiķim. 

 

 

Sociālo priekšmetu 

kategorijā ietilpst ekonomika, 

psiholoģija, sociālās zinības 

un šoreiz arī mājturība. Šos 

priekšmetus šajā skolā 

pasniedz cēli un idejiski 

skolotāji, uguns stihija 

dominē. Protams, bez 

piezemētības, līdzjūtības un 

komunikācijas prasmes arī 

neiztikt. 

Zeme
16%

Gaiss
20%

Uguns
20%

Ūdens
44%

PROCENTUĀLAIS STIHIJU PĀRSTĀVJU 
(PASNIEDZĒJU) SKAITS EKSAKTO 

PRIEKŠMETU JOMĀ

Zeme
20%

Gaiss
20%

Uguns
40%

Ūdens
20%

PROCENTUĀLAIS STIHIJU 
PĀRSTĀVJU (PASNIEDZĒJU) 

SKAITS SOCIĀLO 
PRIEKŠMETU JOMĀ
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Humanitāro 

priekšmetu kopums, kas 

sastāvēja no tādiem 

priekšmetiem kā valodas, 

literatūra, iekļāvu arī vēsturi, 

kā arī mūziku un vizuālo 

mākslu, norādīja uz vispārēju 

balansu starp zemes impulsu, 

gaisa informācijas lauku, ētiku 

un uguns intuīciju, taču ūdens 

stihijas pārstāvju iztrūkumu 

kopumā. 

 

 

 

Apskatot atsevišķi dažādu 

valodu pasniedzējus, konstatēju 

ūdens pārstāvju pārsvaru, kas 

tomēr liecina par dvēseles 

plūdumu – ūdens nes idejas 

piepildījumu, padarot dzīvi par šīs 

idejas metaforu. 

 

 

 

 

Visbeidzot arī sporta skolotāji. 

Runā, ka Zeme tiecas jebkuru enerģiju 

pārvērst vielā, to noturēt, apstrādāt, 

krāt un novest līdz kristāla pilnībai, 

tāpat arī mūsu pasniedzēji izkopj tikai 

labākās formas Āgenskalna Valsts 

ģimnāzijas skolēnos. Gaiss ir atvērtība 

un prasme sadarboties – labāku 

kombināciju grūti iedomāties. 

Aribella Jauja, 10.2  
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VIENRADŽU ARMIJA 
 

Kvadrifrons (quadrifron - latīņu valodā nozīmē četras puses jeb sejas, 

poētiskāk – skatienu, kas raugās uz visām debespusēm – sasaucas ar radošo komandu) 

ir šajā sezonā izveidota nevalstiska teātra organizācija, ko dibinājuši jaunie aktieri: 

Reinis Boters, Klāvs Mellis, Āris Matesovičs un Ance Strazda. Kvadrifrons šobrīd 

mitinās Rīgas cirka ēkā, atklājot un apdzīvojot telpas, kas iepriekš nebija pieejamas 

skatītājiem, pamazām ar tām iepazīstinot. 

Kvadrifronu var uzskatīt 

par nozīmīgu devumu teātra 

pasaulei, jo tas sniedz pavisam 

atšķirīgu pieredzi teātra 

skatītājam, kā arī piedāvā 

tiešām aktuālu un laikmetīgu 

skatījumu uz pasauli. Izveidojot 

šo trupu, iesaistītie mākslinieki 

spēj būt neatkarīgāki savā 

domāšanā un redzējumā, kā arī 

nebaidās eksperimentēt. Bet 

pats galvenais - paši dara un 

rada to, kas tiešām iedvesmo un sagādā prieku, ļaujot precīzāk definēt mērķus un 

nonākt pie kvalitatīva rezultāta. 

Protams, Kvadrifrons pašlaik vēl ir savos radošajos meklējumos, taču piedāvā 

izstādes un izrādes dažādām vecuma grupām. Repertuārā ietilpst gan iestudējums 

mūzikas cienītājiem, „Zvēri ir nemierīgi”, kurā iekļauti Dmitrija Šostakoviča stīgu 

kvarteti, kā arī atspoguļotas indivīda attiecības ar laikmetu un laiku, gan bērnu 

detektīvs „Perturbons”, kas ir piedzīvojums visai ģimenei, gan muzikāla izrāde 

„Pavasaris” (pēc Franka Vēdekinda lugas „Pavasara atmoda” motīviem), kas viegli 

ļauj jauniešiem identificēties ar stāsta varoņiem, gan Klāva Meļļa Teātra mākslas 

maģistratūras studiju diplomdarbs – izrāde „Himna”, kas tiek dēvēta par kareivīgu 

melodrāmu. Tā ir viena no atmiņā paliekošākajām izrādēm šosezon – tiešām trāpīgi, 

vienkārši, bet tai pat laikā ļoti patiesi un likumsakarīgi. Tiek piedāvāts arī 

piedzīvojumu pilns ceļojums vienatnē (ar austiņām) - izrāde - ekskursija „Brīnuma 

skartie”, kas tika nominēta balvai “Kilograms Kultūras” kategorijā "Pārsteigums" un 

ļauj iepazīt cirka ēku no iekšpuses. Tagad top vēsturisks un divvalodīgs mīlasstāsts 

„LV vs RU” par krievu un latviešu savstarpējām attiecībām, ar mērķi satuvināt šīs 

sabiedrības grupas, kas pirmizrādi piedzīvos š.g. 1. jūnijā. 
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Šīs sezonas laikā Kvadrifrona 

telpas jeb Rīgas cirka ēka mums ir 

kļuvusi patiešām tuva, jo darbojamies 

kā brīvprātīgie palīgi. Pirms katras 

izrādes mums ir jāveic dažādi darbi, 

piemēram, jāizmazgā grīda, jāpalīdz 

sakārtot skatuve un citas nepieciešamas 

lietas. Varētu pat teikt, ka esam 

“Kvadrifrona labās rokas” jeb, kā viņi 

mūs dēvē, “Vienradžu armija”, jo arī, 

neatrodoties cirkā un fiziskiem 

spēkiem nepalīdzot, mēs atbalstām 

viņus kā nu katrs māk un var, 

piemēram, regulāri popularizējot un 

veidojot Kvadrifrona tēlu sociālajā tīklā “Instagram”. Kvadrifrona telpās nereti 

pavadām patiešām daudz laika, ja dienā ir divas izrādes, tad darbojamies cirkā visu 

dienu, taču Kvadrifrona komandas neizsakāmi siltā un mīļā attieksme vienmēr ļauj 

mums lieliski pavadīt laiku un sajusties patiešām novērtētām. Aprunājoties ar citiem 

Kvadrifrona atbalstītājiem, uzreiz noprotam, ka galvenais iemesls, kādēļ tik ļoti ir 

izdevies iemīlēt šos cilvēkus, ir 

viņu neizsīkstošā enerģija un 

milzīgais gandarījums, ko arī mēs 

varam “paņemt” pēc darbošanās. 

Varam tikai priecāties un 

lepoties, ka darbojamies tik lieliskā 

komandā un ar nepacietību gaidām 

nākamos iestudējumus, jo esam 

pārliecinātas, ka pavisam drīz 

KVADRIFRONU zinās visi, un 

mēs varēsim lepni teikt, ka esam 

daļa no viņiem! 

Tiešām no sirds iesakām apmeklēt Kvadrifronu, īpaši jauniešiem, pieredzot ko 

jaunu teātra pasaulē – jo katra izrāde ir kā savdabīgs piedzīvojums, kas ieved citā 

realitātē. Tas spēj apvienot notiekošo un nozīmīgo ar smiekliem, mūziku un 

vizuālajiem elementiem, tiecoties uzrunāt mūsdienu sabiedrību. 

Marta Špūle un Ulrika Māliņa 

Nāc ciemos un atbalsti! 

Biļetes www.kvadrifrons.lv 

Ig @kvadrifrons @vienradzuarmija 
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ES ESMU CIETUMĀ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es esmu Amanda no 10.5, un reiz es atrados 

cietumā. Tas bija ļoti skarbs un nežēlīgs 

cietums, kurā mani mocīja realitātes 

trūkums un egoisma žņaugi. Bet es aizbēgu 

no sava cietuma, jo tā tas vairs nevarēja 

turpināties 9. klasē pieņēmu lēmumu, ka 

mierīgā, skaistā Vidzemes pilsēta Limbaži, 

kurā tolaik dzīvoju, ir man par šauru, bet 

varbūt mans ego bija par lielu. Es pārvācos 

uz Rīgu, uzsāku mācības Āgenskalna Valsts 

ģimnāzijā, bez draugiem un konkrētiem 

plāna punktiem. Tagad mans kontaktu 

saraksts ir divkāršojies, esmu ieguvusi 

uzticamus draugus un, pats galvenais, es 

turpinu iet. Izklausās varen laimīgi un 

vienkārši, taču, nē, tas nebija viegli. Mana 

problēma septembrī bija pārāk mīksta gulta 

un pārāk interesanti seriāli. Šī mācību gada 

sākumā klasesbiedrene mani uzaicināja 

piedalīties Rīgas Skolēnu domes pirmajā 

kopsapulcē. Es aizgāju, jo septembra 

stagnācija bija novedusi manu prātu pie 

neprāta. - Stagnācija un stāvēšana ir manas 

dzīves lielākie ienaidnieki. Septembra 

mēnesī es biju apstājusies. Pēc skolas, es 

vienkārši gāju gulēt, tad cēlos mācījos līdz 

vēlai naktij, un tā laika ritenis griezās un es 

kā tāda lupata veļasmašīnā tam līdzi. Šķita, 

ka man nav laika darīt ko citu. Tas likās 

neiespējami - veltīt savu laiku kādiem 

projektiem vai ideju īstenošanai. Laika 

ritenim griežoties, es sāku saprast, ka pat 

mācības mani vairs neinteresē, jo pēc skolas 

devos gulēt un līdz vēlai naktij skatījos 

seriālus. Šis bija tas brīdis, kad sapratu, ka 

esmu apstājusies savā dzīvē, un tam bija 

jāpieliek punkts, nē pat ne punkts, bija jāsāk 

jauna lapa.  

To es arī darīju, diezgan burtiski: es 

paņēmu baltu papīra lapu un uzzīmēju savu 

dzīvi. Diemžēl, uz lapas neveidojās nekā 

loģiska. 

- Mans nākamais solis bija uzrakstīt visu, 

ko es varētu darīt, lai beigtu savu 

stagnāciju un turpinātu iet. Šajā sarakstā 

ietilpa viss – dzeja, grāmatas, 

riteņbraukšana, kosmētika, projekti un 

brīvprātīgais darbs. Kad saraksts bija 

gatavs, es vienkārši sāku darīt vienu lietu 

pēc otras, lai saprastu, kas mani patiešām 

interesē. Tad es uzsāku cīņu ar savu ego 

debesskrāpja augstumā, šeit es nokritu no 

mīkstajām mākoņu pūkām pret asfaltu, jo, 

mēģinot izkustēties no stagnācijas, es 

sapratu, ka neesmu visur labākā, kā mani 

apkārtējā vide bija piespiedusi domāt līdz 

šim. Palēnām uzveicot savu iedomību, 

kļuva vieglāk izvēlēties, ko darīt kā 

nākamo savā sarakstā. Sapratu, ka 

riteņbraukšanas sports un mūzika nebūs 

traktori, kas mani izvilks no dubļiem, un 

tos no savas dzīves shēmas es izsvītroju. 

Mēģinādama izkustēties, es sāku 

pievērsties dzejai, grāmatām un literatūrai. 

Apmeklējot skolas bibliotēku, sastapos ar 

L’ avīzi un tās jauko komandu. Es sapratu, 

ka jebkuru Zemeslodi tur vaļi, un arī 

L’avīzes planētu tur vaļi. Es gribēju būt 

viens no vaļiem un pievienojos. Sākumā 

gan tikai čatā. Pievienošanās čatā 

viennozīmīgi ir liels solis, taču pārāk mazs, 

lai sauktu to par izkustēšanos, jo nevienam 

darbam nav kāju, līdz mēs paši tās tam 

pieliekam. Es pieliku kājas savam L’avīzes 

darbiņam un sāku rakstīt; tā aizsākās mans 

domino princips. 
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  Es sapratu, ka vienīgā izeja no seriāliem un mīkstās gultas ir 

darbu darīšana. Es vēlos atsaukties uz kādu 1 minūtes garu 

video, kas mani motivējis dzīvot un turpināt iet. Video var 

atrast youtube vietnē, tā ir Shia LaBeouf uzruna "Just Do It". 

Atgriežoties pie Rīgas Skolēnu domes kopsapulces. Arī tur 

es tiku pievienota čatā, taču bez iesaistīšanās un strādāšanas 

nekas negāja uz priekšu. Es apmeklēju sēdes, nebaidījos 

uzņemties darbus un vienmēr nodevu tos laikā. Tā arī ir 

mana atslēga, kas palīdzēja nevis atslēgt, bet aizslēgt 

stagnācijas durvis un iet, iet, iet.. Vēl jau tāls ceļš ejams, bet 

labāk nedomāt, cik daudz man vēl jāiet, bet dzīvot šajā 

mirklī un būt tieši šeit un darīt to, kas jādara tagad, nevis to, 

kas bija jādara jau vakar.  

Amanda Kaufmane, 10.5 
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ARĪ VAĻIEM IR BAIL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elmāra Seņkova, dziļdomīgā režisora, 

melanholiskā izrāde “Arī vaļiem ir bail” 

diezgan precīzi attēlo mūsdienu sabiedrību un 

tās cilvēka portretējumu. Skatoties izrādi, 

melanholija un skumjas neņem virsroku, 

izrādē netrūkst humora un miermīlīgas 

pašironijas, ko ar vieglumu var uztvert 

jebkurš. Izrādē domāt liek sarežģītās cilvēku 

attiecības gan ģimenē, gan draugu lokā. 

Izrāde rāda, ka vīriešu dzīvē lielu ietekmi 

sniedz sievietes vara: spēja manipulēt, 

pielāgoties, piedot, izlikties, pielabināties, lai 

risinātu situācijas. Cilvēki tiecas pēc pilnības, 

materiālajām vērtībām, naudas un mājas, 

auto, jo tas rada stabilitātes sajūtu. Izrāde ir 

par posmu cilvēka dzīvē, kad viņš ir 

sasniedzis pilnīgu stabilitāti, taču tad cilvēks 

nogurst no tās un sāk meklēt dzīves patiesās, 

garīgās vērtības, tādā veidā sarežģījot savus 

saskarsmes principus ar sev tuviem cilvēkiem. 

Mēģinot, risināt attiecības ar tuvajiem 

cilvēkiem, garīgās vērtības atrodas pašas no 

sevis, sanāk iepazīt attiecības un to nozīmi 

dzīvē un atklāt sevi, savu lomu attiecībās. 

Skatoties izrādi, ātri veidojas pieraduma 

sajūta, to rada trāpīgā ironizēšana par 

21.gadsimta cilvēku, tā paradumiem un 

rīcībām iz ikdienas. Skatuves scenogrāfija 

izrādes sākumā radīja mulsinošas sajūtas, jo, 

nezinot izrādes saturu, nebija pilnībā 

izprotama scenogrāfa R. Suhanova izpausme. 

Taču, sižetam attīstoties, uz kustīgā pamata 

veidotā skandināvu stila māja, attēloja dziļas 

metaforas un radīja visai baisas emocijas. 

Izrādes dramaturgs Artūrs Dīcis pratis 

pārvērst mūsdienu dzīves ritējumu 

dramaturģijā ļoti meistarīgi un eleganti. 

Izrāde “Arī vaļiem ir bail” bija jaunā 

dramaturga debija, kas izvērtusies patiesi 

veiksmīga un apsveicama. Visspilgtāk no 

dramaturģijas aspekta atmiņā palicis 

amizantais jauniešu trio - Pēteris Bērziņš 

(Igors Šelegovskis), Gastons (Kārlis 

Reijers) un Keitija (Liene Sebre). Jauniešu 

tēls bija ironisks un humoristisks, taču 

nedaudz pārspīlēts, tas neļāva pilnībā 

uztvert un izprast jauniešu konfliktus un 

iekšējās cīņas. Trāpīga un gaumīga izrādē 

bija mūzika, kuru iestudēja komponists 

Edgars Mākens. Mūzika bija kā ceļš, kas 

aizveda līdz precīzajai sajūtai un ļāva 

uztvert izrādi intīmāk un personīgāk. 

Skatoties izrādi, baudāmi nekļūdīgi un 

patiesi citāti, kas pastiprināja melanholiju 

un morālo patiesumu, piemēram, 

“Vakardienas patiesība šodien jau ir meli.” 

Prātā palikušais un bloknotā ievīstītais 

citāts:,,Mani bērni bija man piesmēluši 

kurpes ar ūdeni, lai es neietu uz darbu, taču 

es tāpat aizgāju, nezinādams kāpēc es eju.” 

liek par izrādi aizdomāties arī ikdienā, kas 

pierāda iestudējuma vērtību un tā 

izdošanos, veiksmīgumu. Patiesi 

interesanta un mūsdienīga likās uz 

skatuves ik pa laikam veidotā projekcija ar 

tekstiem un attēliem, tas padziļināja 

izrādes ironizēšanu par 21.gadsimtu un tā 

cilvēkiem. Izrādes galvenais varonis, Jānis 

Bērziņš vienlaikus bija arī stāstnieks, 

komunicējot ar skatītājiem tieši. Izrāde 

“Arī vaļiem ir bail” ir vērtīgs 21.gadsimta 

spogulis,kurā ar nekļūdīgu ironiju gan 

uzsvērts plašais vērību spektrs, gan sevis 

pazaudēšana gadsimta vērtībās. Izrāde ir 

izdevusies un tīkama gan pusaudžiem, gan 

pieaugušajiem, gan arī senioriem.  

Amanda Kaufmane, 10.5 
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APETĪTE 
 

Es zināju, ka nebūs labi. Skolā nepavisam nebūs labi. Jo es vēl nepratu lasīt.  

Manas mātes izpratnē tas bija milzīgs kauns. Viņa sviedriem vaigā nopūlējās 

mani ielauzīt boksterēšanas džungļos, bet vai nu viņai absolūti trūka pedagoģiskā 

talanta, vai arī es biju ar  pietiekami cietu galvu, burti bija un palika atsevišķas 

statiskas vienības un neparko nekļuva par vārdiem, kas izteic kādu jēgu. Tā kā skolas 

durvis es vēru ar bažīgu sirdi. Nekas 

labs nav gaidāms.  

Pirmais pusgads bija katastrofa. 

Cunami. Elle.  

Bija dienas, kad kopā ar 

bļaurīgajiem klasesbiedriem nogāju 

pagrabstāvā, kur atradās pēc visādām 

smakām dvakojošā ēdnīca, nosēdos pie 

galda, un viss. Kluknēju uz cietā sola 

visu pusdienu starpbrīdi, vērojot, kā 

mani vienaudži leksē iekšā kāpostu 

zupu, kartupeļus ar maltās gaļas mērci 

un obligātos biešu salātiņus. Es 

nevarēju dabūt sevī ne kripatiņas, ne 

miltumiņa. Piespiedu badošanās vilkās 

kādu nedēļu. Tad palēnām bailes, kas 

žņaudza manus jutekļus, mazinājās. 

Taču latviešu valodas stundās nekas nebija beidzies. Es trīcēju kā trusītis 

lauvas krātiņā, kad tuvojās skolotājas pirksts, lai norādītu, no kuras vietas man jāsāk 

lasīt. Vairāk par divdesmit vārdiem minūtē manas lūpas nespēja izmocīt. Un nez kurš 

ambālis bija izdomājis lasīšanu ar laika kontroli? It kā vārdu saprašanas māksla būtu 

kaut kāda sporta disciplīna, kuras jēgu nosaka metri un kilometri, stundas, minūtes vai 

sekundes? Vārdiem ir jāskan skaisti un cēli. Un galvenais lēni. Lai var sagremot. Šito 

burtu biezputru. 

- La-a-pa, lie-pa, lai-pa - es burtoju un svīdu lipīgus sviedrus. 

Sirds sitās kā taurenis sprostā, un sviedri svinēja uzvaras gājienu. Pametu skatu uz 

augšu. Skolotāja lūkojās manī kā neveiklā vabolē, kas ķepurojas viņas gludajā ceļā uz 

izglītības citadeli. Es sakņupu pār grāmatu kā nelaimes čupiņa un boksterēju tālāk. 

- Ma-a-zā Mā-ā-ra min- ku pai-jā... 
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Skolotāja grūši nopūtās un uzgrieza muguru, bet es turpināju mežģīt mēli ar man 

nesaprotamiem vārdiem, un akmens smagums uzgūla krūtīm. 

Lasīšana bija mans lietuvēns, mans krusts.  

Kuru nesu vēl šodien.  

Ar viegliem pirkstu skārieniem noglāstu grāmatas cieto vāku, iekrītu mīkstajā gultā, 

sagramstu maigo pledu, apvīstu ap kājām un atveru vāku... Ceļojums var sākties. 

Tūlīt, tūlīt tas notiks. Es vibrēju un trīcu, atveru pirmo lapu un... 

Vārdi brāžas pār mani. Tie ieskauj, aicina, vilina, sauc un žēlina. Es ienirstu 

vārdu maģijā kā akvalangists jūras dzelmē. Alkatīgi riju tekstu kā izslāpusi tuksneša 

ceļiniece, kas beidzot dabūjusi veldzi. Atvēsinošā valgme tek gar lūpām, karstām 

lāsēm krīt uz krūtīm, bet es drudžaini un alkaini kampju vēl un vēl. Šķiet, ka nekad 

nebūs gana. Aizmirstu par simtiem nedarītu darbu – nemazgātiem un nedaudz 

apkaltušiem traukiem, nelabi smakojošu atkritumu tvertni, aizkvēpušām loga rūtīm un 

sagumzītas veļas kaudzi. Kas ir ikdienas darbu rupjmaize pret glazēto tekstu maģiju? 

Sīkums! Piliens jūrā! 

Teksts sabiezē kā kārdinošs uzputenis. Es tveru vārdus saujām, gumzāju, košļāju un 

čāpstinu, leksēju, kluncīju, laizu pirkststarpas un atkal grābju. Jā! Das ist fantastic! 

Das ist very, very gut. Ā, ā, ā, ā... Mana atvieglotā nopūta  izskan reizē ar pēdējām 

lappusēm. Es noslauku seju  un aizveru grāmatas vāku.  

Teksts bija nogājis dibenā kā oga. 

 Nokaru galvu, smagi elpoju un lēnām atgūstos. Tas tik bija piedzīvojums! 

Vau! Guļu gultā, blenžu griestos un smaidu. No malas laikam izskatās idiotiski, bet 

man po!  

 Manas tīksmīgās pārdomas iztraucē neapmierināta un spalga balss no blakus 

istabas. 

 - Bet kas būs vakariņās?  

Prijehaļi! Johaidī! Un tā vienmēr. Tiklīdz tu, cilvēks, ieskrienies, lai lidotu, 

peldētu, plūstu, strāvotu, ritētu, viļņotu… Bums! Atskārsti, ka esi ar seju pret dzīves 

raupjo asfaltu. 

Nosviežu grāmatu un ar nedaudz apreibušu galvu, kurā vēl dun izlasīto vārdu 

gūzma, ceļos, lai dotos mizot kartupeļus. 

 Labu apetīti! 

 

Agita Liepiņa, latviešu valodas skolotāja 
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ZAUDĒTĀJA IETEIKUMI: 

KO DARĪT VASARĀ? 
 

Visi gaida vasaru, bet, tai pienākot, ne viens vien no mums ieslīgst apātijā un tikai tad, kad 

brīvlaiks jau bez maz vai cauri un sākusies skola, attopas, ka neko taču nav pagūts izdarīt. 

Tāpēc šajā rakstā padalīšos ar pāris interesantām domām par un ap tēmu: ko tad nu iesākt? 

Visu vasaru diemžēl izplānot nevaru, tomēr pasviest dažas idejas, kas Pinterest nemētājas uz 

katra stūra, var būt pat visai noderīgi. 

 

Par apzinīgāku un apzinātāku vasaru 

Par spīti tam, ka Latvijā ir garākais vasaras brīvlaiks Eiropas Savienībā, mums aizvien 

šķiet, ka vasara paskrien nepieklājīgi ātri, mēs neko nepaspējam izdarīt, visu laiku ir 

kaut kādi pienākumi, kas liedz mums kārtīgi atpūsties, un kopējais iespaids par 

brīvlaiku vispār ir tāds nekāds. Tieši tāpēc pašā vasaras ieelpā, pirmajā jūnija 

svētdienā, visiem saules un pasaules baudītājiem tiek piedāvāts apmeklēt vasaras 

ieskandināšanas minifestivālu «Ieelpa», kura galvenais mērķis ir aizsākt diskusiju par 

apzinīgāku – draudzīgāku pret sevi, savu veselību un drošību, kā arī dabu un 

dzīvniekiem – un apzinātāku – piezemētāku un atmiņā paliekošāku – vasaru. 

Tiekamies 2. jūnijā pulksten 14:00 jauniešu studijā «BaMbuss» Brīvības gatvē 204, 

lai kopīgi ieskandinātu un ieelpotu pirmos vasaras mirkļus, kā arī piedalītos vairākās 

diskusijās, meistarklasēs un radošajās darbnīcās, tā gūstot ne vienu vien ideju 

gaidāmajai vasarai. Kas zin, varbūt vasaras beigās, jautājot sev, ko tad es šovasar 

izdarīju, atbildē iezagsies mazliet optimistiskāka intonācija. 

 

Viesosies Zero Waste Latvija pārstāvji, kas pastāstīs, kā vasaras laikā piekopt tā 

saukto zaļo dzīvesveidu, savukārt Vima Hofa elpošanas metodes praktizētāji 

meistarklasē mūs iepazīstinās ar veidu, kā, elpojot īpašā tehnikā, palīdzēt savam 

ķermenim. Skatīsimies dokumentālo filmu un diskutēsim par redzēto, bet radošajā 

darbnīcā jauniešu studijas pagalmā izveidosim savu vasaras dienasgrāmatu, kurā 

iemūžināt spilgtākos mirkļus. Vakara noslēgumā atpūtīsimies galda spēļu un picu 

ballīte. Detalizētāka informācija par pasākumu jau drīzumā būs pieejama Facebook 

un Instagram. 
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Tiem, kas tā arī nesaņēma Cūkkārpas vēstuli 

Kāda nodarbe, kas sevišķi populāra bija pirms gadiem desmit un nu ir mazliet 

pieklususi, ir foruma lomu spēļu spēlēšana. Tomēr, par spīti tam, ka tagad tas vairs 

nav sevišķi izplatīti, joprojām ir vairāki aktīvi lomu spēļu forumi, to starpā Latvijā 

populārākais – Interneta Cūkkārpa. Tur, vasarā reģistrējoties – izveidojot savu 

personāžu – un visa gada laikā rakstot nelielus tekstus (postus), vari likt tam izdzīvot 

mūsdienu Cūkkārpas skolas dzīvi un, ļaujot tam mijiedarboties ar citiem tēliem, radīt 

unikālus sižetus. 

 

Šī spēle īpaši interesanta varētu šķist tiem, kas ir lasījuši Harija Potera grāmatas vai 

skatījušies filmas. Man reģistrēšanās Interneta Cūkkārpā bija īpaši maģiska pieredze, 

jo izdarīju to tieši vienpadsmit gadu vecumā, un tas bija gluži kā saņemt Cūkkārpas 

vēstuli. Un es ticu, ka citiem tas var būt gluži tāpat – tikai mazliet novēloti... Lai 

reģistrētos, sākot no 1. jūnija vari iegriezties mājaslapā i-cukkarpa.lv. 

 

Cilvēki, lietas un vietas 

Vairāk abstrakta ideja – par cilvēkiem, lietām un vietām. Šajā vasarā mēģini atrasties 

tikai tajās vietās, kur visvairāk vēlies atrasties, paturi savā dzīvē tikai tās lietas, kuras 

tev ir nepieciešamas ceļojumā starp šīm vietām, un līdzi ņem tikai tos cilvēkus, kurus 

visvairāk vēlies sev blakus. Un ik reizi, kas izjūtu jebkādu pretestību kādai darbībai, 

zini skaidri – tev tas noteikti ir jādara! 

 

Gusts Ābele 8.1 

 

  



28 
 

EIFORIJAS SĪRUPĀ 
 

Vārdi 
Uz skolas sienām visādi vārdi tiek pausti, 

Lasot tos reizēm paliek man auksti. 

Protams, gadās arī atrast man sarunas jaukas 

Bet tās ātri jo ātri no sienām vien slauka... 

Citos es lasu par vistiņām itāļu gaumē, 

Kuru nebūtība ēdnīcā skolēnu sirsniņas traumē, 

Tomēr daži teikumi rakstīti ar stingrāku tvērienu, 

Domājams rakstītājs, rakstot iedzēris stiprāku dzērienu... 

Citēju...”Nogaliniet, ĀVĢ ir mēsls!” 

...Raksta meitene, kurai ar uzrakstiem arī pilns krēsls. 

Tomēr tas ar visu lasīto vēl ir tīrais nieks, 

Jo izdzēst vius uzrakstus, jau nav nekāds prieks. 

Es lasu lūgšanas un žēlabas, kas rakstītas uz galdiem, sienām, 

Vērojot un pārlasot visu dienu dienām. 

Bet vienmēr rodas jautājums: kādēļ šīs sienas nicinātas, 

Tās ar tumšiem vārdiem traipītas un nonievātas? 

Es zinu un saprotu, ka reizēm klājas grūti, 

Bet padomā: cik labumu no mācībām būs gūti? 

Kaut arī cik tev smagi neklātos, es zinu - viss būs labi, 

Un par uz sienām rakstīto ar draugu smiesieties drīz abi. 

Es vēlu, cilvēk, saturies, kaut liegta tev tā brīve, 

Jo piekritīsiet citātam, ka „ĀVĢ ir dzīve!” 

Madara Dzelve, 8.1 
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Tumsa 
Kad mēnesgaisma caur logu kvēlo  

Un dzīvnieki skandina naktsstundu velo, 

Tad tumsa virs galvas un apkārt man valda, 

Tā vilina, biedē, tā viltīgi malda, 

Tā sauc mani iekšā, burvīgi smaidot, 

Bet nedaudz tumsnēji, pretīgi baidot, 

Tā saka, ka tikai mani tā 

gaidot, 

Ko atbildēt man... domāju 

domas es svaidot. 

Ak, šīs skaņas, šīs skaņas 

un gaudošana,  

Viss nezināmais, 

nezināmais un auļošana, 

Es nezinu - man upurim, 

medniekam, dziedniekam 

būt, 

Kamēr tumsa manas raizes 

un šaubas vien jūt? 

Tā joprojām atbildi gaida, 

joprojām viltīgi smaida, 

Bet es ko... stāvu kā miets, 

domāju, ka gana man 

skriets, 

Es paspēju ko atcerēties, 

pirms atdevos tai. 

Atcerējos atziņu, kuras dēļ nepiederu tumsai vienīgai... 

Citēju:”Mums visiem priekšā ir grūti laiki, un reiz mums būs jāizdara 

Izvēle starp to, kas ir pareizi un kas ir vieglāk...” 

Ak, šīs domas, kas plēsa manu sirdi un prātu, 

Kuru rezultātā vēlējos atstiept es kātus... 

Es tumsā neieslīku un atteicu, ko vien bij spēka, 

Un ar nākamo rītu sākās jau jauna dēka,  

Bet, satiekot tumsu pēc vairākiem gadiem, 

Mēs apkampāmies kā pieņemts draugiem un radiem, 

Jo tumsai iepatikt nav nemaz traki ,  

Galvenais - pieturies pie tā, kas tu esi, ko saki. 

 

 

Madara Dzelve, 8.1  
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Krustvārdu mīkla 
 

 

 

 

Novēlam skaistu, piedzīvojumiem bagātu, taču dvēseliski mierīgu vasaru! 

Gaidām Tevi L’avīzes pulciņā trešdienās pēc devītās stundas! 

L’avīzes komanda 


