
 

#1 

(20) 

oktobris 2021 

“Nekur nav jāskrien un  

      ne pēc kā nav jāsteidzas,  

ir tikai jājūt lietu ritms un  

jāatrod sevi pašu  

         šajos ritmos.”  

                       /Imants Ziedonis/ 
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REDAKTORA VĒSTULE 

 

Pārmaiņas - gan iespējas, gan zaudējums 

Visas lietas ir mainīgas, nekas nav mūžīgs. Šī atziņa ar mums ir 

kopš laika gala, tomēr Covid-19 to ir pacēlis jaunā gaismā. Cilvēkiem 

nepatīk pārmaiņas, tās liek justies neērti, neveikli. To rezultātā kļūst 

nederīgas pagātnes atziņas un likumi, kuru vietā jāmeklē jauni. Tas 

nav tas patīkamākais process, jo sevī ietver daudz kļūdu, vilšanos un 

zaudētu cerību.  

Arī L’avīzē šogad ir vērojamas pārmaiņas. Vecā komanda avīzi ir 

pāraugusi un vietā nākusi jauna. Mēs nenoliedzam iepriekšējās 

komandas sasniegumus un izvēles, taču ejam līdzi laikam. Ar pagātni 

ir tā, ka tā ir jāatceras un jārespektē, taču nedrīkst tajā dzīvot, pretējā 

gadījumā iestājas stagnācija. 

Šo gadu viennozīmīgi var nosaukt par mūžīgo pārmaiņu gadu gan 

skolas avīzītē, gan skolēnu pašpārvaldē, jo visu vada 12. klašu 

skolēni, kas nākamgad skolu pametīs. No vienas puses tas ir labi, jo 

dod laiku jaunajiem izaugt, taču nozīmē arī to, ka ir grūti iedibināt 

jaunas, paliekošas pārmaiņas un virzienu ilgtermiņā. 

Pašai L’avīzes sejai šogad paredzētas pārmaiņas. Tiek strādāts pie jauna logo, kas piešķirs mūsu skolas 

avīzītei cilvēka seju. Vecais logo noteikti paliks mūsu atmiņā kā mīļa vēstures daļa, taču es uzskatu, ka 

mūsu skolas avīzīte ir kaut kas vairāk par tikai pliku, nedzīvu grāmatu, tā pati par sevi ir dzīvs organisms, 

kas dzīvo katrā no Āgenskalna valsts iedzīvotājiem. 

Lai dzīvo Āgenskalna valsts!  
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ĀVĢ SIENAS ČUKST 

Valsts ģimnāziju kustībai Latvijā 

aprit 25 gadi

2021. gadā Latvijā ir 20 skolas, kas drīkst 

lepni sacīt: ”Esam Valsts ģimnāzija!” Taču 

Āgenskalna Valsts ģimnāzija var lepoties ar to, ka 

bija viena no pirmajām skolām visā Latvijā, kas 

pirms 25 gadiem, 1996. gadā, ieguva Valsts 

ģimnāzijas statusu, 1996. gada 1. septembri 

uzsākot ar mums tik labi zināmo nosaukumu 

“Āgenskalna Valsts ģimnāzija”. 

 

Zelta pildspalva 

Šā gada 14. oktobrī VEF Kultūras pilī notika Rīgas pašvaldības prestižās balvas “Zelta 

pildspalva” svinīgais pasākums. Balvu piešķir skolotājiem par izcilu darbu gan ar talantīgajiem 

skolēniem, gan radošumu un inovācijām izglītības procesā, gan veiksmīgāko pedagoga debiju, gan 

mūsdienīgu izglītības darba organizāciju un vadību. 

Balvas pasniegšanas ceremonijas dalībniekus ar muzikālu programmu iepriecināja maestro 

Raimonds Pauls un dziedātāja Dināra Rudāne ar koncertprogrammu “Viņš un viņa”, kā arī klātesošos 

uzrunāja Rīgas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta 

komitejas priekšsēdētāja Iveta Ratinīka.  

Šogad Rīgas domes balva “Zelta pildspalva” tika pasniegta mūsu skolas direktores vietniecei 

izglītības jomā Ingai Upeniecei par ilggadēju radošu darbību mūsu Āgenskalna valstī. Sirsnīgi 

sveicam!  
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ĀVĢ SIENAS ČUKST 

Skolēni, saglabājiet skolu tīru! 

Jau kopš septembra beigām skolēnu un skolotāju 

rīcībā ir nonācis pirmā korpusa trešais stāvs, kas 

nesen piedzīvojis kapitālo remontu. Tika mainīta 

klašu struktūra, proti, tās tikušas pagarinātas, 

izveidota jauna ventilācijas sistēma, iegādātas piecas 

jaunas interaktīvās tāfeles. Protams, tas, ko pirmo 

manīja ikviens, kas uzkāpis trešajā stāvā pēc remonta 

– stikla durvis ikvienai klasei, kas padara gaiteni 

gaišāku, dzidrāku un mūsdienīgāku. 

Pirmā korpusa trešā stāva remonts ir bijis 

testveida. Direktores vietnieks saimnieciskajā darbā 

Aleksandrs Tisļenoks atklāja, ka viņa iecerēs ir 

veidot sporta halli skolas teritorijā, lai skolēniem 

sporta stundās vairs nebūtu vajadzības doties uz 

stadionu pie Arkādijas parka, taču projekts ir visai 

sarežģīts un līdzekļos apjomīgs. Katru gadu skolas 

vadība raksta pieprasījumu Izglītības Ministrijai 

papildu līdzekļu izsniegšanai, taču bieži vien vēstules 

paliek nemanītas. Šogad pieprasījums vainagojies ar 

jau minēto kapitālo remontu. 

Lai arī remonts ir tikko pabeigts, A. Tisļenoks 

pārdzīvo par skolai līdz šim neraksturīgajiem 

vandaliskajiem incidentiem: papīra roku dvieļu 

izritināšanu, dezinfekcijas līdzekļu un citu 

priekšmetu zādzībām, kā arī nesen notikušo 

gadījumu pirmā korpusa otrajā stāvā, kur gleznai tika 

nogriezti stiprinājuma aukliņas, un tā nolikta 

promnešanai, kā arī pirmā stāva zēnu tualetē tika 

aktivizēts ugunsdzēšamais aparāts. A. Tisļenoks 

atgādina, ka ugunsdzēšamais aparāts ir gana dārga 

lieta, ko iegādāties, kā arī konkrētās dzīves situācijās 

tas ir dzīvību glābjošs, tāpēc aicinām ikvienu 

Āgenskalna Valsts ģimnāzijas skolēnu rīkoties 

atbildīgi, vietu pēc sevis atstāt kārtīgu (pirmā korpusa 

izremontētā stāva gaiteņa sienas pēc nepilna mēneša 

jau ir skrāpētas un parastiem zīmuļiem sašvīkātas).  

Draugi, uzturēsim ģimnāzijas vidi glītu, 

patīkamu un drošu ikvienam!  

/Sofija Keiča un Katrīna Liepiņa, 11.5/ 
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ĀVĢ SIENAS ČUKST 

Par pjedestāliem runājot 

Kopš 1988. gada Ata Kronvalda fonds veido 

Latvijas skolu reitingu, pamatojoties uz skolēnu 

izcilajiem sasniegumiem olimpiādēs, valsts zinātniski 

pētniecisko darbu konferencēs un valsts mēroga 

konkursos. Savukārt reitinga līderi gūst Ceļojošās 

Pūces balvu. 2021./2022. mācību gadam vēl 

nepagūstot sākties, sabiedrībā plašas runas radīja 

Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas pirmo reizi 33 fonda 

pastāvēšanas gados līdera vietas zaudēšana. Šogad uz 

pjedestāla - Rīgas Valsts 2. ģimnāzija. Ticam, ka 

nākamgad pjedestāla vietu ieņems Āgenskalna Valsts 

ģimnāzija.  

Taču šī gada rezultāti joprojām ir ļoti 

apmierinoši. 25.augustā Valsts prezidenta pilī 

Āgenskalna Valsts ģimnāzijai tika pasniegas veselas 

divas Ata Kronvalda fonda balvas par atbalstu 

talantīgajiem skolēniem zinātniskajā darbībā un 

mācību priekšmetu olimpiādēs, stiprinot valsts 

intelektuālo potenciālu un Valsts ģimnāziju reitingā 

iegūto vietu. Šogad Āgenskalna Valsts ģimnāzija 

goda 4. vietā! 

Ir daudz mācību priekšmetu, par kuru 

pasniegšanas līmeni var ķīvēties Rīgas ģimnāzijās, 

taču Āgenskalna Valsts ģimnāzijai latviešu valodas 

un literatūras pasniegšanas līmeņa ziņā konkurentu 

nav. Aizvadītajā mācību gadā skola ieguvusi 

Draudzīgā aicinājuma fonda apbalvojumu latviešu 

valodas skolotājiem par izciliem sasniegumiem

 latviešu valodas mācīšanā. Āgenskalna Valsts 

ģimnāzija pērn guvusi zelta vietu Draudzīgā 

aicinājuma fonda reitinga nominācijā “Latviešu 

valoda un literatūra”.  

Ne tikai latviešu valodas un literatūras 

sasniegumi Āgenskalna Valsts ģimnāzijā ir teicami - 

Eiropas jauniešu programmēšanas olimpiādē, kas 

norisinājās no 24. līdz 28. augustam un kurā 30 

pasaules valstu jaunieši līdz 15 gadu vecumam 

sacentās par godalgām, zelta medaļu ir ieguvis 

Āgenskalna Valsts ģimnāzijas 9.1 klases skolnieks 

Mareks Brucis. 

Zvaigžņu reitingā, kas jau piekto gadu kalpo par 

pjedestālu un sasniegumu mērauklu Latvijas skolām, 

Āgenskalna Valsts ģimnāzija ieguvusi 4. vietu. Par 

augsto vietu jāpasakās dabaszinātņu programmas 

absolventam Tomam Ekmanim, kas 2020. gada 

vasaras nogalē saņēma sudraba medaļu 

starptautiskajā bioloģijas olimpiādē IBO Challenge, 

kā arī bronzas medaļu pasaules ģeogrāfijas 

olimpiādē. Lai sumināts! 

Lai arī jau tagad, mācību gada pašā sākumā, 

iegūts daudz godalgu, priekšā vēl vairāk olimpiāžu 

un pjedestālu vietu izcīnīšanai Āgenskalna Valsts 

ģimnāzijas audzēkņiem. Iesaistieties visur, kur 

iespējams – tas ļoti noderēs nākotnē! 

/Sofija Keiča un Katrīna Liepiņa, 11.5/ 
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MĒĢINĀJUMI IZGARŠOT DZĪVI 

Par Dzejas dienu atklāšanu 

2021. gada 4. septembrī 

Tikko tapa īsa piezīme manā “labo lietu blociņā” 

par manām izjūtām pēc Dzejas dienu atklāšanas 

Noasā. Kamēr rakstīju tur, sastapos ar skādi, ka 

nevaru blociņam pastāstīt pilnīgi visu, ko vēlos, jo 

gurst roka un tērējas zelta lapas. Merkantils cilvēks 

es neesmu, bet jūtos vainīga, ka vienai dienai veltu 

vairāk par divām lapām, jo rakstu stilīgā blociņā, kas 

nopirkts pirms apmēram 5 gadiem Turaidas suvenīru 

bodītē. Protams, par suvenīru bodītēm atbilstošu 

cenu. 

Tā bija piektdiena. Pirmā skolas nedēļa, mums 

bija desmit stundas, tas nozīmē, ka brīvībā tikšu 

apmēram ap pieciem. Klausos, kā skolotāja runā par 

savām vasaras grāmatu rekomendācijām, piemin 

Kalnozolu. Man bija nojauta. Neviļus atceros, ka 

šovakar septiņos klausīšos Kalnozolā. Bet. Galvā 

pinās nogurums un kautrums iet iepriekš neizpētītās 

teritorijās.   

Cilvēku bija daudz vairāk, nekā es biju 

iedomājusies. Atzīšos, ka šī bija mana pirmā pieredze 

Dzejas dienu atklāšanā, tāpēc, iespējams, tas, kas 

man likās pārsteidzoši, citiem pasākuma 

apmeklētājiem varētu šķist pat, atvainojos, ikdienišķi. 

Pie Noasa bija novietoti, ja nemaldos, seši 

galdiņi, pie kuriem ļoti emocionāli un lustīgi 

sarunājās spilgta izskata cilvēki. Tie, uz kuriem 

paverot skatienu, cilvēks var tūdaļ secināt - 

“mākslinieks”. Tie, kas veido Ģertrūdes ielas 

kvartāla kontingentu. Uz apakšdelma manāms 

nozīmīgs vai, tikpat labi, nenozīmīgs tetovējums, 

rokām no etvijas izņemot paštītu cigareti. Pār 

drediem pārvelkas beretes, kad vējš sāk kļūt par 

stipru. No konteksta izrautās sarunās notiek 

savstarpēja kafijas vai alus uzsaukšana. Domāju, ka 

nekad iepriekš vēl nebiju redzējusi tik daudz 

mākslinieku vienā vietā. Šķiet, ka tie bez otām un 

audekliem, pildspalvām un papīriem, tikai atrodoties 

kopā, glezno AB dambī skaistāko gleznu, ar kādu 

cilvēces acs jebkad skārusies. 

Nezināju, ka tik koši vispār var būt. 

Aiz galdiņiem, nedaudz attālāk, stāvēja tie, kuru 

dēļ Rīgas košums nebija nobijies dienas aukstā vēja. 

Marija Luīze Meļķe un Andris Kalnozols labvēlīgi 

runājās un smēķēja cigaretes. Vēlāk viņiem 

piebiedrojās arī Satori galvenais redaktors Henriks 

Eliass Zēgners. Par diviem no trim cilvēkiem zinu 

jau pietiekami ilgi, taču šovakar redzēju pirmo reizi 

dzīvē. Meļķi pirmo reizi satiku pirms nedēļas.  

Katrīna atnāca ar kafiju un diviem bezmaksas 

Dzejas dienas 2020 izdevumiem. Esot bijis ieteikts 

“ņemt kaut septiņpadsmit”.   
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MĒĢINĀJUMI IZGARŠOT DZĪVI 

Cienījamie klausītāji! Pavisam drīz jau sāksies 

dzejas lasījumi! Esat aicināti ieņemt vietas zālē, 

kamēr tās vēl ir palikušas! – iesaucās, šķiet, drosmei 

nedaudz iedzēris vai arī vienkārši pārguris Zēgners. 

Te nu no sešiem galdiņiem sāka celties cilvēki, 

lai dotos uz zāli. Tā bija tumša, gaumīgi dekorēta. 

Apsēdāmies pēdējā rindā, jo diemžēl nespējām 

aizkavēties ilgāk par dzejas lasījumiem, taču cilvēki 

labprāt izklīda pa visiem zāles plašumiem. Kad tā 

bija pamatīgi aizpildīta, atlikušas bija dažas grūtāk 

sasniedzamas sēdvietas un viena blakus Katrīnai, 

zāles kaktā. Ienāca jaunietis ar suni, ar acīm meklējot 

brīvu vietu apsēsties. Neviļus vīrietis, kas sēdēja man 

blakus, norādīja jaunietim, ka tur, kaktā, ir. 

“Kurš pamuļķis izdomāja nākt uz šejieni ar 

suni,” es nodomāju. 

Jaunietis strauji paņēma suni rokās un devās 

mums garām uz sēdvietu. Tikai tad es pamanīju, ka 

mums blakus apsēdies Raimonds Ķirķis. Un vidēja 

lieluma suns, kas todien “tika radināts pie kultūras”. 

Pirmais dzeju lasīja Kalnozols. Viņš, uz 

pacēluma sēdēdams un spilgti sarkanu prožektoru 

izgaismots, deklamēja savu dzeju no aizpagājušās 

vasaras. Varu teikt, ka prātā viskošāk palikušie kadri 

no Kalnozola daiļrades bija mazpilsētu zaļumballes, 

vasaru vakari, neveikla romantika un kāda Tibetas 

mūka nelaimīgais incidents (starp citu - balstīts 

reālos notikumos), kas sevī ietver krasu temperatūras 

maiņu un Kalnozola iekšējo sabrukumu, tā teikt, 

laughing on the outside, crying on the inside. 

Ingmāru Balodi diemžēl neatceros. Prožektora 

gaisma - zila.  

Trešā lasīja Meļķe, viņa arī bija tā, kas noslēdza 

dzejas lasījumus. Viņu apspīdēja spilgti rozā 

prožektori. Meļķes sastatnes bija tieši virs mums. 

Savu kārtu gaidot, Meļķe ik pa laikam noliecās, lai 

pakomunicētu ar Ķirķa suni Zoju. Viņas dzeju es 

definētu kā visabstraktāko, neierastāko. Brīžiem grūti 

uztveramu, taču ļoti spilgti iztēlojamu un sajūtamu. 

Tā bija krāsu palete, bezgala dažāda. Dažas krāsas 

bija labi zināmas, dažas - dzirdēju, jutu, redzēju 

pirmo reizi.  

Tumšs. Līst ledaini auksts lietus. Saģērbos pārāk 

plāni, taču iekšā kvēl iespaidi, kurus gribas izkliegt 

nakts lietū.  

Rīga, dzeja dzīvo!  

/Sofija Keiča, 11.5/ 
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MĒĢINĀJUMI IZGARŠOT DZĪVI 

Orientēšanās Āgenskalnā 

Adaptācijas dienā, 2.septembrī, mēs, 10.5 klase, 

devāmies orientēties pa Āgenskalna apkaimi! 

Tā kā vairākums no mūsu klases nedzīvo 

Āgenskalnā, tad šim pasākumam pievērsāmies ar 

lielu interesi un entuziasmu. Iepazinām Āgenskalna 

vietas, objektus, uzzinājām dažādus nostāstus. Klase 

tika sadalīta 5 grupās, un tā mēs saliedējāmies un 

iepazinām viens otru. 

Katrā no apmeklētajiem objektiem bija jāveic 

kāds atbilstošs uzdevums. Rīgas Valsts vācu 

ģimnāzijas apkaimē mums bija jāatveido kāds 

Aleksandara Čaka dzejolis. Pie Anhela Ganiveta 

(rakstnieks, domātājs, Spānijas konsuls Latvijā 1889. 

gadā, pārzinājis 5 valodas) piemiņas plāksnes mums 

bija jānofilmē video, kurā vienā no izvēlētajām 

svešvalodām lasām jebkuru izvēlētā literāta darbu. 

Ļermontova parkā jeb Jaunatnes dārzā mums 

izteiksmīgi bija jānolasa viens krievu dzejnieka 

Mihaila Ļermontova dzejolis. Interesanti, ka līdz 20. 

gadsimta trīsdesmitajiem gadiem šis dārzs bija 

privāts un piederēja Augsburgu ģimenei. 

Mums bija izdevība arī apskatīt Kalnciema ielas 

rajonā esošās skaistās koka mājas. 

Šajā dienā mēs guvām jaunus iespaidus un 

zināšanas par Āgenskalna apkaimi un tajos 

atrodamajiem objektiem. 

Pēc orientēšanās pa Āgenskalna apkaimi 

apkopojām iespaidus. Lūk, daži no tiem: 

“Ļoti jauks pasākums, bija iespēja iepazīt jaunos 

klasesbiedrus tuvāk, kā arī pašu Āgenskalnu.” 

“Man patika izvēlētie objekti, it īpaši parki, tas 

bija ļoti relaksējoši.” 

“Patika atdarināt Čaka dzeju, bija daudz pozitīvu 

emociju.” 

Šis bija lielisks veids, kā mums visiem 

saliedēties, bet tajā pašā laikā uzzināt ko jaunu. Vēl 

joprojām mēdzam atgriezties atmiņās un uz mazu 

brīdi arī tajās pakavēties.  

/Emīlija Mia Kundrate, 10.5/ 
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Orientēšanās Vecrīgā 

2021. gada 21.  septembrī mūsu skolas astotās 

klases devās uz pasākumu Orientēšanās Vecrīgā.  

Iepriekšējā gadā, uzsākot mācību gaitas jaunā skolā 

un vidē, visas septītās klases devās orientēties pa 

Āgenskalnu. Jau toreiz tas bija izcils pasākums, kas 

saliedēja klasi.  

Šogad mēs satikāmies pie Melngalvju nama, kur 

mūsu instruktors paskaidroja, kas būs jādara. Mums 

lika sadalīties komandās un katrai komandai piešķīra 

lapu ar objektiem Vecrīgā un uzdevumiem, kas pie 

šiem objektiem jādara, kā arī karti, lai varētu 

orientēties.  

Meklējot kartē iezīmētās vietas, mēs ātri 

sapratām, kur atrodas kura Vecrīgas daļa un kā tās ir 

izvietotas. Skrējām no vietas uz vietu, pildījām 

uzdevumus un svarīgākais – iepazinām Vecrīgu un 

tajā pašā laikā viens otru. Bieži izskanēja kāds joks, 

mēs daudz runājām par savu pieredzi Vecrīgā un, 

protams, par to, cik jauki ir atkal satikties klātienē.  

Dažas vietas, kas vislabāk palika atmiņā, ir 

Pulvertornis (Smilšu iela 20), kura sienās ir iemūrēti 

11 grandiozi lielgabali. Mums tie bija jāsaskaita, kā 

arī jāatbild uz jautājumiem par viduslaiku Latviju, 

kurus uzdeva kāds no pasākuma rīkotājiem. Atmiņā 

palicis ir arī Kaķu nams (Meistaru iela 10), kur bija 

jāatrod trīs kaķi, lai gan mēs diemžēl redzējām tikai 

to vienu - zināmāko. Ilgi mēs stāvējām rudens 

dzestrumā, domādami par to, kur varētu būt pārējie 

kaķi, bet galu galā padevāmies. Mēs vairākkārt 

izstaigājām mazo Vecrīgas ieliņu - Rozena ielu. Tā ir 

ļoti klusa un sapņaina ieliņa, kurā pie māju sienām 

atrodas vairāki viduslaiku rīki. Šajā klusajā, skaistajā 

vietā mēs mērījām ieliņas platumu, pildījām 

komandas uzdevumu teātra noskaņās un 

nobildējāmies pie lielām durvīm, kas, visticamāk, 

senāk bija ieeja kādā darbnīcā.  

Es aptaujāju dažus astotās klases skolēnus par to, 

ko viņi domā par šo pasākumu. Grēta Volkoviča 

(8.1): “Man patika, ka pasākums deva iespēju 

saliedēties ar klasesbiedriem, vienlaikus labāk 

iepazīstot vēsturiskas vietas.” Marta Avota (8.1): 

“Man patika, ka varēja uzzināt jaunus faktus par 

viduslaiku Rīgu, kā arī pašai atrast un orientējoties 

nonākt faktos minētajās vietās mūsdienu Rīgā.” 

Vairāki teica, ka patika arī tas, ka tika atbrīvoti no 

pēdējām stundām, kas, protams, visus padarīja 

modrākus. Kāds zēns minēja, ka viņam visvairāk 

paticis vienkārši pastaigāties pa Vecrīgu, pētīt 

skaistās ēkas un ieliņas un baudīt retos rudens saules 

starus. Marī Pērsei (8.1) paticis iepazīt jaunas vietas 

Vecrīgā, piemēram, Rozena ielu. Kāda meitene no 

8.3 klases teica, ka viņai viss pasākumā paticis un ka 

labprāt biežāk piedalītos šādos pasākumos.  

Visi uzdevumi bija tik aizraujoši, interesanti un 

komandas saliedējoši, ka mēs pavadījām patiešām 

brīnišķīgu laiku. Iemācījāmies orientēties Vecrīgā, 

veidojām mīļas atmiņas ar draugiem un iemācījāmies 

daudz ko jaunu un interesantu.  

Pasākums beidzās divas stundas pēc starta ar 

siltiem dzērieniem un kūciņām pie vienas no Vecrīgā 

visur sastopamajām kafejnīcām. Kas gan ir labāks 

pēc skrējiena un priekiem rudens vēsumā par tikko 

uzvārītu tēju un gardu kūciņu! 

/Arella Zariņa, 8.1/ 
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Ejamizrāde “Aleksandrs un Čaks” 

Agrīnās rudens noskaņās, 21. septembra 

pēcpusdienā , Latvijas Skolas somas programmas 

ietvaros klasesbiedru kompānijā devos Rīgas centra 

ielās rast plašāku priekšstatu par A. Čaka interesanto 

personību ejamizrādē Aleksandrs un Čaks. Šogad 27. 

oktobrī apritēs dzejnieka 120. gadadiena, kas 

akcentēta gan skolas literatūras stundās, gan Latvijas 

kultūrvidē. Izrādē sakopoti dažādi interesanti 

biogrāfiski fakti par pašu dzejnieku un 20. gadsimta 

Rīgu, izteiksmīgi runātas dzejas rindas un raisīta 

pilsētas noskaņa. Piedaloties šajā pasākumā, uzzināju 

daudz kā jauna par A. Čaku, viņa gaitām dzīvības 

pilnajā pilsētā, jutu 20. gadsimta noskaņu laikā, kad 

dzīvoja A. Čaks, un mazliet paplašināju savu 

redzesloku. 

Izrāde veidota kā stundas ilgs stāstījums, kas 

klausāms 3 kilometru garās pastaigas laikā, 

apstājoties pie kādiem nozīmīgiem namiem un 

objektiem, kas saistīti ar rakstnieka dzīvi. Lai baudītu 

ejamizrādi, nepieciešamas austiņas, interneta 

savienojums un vēlme izzināt rakstnieka A. Čaka 

atstāto nospiedumu Rīgas centrā. Izrādi ierunājis 

Artis Robežnieks, Juris Kalniņš, Armins Ronis un arī 

tās režisore Indra Vaļeniece. Sākot pastaigu Brīvības 

ielā 66, apstājoties Vērmanes dārzā, ejot garām 

Latviešu biedrības namam, nonākot agrāk rosības 

pārpilnajā Benjamiņu namā un, visbeidzot, 

apstājoties A. Čaka pēdējā mītnē Lāčplēša ielā, 

varēja ļauties krāšņajam stāstījumam. Klausoties 

izrādi un sajūtot pilsētas ikdienišķo dvesmu ielās, 

guvu aptuvenu priekšstatu par dzejnieka A. Čaka 

dzīves gaitām konkrētajos namos un ielās. Man pašai 

ļoti patika izrādes radītā noskaņa un ka tajā iekļauti 

gan biogrāfiski fakti par dzejnieku, kurus nebiju 

zinājusi iepriekš, gan vēsturiskie elementi par 20. 

gadsimta Rīgu un tās iedzīvotājiem. Stāstījumā bija 

jaušama pilsētas gaisotne, kuru Čaks tik ļoti mīlējis 

un akcentējis savā dzejā. Atklāta A. Čaka stingā, taču 

jūtīgā personība, kas nemitīgi alkusi atstāt kādu 

nospiedumu. Iepazinu A. Čaku kā 

čaklu, noteiktu, taisnīgu un 

mērķtiecīgu cilvēku. Izrādi klausoties, 

noprotams, ka autora savdabīgais, 

mirkļiem brīvdomātājam raksturīgais 

dzīvesstils dažādi ietekmējis viņa 

daiļradi. Man pašai visinteresantāk 

šķita klausīties par dzejnieka 

rakstīšanas paradumiem, sajūtām, paša 

pārdomām un dažādajiem pielāgošanās 

apstākļiem gan brīvās Latvijas, gan 

kara laikā. Izrāde šķita personiska, un 

uzskatu tās klausīšanos par vērtīgi 

pavadītu laiku.  

Ejamizrādē atklātas dažādas A. Čaka dvēseles 

šķautnes, tāpēc domāju, ka visiem, kas reiz kaut 

nedaudz sastapušies ar rakstnieka daiļradi un tā 

raisījusi kādas emocijas, būtu interesanti un noderīgi 

to baudīt. Iesaku to arī vēstures cienītājiem un tiem, 

kuri vienkārši vēlas paplašināt savu redzesloku kādas 

rudenīgas pastaigas laikā, akcentējot dzejnieka 120. 

jubileju.  

/Alise Vilkauša, 11.1/ 
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Paradīzes meklējumos? 

Kā cilvēks vienpersoniski spēj mainīt visu 

pasauli un kādas ir tā sekas? Kā ir būt savas tautas 

nosodītam, bet visas pasaules apbrīnotam? Kā ir būt 

iesprostotam novecojošā ķermenī, kad esi palīdzējis 

atgūt neskaitāmas brīvības? Atbildes uz šiem 

jautājumiem filmā Gorbačovs. Paradīze centās atrast 

režisors Vitālijs Manskis.  

Mihails Gorbačovs kā pēdējais PSRS 

ģenerālsekretārs ir cilvēks, kura rīcības ietekmē 

sagruva Padomju lielvalsts. Gorbačovs savas iekšējās 

pārliecības dēļ atteicās no iepriekš valstī esošās 

kārtības, un tieši šī iemesla dēļ viņa paša tauta 

Gorbačovu nosoda, bet visa pārējā pasaule apbrīno. 

Filmas gaitā bijušajam vadonim tiek uzdoti vairāki 

tieši un pat sāpīgi jautājumi, kā “Vai jūs apzināti 

izjaucāt PSRS?”, “Vai jūs uzskatāt sevi par varoni?”, 

tomēr uz visiem netiek sagaidītas atbildes, bet gan 

politiķiem ļoti raksturīgā izvairība un atturība.  

Alvis Hermanis, kurš filmēšanas laikā ieradies 

veidot izrādi par ietekmīgo politiķi, atzīst, ka pēc 

mātes un tēva Gorbačovs ir trešā persona, kura 

būtiski ietekmējusi viņa dzīves gaitu. Un latviešu 

teātra režisors noteikti nav vienīgais, kurš tā domā. 

Tomēr šobrīd pasaulē cienītais un mīlētais Gorbačovs 

Krievijā ir vientuļš sirmgalvis, kurš ar grūtībām 

pārvietojas un uzskata, ka kopš mīļotās sievas Raisas 

nāves dzīvei nav jēgas. 

Domājot par vareniem un ietekmīgiem 

politiķiem, prātā parasti rodas nelokāma, varena un 

spēkpilna vadītāja tēls, kādu sagaidījām ieraudzīt, arī 

dodoties uz kino. Taču jau pašā filmas sākumā bija 

skaidrs - šajā filmā režisors neglaimo Mihailam 

Gorbačovam un neslēpj nenovēršamo novecošanu. 

Filma ir ne tikvien par sabiedrībā un politikā ļoti 

nozīmīgas personas lēmumiem un pārdzīvojumiem, 

bet arī par novecošanu un vientulību, kas ir lemta 

daudziem. Filma ir arī par brīvību. Brīvību, kas 

nepieciešama ikvienas valsts iedzīvotājam, par 

brīvību, kāda piederējusi Gorbačovam, mainot 

lielvalsts politisko iekārtu, nepieņemot apkārtējo 

nosodījumu un priekšgājēju veidoto ideoloģiju. 

Brīvību, par kuras ierobežotību mūsdienu Krievijā 

atgādina visas filmas garumā klātesošais Vladimira 

Putina tēls televizora ekrānā vai kādā  atspulgā. 

Režisors V. Manskis centās ielūkoties 

Gorbačova ikdienā, noskaidrot, kā šobrīd jūtas 

cilvēks, kurš mainīja pasauli, vai viņš apzinās, ka ir 

to mainījis, un kādēļ viņš to ir darījis. Režisoram ir 

izdevies radīt ļoti nozīmīgu un vizuāli pievilcīgu 

darbu par novecošanu, brīvību, kā arī drosmi īstenot 

savas idejas un sekot savām vērtībām. 

/Marija Slaidiņa, 12.1/ 
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Emīlija, preses karaliene. Eižens, bohēmas 

karalis 

Nesteidzīgs svētdienas vakars, un pēc skata 

diezgan izmeklēta publika ieņem sēdvietas kinoteātra 

Splendid Palace lielajā zālē. Divas pirmās 

daudzsēriju filmas sērijas galvenokārt nolēmu 

noskatīties Gunas Zariņas, pagājušā gadsimta preses 

karalienes Emīlijas Benjamiņas atveidotājas, un 

norises laika, divdesmitā gadsimta trīsdesmito gadu, 

dēļ. Jāsaka, nepavisam nepiedzīvoju vilšanos.  

Žanrs, kurā veidota "Emīlija", ir padevies ļoti 

trāpīgs un tieši tāds, kāda rakstura filmas esmu 

iecienījusi visvairāk. Sava deva drāmas, sava - 

humora. Visam pa vidu vēl kāds malks filozofijas un 

trausluma. 

Estētiskais noformējums un kinematogrāfija 

atmosfēru padara vēl krāšņāku. Jāakcentē ainas, kas 

noris kādā greznā, pustumšā lokālā. Starp cilvēkiem, 

kas tērpušies samtā un zīdā, kam apzeltītas 

galvasrotas un rubīna auskari, plūst viegls reibums. 

Saviesīgās sarunas un klusie smiekli ir savādi 

apgaroti. Uz galda - galvaskauss. Tiek zīlēta Jāņa 

Ziemeļnieka nākotne.  

Un ne tikai šī dzejnieka klātbūtne un 

interpretācija pārsteidz. Tieku iepazīstināta ar Ulda 

Anžes atveidoto Kārli Skalbi, kas, attēlots 

konservatīvi, pārāk droši uzsver, ka pilnīgi neviens 

šajā laikmetā un citos krāsainu kino skatīties 

nevēlētos. Inga Tropa-Fišere Emīlijas māsu aktrisi 

Anniju Simsoni spēlē tīri šarmanti. Antons 

Benjamiņš ir ne tik ambiciozs, kā licies. Emīlija 

Benjamiņa ir ambiciozāka, nekā licies. Starp citu, 

Gunas Zariņas balss tembrs ar Emīlijas tēlu saskan 

lieliski. 

Slavenais Latvijas gaišreģis (starp citu, arī 

fotogrāfs, taču reti kurš nāca uz viņa fotosalonu bez 

ieceres lūgt izzīlēt nākotni) Eižens Finks ir Artūra 

Skrastiņa portretēts. Finka attēlojums ir izdevies un 

precīzs - Finks ir reizē impulsīvs un rezervēts, viņam 

piemīt pašpārliecinātība, kaisle un grūti salaužams 

viedoklis. Uzdrīkstēšos teikt - Bodlēra dzejas 

liriskais "es". Lai arī seriālā attēlots jau pusmūža 

vecumā un ne īpaši ekscentriskās viscaur melnās 

drānās, jaunībā sevi izpaudis uzmanību piesaistošās 

rotās un mākslinieciskā grimā, kas izceļ tumsnējos 

sejas pantus.  

Gaišreģa dzīvesstāsts nav bijis gaišs, pusaudža 

gados viņa pārdabiskās spējas esot izmantojuši 

nežēlīgi cirka mākslinieki. Tas atstājis nospiedumus 

uz Finka miesas un dvēseles. Arī dienu no dienas 

zīlēt nākotni pat līdz trīsdesmit cilvēkiem dienā nav 

bijis viegli. Slava un apmeklētāju lielais skaits 

nomocīja, materialitāte - attālināja no viņpasaules, 

kas Finku neizsakāmi interesēja. Viņš pareģoja 

neskaitāmus savas dzīves notikumus, savas nāves 

datumu un cēloni ieskaitot. Finku gan mīlēja, gan 

nīda. Šķiet, Eiženam nemaz nebija lemts dzīvot tik 

ilgi, cik viņš nodzīvoja. 

Zinu, ka uz pārējām četrām filmas sērijām 

noteikti atgriezīšos. Lai sajustos aristokrātiski. Vai 

Finka dēļ. Iespējams, arī spirituālās atmosfēras dēļ. 

To vēl izdomāšu. 

/Katrīna Liepiņa, 11.5/
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Recenzija par filmu “Tizlenes” 

Septembrī kopā ar klasi apmeklējām nesen 

iznākušo Martas Elīnas Martinsones komēdiju 

Tizlenes. Būt vienīgajiem apmeklētājiem visā 

kinoteātra ēkā bija visai sirreāli, bet, protams, tas bija 

arī ļoti patīkami. Tiem, kuri saprotamu iemeslu dēļ 

aizmirsuši, kad pēdējo reizi skatījušies filmas uz lielā 

ekrāna, apstiprinām, ka 

sirdis un maciņus plosošās 

popkorna cenas nav 

samazinājušās. Atgriežoties 

pie tēmas par pašu filmu, 

jāsaka, ka tā māca par 

patiesas draudzības vērtību, 

tiekšanos pēc tā, kas, kā 

vēlāk izrādās, nemaz nav 

tik labs, kā iepriekš šķita. 

Filmas darbība risinās 1999./2000.gadā, laikā, 

kad režisorei bija tikpat gadu, cik galvenajām 

varonēm. Tās sižets man likās jau labi pazīstams un 

redzēts (ļoti iespējams – no kādām amerikāņu filmām 

par pusaudžu problēmām un pirmo mīlestību). Stāsta 

galvenās varones ir trīs devītās klases skolnieces: 

Sarmīte, Sveta un Katrīna. Kā jau noprotams pēc 

filmas nosaukuma, viņas ir tizlenes - klusās, 

kautrīgās un neveiklās klases meitenes. Tomēr gada 

sākumā Sarmītei ir radies plāns, kas paredz kļūt par 

populārākajām skolas “čiksām”.  

Jāsaka, ka veids, kādā meitenes savu ideju bija 

plānojušas īstenot, mani pārāk nepārliecināja. 

Jaunietes savu ārējo izskatu izmainīja diezgan krasi, 

taču tēliem trūka personības, individualitātes, jauno 

draugu meklēšana nenotika, cenšoties atrast kopīgas 

intereses, uzsākot draudzīgas sarunas. Tā vietā 

mēģinājumi atstāt labu iespaidu notika pīpējot, 

lietojot alkoholu kopā ar populārajiem 

klasesbiedriem. Lūk, viens no daudzajiem filmā

pastāvošajiem stereotipiem: smēķējot un dzerot 

automātiski skaities “stilīgs”. 

Turklāt vēl joprojām man nav 

līdz galam saprotams, vai 

“klases spicākie čaļi” sāka 

meitenēm pievērst uzmanību 

tikai dziļa kleitas dekoltē un 

nabas pīrsinga dēļ. Ak, jā, un 

vēl animācijas... Tās jāpiemin obligāti. 

Vismulsinošāk no visa, ko šajā filmā redzēju, man 

likās dažās epizodēs iekļautie dziedošie nēģi, jo 

nevarētu teikt, ka tie jebkādā veidā iederētos, būtu 

saprotams konteksts, kurā tie iekļauti (jāpiebilst, ka 

tie parādījās vien 2-3 reizes). 

Vai filmas veidotāji pēkšņi 

iedomājās, ka viņu radītais 

nav gana smieklīgs, tādēļ 

izdomāja, ka problēmu spētu 

atrisināt dziedošas zivis? 

Jā, tie pirmie kucēni ir jāslīcina, un režisorei 

savā jomā noteikti vēl krietni jāaug. Tomēr es esmu 

diezgan optimistisks cilvēks, tādēļ vēlos izcelt arī 

dažas pozitīvās darba iezīmes. Lai gan uz šo filmu 

raugos kā uz nepārāk veiksmīgu latviešu režisoru 

centienu atdarināt rietumu filmas, jāatzīst, ka dažas 

epizodes mani un lielāko daļu klasesbiedru 

uzjautrināja. It kā banālais darba vēstījums tomēr ir 

aktuāls, jo īstu un patiesu draudzību ne par kādu cenu 

nenopirkt. Domājot par to, kas šo 20 gadu laikā 

mainījies jauniešu mentalitātē, priecē tas, ka 

mūsdienās, 2021. gadā, pusaudži vairs tik ļoti 

netiecas līdzināties un izpatikt kādam citam, apzinās 

savu unikalitāti, skaistumu un vērtību. 

/Zaiga Linde, 9.1/
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Intervija ar Andreju Reini Zitmani 

2018. gadā uz Supernovas skatuves kāpa četri 

zēni, kas sevi sauc par Sudden Lights. Viņu dziesma 

patika visiem, taču, lai tiktu uz Eirovīziju, pietrūka 

atrasties kopvērtējumā vienu vietu augstāk. Tomēr 

zēniem viss tikai sākās, jo grupa Prāta Vētra 

piedāvāja sadarbību. Uz sarunu ieradies Sudden 

Lights vokālists, kā arī Āgenskalna Valsts ģimnāzijas 

absolvents Andrejs Reinis Zitmanis. 

Es domāju, ka tu varētu sākt ar to, ka 

iepazīstini lasītājus ar sevi! 

Mani sauc Andrejs Reinis Zitmanis, esmu grupas 

Sudden Lights dziedātājs, bet esmu arī Āgenskalna 

Valsts ģimnāzijas absolvents un klarnetists, un 

students Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā 

maģistrantūras pēdējā kursā. Nu, tā es dzīvoju starp 

divām pasaulēm – akadēmiskā mūzika un 

popmūzika, rokmūzika.  

Man šķita, ka interesanti varētu būt sākt ar 

to, par ko tu vēlējies kļūt bērnībā! 

Jau agri man sākās sapnis par mūziku. Atceros, 

kā bērnībā skatījos dažādus koncertu ierakstus, bet 

svarīgs pagrieziena punkts bija Prāta Vētras 

koncerts, uz kuru mani aizveda vecāki. Kopš tā laika 

es iemīlējos “skatuves lietā” un vēlējos kādu dienu 

pats tur nonākt. Es pat teiktu, ka mūzika ir vienīgais, 

ar ko esmu vēlējies nodarboties visu mūžu. Varbūt 

dažreiz man šķitis, ka jāiet tēva pēdās un jākļūst par 

arhitektu, taču ar mūzikas skolu un grupas izveidi 

man iznāca vairāk doties pa “mūzikas taciņu”. 

Kā sākās tavas mūzikas skolas gaitas? 

Kā jau daudziem, man daļēji bija piespiedu 

variants, jo trešajā klasē vecāki mani aizveda uz 

“jurjāņiem”, kur nodziedāju dziesmiņu un izvēlējos 

spēlēt klarneti. Es uzskatu, ka mūzikas skola ir tāds 

ceļš, kas jāiestaigā, īpaši, ja neizveidojas draudzība ar 

pārējiem bērniem. Pirmie gadi bija pagrūti, taču laika 

gaitā man tas iepatikās, un tā nu esmu nonācis 

Mūzikas akadēmijā. 

Domas par mūzikas teorijas zināšanām? 

Man reizēm šķiet, ka tas, ka es pazīstu 

akadēmisko mūziku, man ir radījis cita veida 

skatījumu uz populāro mūziku, taču mūzikas 

rakstīšanā tas nereti ir bijis ierobežojošs aspekts. 

Visiem, kas vēlas nodarboties ar muzicēšanu, nav 

obligāti jāsaprot mūzikas teorija, jo daudzi mūziķi, 

kurus pats apbrīnoju, piemēram, Toms Jorks no 

Radiohead vai tie paši Bītli darbojas ar 

instrumentiem pēc skaņas, nevis notīm un teorijas. 

Kad nav viss jāsaliek “konkrētās kastītēs”, muzikāli 

izpausties ir krietni vieglāk un patīkamāk. 

Kā radās doma par grupas izveidi? 

Grupa, kā jau minēju, man bija tāds bērnības 

sapnis. Pat pirmskolas vecumā to vēlējos. Kaut kur 

man ir saglabājušies daži video, kuros, būdams 

maziņš, stāvēju uz galda un izlikos, ka skatītāju 

priekšā muzicēju. Ideja par grupu beidzot realizējās, 

kad ar savu brāli un vairākiem radu bērniem laukos 

izveidojām grupu Dīķis, kuras mūzika bija lielākoties 

perkusīva, jo vēl īsti nepratām spēlēt nedz ģitāras, 

nedz taustiņu instrumentus.  

Sudden Lights sākums meklējams 2012. gadā, 

kad manam brālim uzdāvināja ģitāru. Tā nu mēs abi 

sākām spēlēt un sapnis pamazām kļuva par realitāti. 

Piemeklējām sev bundzinieku, basistu un ritma 

ģitāristu. Sākumā sastāvs nebija īsti konkrēts. 

Nezinu, vai to pat varētu saukt par Sudden Lights. 

Pirmos gadus mums bija basists Helvijs, taču, kad 

viņš devās prom studēt ārzemēs, bass nonāca ritma 

ģitārista Kārļa Vārtiņa rokās, nu un tā mēs vēl 

aizvien spēlējam. Es domāju, ka tas ir tāds 

tradicionāls stāsts – kurš gan 14, 15 gadu vecumā 

nevēlas spēlēt grupā? 

Kāda bija apkārtējo attieksme, kad tu sāki 

pievērsties mūzikai nopietnāk? 

Ģimene vienmēr mani ir atbalstījusi, jo jau no 

paša sākuma apzinājās, ka ceļš man viegls nebūs, ka 

pirmie gadi ir vairāk kā ieguldījums nākotnē. Draugi 

arī mūs atbalstīja un nāca uz visiem pirmajiem 
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koncertiem, ņemot vērā, ka mūsu pirmā publiskā 

uzstāšanās bija mūzikas skolas izlaidums. Tas pats 

arī skolā – lielākā daļa pirmo koncertu bija tieši skolu 

ballēs. Vienu spēlējām tepat Āgenskalna Valsts 

ģimnāzijā. Pašsaprotami arī tas, ka sākumā klausītāju 

loks lielākoties ir pašu draugi un ģimene. Godīgi 

sakot, no paziņām un ģimenes es vienmēr esmu 

izjutis tikai un vienīgi atbalstu. 

Kādi ir plāni nākotnei? 

Man personīgi tuvākie plāni ir došanās apmaiņas 

programmā uz semestri Itālijā, kur turpināšu savas 

klarnetes studijas, kā arī pilnveidošu savas zināšanas 

akadēmiskās mūzikas jomā, bet ar grupu mums jau 

ilgāku laiku top trešais studijas albums, kas tiks 

izdots pavasarī. Šis ir, es teiktu, tas “lielais kalns, 

kurā mēs kāpjam”. Protams, būs arī jauni singli un 

koncerti, ar kuriem atzīmēt šo notikumu. 

Ņemot vērā, ka šī ir skolas avīze, kādas ir 

spilgtākās atmiņas no laika Āgenskalna Valsts 

ģimnāzijā? 

No skolas man ir daudz pozitīvu atmiņu! 

Visvairāk es priecājos par to, ka nonācu literātu 

klasē, jo literatūras stundas pie skolotājas Daces 

Simsones man pavēra durvis uz lasīšanas pasauli, kas 

pilnīgi noteikti ir ietekmējis manus tekstus grupai, 

tāpēc es vēlos pateikties šai skolai. 

Muzikāli man ir skaistas atmiņas par 2015. gada 

dziesmu svētkiem, kuros piedalījāmies ar skolas kori. 

Dziesmu svētki vispār ir tāds “WOW!”…to nemaz 

nevar tā izstāstīt – tur ir vienkārši jābūt, un tas 

jāpieredz pašam.  

Atceros arī tādu “Skolas dumpi”, kad gāju 12. 

klasē. Tas bija kaut kas varens! Mēs, visas 12. klases, 

sapratām, ka mums ir apnicis aerobikas festivāls, 

tāpēc kādam radās doma atskaņot grupas Pink Floyd 

dziesmu Another Brick In The Wall un

 uzstāties ar baltām maskām. Bija tāda sajūta, it kā 

piedalītos mazā skolas revolūcijā! Kad priekšnesums 

beidzās, mēs visi vienkārši aizgājām prom, izgāzām 

visu festivālu. Pirmo reizi dzīvē bija tāda sajūta, ka 

beidzot kaut ko nozīmīgu panācām.  

Vēlējums jaunajiem mūziķiem? 

Vienmēr uzstādiet mērķi, uz kuru tiekties, 

nebaidieties klausīties mūziku, kas varbūt līdz galam 

neiet pie sirds! Nu, piemēram, rokmūzikas fani 

paklausās popu vai akadēmisko mūziku, lai 

paplašinātu savu muzikālo iespēju un zināšanu loku! 

Svarīgi ir arī pievērst uzmanību tam, kas notiek ārpus 

mūzikas, jo mūsdienās būt grupā nenozīmē tikai 

rakstīt mūziku, uzstāties un izdot albumus. Tas ir kas 

krietni lielāks – zīmola veidošana, bizness. Ja to 

vēlas padarīt par savu galveno nodarbošanos, no 

biznesa puses nav iespējams izbēgt, tāpēc ir jāspēj 

atrast kompromiss starp savām radošajām domām un 

vēlmēm un kā šīs idejas pārdot. Menedžments ir ļoti 

nozīmīgs grupas panākumiem. 

/Andreju Zitmani intervēja Emīls Strubergs, 12.1/ 
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Pastaiga pa Raiņa un Aspazijas dzīves un 

mīlestības vietām Jūrmalā 

8.oktobrī devāmies brīnišķīgā, saulainā rudens 

pastaigā pa Raiņa un Aspazijas mīlestības vietiņām . 

Pastaiga sākās Pumpuros, kur apskatījām divas 

Raiņa un Aspazijas vasarnīcas, kurās dzima viņu 

mīlestība gan vienam pret otru, gan pret dzeju. Tālāk, 

dzeltenajām rudens lapām krītot vēl siltajā rudens 

vējā, pastaigājāmies gar jūru līdz pat Raiņa un 

Aspazijas muzejam Dzintaros, pa ceļam apskatot 

Rainim veltīto skulpturālo objektu Raiņa priedes un 

Aspazijai veltīto skulptūru Aspazija kāpās Dubultos. 

Šī pastaiga Jūrmalā ļāva kaut uz mirkli aizmirst 

pilsētas steigu, un izbaudīt zelta rudeni visā tā 

krāšņumā, kas lika saprast, kur Rainis un Aspazija 

smēlušies iedvesmu un dvēseles mieru saviem 

neaizmirstamajiem daiļdarbiem. 

/Elza Brežinska, 12.2/ 

  

‘’Vai ilgas pazīsti? Vai sāpes tev 

Ar' sirdi ēd, tev acis dedzina? 

Pār jūru pāri laižas manas ilgas 

Un nepacietīgi ar spārnu galiem 

Sit zilo viļņu kūtro muguru, 

Kas veļas veldamās un nevar beigt.’’ 

/no Raiņa dzejoļa “Ilgas”/ 
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Uz planētas (Iz)aicinājums 

Šovasar Cīravā norisinājās humanitāro zinātņu 

talantīgo jauniešu nometne (Iz)aicinājums, kurā īpaši 

pārstāvēta bija Āgenskalna Valsts ģimnāzija, jo no 

mūsu skolas piedalījās daudz jauniešu. Nometnes 

zinātniskā vadītāja bija ĀVĢ skolotāja Iveta 

Ratinīka, kas bija izveidojusi lekciju ciklu nedēļas 

garumā, kad pie nometnes dalībniekiem devās dažādi 

ar literatūru saistīti cilvēki, kas stāstīja par kādu 

tēmu. Tikām iepazīstināti gan ar dzejas, gan prozas 

rakstīšanas pamatiem, iepazināmies ar konceptuālo 

dzeju, apguvām naratoloģijas pamatlietas, spēlējām 

teātri un iepazinām Jāni Ezeriņu kopā ar Andri 

Akmentiņu. Šeit dažu dalībnieku pārdomas:  

Tas bija negaidīti, jo, braucot uz to, nemaz 

nezināju, ko gaidīt. Tādēļ biju pārsteigta par lektoru 

un viņu piedāvāto uzdevumu daudzveidību, par 

kopmītņu dušas telpām,  taču visvairāk - par lugas 

iestudēšanu. Par spīti pārsteidzoši aizņemtajam 

grafikam, tā bija lieliska pieredze, kuru vērts, kuru 

vajag! atkārtot.  

Domāju, ka ļoti veiksmīgi un interesanti tika 

apvienota teorētiskā daļa (lekcijas) ar praktisko daļu 

(uzdevumiem). Nevienā brīdī nepalika garlaicīgi, arī 

tā dēļ, ka katru dienu tikām iepazīstināti ar kaut ko 

citu. Es kā cilvēks, kuram diezgan ātri viss apnīk, ļoti 

novērtēju to - mēs zīmējām komiksus, rakstījām 

scenārijus, prozu, dzeju, nodarbojāmies ar 

aktiermākslu un katru rītu piedalījāmies pašu 

izdomātās rīta rosmēs. Kā varētu gribēties braukt 

prom?! Ļoti, ļoti darbīga, kreativitātes attīstoša un 

draudzības pilna (pārējie dalībnieki un pasniedzēji 

bija tiešām superīgi, īpašs shoutout mammai 

Ratinīkai un drāmas pasniedzējai Andrigai!!) 

nometne! Tagad, domājot par nometni, atceros to kā 

sapni - kaut ko neordināru, ārpasaulīgu un pavisam 

noteikti neatkārtojamu. Tā bija cita pasaule. Mēs 

vairs nebijām uz Zemes, bet uz planētas 

(Iz)aicinājums.  

Nedēļas laikā apguvām daudz kā tāda, ko 

nevaram apgūt skolā, izmantojām iespējas satikt 

daudz autoru un radošu personību. Interesantākā un 

radošākā daļa, kas vijās cauri visiem nedēļas 

darbiem, bija teātra 

izrādes iestudēšana. Mēs 

iestudējām lugu Dons 

Kihots, kas bija sadalīta 7 

daļās, un mēs nezinājām 

kā un ko iestudē citas 

grupas. Tā bija pati 

interesantākā un 

aizraujošākā nometnes daļa, lai arī mēģinājumi 

notika vakaros, kad bijām ļoti noguruši. Vēl ļoti 

interesanta bija nodarbība pie Janas Egles, jo ar viņas 

stāstiem bijām iepazinušies, gatavojoties olimpiādei.  

Kaut arī nometnes laikā miegam netika atvēlēts 

īpaši ilgs laiks, no rīta mums bija jābūt možiem un 

jāķeras pie darba. Katru rītu mēs sākām ar 

iedvemojošām rīta rosmēm, kurās pierādījām, ka mēs 

esam lieliski rīta rosmes vadītāji. Ik dienu mēs 

pavadījām lekcijās, kuras bija gan aizraujošas, gan 

dažas nedaudz mierīgākas.  Bija patiess gods 

klausīties tādu godalgotu literātu kā Kārlis Vērdiņš, 

Jānis Ozoliņš, Jana Egle un Andra Manfelde lekcijas.  

Lielu paldies sakām skolotājai Ivetai Ratinīkai 

par iespēju nokļūt šajā nometnē un iegūt tik daudz 

vērtīgu atziņu un iespaidu.  

/Domās dalījās 12.5 klases skolēni/ 
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Rīts 

Es liecos pāri margām  

Pie gājēju tiltiņa mazā. 

Tas stāv viens, neskarts, 

Kamēr saules stari dejo rīta rasā. 

Migla visus ieskauj 

Kā sudrabots plīvur(i)s.  

Tā slēpj guļošo dabu, 

Lai saule to nemodina ar varu. 

Rīta smaržas man ieplūst sejā,  

Maigi aicinot klāt. 

Tās saka - nāc vien laukā klajā, 

Kur avenes aug un putni dziedāt sāk! 

Vējš uzmundrina zarus, 

Tie uzsāk dejot danci, 

Mīklainu dziesmu tie dzied, 

Un saka - laikā gan tu atnāci! 

Tie rauj mani aiz kleitas un matiem, 

Mani iešūpo vējš. 

Es ar kokiem dejoju danci, 

Rīta miglas ieskauta. 

Un, kad esmu nogurusi ļoti, 

Apguļos pļavā ar pienenēm pagalvī, 

Pētu lielos mākoņus, 

Kas visi kā viens smejas. 

Tie smejas priekā 

Par skaisto rītu, 

Koku danci 

Un upītes mazo tiltiņu. 

Vasaras pēdējais apskāviens 

Mani aicina mierīgā snaudā. 

Es aizsapņojos par līksmajiem putniem, 

Kas kā manas domas tiecas vien augšup. 

Upītes šalkas mani vēlreiz sauc, 

Tās aicina ar ilgām: 

Kaut es atkal atnāktu, 

Parunāties par rītu 

Es liecos pāri margām 

Pie gājēju tiltiņa mazā 

Un sapņoju par rītu skaisto, 

Kamēr saules stari dejo rīta rasā. 

/Arella Zariņa, 8.1/ 
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Rudens pārdomas 

Kamdēļ tā ir un paliek? 

Kamdēļ dzīve neļaujas? 

Tā ir un ir.. 

Lapas vienmēr krīt kā lietavas. 

Kāpēc lapas krīt? 

Atstāj kokus tievus, svešus, 

Tik vasarā lapas kokos mīt 

Un ziemā tās atkal mūk mešus. 

Prom svaigās, zaļās vasaras lāpas, 

Ielu malās degdamas, 

Klāt siltās, žēlās krāsas, 

Atvainošanos lūgdamas. 

Klusām viena pēc otras 

Zaļās lapas pārmainās uguntiņās. 

Mūsu acis kļūst modras 

Bet ir jau par vēlu - 

Lapas guļ ielas smalkās smiltiņās. 

/Arella Zariņa, 8.1/ 
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Mākoņi 

Debešu mākoņi, mūžam mūžīgie ceļnieki! 

Pērļu lieta apmale, vidū lazūrs dus klusi. 

Bēgat jūs kā es pats - kā dzītie trimdnieki 

No mīļajiem ziemeļiem uz dienvidu pusi. 

Kas gan jūs dzītu? Vai likteņa lēmumi? 

Citu klusā skaudība vai atklātais naids? 

Vai jums ir pagātnes nedarbi skumji? 

Vai draugu viltots un indējošs smaids? 

Nē, jūs neuzrunā druvu ilgais sausums... 

Jums svešzemju kaisle un svešzemju 

bēdas; 

Gars svabads, dvēselē bezgalīgs aukstums. 

Nebūs jums tēvzemes, nebūs trimdnieka 

rētas. 

/M. Ļermontovs, 

atdzejoja Sofija Keiča, 11.5 / 

 

 

 

Pulkstenis 

Nakts klusa, tik klusa, 

Pat pulkstenis vairs neuzdrošinās iet. 

Un tikai viena doma mani māc: 

Vai vienmēr tas apstājas tad, kad sāp? 

Nakts melnumā neredzu vairs pati sevi, 

Tik jūtu klusus solīšus sev uz vaiga, 

Bet varbūt tā labāk ir? 

Tās netraucēti slīd pa iestaigāto maršrutu 

Tāpat kā 5. trolejbuss, kas pukst un šņāc, 

bet iet. 

Viena pēc otras, 

Viena pēc otras,  

Tās klusiņām izlaužas caur skropstiņu 

durvīm un tek, 

Teciņiem tek pa taciņu, līdz atsitas dūnu 

spilvenā. 

Tā 5. trolejbuss šorīt atsitās pieturā, 

Un mazie vīriņi grūstoties izbira ārā. 

“Es šonakt neskumstu, protams, nē, 

Es vienkārši tēloju trolejbusu.” 

Vai tagad tā mana vaina ir, ja trolejbuss 

skumst? 

Bet kāda tam vispār nozīme,  

Ja pulkstenis stāv tikai tad, kad sāp. 

/Elza Brežinska, 12.2/ 

  



22 |  

 

EIFORIJAS SĪRUPĀ 

Klāsmes vakarējās 

Ir brīži dzīvē šajā, 

Kad pār mani 

Nāk klāsmes* vakarējās. 

Šīs klāsmes man jautājumus nes, 

Kā dzīves mērķi sniedz - 

Gūt atbildes uz tiem. 

Uz jautājumiem saviem 

Atbildes nespēju rast. 

Un tad es guļu 

Tumšā klāsmju ielejā. 

Jautājumiem neatbildēs neviens, 

Mani nesaprot kāds cits. 

Pati sevi izprast nevaru, 

Kur nu vēl kādam citam 

Man atbildēt spēt. 

Kāds mērķis pasaulei šai? 

Uz ko tiecos es? 

Kāds mērķis man ir šeit? 

Katram jau liktenis viens. 

Visiem sākums un beigas vienas. 

Reiz mēs visi nebūtībā iesim, 

Bet ko būšu devis es pasaulei šai? 

 

Uz ko tiecamies mēs visi? 

Kur tas novedīs? 

Nevar būt, ka dzīvojam vien paši sev. 

Šīm klāsmēm vakarējām 

Jautājumi velkas līdz. 

Atbilžu nav. 

Mani neizprot neviens. 

*klāsmes - atklāsmes (autora piezīme) 

/Bikšu apogs/ 
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Vientuļnieka bads 

Kad vientuļš cilvēks meklē mīlu 

Tas atrod to uz katra staba 

Tam katra atruna ir gana laba 

Tam neintresē vai tu šodien runāsi vai nē 

Tam galvenais, lai kaut ko apslāpē 

Jo vientuļnieka bads ir gana smags 

Tā paiet vientuļnieka gads 

Skatoties uz katru stabu, meklējot tur kaut 

ko labu 

Kad tas neatrod pat neviena tukša staba 

Tas kāpj tāpat uz krūmiem 

Un nokrīt pats uz savām krūtīm 

Tad atkal sākas vientuļnieka bads 

Vienmuļīgās dienas, vientulīgās maltītes 

un sals 

Bet vientuļniekam tomēr viss ir gana labs, 

Lai rīt pieceltos un meklētu kur ir 

nākamais stabs 

/Autors K/ 

Viendienītes saule 

Mums nav izvēles, 

Dienas kļūst īsākas un laiks - vēsāks. 

Saki ardievas, 

Jo mums drīz jāiziet. 

Dosimies mēs tālu, tālu. 

Ne tur būs Saule, ne tur būs prieks. 

Vien mēs divi un ledājs plašais. 

Nakts būs viena, gara, 

Bet uguns - trausla un mūžīga. 

Roku rokā mēs dosimies pretī cerībai. 

Neskumsti, ja es neatgriezīšos. 

/Elza Miķelsone, 8.4/ 
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Daugavas rāmie ūdeņi 

Kā spogulis tie spīd 

Un saules jauko dāvanu atspoguļo 

It kā kluss ir viss tas kas dziļumā 

Bet dziļi sirdī tie savu dziesmu dzied 

Tādu jauku, mīļu un nezināmu 

Pie sudrabvītola stikla lapām 

Kurās katrs var droši ieskatīties un 

aizmirsties 

Līdz mierā un klusumā katrs jutīs mājas 

/Elza Miķelsone, 8.4/ 

Par šodienu  

Var gaidīt dienu, un var gaidīt nakti 

Bet tā arī neviens nesagaidīs 

Cerēšana būs veltīga, un tiks uzskatīta par 

vāju 

Pretoties nav jēgas, jo dzimtene allaž 

gaidīs 

Sarkanbaltsarkanais mastā plīvos stalti 

Un nenomirs nekad 

/Elza Miķelsone, 8.4/ 

Miglas koks 

Krita upē un izgaisa 

Kā nenovērtēta dvēsele tas izgaisa 

Pie Gaujas upes un tēvzemes dižozola 

Kā zaudēta dzīves gaisma tas jutās 

Vien es un tu rīta rasā viņu ieraudzīsim 

Vēl pēdējo reizi pirms liktenis tiks kropļots 

Un balss tam atņemta - uz mūžu 

/Elza Miķelsone, 8.4/ 

Starp divām tējas tasēm 

Starp 2 tējas tasēm sēžu es 

Nezinot ko lai citu daru 

Galvu caur margām veru 

Un jūrā pirms vētras raugos es 

Viena tase puspilna 

Otra tāda pustukša 

Un nezinu lai kurā es kāpju 

Jo starp 2 tējas tasēm sēžu es 

Un nezinu kur lai ar savu nomāktību liekos 

Jo nu jau pat zvaigznes aizmigušas ir 

Un sasodīts abas jau pustukšas 

Jo es starp 2 tējas tasēm sēžu 

/Elza Miķelsone, 8.4/ 
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Birstošais laiks 

Tas tek, bet nekad neiztek 

Tas iet, bet tomēr paliek uz vietas 

Tas apstājas, bet turpina zvanīt 

Kā iestrēdzis tas netikšķ 

Tik stāv uz vietas un vēro mūs 

No kamīna augšas tas tikšķ 

Bet pašu pulksteni redzēt nevar 

Jo tas putekļos ir sabiris 

Bet tas allaž ziņo pusnaktī 

Ka laika vairs nav daudz 

/Elza Miķelsone, 8.4/ 

 

Lietaina diena 

Gurdi veru acis vaļā un redzu, kā man pretī mirgo zvaigznes. Kamēr zvaigznēs veros es, maigs 

lietutiņš skar vaigu manu. Apkārtnes mudināta es kājās pieceļos un apkārt raugos. 

Liels, sidrabots un tāls manī veras Mēness, zvaigznes laipni mirkšķina un lūdz, lai es spārnos 

savos paceļos un pie viņām uz debesjuma maliņas apsēžos. Aiz manis tumšs un vecs stāv 

mežs, bet pie kājām aug nakts puķes. Es pieliecos un noplūcu vienu, ieelpoju tās pēdējo dvašu, 

pirms austrumu vējš ar mani sāk valsi vest. 

Zem debesjuma plašā, nakts puķu un vecā meža skauta, es ar austrumu vēju valsis vedu. Bet 

maigais lietutiņš klusām mērcē tērpu manu, tāpēc es pamostos pēkšņi. Atkal apkārt raugos es 

un neko citu kā lietu neredzu. Bet, ja jau esmu šeit, tad ļaušos lietum mani aiz rokas ņemt un 

tālāk mūžībā mani vest. 

/Elza Miķelsone, 8.4/ 

*** 
Bija patiesi vēls, un es nespēju iemigt. Nolēmu iziet 

zem klajas debess. Tur mani gaidīja zvaigznes – 

vientuļnieces. Tās šķita pazīstamas, taču svešas. 

Spīdekļi atgādināja pērles. Spožas. Kā no asarām uz 

sāpēm veidotas. Pastiepos uz pirkstgaliem un sniedzos 

pēc tām. Manā plaukstā iegūla tūkstošiem smalku, 

neaizsargātu un ievainojamu pērlīšu. Uzmanīgi nolaidu 

roku zemāk un rūpīgāk palūkojos uz tām. Pērles bija 

tik spožas un vēsas kā aizmirsti nepiepildītie sapņi, kas 

sen apglabāti dziļākajā nostūrī negribēti. Mēs 

domājam, ka tie zuduši, taču tie mirdz. Tie spulgo 

cauri visai zemei un citai matērijai, kur tie iegrūsti. 

Dziļi cilvēka apziņā tie vēl spīd un laistās.  

/Miega pele/ 
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*** 

Karantīnas laikā viss bija ciet. Pirms dažiem mēnešiem nespēju atcerēties, kad pēdējo reizi 

apmeklēju teātri, kino, pasākumu vai pat kafejnīcu.  

Jūnija vidū ar COVID-19 sertifikātu vai negatīvu testu atkal radās iespēja apmeklēt 

pasākumus. Pirms vakcīnas saņemšanas mēs ar ģimeni aizgājām pusdienās uz itāļu restorānu. 

Šo restorānu pirms pandēmijas mēs apmeklējām bieži, tāpēc bija patīkamas atmiņas. Lai 

izbaudītu silto maija pēcpusdienu, sēdējām terasē.  Mēs paēdām un jauki kopā pavadījām 

laiku. Mani vecāki vakcinējās maijā, tāpēc, kad jūnijā arī es vakcinējos ar Pfizer poti, 

aizgājām uz kino.  

Es, mani vecāki un jaunākais brālis bijām skatīties Disney multfilmu. Pirms filmas bija 

jāizpilda veidlapa, kurā jānorāda informācija par sevi un skatāmo filmu, pēc tam jāuzrāda 

derīgs sertifikāts. Maskai bija jābūt uzliktai visu laiku, to varēja noņemt, sēžot zālē. Pirms 

filmas noskatīšanās tagad jāveic garāks process, nekā bija agrāk, bet tas ir nepieciešams 

drošībai, un mani tas neapgrūtina. Filma man patika arī tāpēc, ka tā bija pirmā filma pēc ilgāka 

pārtraukuma, kuru noskatījos kinoteātrī. Gan kopā ar ģimeni, gan ar draugiem pēc tam es 

vairākas reizes biju uz kino, restorāniem un uz vienu teātra izrādi.  

Līdz brīdim, kad nebija pošu pret COVID-19, man pietrūka šī iespēja aiziet uz pasākumiem, 

tāpēc esmu priecīga, ka tagad atkal ir šādas iespējas izklaidei. Bet es zinu, ka vēl ilgi nekas 

nebūs tā, kā bija agrāk, pirms nebija COVID-19, tāpēc es vēlos visu izbaudīt, kamēr ir tāda 

iespēja. 

(Raksts tapis septembra beigās) 

/Patrīcija Andersone, 8.2/ 

Rudens 

Rudens ir sācies ar mācībām un vasaras brīvlaika beigām. 

Tumsa iestājas agrāk, ielu lampās iedegas uguns un izgaismo 

satumsušo vakaru, bet māju logos tiek iedegtas sveču 

liesmas. Ārā sākas viltīgs laiks, vairs nevar zināt, kāds 

tas būs nākamajā dienā, tāpēc no skapjiem tiek vilktas 

ārā biezās drēbes mēteļi un zābaki. Lapas kokiem 

krāsojas dzeltenos un sarkanos toņos, tāpēc daudzi 

steidzas skatīties zelta rudeni.  Tiek lasīti kastaņi un zīles. 

Tikmēr gājputni aizlido uz siltākām valstīm. Uz ielas katrā 

skatlogā var redzēt pa ķirbim. Vakarā tiek iedzerta karstas tējas 

krūze. Omulīgais rudens laiks ir sācies.  

/Patrīcija Andersone, 8.2/ 
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Vai jūs zinājāt, ka…? 

Vai Jūs zinājāt, ka strausam acs ir lielākas par strausa smadzenēm? Es to uzzināju no kāda 

zooloģiskā dārza strādnieka Igaunijā. Vai Jūs zinājāt, ka ķiploku maize ir bijusi kosmosā? To 

es uzzināju no video YouTube. Vai Jūs zinājāt, ka krītoši kokosrieksti nogalina vairāk cilvēku 

nekā haizivis? Vai Jūs zinājāt, ka Voltam Disnejam bija bail no pelēm? Vai jūs zinājāt, ka 

bailes no gariem vārdiem sauc par hippopotomonstroseskuipedaliofobiju? Vai jūs zinājāt, ka ir 

baltas zemenes ar sarkanām sēklām, kas garšo pēc ananāsa?  

Es varētu pastāstīt daudzus, daudzus faktus. Vai tie ir interesanti vai nav, jālemj pašiem, bet 

vai jūs tos kādreiz atcerēsieties? Vai tie jums kādreiz būs nepieciešami? Gan jau ka ne, bet ir 

liela iespēja, ka jūsu atmiņa jau tāpat ir pilna ar nevajadzīgām lietām. 

/Patrīcija Andersone, 8.2/ 

Laiks 

Es nemāku plānot laiku. Es māku izdomāt un 

sarakstīt dienas grafiku, bet nemāku to ievērot, jo 

nav motivācijas, vēlos pabeigt citas lietas vai 

ieplānots par maz laika. Es arī bieži novirzos no 

darba, jo izdarīšu simt citu lietu, pirms līdz 

galam pabeigšu svarīgāko. Dažreiz, šķiet, 

darbus pabeigt man izdodas daudz vēlāk 

kā citiem, bieži nespēju iekļauties 

ieplānotajā laikā.  

Laiks ir ļoti trausls, to pavadot 

nelietderīgi, piemēram, spēlējot datorā 

spēlītes vai skatoties dažādus muļķīgus 

video,  tas aizies nemanot. Bet, ja šīs 

bezjēdzīgās nodarbes rada prieku, kāpēc gan 

tās reizēm nedarīt? 

/Patrīcija Andersone, 8.2/ 

Atmiņas 

Es bieži kavējos atmiņās un aizdomājos:  ja tajā brīdī es pateiktu vai izdarītu ko citu, es šobrīd 

atrastos citur? Vai arī mazas izvēles kaut ko mainītu? Bet to nevarēs nekad mainīt, tad kāpēc 

es tik ilgi aizkavējos pagātnē? Kādēļ es vispār aizkavējos tik daudz pagātnē, savās domās un 

iztēlē? Bet kādēļ tas ir slikti? Dažreiz sanāk aizmirst par tagadni. Tad ir tāda dīvaina sajūta, ka 

apzinos, kur es esmu, kas notiek apkārt un ko es daru. Vai tas tomēr ir slikti? Kādēļ es par visu 

tik daudz domāju? Kāpēc sliktākie scenāriji vienmēr ienāk prātā?  

Cik daudz jautājumu… 

/Patrīcija Andersone, 8.2/ 
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12.3 klases skolēnu ilustrācijas (radītas, iedvesmojoties 

no Virdžīnijas Vulfas romāna “Deloveja kundze”). 



30 |  

 

PUSDIENU STARPBRĪDIS 

Ko klausīties? 

Ko klausīties? Latviešu underground mūziķus! Šogad ļoti daudzas grupas ir 

priecējušas klausītājus ar savu jauno mūziku, tāpēc šajā rakstā es mazliet 

iepazīstināšu ar to.  

Pirmā grupa, kurai iznāca debijas albums, bija Pauls Raimonds ar albumu 

Liekuļi. Pauls Raimonds muzikāli pielīdzināms hardcore punk un smagā metāla 

žanriem. Grupas dalībnieku vidū ir arī Jēkabs Lūsis no 12.5 klases ģitārista lomā.  

Vasarā sekoja grupas Nikotīņi debijas albums Paaudze. Šī grupa pieturas pie 

90-to gadu alt-roka un hārdroka žanriem un stiliem. Līdzīgi kā grupā Pauls 

Raimonds , Nikotīņu sastāvā spēlē esošie Āgenskalna Valsts ģimnāzijas skolnieki, kā 

arī bijušie – Artūrs Valdmanis un Rihards Straume, kuri kopā ar mani 2019. gadā 

beidza 9.3 klasi.  

Kaut kas nedzirdēts ir Grēcīgo Partizānu debijas albums Noziegums un Gods. 

Latvijā nav īsti neviena folk-punk izpildītāja, tāpēc Grēcīgie Partizāni ir līderi šajā 

žanrā. Arī Grēcīgajos Partizānos spēlē iepriekš minētās 9.3 klases skolnieks – Arno 

Titovs.  

Nedaudz pop-īgāks ir grupas Dzīves Etīdes debijas singls Par Tiem Pilsoņiem. 

Dzīves Etīdes sastāvā muzicē vairāki Āgenskalna Valsts ģimnāzijas bijušie skolēni – Roberts 

Mikus Zitmanis, Kārlis Mūrnieks, Francis Karpenskis. Šīs visas grupas tikai sāk savu ceļu uz slavu, taču 

apsolu, ka nenožēlosiet, ja paklausīsieties! 

 

https://open.spotify.com/album/52kxfNCNqO5a

NCI0wacONf?si=cZXjgNI3QaSr8foVQHlQfA 

(Pauls Raimonds debijas albums)  

https://open.spotify.com/album/0e4fPIiNxWsK2

pELkdZc54?si=sfYGzcUsTqOl9Kz4xYAf6w 

(Nikotīņi debijas albums) 

https://open.spotify.com/album/2vYyvHSLknx9

h4PHxorlaU?si=dXI-GaRUTeyMpwkF2P-hpw 

(Grēcīgie Partizāni debijas albums) 

https://open.spotify.com/track/1xFnYDh6WMG1

OYAheZSHCE?si=21ccf30bed904a46 

(Dzīves Etīde debijas singls) 

/Apskatu par mūzikas grupām sagatavoja Emīls Strubergs, 12.1/ 

 

 

 

 

https://open.spotify.com/album/52kxfNCNqO5aNCI0wacONf?si=cZXjgNI3QaSr8foVQHlQfA
https://open.spotify.com/album/52kxfNCNqO5aNCI0wacONf?si=cZXjgNI3QaSr8foVQHlQfA
https://open.spotify.com/album/0e4fPIiNxWsK2pELkdZc54?si=sfYGzcUsTqOl9Kz4xYAf6w
https://open.spotify.com/album/0e4fPIiNxWsK2pELkdZc54?si=sfYGzcUsTqOl9Kz4xYAf6w
https://open.spotify.com/album/2vYyvHSLknx9h4PHxorlaU?si=dXI-GaRUTeyMpwkF2P-hpw
https://open.spotify.com/album/2vYyvHSLknx9h4PHxorlaU?si=dXI-GaRUTeyMpwkF2P-hpw
https://open.spotify.com/track/1xFnYDh6WMG1OYAheZSHCE?si=21ccf30bed904a46
https://open.spotify.com/track/1xFnYDh6WMG1OYAheZSHCE?si=21ccf30bed904a46
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Sirds tosterī 

Šī gada 27. oktobrī dzejniekam Aleksandram Čakam svinēsim 120 gadu jubileju un 

tādēļ aicinām noskatīties 11.5 klases skolēnu izveidotu filmu “Sirds tosterī” YouTube 

kanālā austra vai ej uz https://www.youtube.com/watch?v=QdyIbqrnagY.  

 

 

Konkurss “L’avīze 

cilvēka sejā” 

Aicinām iesūtīt uz L’avīzes e-pastu 

(laviziteavizite@gmail.com) savu versiju 

jaunajam avīzītes logo!  

Tematika: cilvēka seja.  

Logo jābūt cilvēka sejai tā, lai tā 

attēlotu Āgenskalna valsts iedīvotāju 

nostāju, vēlmes un sapņus. Vēlams 

vecāka gadu gājuma cilvēka seju, lai 

parādītu ideju – nobrieduma pakāpi. 

Darba iesūtīšanas termiņš: 2022. gada 

19. novembris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pievienojies avīzei un tiec 

sadzirdēts! 

Iesūti savu rakstu, ilustrāciju, fotogrāfiju 

vai viedokli uz L’avīzes e-pastu 

(laviziteavizite@gmail.com) vai skolotājai 

Dagnijai Ivanovskai e-klasē vai gaidi ziņu 

par tuvākajām avīzes sanāksmēm! 

https://www.youtube.com/watch?v=QdyIbqrnagY
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