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RĪGAS ĢIMNĀZIJAS 

LAIKI 

Redaktore, 

KATE DREIBLATHENA, 12.E 

 Ir pienācis maijs, skolas beigas jau tepat, aiz stūra. Ir pagājis vēl viens gads –                

piedzīvojumi, nepabeigti darbi, neuzrakstīti kontroldarbi. Tā kā līdz skolas beigām palikušas 

vien pāris nedēļas, jāsteidz izlabot atzīmes un apmeklēt vēl pēdējās sporta stundas.  

 Mūsu skolā mācās nedaudz virs 1000 skolēniem, nedrīkstētu nepieminēt to, ka ap 350 

skolēniem mācību gads nebeigsies ar 31. maiju. 9. Klasēm priekšā ir viņu eksāmenu laiks,   

iestājeksāmeni - viens no pirmajiem viņu dzīves pārbaudījumiem. Jau septembrī viņi sāks     

mācības jaunā klasē, iespējams, ar jaunu skolotāju un jauniem sapņiem par vidusskolu. Bet    

nedaudz virs 210 skolēniem sapnis par  vidusskolu jau teju būs izsapņots. Jau pavisam drīz    

mūsu skolas 12. klases aizvadīs savu pēdējo zvanu (neaizmirstiet apsveikt savus draugus),    

sāksies eksāmenu laiks, kas dažiem beigsies tikai jūnija beigās.  

 Kad līdz mācību beigām ir palikušas vien nedaudz vairāk kā 2 nedēļas, jāaizdomājas par 

lietām, kas neizdarītas, kas izdarītas. Kontroldarbi, kurus neuzrakstīja, stundas, kuras           

neapmeklēja.  Mūsu skolas divpadsmitie -  novēlu jums veiksmi, izturību un degsmi sasniegt 

savus   mērķus. Vēl šajās pāris nedēļās izdarīt ko tādu, kas liktu nākotnē atskatīties un teikt – 

„Jā, mani vidusskolas laiki bija labi.” .  

 Bet pārējiem mūsu skolas skolēniem     

novēlu pacensties un sagaidīt vasaru atplestām 

rokām. Vasarā uzkrāt spēkus, lai jau septembrī 

sāktu mācības ar jaunu sparu.  

 Tā kā šis, kā skolas avīzes redaktorei, 

man ir pēdējais numurs, vēlos pateikt paldies 

visiem tiem, kas iesaistījās un palīdzēja       

atdzimt mūsu skolas avīzei. Bet nākamgad ir 

jauns gads. Ja vēlies iesaistīties skolas avīzē ja 

ne šogad, tad nākamgad, droši vari apmeklēt 

skolas avīzes noslēguma sēdi šī gada 10. maijā 

pēc 8. stundas. 

SVEIKS PIRMĢIMNĀZNIEK! 
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Meitene ar pilnu gal-

vu idejām,  

     mīl kultūru, māk-

slu un dzīvi.       

          /Anna Poriete/ 

NEPADODAS.. Vis-

maz cenšas nepado-

ties :D 

/Kate Dreiblathena/ 

Pozitīva, radoša  

personība (:   

             /Dita Kārkliņa/ 

            Fotogrāfija rokās,  

         mūzika sirdī un  

       domas gaisā. 

/Terēze Veinberga/ 

RĪGAS ĢIMNĀZIJAS 

LAIKI 

Skrienu, lecu,  
peldu - 
dzīvoju! 
/Andris 

Vasiļevskis/  

/Monta Briede/ 

Pozitīvs cilvēks  

ar lielām  

idejām un mērķiem.  

/Evija Taurene/  

/Rasa Kiršteina/ 

 Es vienmēr  

  cenšos  

   smaidīt!   

    /Luīze Lazdāne/ 

Atraktīvs, erudīts  

perfekcionists ar 

smagu raksturu. 

Bieži aizguļos.  

/Klāvs Galenieks/  
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Kādā siltā un saulainā otrdienas pēcpusdienā mēs devāmies uz mazo 

un zelta, sudraba krāsas kausiem pilno sporta zāles kabinetu intervēt 

sporta skolotāju Armandu Plūmi!  

SKOLOTĀJI 

Armands Plūme 

Vai jau kopš bērnības jūsu dzīve ir saistīta ar sportu? 
Daļēji. Man tēvs arī strādāja par sporta skolotāju, es trenējos volejbolā. Tad sāku strādāt pats par treneri, pēc tam strā-

dāju skolā... Tā nu ar sportu esmu, kā saka, sapinies.  

Kā izlēmāt kļūt tieši par sporta skolotāju? 
Par sporta skolotāju principā kļuvu nejauši. Sāku strādāt kā volejbola treneris Rīgas Volejbola skolā, kur nostrādāju 13 

gadus. Kā parasti – treniņi ir vakaros, tāpēc sāku strādāt vairākās skolās. Viena no tām bija Ziemeļvalstu ģimnāzija, kur 

arī vadīju treniņus, vajadzēja sporta skolotāju, un es piekritu. Kāpēc gan ne? Ziemeļvalstu ģimnāzijā nostrādāju           

aptuveni 7 gadus. Šeit, 1. ģimnāzijā, būs nostrādāti jau gandrīz 10 gadi. 

Kas jums visvairāk patīk jūsu darbā? 
Darbs ar bērniem. Tas, ka var kaut kur palīdzēt, kaut ko            

iemācīt. Protams, ir jau arī tādi sliņķi, kas neko negrib darīt – 

tad ir   bēdīgi noskatīties. Bet es kā skolotājs varu palīdzēt, kaut 

ko dot, parādīt bērniem. It kā sporta stundu skaits ir mazs, to-

mēr salīdzinoši varu redzēt izaugsmi, piemēram,                   

volejbolā. 

Kā jūsu dzīve saistīta ar sportu ārpus skolas? 
Tagad – kā līdzjutējs. Ar aktīvo sportu šobrīd nenodarbojos,   

vienīgi braucu dažādos pārgājienos. Un savi bērni jau arī       

jāpadzenā.  

Pastāstiet par kādu interesantu notikumu no 

jūsu skolas laikiem/bērnības? 
Nevaru nemaz tā iedomāties uzreiz. Vienīgais, tas gan nebūtu 

skolas, bet gan volejbola treniņu laikā, kuri notika                    

3. vidusskolā. Mums treniņi beidzās salīdzinoši vēlu – ap           

desmitiem, citreiz pus desmitiem, un mājās pārrados vēlu.. Tajā 

laikā mans treneris bija šīs skolas tagadējais sporta skolotājs 

Lūsis. Ja nemaldos, tā bija piektdiena. Pēc treniņiem gājām   

dušās, bet pēc tam bija   iespēja iet uz baseinu. Tā nu mēs tur 

dzīvojām līdz beigās iznāca tā, ka treniņš ieilga nevis līdz         

desmitiem, bet līdz pat pusnaktij. Tas tāds kuriozs.. bet vairāk 

nevaru iedomāties. Bērnībā, protams, dažādas palaidnības      

strādātas – ir ar kaķeni šauts pa lampām un vēl citas                         

nebēdnības.  

Kādi ir jūsu vaļasprieki un aizraušanās?  
Makšķerēšana – gan ziemā, gan vasarā. Bet, protams,              

interesējos arī par sportu, sekoju līdzi aktivitātēm. 

RĪGAS ĢIMNĀZIJAS 

LAIKI 

DITA KĀRLIĽA un  ELZA DĀVĪDA, 11.E 
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Skolnieka             

viedoklis: 
Viens no manas dzīves 

v i s s u p e r ī g ā k a j i e m    

braucieniem, kurā gūta 

neaizmirstama pieredze. Ļoti patika daudzās, 

izglītojošās apskates vietas, un brīvais laiks. 

Bija jauki iepazīt skolotājus pavisam citā 

gaismā un, ne skolas atmosfērā. Cena bija 

salīdzinoši maza un apartamenti godam.       

Iesaku visiem braukt un braukšu pati arī! 

/MARTA OZOLA/ 

Inese Pliene 

CEĻOJUMI RĪGAS ĢIMNĀZIJAS 

LAIKI 

Kā jau jūs zināt, skolā tiek rīkoti visdažādākie braucienu uz              

visdažādākajām vietām. Viena no skolotājām, kas organizē šos 

braucienus ir  skolotāja Inese Pliene. Šajā numurā uzzināsim      

nedaudz vairāk par šiem ceļojumiem. 

Uz kurieni bija Jūsu pirmā ekskursija ar skolu?  

Pirmais brauciens ar skolu bija 2006. gadā uz         

Horvātiju.  

Kā ideja bija sākt veidot šādus braucienus Rīgas 

Valsts 1. ģimnāzijā? 

Sākumā mani līdzi paaicināja skolotāja 

Mazmača, bet šogad, rudens ekskursija 

uz Horvātiju. bija mana spontānā ideja. 

Dzīvē varu teikt, ka tās labākās idejas 

rodas ļoti spontāni, nevis ilgi plānojot. 

Pēc tā arī  vados un dažreiz pati kaut kur 

negaidīti aizbraucu uz pāris dieniņām. 

Kā izdevās Jūsu pirmais brauciens?  

Brauciens izdevās godam. Skolēni        

uzvedās ļoti pieņemami. Un arī gide teica, ka mums 

ir paveicies nokomplektēt ļoti foršu grupu. Tāpēc arī 

piekritu un gribēju braukt nākamajos   braucienos.  

Kura un kāpēc ir bijusi visjaukākā Jūsu              

ekskursija?  

Pats jaukākais brauciens bija 2005. gadā saņemtā 

dāvana, ekskursija uz Šveici, uz Lagūnas ezeru. Tas 

man vienmēr paliks atmiņā kā ļoti skaists ceļojums.  

Ekskursijās bieži gadās, kas neparedzēts. Kas 

smieklīgs ir atgadījies braucienos ar mūsu skolu? 

Ne gluži smieklīgs, bet negaidīts atgadījums notika     

pirmajā braucienā uz Horvātiju. Braucot prom no      

viesnīcas , visi jau bija sakāpuši autobusā, bet mums 

trūka viens zēns. Skrējām un viņu meklējām, bet 

izrādījās, ka viņš vēl saldi guļ.  

Ko jaunu esat uzzinājusi par mūsu skolas         

skolēniem?  

Oi! Visi braucieni ir bijuši jauki, bet svarīgi ir kādi 

cilvēki piesakās braucienam. Un, ja brauc mazākās 

klases (7.klases)  ir labi, ja brauc arī lielāki bērni, jo 

tad mazākie ņem piemēru un uzvedas solīdāk,      

piezemētāk.  

 

 “Dzīvē tās labākās idejas 

rodas ļoti spontāni, nevis 

ilgi plānojot.” 

Vai Jūs turpināsiet rīkot šādas ekskursijas?  

Man pašlaik ir ļoti laba sadarbība ar skolotāju             

Mazmaču un es ceru, ka tā tas arī turpināsies. Bet var 

jau būt, ka kādu dienu arī pati uzņemšos rīkot šādus 

braucienus.   

Šie braucieni ir tiešām laba iespēja         

iepazīt visus tuvāk. Ieraudzīt citā         

gaismā. Tas mūs iedvesmoja un mēs   

piekritām braukt nākamajā rudens         

brīvlaikā uz Parīzi. Pievienojies arī tu!  

MONTA BRIEDE un RASA KIRŠTEINA, 9.D 
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Ko mācīties tālāk? 

LUĪZE LAZDĀNE, 11. C 

INTERVIJA RĪGAS ĢIMNĀZIJAS 

LAIKI 

Ar ko cilvēkiem parasti asociējas 1.ģimnāzija? Jā, pareizi - matemātiku. 

Bet padomājiet vēl   nedaudz tālāk... Nākamais par ko iedomājamies ir    

fizika. Šoreiz intervija būs ar kādu, kuram   fizika ir tuvu sirdij. Intervija 

ar 12.A klases   skolnieku Artūru Bunduli. Viľš man nedaudz pastāstīja par 

pagātni, tagadni, un, protams, arī savu nākotni. 

Drīz jau būs pēdējais zvans un vēl nedaudz vēlāk—

izlaidums. Absolventi tad pārdomā labos un nu jau arī aiz-

vadītos  ģimnāzijas laikus. Kuras ir tavas spilgtākās        

atmiľas?  
Droši vien ar klasesbiedriem pavadītais laiks. Manā skatījumā tas ir 

svarīgākais skolas laiks. 

Nav žēl pamest ģimnāziju? 
Nedaudz jau ir, bet tas tikai tādēļ, ka klasesbiedrus vairs neredzēšu 

tik bieži. Daudzi aizbrauks prom un tos jau vispār vairs nesatikšu. 

Kādi tad ir plāni tuvākajai nākotnei? Kur sāksi mācības 

septembrī?  
Pašlaik esmu nolēmis turpināt savas mācības fizmatu fakultātē, lai 

tālāk apgūtu fiziku, bet pēc tam jau laiks rādīs. 

Kāpēc izdarīji tieši šādu izvēli?  
Man interesē tas kāpēc dabā viss notiekas tā, kā tas notiekas. Ar   

fizikas palīdzību var izzināt lielu daļu dabas procesu, kā arī to no kā 

tad viss pasaulē sastāv. Es labprāt mācītos tikai fiziku. Tas arī ir   

Vārds— ARTŪRS BUNDULIS 

Iesauka— ČŪBIJS 

Klase—12.A 

Izvēlētā profesija—FIZIKA 

Ar ko tu visvairāk lepojies šo gadu laikā? Kādi tavi  

sasniegumi tevi visvairāk priecē?  
Tā grūti pateikt. Gan ar to, ka ir sasniegti diezgan labi rezultāti    

olimpiādēs, gan ar to, ka ir izdevies izveidot grupu. 

Ko tu vēlētos sasniegt nākotnē?  
Pašlaik mans mērķis ir pabeigt skolu un iestāties universitātē. Par  

citām lietām vēl pāragri spriest. Ir plāni par savu biznesu, bet tagad 

grūti spriest vai izdosies. 

Vai ir kas tāds, ko tu vēlētos vēl paspēt izdarīt šajā mazajā 

laika posmā, kas tev ir atlicis šajā skolā?  
Nekas tāds, kas būtu jāpaspēj izdarīt līdz skolas beigām nav. 

Varbūt ir kāds novēlējums mūsu lasītājiem gan pamatskolā, 

gan vidusskolā? 
Manuprāt, skolas laikā ir tikai divas svarīgas lietas. Pirmais ir tas, lai 

cilvēks izdomātu to, kas viņam patīk un ko viņš vēlas tālāk darīt.   

Otrkārt vajag kārtīgi iztusēties ar draugiem. To arī novēlu. 

Paldies Artūram par atrasto laiku intervijai, un, 

cerams, ka viľam izdosies sasniegt savus mērķus! 



7 

DEBATES 

Debatēt ir forši! 

Vai zināji, ka mūsu skolā jau izsenis ir debašu pulciľš? Tas ir lielisks veids kā 

iemācīties pamatoti izteikt savu viedokli un aizstāvēt to. Vislabākais šo            

iemaľu treniľš ir nacionālajos debašu turnīros, kur sacenšas komandas no 

visas Latvijas, lai noskaidrotu kuras skolas pārstāvji spēj sevi aizstāvēt un ir 

sagatavojušās vislabāk. Šāds turnīrs notika šā gada 9. aprīlī, un no mūsu         

skolas tajā piedalījās 6 komandas. Pašam turnīram arī bija liela dalībnieku 

atsaucība – startēja 35 latviski un 15 angliski debatējošās komandas. 

 Pēdējā laikā nacionālie turnīri notiek Iecavā, un šī reize nebija izņēmums. Tas nozīmē, ka mums –     

rīdziniekiem, jāpaspēj uz autobusu, kas nav visvieglāk     

izpildāmais uzdevums. Kā parasti, arī šoreiz bija                 

aizgulējušies cilvēki, bet visi tāpat galapunktā nonācām 

pirms pašu debašu sākuma. 

 Turnīram ir sava dienas kārtība – visi atbraucēji ir        

laipni gaidīti ieturēt brokastis, pēc tam notiek turnīra         

atklāšana ar dažiem skolēnu priekšnesumiem, un tad jau 

tiek izziņots, kuras komandas sacentīsies, kuri tiesneši     

tiesās. Visi izklīst pa ierādītajām telpām, un pati debatēšana 

var  sākties.  

 Turnīrā katra komanda debatē   vismaz trīs reizes – ar 

trīs dažādām komandām. Kamēr debatētāji ietur pusdienas, 

tiek saskaitīti dalībnieku iegūtie punkti, uzvaru un           

zaudējumu skaits, un tiek izvirzītas četras labākās                 

komandas – pusfinālisti. Kopā notiek četri pusfināli – divi 

latviski un divi angliski debatējošajiem. Tie, kam nav     

paveicies un pusfinālos nav iekļuvuši, ir iespēja tos vērot un mācīties no labākajiem. Pusfinālu uzvarētāji,  

protams, tiekas finālos, kur arī izšķir labākos debatētājus valstī. 

 Šoreiz ļoti veiksmīgi startēja divas mūsu skolas angliski    

debatējošās komandas – gan Kristapa Liepiľa, Agra Jomerta, 

Helgas Gūtmanes, gan Ilzes Zaueres, Toma Vītola un Nika 

Bērziľa komandas iekļuva pusfinālos. Apsveicam! 

 Šajā turnīrā kā labākā latviski debatējošā komanda tika  

atzīta komanda no Jaunpiebalgas, angliski – komanda no        

Liepājas. Bet nākamgad atkal būs citas tēmas par ko debatēt, citi 

debatētāji un jaunas iespējas parādīt sevi kā labāko! 

ANNA PORIETE, 11.E 

RĪGAS ĢIMNĀZIJAS 

LAIKI 
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RĪGAS ĢIMNĀZIJAS 

LAIKI 
MŪZIKA 

Šoreiz intervija ar skolā jau zināmās grupas ―Last Train‖ bundzenieku       

Edgaru Butānovu. Uzzināsim, kur meklējami grupas pirmsākumi, kā radies 

tās nosaukums un daudz ko citu interesantu par ―Last Train‖. 

Vienā teikumā raksturo Last Train. 
Mēs spēlējam gan sev, gan citiem, gan lai ārdītos, gan 

lai baudītu.  
Vai Last Train kopā ir savedusi tieši RV1.ģ ?  
Jā! Es, Kārlītis un Čūbijs jau mācamies kopā šajā 

skolā kopš septītās klases, te arī radās doma par     

grupas veidošanu. Atlika tikai iemācīties spēlēt savus 

instrumentus, atrast basistu (tas gan aizņēma ilgāku 

laiku), un varējām sākt mēģināt sacerēt savas         

dziesmas. 

Pastāsti par grupas pirmsākumiem. 
Grupas pirmsākumi meklējami tālajā 2009. gada 

pavasarī, kad mēs trīs pirmoreiz sanācām mēģinājuma 

telpā un mēģinājām kaut ko nospēlēt. Ideja par grupu 

radās jau nedaudz agrāk - Čūbijs mācījās spēlēt ģitāru, 

es kādreiz biju sēdējis bungas  un Kārlītim tika      

uzdāvināta viņa pirmā akustiskā ģitāra (godīgi sakot - 

drausmīga pagale), tāpēc vispirms nedaudz             

mācījāmies spēlēt. Pirmie mēginājumi bija briesmīgi 

(kuram gan tā nav pašā sākumā), bet ar laiku          

iemācījāmies saspēlēties un sākām 

domāt savas dziesmas. Mums nebija 

arī vokālista, tāpēc pieaicinājām mūsu 

klasesbiedru, taču pēc laika Čūbijs 

pārņēma viņa pienākumus. Tā nu mēs 

spēlējām veselu gadu, līdz atradām 

basģitāristi, kura vēlējās ar mums  

spēlēt, un sākām straujāk attīstīties. 

Vēlāk gan sanāca nesaskaņas, un kādu 

laiku atkal spēlējām trijatā. Bija arī 

koncerti zem nosaukuma "Čūbijs un 

apātiskie zuši", taču tas nebija        

ilglaicīgi. Šī gada sākumā mēs 

atradām basģitāristu Māri, un arī    

šobrīd laimīgi šajā sastāvā spēlējam.  

 

―Čūbijs un apātiskie zuši‖ ir ļoti interesants        

nosaukums. Kāpēc nepalikāt pie tā un kā radās 

Last Train?  
Atceros kā savulaik 11. klasē Kārlītis ar Čūbiju bastoja  

ekonomikas stundas pie skolotāja Straupmaņa un gāja uz 

Andrejsalu domāt grupai nosaukumu, jo tuvojās pirmais 

koncerts. Abi, sēžot uz kādas mājas jumta, vēroja garāme-

jošos vilcienus un to izdomāja - Last Train. "Čūbijs un apā-

tiskie zuši" bija vairāk kā “sideproject” - mēs izdomājām 

nedaudz paākstīties un paspēlēt panku paralēli visam    

pārējam, beigās sanāca diezgan jautri un tas viss ievilkās, 

taču mēs tā pat palikām pie mūsu iemīļotā roka.  
Un kā ir ar koncertiem?  
Koncerti bija un būs! Pirmais koncerts bija pērn Pirmajā 

Platē #6, kas, mūsuprāt, bija diezgan liela izgāšanās, taču 

pēc tam esam spēlējuši bārā “Joypub”, “Corsairs Rock”, 

“Rock'n Rigā” un vairākas reizes klubā “Depo”, kur arī 

mums visvairāk ir paticis spēlēt un kur mūs nedaudz pat 

atzīst. Jaunajā sastāvā vēl nav bijuši daudz koncertu, bet 

apsolām to mainīt!  
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RĪGAS ĢIMNĀZIJAS 

LAIKI 
MŪZIKA 

Mūzika jums ir kā vaļasprieks, vai 

tomēr ir kādi grandiozāki plāni? 
Mūsu plāni nav diez ko grandiozi, taču 

mūsu galvenais plāns ir, spēlējot to, kas 

mums patīk, kļūt zināmākiem Latvijas 

roka pagrīdē. Grupas nākotne pēc          

v a s a r a s  i r  m i g l ā  t ī t a ,  j o                               

Kārlītim, visticamāk, būs iespēja studēt 

arhitektūru Anglijā, un mēs nezinām, vai 

viņš mūs pametīs vai nē. Mēs ar Čūbiju un 

Māri turpināsim muzicēt kopā. 

Tu minēji, ka sākumā paši                  

mēģinājāt kaut ko spēlēt, bet vai esat 

mācījušies arī pie skolotājiem?  
Mēs visi vismaz gadu esam gājuši pie 

p r i v ā t s k o l o t ā j i e m ,  a p g u v u š i 

muzicēšanas pamatus, tehniku un    

sākuši paši domāt ko un kā spēlē. Kaut 

gan varu apgalvot, ka ļoti daudz mūsu prasmēs ir devusi džemošana (improvizācija visiem kopā) - tas 

palīdz attīstīt muzikālo domāšanu un arī dažādību spēles stilā. 

Vai jums ir kāds kopīgs grupas sapnis?  
Mums nav īsti tāds viens sapnis, kuru mēs vēlētos piepildīt, taču mums noteikti gribētos kādu vasaru spēlēt vairākos 

Latvijas mūzikas festivālos (šogad gan mums sanāca nokavēt visas pieteikšanās) un varbūt arī doties nelielās kon-

certtūrēs uz tuvējām kaimiņvalstīm.  

Varbūt tu atceries kādu kuriozu 

vai interesantu agadījumu, ko 

jūs kopā esat piedzīvojuši un 

kuru tu vēlētos pastāstīt          

lasītājiem?  
 Nezinu, vai tas īsti būtu kuriozs, taču 

atceros koncertu, kad spēlējām tajā 

briesmīgajā Corsairs Rock cafe un 

skaņotājs sāka spēlēties ar krāsainām 

gaismiņām un dūmiem - rezultātā 

Čūbija matos atstarojās visas        

varavīksnes krāsas, es pie bungām 

gandrīz nosmaku un mūsu grupu 

praktiski dūmos nevarēja saredzēt. 

Skarbi. 

Kur tiem, kuri jūs vēl nezin, ir 

iespēja dzirdēt Last Train?  
http://www.draugiem.lv/lasttrain , lai jau kāds arī mūsu dzies-

mas paklausās  
 

Liels paldies par interviju. Lai jums    

izdevusies un koncertiem bagāta vasara. 

TERĒZE VEINBERGA, 11. E 

http://www.draugiem.lv/lasttrain
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RĪGAS ĢIMNĀZIJAS 

LAIKI 
IZGLĪTĪBA 

LUĪZE LAZDĀNE, 11.C 

Iepriekšējos divos numuros apskatījām izglītības iespējas gan Eiropā 

(ieskatījāmies Vācijā), mūsu mīļajā Latvijā un šoreiz, kā solīts,       

apskatīsim arī zemi pāri okeānam jeb Amerikas Savienotās Valstis. 

Ņemot vērā to, ka Rīgas Valsts 1.ģimnāzija ir labākā skola Latvijā, 

tad apkopoju arī sarakstu ar labākajām universitātēm- taču ASV.  

 Jautājums- kāpēc vajadzētu studēt tieši ASV?    

Tāpēc, ka studijas nodrošina kvalitāti un izvēles            

iespējas. Amerikas koledžas un universitātes ir zināmas 

visā pasaulē pēc savas kvalitātes un to nodrošina          

akreditācijas sistēmas. Universitātes principā nemaina 

savas labās pozīcijas universitāšu rangos jau ilgus     

gadus. 

 Ir liela izvēle, sākot no tādiem kritērijiem kā - ko 

tu  vēlētos mācīties, beidzot ar iestāšanās noteikumiem. 

Universitātēs mācās un studē jaunieši no visas pasaules, 

kas nodrošina dažādību. Koledžas ir arī ieinteresētas 

izpalīdzēt saviem nākošajiem studentiem un atbalsta 

viņus finansiālajā jomā. Izklausās daudzsološi, bet kā 

tālāk rīkoties? Jārīkojas pašam un pavisam noteikti       

nevajadzētu kautrēties. Ja nepieciešama palīdzība vai 

informācija, tad droši iesaku rakstīt universitātēm uz     

e-pastu un jautāt visu, kas interesē. Parasti skolu mājas 

lapās norādītas  speciālas e-pasta adreses internacionāla-

jiem skolēniem, kur var sūtīt savus jautājumus. 

 Datumi un noteikumi, lai iestātos universitātē 

ASV katrā ir pavisam atšķirīgi, tāpēc ar to sīkāk          

iepazīstieties sevis interesējošās skolas interneta lapā. 

Taču tiek pieminēts, ka visur ir nepieciešams SAT tests  

1. Harvard University 

2. Stanford University 

3. 
Massachusetts Institute of 

Technology 

4. University of California, Berkeley 

5. California Institute of Technology 

6. Princeton University 

7. Yale University 

8. University of Chicago 

9. Columbia University 

10. University of California, San Diego 

11. Cornell University 

12. University of California, Los Angeles 

13. University of Washington, Seattle 

14. University of Wisconsin, Madison 

un arī IELTS (vai TOEFL) tests, kas parādītu, ka esi spējīgs angļu 

valodas jomā un ka esi   pietiekami zinošs, lai mācītos kopā ar    

amerikāņiem. Esmu pārliecināta, ka tiem ģimnāzistiem, kuri              

vēlēsies tālāk studēt Amerikā tas arī lieliski izdosies. 

Kas jūs sagaida izglītības jomā nākamajā numurā? 

Šoreiz lūgšu jums izteikt savus ieteikumus. Kas jūs 

interesē par izglītību? Ko vēlētos uzzināt tuvāk? Kā 

palīdzēt? Sūtiet savus ieteikumus uz avīzes e-pastu 

rv1g.avize@gmail.com. 

http://www.mit.edu/
http://www.mit.edu/
http://www.berkeley.edu/
http://www.caltech.edu/
http://www.princeton.edu/
http://www.yale.edu/
http://www.uchicago.edu/
http://www.columbia.edu/
http://www.ucsd.edu/
http://www.cornell.edu/
http://www.ucla.edu/
http://www.washington.edu/
http://www.wisc.edu/
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RĪGAS ĢIMNĀZIJAS 

LAIKI 
SPORTS 

ANDRIS VASIĻEVSKIS, 12.A 

 

 

Ir pienācis pavasaris. Lielajiem faniem tas ir   

hokeja laiks, bet īstiem florbola draugiem tas ir 

pats interesantākais laiks, jo notiek starp skolu 

florbola turnīrs. Šogad, kā jau visus gadus,       

mūsējie tika pārstāvēti gan   vidusskolas, gan arī 

pamatskolas turnīrā. Vecākie ieguva godpilno 

trešo vietu centra rajonā (Apsveicam!), bet     

mazākie spējā tikt līdz finālam, kur smagā cīņā 

tomēr piekāpās Zālīšiem (Apsveicam!). 

 

 

 

Turpinās vidusskolēnu futbola čempionāts. Turnīrs sākās ar trim  

apakšgrupām ,bet turnīra gaitā izveidojās 

vēl viena grupa. Lai arī skolas sporta   

zāle ir par šauru  grandiozām piespēlēm, 

negaidītiem izklupieniem, tomēr skolēni 

pamanās iesist vairāk kā divus, trīs     

vārtus. Skatītājiem    īpaši daudz vietas 

nav, taču izdomas viņiem netrūkst un par savējiem jūt līdzi pat skatoties 

caur otrā stāva logiem. Daži skolotāji vien nosmej par to, bet ko darīt, ja 

grib fanot? 

 

 

 

Drīzumā jau arī skolas basketbola turnīrs          

vidusskolēniem, kā arī kaut kas vēl nebijis.    

Mērķē labi un met mērķi? Buļļacs nav vairs par 

augstu? Tad šautriņu mešana ir domāta tev!        

Sīkākai informācijai sekojiet līdzi paziņojumiem 

skolā. 
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NEFORMĀLĀ IZGLĪTĪBA RĪGAS ĢIMNĀZIJAS 

LAIKI 

Brīvprātīgais darbs – algas vietā pieredze 

Darbs? Un brīvprātīgs? Tātad- nemaksā? Tad kāda jēga!? Lai es tērētu    
savu laiku? Nē, paldies. Kurš vispār to dara?! Šāda vai līdzīga asociāciju  virkne 
visbiežāk izskrien cauri gandrīz katra prātam pāris sekunžu laikā, pirmo reizi 

dzirdot vārdu savienojumu „brīvprātīgais darbs”. Jā, tas nozīmē bezpeļņas   
darbu, taču pieredze un emocijas, ko gūsti kā brīvprātīgais, ir   neatsveramas 
visas turpmākās dzīves garumā. Lai parādītu brīvprātīgā   darba nozīmi un 

sniegtās iespējas, veicinātu aktīvu pilsoniskumu un dalītos ar pieredzi un labo 
praksi visas Eiropas mērogā, Eiropas Savienība 2011.gadu ir pasludinājusi par 

Brīvprātīgā darba gadu. Kas tas ir, ko tas ēd un kāpēc vajadzīgs? 

Pasaulē brīvprātīgā darba tradīcijas             
aizsāktas ASV un Nīderlande jau pirms        
vairāk kā 100 gadiem, Latvijā - tikai 
1989.gadā, kas arī varētu būt viens no            
iemesliem, kādēļ Latvijā brīvprātīgā darba 
aktivitātēs iesaistījušies tikai 12% jauniešu, 
kas ir viens no zemākajiem rādītājiem ES               
dalībvalstu vidū. Vēl viens iemesls -                   
informācijas trūkums. Lai arī interneta vide ir 
pārpildīta ar visdažādāko informāciju par   
iespējām piedalīties projektos, brīvprātīgi   
palīdzēt vietējā dzīvnieku patversmē vai         
bērnu namā, vai pat doties uz  Spāniju,         
Franciju, Vāciju vai jebkuru citu Eiropas valsti 
ar programmu „Eiropas brīvprātīgo darbs”, 
lai darīto to, kas pašam tuvs un interesē, 
jaunieši bieži vien šīs iespējas neizmanto. 

Viena no pozitīvajām brīvprātīgā darba    
raksturojošām iezīmēm ir tas, ka jebkuram          
darboties gribētājam tiek dota iespēja             
izvēlēties ko tādu, kas pašam patīk vislabāk, 
tajā pašā laikā izdarot ko labu arī apkārtējai 
videi un  sabiedrībai.  Brīvprātīgā darba         
projektu tēmas ir ļoti dažādas – vide, māksla, 
kultūra, piederība Eiropai, jaunatnes politika,         
narkotiku apkarošana, veselības aprūpe,      
brīvā laika aktivitātes, sports, mediji,                 
komunikācijas u.c.   

Arī darbības ilgums nav noteikt - 
tās varbūt pāris stundas mēnesī, trīs    
dienas nedēļā, pus gads vai varbūt     
vesels gads vadot kādu projektu citā 
valstī - viss atkarīgs no  paša iespējām, 
ambīcijām un vēlēšanās. Vēl kāds        
nozīmīgs faktors - Eiropas Brīvprātīgā 
darba programmu finansē Eiropas    
Komisija (EK) un pašam jaunietim   
dalība šajā projektā neizmaksā  neko.  
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NEFORMĀLĀ IZGLĪTĪBA RĪGAS ĢIMNĀZIJAS 

LAIKI 

EVIJA TAURENE, 12.E 

EK apmaksā dzīves vietu, pārtikas  izdevumus un izsniedz arī naudu ikmēneša     
tēriņiem, tādējādi projekta dalībnieks var  dzīvot citā valstī un strādāt, mācīties valodas, 
kā arī iepazīt citu valstu kultūru, ne par ko nesatraucoties. Kādēļ gan šādu iespēju          
neizmantot? 

Brīvprātīgais darbs ikvienam sniedz iespējas gan līdzdarboties projektos, gan iegūt 
sociālu un profesionālu pieredzi kādā jomā, parādīt sevi, iegūt kontaktus, realizēt savas 
idejas un sapņus, kā arī redzēt pasauli. Brīvprātīgā darba gads ir arī lieliska alternatīva 
tiem 12.klašu skolēniem, kuri vēl nav izlēmuši, ko vēlas studēt un darīt nākotnē. Tas      
attīsta spējas iekļauties gan sabiedrībā, gan darba tirgū.  

Tur nav nekā sarežģīta un neiespējama, tikai „vajag pārkāpt pirmo kautrības soli, 
izvēlēties sev piemērotāko organizāciju un atvērt durvis sakot - Te es esmu un es gribu 
kaut ko darīt. Tev noteikti   radīsies pirmie pienākumi un varēsi izmēģināt spēkus kādā 
sev interesējošā sfērā, kurā varbūt iepriekš neesi uzdrošinājies darboties". (Latvijas     
jaunatnes padome. Žurnāls „Neformālis”.) 

Uzzini vairāk par brīvprātīgo darbu Latvijā un Eiropā: 

 http://www.brivpratigais.lv 

 http://www.esilabs.lv 

 http://www.jaunatneslietas.lv/page/1172 

 http://www.jaunatne.gov.lv 

 http://www.jauns.lv/eiropas-brivpratigais-darbs/ 
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Latviešu valodas un literatūras 

37.valsts olimpiādes laureātus: 
 

 

Anna Beļeviča 

Ieva Vasiļjeva 

Ieva Skrīvere 

RĪGAS ĢIMNĀZIJAS 

LAIKI 
OLIMPIĀDES 

Nacionālā debašu turnīra 

pusfinālistus:  

Niku Bērziľu 

Ilzi Zaueri 

Tomu Vītolu 

 

Angļu valodā: 

Kristapu Liepiľu 

Agri Jomertu 

Helgu Gūtmani  

2.vietas ieguvēju English            

Speaking Union publiskās runas 

konkursa „Words are not enough‖  
 

Ievu Skrīveri  
 

Novēlam veiksmi arī starptautiskajā    

konkursā Anglijā, Londonā. 

Valsts ģeogrāfijas olimpiādes          

laureāti: 

2. vieta – Māris Šerzāns  

3.vieta – Artūrs Kurzemnieks  

Atzinība—Arnolds Eizenšmits  

Atzinība—Adrians Jeļisejevs   

Par sasniegumiem       

biznesa ekonomisko     

pamatu 12.valsts       

olimpiādē: 

Kalvi Altenu  

Edgaru Krūmiľu 

Sasniegumi- daudz un ar 

lielu vērienu. Apsveicam 

vēlreiz visus laureātus! 

Veiksmi arī turpmākajās 

prātu cīľās! 

LUĪZE LAZDĀNE, 11.C 

Šajā numurā vēlamies godināt nesen notikušo olimpiāžu 

un citu pasākumu uzvarētājus, lai katrs, kurš izlasīs šo 

rakstu un plašo vārdu sarakstu, ejot pa skolu, noľemtu  

cepuri  (vai arī izľemtu no ausīm „austiľas‖) un apsveiktu 

savus skolasbiedrus ar panākumiem.  
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RĪGAS ĢIMNĀZIJAS 

LAIKI 
MATEMĀTIKA 

SUDOKU— aizraujošākā lieta mācību stundu laikā.  

Kate Dreiblathena, 12.E 
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RĪGAS ĢIMNĀZIJAS 

LAIKI 
VD JAUNUMI 

 Vēl salīdzinoši nesen, 12. aprīlī, notika Vidusskolēnu domes sēde, kurā tika   

ievēlēts jaunais Valdes priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks. Pirms               

balsošanas katram kandidātam bija dots laiks, lai sevi prezentētu un pēc tam         

atbildētu uz klātesošo  jautājumiem. Par Valdes priekšsēdētāju tika ievēlēts          

Klāvs Galenieks un par viņa vietnieci kļuva Kristīne Liepiľa. Abu jauno Valdes 

vadītāju pirmais uzdevums bija nedēļas laikā savākt savu tiešo palīgu komandu - 

vēl četrus valdes locekļus - iekšlietu, ārlietu, kultūras un noformējuma un finanšu 

koordinatoru. Šajos amatos, pēc iepriekšējo valdes locekļu apstiprinājuma,         

attiecīgi tika iecelti: Anna Poriete, Beāte Grīviľa, Līva Vilnte un Bertrams Purvišķis.  

VD JAUNA VALDE! 

No kreisās: Anna Poriete, Līva Vilnīte, Beāte Grīviľa, Klāvs Galenieks, Kristīne Liepiľa, Bertrams Purvišķis.  

Jaunā Valde aicina  visus  
interesentus, kas vēl nav     

Vidusskolēnu domes    
biedri, pieteikties, sūtot      

e-pastu 
uz rv1g.dome@gmail.com, 

lai saņemtu informāciju 
par nākamajām sēdēm.  

KLĀVS GALENIEKS, 11.F 

mailto:rv1g.dome@gmail.com
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Radošo darbu stūrītis 

Ja arī tu vēlies redzēt savu radošo 

darbu, sūti to uz e-pastu: rv1g.avize@gmail.com  

           Parādi savu talantu arī citiem :) 

RĪGAS ĢIMNĀZIJAS 

LAIKI 

Tad, ja sajūties viens. 

 

Autobuss aizbrauc klusi, klusi, 
Sēžu pieturā viena kā rēgs. 
Neviena dvēsle nav palikusi. 
Klusums. 
  
Laternas dzelteni izkrāso ceļu, 
Zilā tumsā pasaule grimst. 
Šobrīd vienalga cik pasaulē meļu, 
Cik sirdspukstu šobrīd mūžībai rimst. 
  
Apkārt gulst vien nabaga nakts, 
Salst. Vientulība? 
Bet tālumā gaisma, kāds stāv vēl uz 
vakts, 
Klusums. 
Un atkal bezcerība. 

Ai, piedodiet mani mīļie – 
Šodien es būšu rēgs. 

Ak, zobenus triniet un asiniet durkļus! 
Nebūs jums vajadzīgs spēks. 

  
Es gribu būt tikai drusciņ, mazliet, 
Lai nejūtas vairs, kas esmu dzīvs, 
Lai tikai klusītēm sirdī man šķiet, 

Ka esmu jau salts un stīvs. 
  

Lai izslīdu cauri savilktiem pirkstiem, 
Lai dūre mani ciet nenotur. 

Kā velis lai salstu, kad asinīs mirksiet, 
Uz skausta tikai vāru elpu pūt. 

  
Tikai mazlietiņ – 

Tik rēgaini man gribas būt. 
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RĪGAS ĢIMNĀZIJAS 

LAIKI 
AKTUALITĀTES 

SKOLĀ:  
 14. maijs  10. klašu iestājpārbaudījumi 
 20. maijs  12. klašu pēdējais zvans 
 31. maijs  Liecību diena 
     . jūnijs  9. klašu izlaidums 
 12. jūlijs  12. klašu izlaidums 
 1. septembris Zinību diena 
 

 

PASĀKUMI: 
 22.maijs  Nordea Rīgas maratons 
 14.maijs   Muzeju nakts 2011 
 1.jūnijā  Rīgas Skolēnu dome organizē          

    gokartu sacensības “Iebrauc vasarā”. 

 

 

KONKURSI: 
 “Mēs ar klasi brīvprātīgi...”, Skolēni aicināti veikt darbus      

sabiedrības labā un ar savu pieredzi iepazīstināt arī citus.     

Pieteikumu anketas jāiesūta līdz 31.maijam. Papildus         

informācija: http://www.jaunatneslietas.lv/

page/987&news_id=2698  
 Starptautiskā foto konkurss "Baltic Sea in My Eyes" (Tā es  

redzu Baltijas jūru) un līdz 2011.gada 30.novembrim iesūtīt 

oriģinālas fotogrāfijas, kurās atspoguļota Baltijas jūra. Papil-

dus informācija: http://www.jaunatneslietas.lv/

page/987&news_id=2686  
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