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Klāvs Galenieks, 11.F, 

 redaktora vietnieks 

Otrais avīzes numurs ir pienācis brīdī, kad pavasaris vairs nav aiz 
kalniem, bet ziema vēl nav atkāpusies. Atskatoties uz skolasbiedru pa-
veikto, šķiet, ka laika apstākļi nebūt nav traucējuši paveikt lielas lietas. 

Vēl nesen skolas 12. Klases skolēni saņēma gredzenus, kā piederī-
bas zīmi mūsu skolai. Žetonvakarā varēja redzēt, ka mūsu skolēni ir ra-
doši un kreatīvi – 7 dažādas un vienreizējas filmas tika izveidotas.  

Pārlasot iepriekšējā un šī numura rakstus, sapratu, ka „Rīgas Ģim-
nāzijas Laiki” ir nenovērtējami ar to, ka šajā avīzē esošās intervijas un 
raksti ir milzīgs iedvesmas un uzziņu avots. Mūsu skola ir pārāk liela, lai 
visi būtu pazīstami un varētu dalīties pieredzē cits ar citu, bet intervijas 
ar skolasbiedriem un skolotājiem, pasākumu apskati un dažādi raksti ir 
veids, kā var notikt pieredzes un domu apmaiņa bez personiskas saru-
nas. Mani pašu visvairāk iepriecina tas, ka avīzē pieminētie skolēni nav 
izņēmuma gadījumi, mūsu skola ir pilna ar radošiem un talantīgiem 
jauniešiem. 

Avīze „Rīgas Ģimnāzijas Laiki” 
ir tikai tapšanas procesā, tāpēc, ja vē-
lies piedalīties tās attīstībā, raksti uz 
r1g.avize@gmail.com.  Uz iepriekš-
minēto e-pasta varat arī sūtīt reklā-
mas par gaidāmajiem pasākumiem. 

Vēlu jauku pavasara sagaidīšanu! 

SVEIKS PIRMĢIMNĀZNIEK! 

mailto:r1g.avize@gmail.com


 Es vienmēr  

  cenšos  

   smaidīt!   

    /Luīze Lazdāne/ 

Meitene ar pilnu gal-

vu idejām,  

     mīl kultūru, māk-

slu un dzīvi.       

           /Anna Poriete/ 

NEPADODAS.. Vismaz 

cenšas nepadoties :D 

/Kate Dreiblathena/ Pozitīva, radoša personība (:   

             /Dita Kārkliņa/ 

Pozitīvs cilvēks  

ar lielām  

idejām un mērķiem.  

/Evija Taurene/ 

            Fotogrāfija rokās,  

         mūzika sirdī un  

       domas gaisā. 

               /Elza Dāvida/ 

Atraktīvs, erudīts  

perfekcionists ar smagu 

raksturu. Bieţi aizguļos. 

      /Klāvs Galenieks/ 

/Terēze Veinberga/ 

       Tas esmu  

           Es! :)  

   /Oskars Brokāns/ 
   Atvērta visam  
jaunajam un interesantajam. 
        Vienmēr un visur. 
/Agnese Duļevska/ 

RĪGAS ĢIMNĀZIJAS 

LAIKI 

Skrienu, lecu,  
peldu . ... dzīvoju! 

/Andris Vasiļevskis/  

/Monta Briede/ 
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Šomēnes izvēlējāmies intervēt skolotāju Ilonu Savicku, kuru mū-

su skolā labi zina gan pamatskolas, gan vidusskolas skolēni. Sko-

lotāja pasniedz mājturību, rasēšanu un zīmēšanu. Viņa ieguvusi 

arī gada skolotāja titulu, ar ko skolotāju apsveicam! 

Ilona Savicka 

“Mūzikas kabinetā ieliku 

dūmu sveci klavierēs 

.... 

Kāda bija Ilona Savicka vidusskolā?  
Tāda pati kā tagad. Vidusskolā man visās stundās bija 

jāsēţ pirmajā solā vienai pašai, lai netraucētu skolotā-

jam strādāt. Daţreiz uzvedība bija neapmierinoša. Ma-

ni pat komjaunatnē neņēma. Man bija ļoti forša skola, 

mācījos Rīgas Teikas vidusskolā, kādreiz tā bija Rīgas 

36. vidusskola. 

Kā teicāt, Jūs sākāt strādāt par skolotāju 

jau 18 gadu vecumā. Kāpēc tik agri? 
Nu kā – pilngadīgam cilvēkam jāsāk pelnīt maizīte! 

Pastāstiet, lūdzu, par kādu spilgtu notiku-

mu savos skolas gados, kuru atceraties vēl 

šodien!  
Mūzikas kabinetā ieliku dūmu sveci klavierēs, ārzemju 

estrādes koncertu iespaidā. Likās, tik skaisti būs, sko-

lotāja spēlē klavieres, veļas dūmi... Klasesbiedri klusē-

ja kā partizāni. Vainīgo neatrada.  

Kas ir trakākais, ko Jūsu tagadējā klase ir 

„savārījusi”? 
Tagadējā klase man ir eņģelīši. Es vēl gaidu, kad viņi 

kaut ko sāks vārīt. 

Kādas ir pārsteidzošākās baumas, ko par 

sevi esat dzirdējusi?  
Es labāk paklusēšu. Es baumas nekomentēju. 

Kādi ir Jūsu vaļasprieki?  
Man patīk šis darbs, neliekuļojot – man patīk, tāpēc es 

esmu šeit. Man patīk lasīt, es izšuju, adu. Vēl man ļoti 

patīk ceļot un nirt, kā arī rušināties dārzā. 

Ko Jums, kā pasniedzējai, ir svarīgākais 

iemācīt skolēniem? 
Smaidīt. Un daţreiz – domāt. 

 

Rakstu sagatavoja Dita Kārkliņa un  Elza Dāvīda, 11.E 



Ko mācīties tālāk? 

 Iepriekšējā avīzes numurā varējāt iepazīties ar 

Reiņa (12.SB) nākotnes plāniem. Šajā numurā intervi-

ja ir ar Lieni Astiču 12.F klases (ķīmijas novirziens).  

Lienes mērķis jau kādu laiku ir „nosprausts”. Lienes 

izvēlētā zinātne ir kas ļoti interesants un nedzirdēts. 

Kas tas ir? To uzzināsiet intervijas gaitā. 

12. klase, eksāmeni, vidusskolas beigšana - vai tas nav bie-

dējoši, ka tūlīt būs jānostājas "pašai uz savām kājām"? 
No vienas puses it kā negribas, lai viss beidzas, bet no otras- ir tāda nepacietība 

un vēlme zināt, kas un kā būs tālāk, kā būs dzīvot atsevišķi no vecākiem un 

mācīties tieši to, ko gribu un kas interesē. Tā kā savus nākotnes plānus „kalu‖ 

jau 10. klasē, mani tik ļoti tas nebiedē. Eksāmeni, labas sekmes - tas ir svarīgā-

kais, kā arī, protams, izbaudīt pēdējo gadu pēc pilnas programmas. 

Ko tad esi izvēlējusies studēt?  
Biomedicīnas zinātnes un biotehnoloģijas, uz kurām pašlaik esmu pieteikusies 

skolās Lielbritānijā. Ļoti ceru, ka viss izdosies, jo Latvijā netiek piedāvāta mani 

interesējoša programma. Ja nu kas, tad iešu uz RSU (Rīgas Stradiņa universitā-

te) mediķiem, arī tas mani saista, bet par ārstu neīpaši gribu strādāt. 

Biotehnoloģija - tā ir interesanta izvēle, 

bet, kas tas īsti ir? 
Tā ir bioloģijas nozare, kurā pamatā tiek pētīts kā dzīvos 

organismus cilvēks var lietot savā labā, piemēram, medi-

cīnā. Biotehnoloģijas sevī ietver arī gēnu inţenieriju, 

klonēšanu, gan jaunu zāļu izveidi. 

Kā izskatās tavā klasē - visi jau ir izvēlēju-
šies ko mācīsies? 
Visi noteikti nē, bet liela daļa gan. Daudzi ies uz RSU 

mācīties medicīnu, kas gan nav nekāds pārsteigums, jo 

puse klases ir ķīmijas novirzienā, otra daļa, kas ir infor-

mātiķi, droši vien arī turpinās izglītību tieši šajā virzienā 

vai arī matemātikas zinātnē. Ir arī tādi, kas grib izlaist 

gadu, pirms izdomās, ko mācīties.  

Ir arī dzirdēts, ka cilvēki paņem gadu brī-

vu, lai ceļotu, atpūstos. Tu negribētu tādu 

brīvo gadu? 
Nē, tas nav man. Es zinu, ko es gribu un uz to eju. Ja 

man nebūtu ideju, ko gribu studēt, tad varbūt domātu 

citādi.  

Kāds ir tavs lielākais dzīves mērķis? 
Uz šo brīdi lielākais mērķis ir iekļūt labā universitātē un 

pabeigt to ar labiem rezultātiem, tad jau domāšu tālāk. 

Vispār, tas izklausīsies banāli, bet es tiešām gribētu at-

klāt vai izdarīt kaut ko nozīmīgu sabiedrībai vai videi, 

tas nedaudz izskaidro manu studiju izvēli. Manuprāt, 

tieši gēnu inţenierija un sintētiskā bioloģija ir tās noza-

res, kas turpmākajos 30 gados visstraujāk attīstīsies un 

veiks nozīmīgus atklājumus, lai uzlabotu cilvēku dzīvi 

un veselības stāvokli.  

Noslēguma jautājums- ko tu iesaki mūsu 

avīzes lasītājiem (īpaši tiem, kuriem jāsāk 

domāt par pirmo pakāpienu uz karjeras 

kāpnēm)? 
Meklēt to, kas patīk un noteikti nebaidīties mainīt savu 

viedokli. Tāpat nevajag pārspīlēt ar mācīšanos un cenša-

nos, varbūt izklausās jocīgi, bet ticiet man, ja jūs gribē-

siet studēt fiziku, neviens īpaši nesatrauksies par ne tik 

labajām sekmēm bioloģijā vai krievu valodā. Jākoncen-

trējas uz to, kas ir vissvarīgāk, taču nevajag pārējo pilnī-

gi pamest novārtā.  

Rakstu sagatavoja Luīze Lazdāne, 11.c 
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PIRMĀ PLATE #7 

Pirmā Plate šogad notika jau septīto reizi un bija sarīkota ar milzu vē-

rienu. Mūsu skolas sporta zāle bija pārvērtusies par skatuvi jaunajiem 

talantiem, tos vērtēja cilvēki, kuru vārdi bija visiem zināmi – Māris Ţi-

gats, Goran Gora un Miķelis Putniņš-, bet brīţos, kad mūzika klusēja, 

mikrofonu rokā turēja pats Ufo (Kaspars Upacieris). šogad sevi pietei-

ca septiņas daţādas grupas, kuras vēlējās parādīt, ko spēj. 

 Konkursu atklāja grupa ―Dolphins are Mammals to-

o‖, kuru instrumentālais skaņdarbs bija iespaidīgs, un puiši 

turējās godam par spīti tehniskajām ķibelēm. Skatītāju pul-

kā viņiem bija savs atbalstītāju pulciņš ar krāsainiem plakā-

tiem un spiedzošām meitenēm, kas prata uzmundrināt savē-

jos. 

 “Last Train” mums pasniedza mazliet smagāku mūzi-

ku, toties viņi bija vienīgie, kas pirmajā kārtā dziedāja lat-

viski, par to arī liels prieks! Varēja redzēt, ka puišus aizrauj 

tas, ko viņi dara, un dara no visas sirds. 

 Kā pēdējie pirmajā kārtā uzstājās grupa, kuras nosau-

kumu vakara vadītājs nevarēja izrunāt – ―Quatharsee‖. Puiši 

uz skatuves bija ārkārtīgi aktīvi, it īpaši basģitārists – tādu 

enerģiju un aktivitāti bieţi negadās redzēt! 

 “ID KO-Mats” puiši centās lauzt meiteņu sirdis, dzie-

dot saldsērīgu melodiju un ģērbušies vissvinīgāk no visiem 

konkursantiem. Ţūrija lēma, ka šai grupai ir jābūt to trīs 

laimīgo vidū, kas piedalās finālā un cīnās par balvu – savas 

dziesmas ierakstu profesionālā studijā. Puiši paši atzina, ka 

finālam īsti gatavojušies nebija, tādēļ visticamāk tika izcīnī-

ta trešā vieta. 

 Pirmā Plate neizpalika arī bez meitenēm. Lai gan 

grupa „Between The Lines‖ bija vienīgā meiteņu grupa, 

tomēr viņas bija trīs laimīgo sarakstā, kas tika izvirzītas 

lielajā finālā. Šīs aktīvās meitenes Pirmajā Platē nepiedalī-

jās pirmo reizi, bet vienmēr līdz uzvarai nedaudz pie-

trūkst. Diemţēl tā notika arī šogad – ţūrija meitenēm at-

vēlēja godpilno otro vietu. Tomēr, šoreiz ir kāds BET. 

Pirmās plates vadītājs Ufo, šķiet, bija meiteņu savaldzi-

nāts un piešķīra grupai ―Between The Lines‖ Radio SWH 

specbalvu – iespēju veidot ierakstu viņu studijā. 

 Vispriecīgākie pēc šī pasākuma noteikti bija grupa 

“The Mike Hawk Band”, jo tieši šiem zēniem izdevās iz-

cīnīt vislielākās ţūrijas un skatītāju simpātijas. Zēni bija 

aktīvi un mazliet noslēpumaini, jo slēpās aiz piķa melnām 

brillēm, kā īstas zvaigznes. Viņu repertuārā ietilpa darbi 

gan angļu, gan latviešu valodā, kas arī bija liels pluss. No 

šīs grupas noteikti staroja pozitīvisma un mīlestība pret 

mūziku, kas nodrošināja panākumus un uzvaru. Grupas 

dalībnieks Niks Evalds par PP#7 saka: „Pasākums man 

ļoti patika, prieks, ka tāds notiek jau vairākus gadus, un 

cerams, ka notiks arī turpmāk. Tas, ka piedalījās diezgan 

daudzas grupas, un ţūrijā bija profesionāli mūziķi, visu 

padarīja vēl interesantāku. Kopumā - liels paldies organi-
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Dita Dāle: Pasākuma kulminācija, manuprāt, bija tad, kad 

Dan Rutman grupa spēlēja „Another brick in the wall‖ .Tāda 

ļoti vienojoša sajūta pārņēma.”  

Māra Zandersone: „Man Pirmo Plati vērot bija īpaši intere-

santi, jo es reiz mācījos tajā klasē, kas izveidoja Pirmās Pla-

tes konkursu jaunajiem mūziķiem. Arī man pašai 2 reizes 

sanāca piedalīties konkursā. Šogad, vērojot organizatoru pa-

veikto, ļoti priecājos, ka, visticamāk neapzināti, ir izdevies 

saglabāt to īsto Plates rosību un noskaņu, kāda tā bija tad, 

kad konkurss tika veidots pašos pirmsākumos. Liels pluss, 

manuprāt, ir, ka tika saglabāta pasākuma nopietnība. Tas iz-

paudās gan pirms konkursa rīkotajās grupu atlasēs, gan no-

pietnajā un pazīstamajā ţūrijā, gan arī vakara vadītāja perso-

nā. Arī, protams, iespēja dāvināt ieraksta laiku uzvarētājam ir 

lieliska lieta!‖ 
Mūziķi šogad bija tiešām centušies un parādīja sevi 

no labākās puses. Klausoties priekšnesumus tiešām 

varēja redzēt, ka visiem dalībniekiem tiešām patīk 

tas, ko viņi dara, un tas ir satriecoši. Prieks, ka mūsu 

skolā netrūkst entuziastisku un talantīgu skolēnu! 

 
P.S. Ja draudzējies ar interneta tīmekli, vari ap-

lūkot siţetiņu par Pirmo Plati #7 šeit: 

h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ?

v=95LsXUIF4ts&NR=1 

Un uzvarētāj grupas ierakstu – dziesmu Forest 

Rose vari noklausīties šeit: 

http://soundcloud.com/the-mike-hawk-band/

forest-rose 

MĀKSLINIEKU VAKARS 

Kādā vēsā februāra pēcpusdienā norisinājās, manuprāt, omulīgākais mūsu skolas pa-

sākums – Mākslinieku vakars. Jau atkal skolas kafejnīca bija pārvērtusies līdz nepazī-

šanai, un vieta, kur parasti pulcējas rindā stāvošie skolēni, nu bija kļuvusi par māksli-

nieku mājām.. 

 Jau pirms paša vakara atklāšanas varēja aplūkot ra-

došos darbus, kas uzlikti uz papīra – daţādu autoru zīmēju-

mus un fotogrāfijas, kas arī atdzīvināja telpu un radīja prie-

cīgāku noskaņu. 

 Paša pasākuma gaitā varēja raudzīties visdaţādāka-

jos cilvēku talantos – tika dziedāts, spēlēts, uzstājās impro-

vizācijas teātris, dejoja austrumu dejas, tika lasīta dzeja. 

Skatītājus cienāja ar tēju un cepumiem, valdīja mājīga sajū-

ta, kuru papildināja skaistie un interesantie priekšnesumi.  

 Nauris Kalniņš: "Pasākums bija izdevies, bija patīka-

mi un jautri priekšnesumi. Sporta teātris "Rāmju nav" bija 

lieliski. Pats arī uzstājos mākslinieku vakarā grupā "Stūrītī 

pie Jankas" (un tā bija mana pirmā uzstāšanās), viennozīmīgi 

bija pozitīvas emocijas, īpaši, kad visi mums palīdzēja dzie-

dāt "Lidmašīnas" , un, beidzot savu priekšnesumu, gribējās 

turpināt spēlēt.‖ 

Rakstus sagatavoja Anna Poriete, 11.E 

http://www.draugiem.lv/friend/?72339
http://www.youtube.com/watch?v=95LsXUIF4ts&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=95LsXUIF4ts&NR=1
http://soundcloud.com/the-mike-hawk-band/forest-rose
http://soundcloud.com/the-mike-hawk-band/forest-rose
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Šomēnes intervijai tika izvēlēts talantīgais mūziķis Kris-

taps Austers. Puisis, kurš vienlaicīgi mācās divās skolās, 

spēlē vairākās grupās un nākotni plāno saistīt ar mūziku   

Kristap, es zinu, ka tu esi ļoti labs basģitā-

rists, bet vai tu varētu pastāstīt, kur meklē-

jami pirmsākumi tavā, kā mūziķa, karjerā ? 
Vēl tāls ceļš ejams, bet tas, ka mana dzīve būs saistīta ar 

mūziku, tika izlemts pat pirms manas dzimšanas, jo gan 

mamma, gan vecāmāte ir profesionālas mūziķes. Man 

netika dotas izvēles iespējas.  

Tas nozīmē, ka tavi vecāki vēlējās, lai Tu ie-

gūsti atbilstošu izglītību. Vai tā ir?  
Jā, mani aizsūtīja uz Rīgas Doma kora skolu, par ko ve-

cākiem esmu ļoti pateicīgs, jo šī skola man deva pamatī-

gus muzikālās izglītības pamatus, bez kuriem tagad būtu 

grūti. 

Ko tieši tu tur apguvi?  
Tur es jau no pirmās klases sāku apgūt klavieres, gadu 

vēlāk arī čellu. Mācījos arī Rīgas 3. mūzikas skolā, kur 

mans pedagogs bija vecāmāte. Tur arī sāku dziedāt skolas 

korī. Ar laiku nāca klāt arī mūzikas teorētiskie priekšme-

ti.  

Bet kad tu sāki spēlēt basģitāru? 
Interese par basģitāru man sāka parādīties apmēram de-

vītajā klasē. Zināju, ka, lai arī man ļoti labi padevās, 

nevēlos turpināt spēlēt čellu, mani vairāk sāka interesēt 

"populārā", nevis akadēmiskā mūzika. No visiem pie-

ejamiem instrumentiem basu izvēlējos tāpēc, ka tas ma-

ni piesaistīja visvairāk. Gan tembrāli, gan pēc pašas ba-

sa ideoloģijas, gan arī realizējamo nošu diapazona ziņā.  

Vai arī savu ikdienu saisti ar mūziku? 
Papildus RV1.ģ es mācos arī RDKS (Rīgas Doma kora 

skola) dţeza vakara nodaļā, kur ierasto dienas nodaļas 

četru gadu programmu apgūst divos gados. Ir tā kā ir ar 

laiku, precīzāk, tā trūkumu, jo manas laika plānošanas 

spējas ne tuvu nav gana labas, lai apvienotu būtībā divas 

skolas un vēl visus mēģinājumus, bet es jūtu, ka tas ir tā 

vērts, jo RDKS priekšmetus pasniedz lielākoties tie paši 

pedagogi, kuri Latvijas Mūzikas akadēmijā, un arī ņe-

mot vērā faktu, ka mani nākotnes plāni pagaidām saistās 

ar mūziku.  

Bieži dzirdam tavu vārdu saistībā ar grupu 

Black Apple Market (BAM). Pastāsti, cik 

sen spēlējat kopā.  
BAM sāka spēlēt kopā pirms aptuveni pusotra gada, bet 

es grupas sastāvam pievienojos 2010. gada augusta bei-

gās, jo iepriekšējais basists grupu pameta laika trūkuma 

dēļ.  

Black Apple  

Market 
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Un kā ir ar koncertiem? Cik bieži 

koncertējat? 
Koncertējam kā kuru mēnesi. apmēram 2 

- 3 koncerti mēnesī. Piemēram, decembrī 

koncertējām katru nedēļas nogali, šomē-

nes ir bijis viens koncerts.  

Kādi ir jūsu, kā grupas, nākotnes 

plāni?  
Nesen strādājām pie divu mūsu dziesmu 

ierakstiem studijā, respektīvi, tuvākajā 

laikā būs dzirdami mūsu pirmie, profesi-

onālā studijā rakstītie, skaņdarbi. Ir doma 

tos sūtīt arī uz radiostacijām. Vasarā plā-

nots spēlēt daţos festivālos, piemēram, 

visiem labi zināmajā Positivus`11.  

BAM nav vienīgā grupa, kurā spē-

lē, vai tiesa? Pastāsti par citām.  
Jā, bez Black Apple Market es spēlēju arī 

sastāvā YEAH!, kas ir pilnīgi jauns. Pa-

spējām nospēlēt tikai vienu koncertu, bet 

tad vokālists aizgāja no grupas. Kā arī 

Guardians of Music - spēlējam vairāk vai 

mazāk dţezu, popmūziku. Vēl esmu gru-

pā Pirmais Kurss. Varbūt daţi būs dzirdē-

juši ―Radio Lāga‖ reiz skanējušo dziesmu 

Kaimiņš Kristaps (jo mums ir nauda). 

Sarakstam pievienojas arī Rīgas Doma 

kora skolas 3. kursa dţeza kombo, par 

kura ţandrisko novirzienu vēsta paša sa-

stāva nosaukums. Tad arī esmu Dţonija 

Salamandera basists, un vēl nesen mani 

savā jaunajā projektā uzaicināja Arnis 

Mednis.  

Jā, vērīgie skatītāji tevi varēja re-

dzēt SEB Muzikālajā bankā, uz-

stājoties kopā ar Arni Medni. Kā 

aizsākās jūsu sadarbība?  

Vasarā plānots spēlēt da-

žos festivālos, piemē-

ram, visiem labi zināma-

jā Positivus`11.  

Ar Arni Medni sadarbība aizsākās pavisam vienkārši. 

BAM mēģinājumi notiek viņa studijā, Ādmiņu ielā. Kādu 

dienu, kad mans grupas biedrs, ex-ģimnāzists Miķelis 

Putniņš zvanīja Arnim un vēlējās sarunāt kārtējo BAM 

mēģinājumu, viņš piedāvāja man un Miķelim spēlēt viņa 

sastāvā, mēs tā arī piekritām. 

Tu savā vecumā, šķiet, esi daudz sasniedzis. Kā-

di ir tavi nākotnes plāni?  
Pagaidām plāns ir pabeigt vidusskolu un dţeza vakara 

nodaļu, pēc tam ir doma braukt uz ārzemēm studēt skaņu 

inţenieriju un basu. Visticamāk es  braukšu uz Grācu, bet 

vēl jau pāragri spriest, neko nevar zināt.  

 

Lai viss izdodas. Cerams par Tevi vēl daudz 

dzirdēsim. 

 

 

 Rakstu sagatavoja Terēze Veinberga, 11.E 



RĪGAS ĢIMNĀZIJAS 

LAIKI 
IZGLĪTĪBA 

Pabeidzot vidusskolu, lielākā daļa dodas mācī-

ties tālāk. Pēdējos gados arvien lielāku populari-

tāti gūst izglītības iespējas ārzemēs, un Latvija 

tiek atstāta novārtā. Tieši tāpēc šajā numurā, lai 

parādītu, ka arī Latvijā var studēt, apskatīsim Lat-

vijas Universitāti (LU)  nedaudz tuvāk. 

 Ko tad piedāvā LU? LU sastāvā ir 13 fakul-

tātes - Bioloģijas, Datorikas, Ekonomikas un vadī-

bas, Humanitāro zinātņu, Fizikas un matemātikas, 

Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu, Juridiskā, Ķīmijas, 

Medicīnas, Pedagoģijas un psiholoģijas, Sociālo 

zinātņu, Teoloģijas, kā arī Vēstures un filozofijas 

fakultāte. 

 Izvēles iespējas ir. Ko izvēlēties? Tam var 

palīdzēt http://www.lu.lv/gribustudet/ieteikumi/ka-

izveleties/  Tas ir tests, kurš pēc dažādu jautājumu 

izpildīšanas, tev sniegs aptuvenu rezultātu, kura LU 

fakultāte tev būtu vispiemērotākā. Arī es izpildīju šo 

testu un, varu teikt godīgi, rezultāti bija pārsteidzoši 

tuvu, pat gandrīz precīzi, tam, kas mani interesē un 

ko es vēlētos studēt nākotnē. Iesaku jums katram 

mājās pie datora nedaudz atpūsties no „sēdēšanas 

draugos‖ un, galvenais, godīgi izpildīt testu un, ļoti 

iespējams, tas jums palīdzēs šajā svarīgajā izvēlē. 

LU piedāvā vēl palīdzību vidusskolēniem savos 

centralizētajos eksāmenos un piedāvā vakara kursus 

skolēniem, kuri vēlas iegūt papildus zināšanas un, vēl 

labāk,  sagatavoties eksāmeniem. Jūs vēl varat paspēt 

pieteikties uz 2 mēnešu vakara kursiem (pieteikšanās 

martā). Sekojiet līdz informācijai LU mājas lapai inter-

netā. 

Protams, šī informācija nav domāta tikai 12.klases 

skolniekiem, kā šķiet. Arī 10.klases un 11.klases var 

jau sākt sarosīties un sākt izpētīt visas iespējas. Labāk 

agrāk nekā vēlāk, nevajag zaudēt laiku! 

Cerams, ka tagad, aizejot mājās, ieslēgsiet savu 

datoru un apmeklēsiet arī LU mājas lapu, un ļaujiet tai 

sevi pārsteigt! Vai arī apmeklējiet universitātes ēku 

personiski! 

Tomēr, ja esi stingri nolēmis doties ārpus valsts 

robeţām, tad šeit būs maza tabuliņa ar labākajām uni-

versitātēm Eiropā. Universitātes sakārtotas sākot ar 

labāko. 
 

University of Cambridge Anglija 

Universidad Complutense de Mad-

rid 

Spānija 

University of Oxford Anglija 

Eidgenössische Technische 

Hochschule Zürich 

Šveice 

Universidad de Granada Spānija 

Tampereen teknillinen yliopisto Somija 

Imperial College London Anglija 

Universidade de Coimbra Portugāle 

Nākamajā numurā apskatīsim 

izglītības iespējas pāri okeānam.  

Rakstu sagatavoja Luīze Lazdāne, 11.C 

http://lv.wikipedia.org/wiki/Latvijas_Universit%C4%81tes_%C4%A2eogr%C4%81fijas_un_Zemes_zin%C4%81t%C5%86u_fakult%C4%81te
http://lv.wikipedia.org/wiki/Latvijas_Universit%C4%81tes_Juridisk%C4%81_fakult%C4%81te
http://lv.wikipedia.org/wiki/Latvijas_Universit%C4%81tes_Soci%C4%81lo_zin%C4%81t%C5%86u_fakult%C4%81te
http://lv.wikipedia.org/wiki/Latvijas_Universit%C4%81tes_Soci%C4%81lo_zin%C4%81t%C5%86u_fakult%C4%81te
http://www.lu.lv/gribustudet/ieteikumi/ka-izveleties/
http://www.lu.lv/gribustudet/ieteikumi/ka-izveleties/
http://www.4icu.org/reviews/4362.htm
http://www.4icu.org/reviews/4362.htm
http://www.4icu.org/reviews/1312.htm
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LAIKI 
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Daudzi jau domās ,ko tad var rakstīt par sportu 

skolā, ja mums nav pat sakarīgas sporta zāles. Bet 

galvenais jau ir gribēt sportot… Kā? To jau  

vienmēr var izdomāt.  

ARMWRESTLING 

Mūsu skolā mācās jauni un radoši cilvēki. To pierāda 

nesenās ARMWRESLING sacensības. Kurš teica, ka, lai 

sarīkotu sacensības vajag vairāk kā vien jautru kompāniju, 

krēslus un galdu? 

Kā paši organizatori saka: ’’Ideja par šāda turnīra or-

ganizēšanu radās tāpēc, ka pašiem patīk brīvajā laikā klasē 

lauzties ar rokām, kā arī šāda veida turnīrs vēl nebija orga-

nizēts mūsu skolā. Tā mēs izlēmām, ka tas varētu būt diez 

gan interesanti - pamēģināt sarīkot. Cilvēku atsaucība tur-

nīrā bija negaidīti liela, kopumā piedalījās 20 cilvēku, tai 

skaitā arī 2 meitenes. Lai īstenotu šīs sacensības bija ne-

pieciešams vairāk pūļu, nekā sākumā bija domāts. Tā kā 

šim sporta veidam ir liels traumu gūšanas risks, grūtības 

sagādāja iegūt atļauju šādu turnīru rīkot. Laimīgā kārtā 

neviens dalībnieks neguva traumas, un pēc dzirdētajām 

atsauksmēm, skolēniem turnīrs patika.‖ 

Kopumā, pirmais Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 

Armwrestling turnīrs bija izdevies, cilvēki bija smaidīgi 

un pasākumā bija ne tikai daudz dalībnieku, bet arī daudz 

atbalstītāju un skatītāju. Jāpiebilst, ka par sacensību drošī-

bu un noteikumu ievērošanu parūpējās skolotājs Armands 

Plūme. 

STRĪTBOLS 

Pirms pāris nedēļām mūsu pašu sporta zālē noslēdzās 

arī vidusskolas strītbola turnīrs. Vairākās apakšgrupās, 

desmito, vienpadsmito un divpadsmito klašu komandas 

sīvi cīnījās par iespēju iekļūt labāko sarakstā un piedalī-

ties pusfinālā. Pēc grupu spēlēm un pirmajām izslēgšanas 

spēlēm tika noskaidroti pusfinālisti. Pirmajā pusfinālā 

sacentās 12.b ar 11.f, bet otrajā pusfinālā 12.a ar 10.e 

klasi. Pieredze vai viltība, varbūt iepriekš, humora līme-

nī, sarunāts fināls, bet tomēr finālā iekļuva mūsu topoši 

absolventi 12.a un 12.b klašu brašie puiši.  

 

APSVEICAM UZVARĒTĀJUS: 

 

3.vieta—11.f klase 

2.viera—12.b klase 

1.vieta—12.a klase 

 

Visu godalgotu vietu ieguvēji kā balvu saņēma 

kliņģeri, bet uzvarētāji—kausu. VOLEJBOLA TURNĪRS 

Tieši pirms brīvlaika sākās arī ikgadējais volejbola turnīrs. Ar lieliem pārsteigumiem, spraigu cīņu un neatlaidību sa-

centās labākie mūsu skolas volejbolisti. Tagad, kad grupu spēles ir jau aiz muguras, jāgatavojas lielajam finālam.. „Finālā 

ir tikušas tās spēcīgākās komandas un, manuprāt, cīņa tiešām būs spraiga un par rezultātiem grūti spriest. Tā kā starp kla-

sēm nav izteikta līdera, par uzvarētāju nevēlos spriest. Komandas nedrīkst pieļaut neuzmanības kļūdas, piemēram, pārkāp-

jot pāri līnijai vai servējot, tad jau viss būs labi.‖ Tā par turnīru stāsta tā galvenais organizators Reinis Zeltiņš. Viņš arī 

atgādina sportistiem par zemajām sijām mūsu skolas sporta zālē.. 

Rakstu sagatavoja Andris Vasiļevskis, 12.A 



RĪGAS ĢIMNĀZIJAS 

LAIKI 
STILS 

Šobrīd stils un mode jauniešu dzīvē ieņem dominējošu lomu. Ar tā palīdzību mēs va-

ram paust savu attieksme un izrādīt savas emocijas. Mūsu skolā neapšaubāmi mācās 

ļoti daudz stilīgi un jauniem izaicinājumiem atvērti skolēni. Tāpēc devos RV1.ģ 

gaiteņos meklēt drosmīgos jauniešus, lai uzzināt kaut ko vairāk par viņiem un stila 

nozīmi viņu dzīvē. 

Madara Brigmane, 10.E 

Kā tu raksturotu savu stilu?  
Mans stils ir samērā daţāds, tas bieţi 

mainās. Es spēju katrā apģērbā atrast kaut 

ko, kas mani uzrunātu, velku to, kas man 

patīk. Īpaši nesekoju modei, jo tā mainās, 

bet stils paliek. Stila iezīme, kas man ir 

būtiska - lai apģērbs būtu tīrs, nesaburzīts 

un saskaņots.  

Kur tu rodi iedvesmu, lai izvēlē-

tos savu apģērbu?  
Viens no maniem hobijiem ir gleznošana. 

Daudzas gleznas arī mani iespaido. Šķiet, 

ka liela saistība nav starp stilu un gleznām,  

bet patiesībā ir – krāsu toņi, forma, utt. Daţreiz arī ļoti skaistas, kvali-

tatīvas mākslas fotogrāfijas. 

Tavs stila ieteikums mūsu lasītājiem? 
Nemainiet savējo tikai tādēļ, lai kādam izpatiktu vai arī iederētos kādā 

kompānijā.  

Kā tu raksturo savu stilu? 
Es esmu klasiskā stila piekritējs. 

Vai, tavuprāt, RV1.Ģ mācās stilīgi 

jaunieši? 
Jā 

Cik liela nozīme apģērbam ir tavā 

ikdienā? 
Diezgan liela. Nepatīk staigāt netīrās vai neglu-

dinātās drēbēs. 

Paulis 

 Iļjenkovs,  

10.B 



 Iepazīstoties mazliet tuvāk ar Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas skolēniem,  varēja novērot, ka , lai gan 

lielākajai daļai skolēnu apģērbā dominēja melnā krāsa, tas nemaz nenozīmē, ka viņi vienmēr pietu-

ras pie šī tumšā toņa, un tas ir  pareizi, jo ir pienācis pavasaris! Un, šogad tas būs īpaši košs. Modē ir 

visspilgtākās krāsas, kas tiek kombinētas cita ar citu, kā arī dažādi dzīvnieku, ziedu raksti. Galvenais 

ir aizmirst visu smagnējo, kas bija līdz šim, un pievērsties pavasara gaisīgumam un vieglumam. Jo 

vairāk tu uzdrošināsies, jo labāk. Tāpēc uzvelkam savu košāko apģērbu un steidzamies izbaudīt sau-

lainās pavasara dienas! 

RĪGAS ĢIMNĀZIJAS 

LAIKI 
STILS 

Reinis Sosārs, 11.SB 
Kā tu raksturo savu stilu? 
Vienkāršs, semi-casual stils. 

Kur tu rodi iedvesmu, lai izvēlētos apģērbu? 
Iedvesmu savam stilam es daļēji gūstu no 30to gadu apģērbiem– pus garais mēte-

lis, hūte un, kad laika apstākļi atļauj, formālas melnas kurpes 

Cik liela nozīme apģērbam ir tavā ikdienā? 
Modei manā ikdienā ir diezgan neliela nozīme. Apģērbu es izvēlos balstoties uz 

to, vai man pašam patīk, nevis, vai tas ir modīgi. Apģērbs, pats par sevi, manu 

ikdienu ietekmē, jo parasti cenšos ģērbties tā, lai būtu jebkurā brīdī gatavs iet uz 

teātri. 

Marta Kubliņa, 11.E 

Kā tu raksturo savu stilu? 
Savu stilu raksturotu kā pilnīgi brīvu, es necenšos iekļauties kaut kādos rām-

jos, arī attiecībā uz apģērbu. 

Vai, tavuprāt, RV1.Ģ mācās stilīgi jaunieši? 
Noteikti, man stilīgs skaitās tāds, kurš ģērbjas tā, kā jūtas labi, ērti un kopti, 

turklāt izskatīties interesanti. Mūsu skolā ir pietiekami brīva atmosfēra, lai 

jaunieši varētu izpausties. 

Tavs stila ieteikums mūsu lasītājiem? 
Galvenais – esi tu pats, nevis tā meitene / puisis no ţurnāla vai ielas. 

Rakstu sagatavoja  Agnese Duļevska, 12.E 



 Tā nu pēc ilgām pārrunām un daţām protesta akcijām šķiet, ka esam atraduši kompromisu. Pagaidām tas vēl ir 

tikai idejas līmenī, bet doma ir savākt parakstus iesniegumam par jaunām identifikācijas kartēm, kuras tiks izsniegtas 

skolēniem, kuru vecāki būs parakstījuši atļaujas, ka viņi uzņemas par saviem bērniem atbildību, atrodoties ārpus skolas 

telpām laikā no 10.45 līdz 11.15 (pamatskolas pusdienu starpbrīdī). 

 Viens no iemesliem, kādēļ radās šis aizliegums, palikt skolas telpās, bija netīrās grīdas, ko piestaigājām ar mūsu 

āra apaviem. Tāpēc lūgums būtu visiem ejot ārā vilkt maiņas apavus, kā arī ienākot kārtīgi noslaucīt kājas. Kaut arī šajā 

laikā par mums uzņemtos atbildību vecāki, mēs taču viņiem negribam sagādāt raizes, šķērsojot ielu vietā, kur to nevaja-

dzētu darīt, vai kādam ar nelāgiem smēķēšanas ieradumiem doties smēķēt, tādējādi apdraudot savu drošību un veselību.  

 Ja mēs visi godprātīgi šos nelielos nosacījumus spēsim ievērot, tad rakstot iesniegumu skolas vadībai nedomāju, 

ka viņiem būs pretenzijas pret mūsu izvirzīto priekšlikumu. Nākamais solis būtu 

visiem šī projekta atbalstītājiem apstiprināt viņu piekrišanu ar parakstu. Parakstus vāksim visa aprīļa garumā un to būs 

iespējams izdarīt sameklējot 9.d klases skolnieces Montu Briedi vai Rasu Kiršteinu, kas darīs visu kas viņu spēkos, lai 

šīs projekts būtu veiksmīgs un rastu kompromisu starp mums, skolēniem un mūsu skolas administrāciju. 

RĪGAS ĢIMNĀZIJAS 

LAIKI 
IEKŠ RV1.Ģ 

PIRMĢIMNĀZNIEKI MĀCĪBU OLIMPIĀDĒS! 

9.-11. klašu nemieri 

Ikviens pamat skolnieks zina par problēmām un domstarpībām, kas radušās 
sakarā ar 9.-11. klašu pusdienu starpbrīžiem. Problēma ir jāmāk aplūkot no 

visiem skatu punktiem. Ļoti labi saprotams ir tas , ka skola uztraucas par 
bērnu drošību, un cik grūti ir atbildēt par vairāk nekā 300 nepilngadīgiem 

skolēniem, bet skolas valdība tomēr saprot skolēnu vēlmi pusdienās katram 
doties, kur labāk garšo, ar lielākām un veselīgākām izvēles iespējām. 

Rakstu sagatavoja Monta Briede, 9. D 

Katru mēnesi erudītie skolēni sanāk kopā, lai varētu mēroties spē-
kiem kāda noteikti priekšmeta olimpiādē. Sākot no matemātikas 

līdz pat franču valodai mūsu skolu pārstāv spēcīgi cilvēki, kuri pār-
rodas no šīs cīņas ar diplomiem un apbalvojumiem.  

 Piedalīties olimpiādēs tā ir liela priekšrocība. Kā paši dalībnieki saka, tā ir iespēja parādīt savas 

zināšanas un iegūt atzinumu par tām. Protams, arī paša gandarījums par sevis parādīšanu „gaismā‖. 

Tomēr, iespējams, pats svarīgākais un aktuālākais (īpaši vidusskolēniem) ir tas, ka, ja jūs spējat, uz-

rādīt olimpiāţu diplomus, stājoties augstskolā, tad tā ir ļoti liela priekšrocība, vēl jo vairāk, ja tā ir 

kāda godalgota vieta priekšmetā ar kuru ir saistīta jūsu izvēlētā fakultāte, virziens. 
 

Apsveicam panākumus guvušos un novēlu jums arī veiksmi olimpiādēs turpmāk! 
 

P.S. Vēlam veiksmi mūsu skolas skolēniem Atklātajā matemātikas olimpiādē 17. aprīlī. 



VAI ZINĀJI??? 

Vai tev ir gadījies, ka matemātikas stundas laikā jāsareizina gluži vienkārši 
skaitļi, skolotāja uz tavu kalkulatoru, kurš stāv blakus siera bulciņai, ska-

tās ar negantu aci, bet, lai izmantotu reizināšanu stabiņā, esi pārāk slinks? 
Tieši šajā numurā iemācīsim Tev, kā ātri reizināt galvā jebkurus skaitļus  

robežās no 11*11 līdz 20*19.  

1. Izvēlies jebkurus reizināmos (piem. 17*18) 

2. Galvā sakārto abus stabiņā tā, lai lielākais skaitlis ir augšpusē. 

3. Iedomājies Āfrikas karti un uzliec virsū skaitļiem ( tā nosedz augšējo skaitli pilnībā 

un no apakšējā skaitļa labo ciparu— šie ir vienīgie skaitļi, kas ir jāizmanto) 

4. Saskaiti augšējo skaitli ar apakšējo (17+8=25) 

5. Pareizini šo skaitli ar 10 (25*10=250 ) 

6. Tad sareizini apakšējo skaitli ar skaitli, kas atrodas tieši virs viņa (8*7=56) 

7. Pie iepriekš iegūtā skaitļa pieskaiti jauno ( 250+56=306) 

8. Tagad pārbaudi ar kalkulatoru, 17*18 tiešām ir 306. 

Lai izdodas!!!  
Rakstu sagatavoja Kate Dreiblathena, 12. E 

SUDOKU— aizraujošākā lieta mācību stundu laikā. 

RĪGAS ĢIMNĀZIJAS 

LAIKI 
MATEMĀTIKA 



NEFORMĀLĀ IZGLĪTĪBA RĪGAS ĢIMNĀZIJAS 

LAIKI 

EIROPAS JAUNIEŠU PARLAMENTS 

Šajā reizē, turpinot sadaļu par neformālo izglītību, esmu 

nolēmusi jums pastāstīt par Eiropas Jauniešu parlamentu, 

kas mūsu skolas jauniešu vidu sāk kļūt arvien populārāks. 

VĒSTURE UN MĒRĶI 
 Eiropas Jauniešu parlaments (EJP) ir starptautisks jauniešu forums, kas balstīts uz Eiropas Parlamenta sesiju 

uzbūves principiem un darbojas kā debašu platforma Eiropas jauniešiem. Projekta ideja tika radīta tālajā 1987. gadā 

Francijā kā Fontenblo pilsētiņas skolēnu projekts, un kopš tā izveidošanas katru gadu tūkstošiem jauniešu piedalās 

starptautiskās, reģionālās un nacionālās sesijās, kurās izsaka savu viedokli par jautājumiem, kas ir aktuāli gan Eiropā, 

gan viņiem pašiem. Katra EJP sesija – gan reģionālā, gan nacionālā, gan starptautiskā- notiek trīs daļās: 

 komandas veidošana, kuras laikā komitejas dalībnieki iepazīstas un iemācās strādāt kā viena komanda; 

 komiteju darbs, kura ietvaros norisinās karstas diskusijas komandas locekļu starpā par komitejas izvēlēto 

tematu, kuru rezultātā komiteja nonāk pie konkrētiem ierosinājumiem situācijas mainīšanai un uzraksta 

rezolūciju;  

 ģenerālā asambleja, kurā pēc Eiropas Parlamenta diskusiju parauga norisinās komiteju rezolūciju aizstāvē-

EJP LATVIJA 
 Latvijā EJP darbojas jau kopš 2003. gada, kad šeit pirmo reizi notika starptautiskā Eiropas Jauniešu parla-

menta sesija, pēc kuras arī aizsākās EJP idejas popularizēšana Latvijā. Jau kopš EJP pārstāvniecības dibināšanas 

Latvijā, tas pastāv kā jauniešu organizācijas „Tellus‖ viens no darbības virzieniem. Šogad EJP ir uzsācis aktīvu 

reģionālo sesiju maratonu (kopā plānotas 5 reģionālās sesijas). 



NEFORMĀLĀ IZGLĪTĪBA RĪGAS ĢIMNĀZIJAS 

LAIKI 

REĢIONĀLĀ, NACIONĀLĀ.. UN KO TĀLĀK? 

 Kā jau iepriekš minēju, arī mūsu skolas jauniešu vidū EJP ir izpelnījies lielu atzinību, un  jau notikušajās 

Rīgas reģionālajā sesijā un Vidzemes reģionālajā sesijā ir piedalījušās arī Rīgas valsts 1. Ģimnāzijas skolēnu 

delegācijas. Taču tas viss nebūt nebeidzas ar reģionālo sesiju, šī gada augusta vidū notiks arī EJP Latvijas Naci-

onālā sesija, uz kuru, līdz ko tiks izziņoti datumi, es aicinu pieteikties gan tos, kas EJP jau paspējuši iepazīt, gan 

tos, kas par to dzird pirmo reizi. Un ar to viss tikai sākas... Pēc nacionāla mēroga sesijas, delegātiem tiek dota 

iespēja doties gan uz citu valstu reģionālajām, gan nacionālajām sesijām, gan uz starptautiskajām un vasaras se-

sijām, gan forumiem. EJP ir tā lieta, kas, ja vien proti izmantot iespējas, atver durvis uz visu Eiropu. Pie 

tam, būt par delegātu nebūt nav viss, ko var darīt sesijā! Organizators, ţurnālists, komitejas vadītājs, sesijas avī-

zes redaktors, viceprezidents, prezidents... Izaugsmes iespējas ir daudz un daţādas, un līdz ar katru nāk arī jauna 

pieredze, prasmes un arvien plašāks draugu un paziņu loks visā Eiropā. 
 

 Varbūt šobrīd Eiropas Jauniešu parlaments var šķist ārkārtīgi nopietna lieta, taču tā 

nebūt nav- tam ir arī sava jautrā puse. Komandas veidošanas aktivitātes, kafijas pauzes, 

vakara pasākumi... Vēlies to visu piedzīvot? Tiekamies šovasar Latvijas Nacionālajā 

konferencē! Uzzini vairāk un seko līdzi jaunumiem www.tellus.lv ! 

ABSOLVENTA VIEDOKLIS! 

„Nevaino spoguli, ja mūlis pašam šķībs.” (Krievu tautas paruna) 
 Ar šiem vārdiem Nikolajs Gogolis ievada savu lugu „Revidents‖, ko jau daţus 

gadus, baudot lielu skatītāju atzinību, izrāda kāds progresīvs, vārdā šeit neminams 

mūsu galvaspilsētas teātris – varbūt būsiet dzirdējuši. 

 Kā 19.gs. ukraiņu klasiķa radošie untumi ir saistīti ar Eiropas Jauniešu parla-

mentu un Jūsu vasaras plāniem šogad? Ļaujiet paskaidrot. 

 Kas mani pārsteidza tad, kad tikko iesaistījos EJP, un sajūsmina joprojām, ir 

milzīgais, līdz konkrētam brīdim pat nenojaušamais spēks, potenciāls, spējas, talanti 

– sauc tos kā gribi -, kas ir jauniešos. Vēl pārsteidzošāk ir redzēt, ka arī mēs paši, 

kamēr nepabakstām sevi, neapzināmies. Izrādās, ka es tomēr spēju uzticēties citiem 

cilvēkiem, protu strādāt komandā; izrādās, ka, lai uzrunātu simts cilvēku auditoriju, 

nav vispirms jāparūpējas, lai testaments būtu uzrakstīts un nerastos nekādu jautāju-

mu par to, kurš manto tiesības (un pienākumu!) laistīt manas FarmVille dobes; izrā-

dās, ka vidusskolēns spēj noorganizēt pasākumu, kurā piedalās vairāki simti jauniešu 

no visas Eiropas un kura budţets sniedzas desmitos tūkstošu eiro... Jā, arī to. 

 Daţas dienas, ko no savas vasaras veltīsiet Eiropas Jauniešu parlamentam, var 

ļoti daudz atklāt par jums pašiem. Ja nolemsiet uzkavēties ilgāk (daži EJP uzkavējas 

arī gadus desmit un vairāk), varbūt pat ieraudzīsiet pavisam citu Sevi. Tāpēc arī pie-

saucu spoguli. Nu, ne jau tāpēc, ka mūlis šķībs...  

 

Kristaps Ozoliņš 14.ib (EJP Latvija Prezidents)  

Rakstu Sagatavoja Evija Taurene, 12.E 

http://www.tellus.lv


Radošo darbu stūrītis 

Kad vēji šalc liepās  Kad vēji šalc liepās-nāc,dziedi man 

līdz! 

Mēs iesim pa birzi dziedādami. 

Kā meita tai senajā tautu dziesmā, 

Tik šodien būsim mēs divi. 

Nē, nelauz to zaru, vien tālāk ej, 

Tev piederēs meži,lai zariņš tas aug! 

Mēs iesim caur liepu birzi 

Un dziedāsim dziesmu vienu. 

Dziesmu,kas vieno ar dzīvi,ar dabu, 

To dziesmu visvareno. 

       /EFA/ 

Tuvākās aktualitātes.. 

3. MARTS – 25.APRĪLIS    9. un 12. klases aicina piedalīties konkursā, kur 

galvenā balva ir izlaiduma albumi visai klasei. Vairāk informācijas : www.uzdevumi.lv 

14. APRĪLIS   Vidusskolēnu Domes vēlēšanas. Pieteikšanās līdz 8. aprīlim. Pieteikties 

pa e-pastu rv1g.dome@gmail.com vai pie Vidusskolēnu Domes valdes pārstāvjiem. 

3. MAIJS   Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas PAVASARA BALLE 

1. JŪNIJS   Rīgas Skolēnu dome rīko gokarta sacensības ―Iebrauc vasarā‖. Tevi sagaida 

neaizmirstams vasaras atklāšanas piedzīvojums, visdaţādākās un jautrākās spēles, kā arī aizraujo-

šas sacensības, kurās varēsi iegūt daudz vērtīgu balvu.  Pieteikšanās līdz 21. aprīlim, vairāk infor-

mācija www.rsd.lv 

Ja arī tu vēlies redzēt savu radošo darbu, sūti to uz e-pastu: 

rv1g.avize@gmail.com  

           Parādi savu talantu arī citiem :) 
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