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Redakcijas sleja
Sveiki pavasarī!
Tā nu ir sagadījies, ka
maijs
ir
ļoti
raibs
un
notikumiem bagāts mēnesis.
Maija sākumā mēs atzīmējam
svarīgus
valsts
svētkus
4.maiju
(Neatkarības
deklarācijas
pasludināšanas
dienu), bet nedēļu vēlāk
11.maijā
–
Mātes
dienā
dāvājām
ziedus
savām
mīļajām māmiņām.
Maijā ir brīdis, kad visi
darbi tiek pārtraukti, lai tikai
redzētu mūsējo hokeja spēles
Pasaules hokeja čempionātā.
Varējām sekot līdzi arī
mūsējo dalībai „Eirovīzijā” un
novērtēt grupas „Prāta vētra”
jauno albumu.
Arī skolā maijs ir nozīmīgs
mēnesis – jo klāt mācību
gada
noslēgums
un
12.klasēm „Pēdējais zvans”.
Tuvojas
vasara,
tāpēc
šoreiz jautājām „Kā pavadīsi
vasaras brīvlaiku”. Atbildes
bija dažādas, bet pārsvarā
visi gatavojās gan atpūtai un
izklaidei, gan arī darbam.
Šajā
avīzītē
mēs
piedāvājam interviju ar skolas
direktoru
J.Japiņa
k-gu,
sarunu
ar
skolas
bibliotekārēm
un
citas
interesantas lietas.
Lai tev jauna un saulaina
vasara!

Tuvojas mācību gada beigas, un mums visiem, pirms dodamies
vasaras atpūtā, skolas grāmatas jānodod binbliotekā.Tāpēc
nolēmām, ka pienācis īstais brīdis tuvāk iepazīties ar mūsu skolas
bibliotekārem-Annu Armanovu un Dainu Mosāni.
Jautājām, cik gadu viņas stradā skolas bibliotekā, vai tas ir viegli
vai grūti?
Annas k-dze stradā skolas bibliotekā jau 13 gadus, bet Dainas kdze 4 gadus.Abas atzīst, ka darbs ir interesants, bet viegli nav-īpaši
mācību gada sākumā un beigās.Bibliotekāres saka, ka ir interesanti
stradāt ar jauniešiem.Bērnībā Dainas k-dze vēlējusies kļūt par
skolotāju (tā arī noticis ), bet Annas k-dze sapņojusi kļūt par ģeoloģi,
jo viņai ļoti patīk ceļot.
Lūdzām pastāstīt par skolas bibliotēku.Annas k-dze pastāstīja, ka
bobliotekā ir gandrīz 61 tūkstotis grāmatu-no tam 41 tūkstotis ir
–daiļliteratūras
mācību
grāmatas,
bet
20
tūkstosi
grāmatas,enciklopēdijas un citi izdevumi.Skolēni ir nidrošināti ar
visām nepieciešamajām macibu gramatām un ieteicamo
daiļliteratūru.Regulāri skolas bibliotēku apmeklē apm.600 skolēni,
taču lasītajs ir katrs mūsu skolēns,jo stundas izmanto skolas
gramatas. Daudzi skolēni bibliotēkā kopē nepieciešamos materiālus,
lasa žurnālus un avīzes.
Brīvajos brīžos Annas k-dzei patīk audzēt puķes un audzināt
savu sunīti Rūdi, bet Dainas k-dzes vaļasprieks ir biškopība.
Sarunas noslēgumā bibliotekāres novēlēja, tiekties pec
zināšanām, lai dzīvē varētu turpināt mācības augstskolā un apgūt sev
velamo profesiju.Visiem tiek novēlets sasniegt iecerēto un ka teicis
Dž.Louels:”Grāmatas ir līdzīgas bitēm, kuras auglibas pilnos
ziedputekšņus pārnes no viena prāta uz otru”. Paldies!
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Notikumi
25.aprīlī 12.klases devās un kinofilmu „11. stunda”. Filma stāsta par globālo sasilšanu un tās
izraisītajām problēmām.
Maijā skolā viesojās rakstniece Andra Manfelde. Viņa pastāstīja par autobiogrāfisko romānu
„Adata” un par savu cīņu un uzvaru pār narkotikām.
7.maijā ar 8. un 9. klašu skolēniem tikās VP RRP Kārtības policijas Nepilngadīgo prevencijas
nodaļas inspektore Iveta Ļvoviča un stāstīja par administratīvo un kriminālatbildību.
Aprīlī un maijā latviešu plūsmas skolēni veiksmīgi piedalījās divos radošajos notikumos: Rīgas
pilsētas izpilddirektora izsludinātajā eseju konkursā „Rīga ver vārtus...” un J.Akuratera muzeja
rīkotajā radošo darbu konkursā „Kalpa zēna rudens”.

Ko darīsiet
vasaras
brīvlaikā?

Edgars: vasarā
domāju atpūsties,
mazliet pastrādāt
un kārtīgi
izklaidēties!

Liene: pa vasaru
nedaudz
piestrādāšu, lai
būtu kabatas
nauda un brīvais
laiks atpūsties,
nedaudz pārkārtot
savu dzīvi un jūlija
vidū braukt uz
Holandi.

Zane: plānoju ar
draugiem atpūsties
un arī pastrādāt,
lai iegūtu kādu
darba pieredzi.

Intervijas ar skolas direktoru Jāni Japiņu.
Cik gadus strādājat par skolas direktoru, vai tas ir viegli
vai grūti?
Kādas atziņas esat ieguvis šajā laikā?
Esmu viens no „senākajiem” Rīgas skolu direktoriem, vadu šo skolu no
1988.gada 1.septembra. Skolas direktora amatā šis mācību gads man ir
divdesmitais, tātad šovasar būs jubilejas izlaidumi. Grūti vai viegli būt
par skolas direktoru?- viss šajā pasaulē ir relatīvs. Taču viennozīmīgi –
tas ir amats, kurā ir jābūt gan juristam, gan būvdarbu vadītājam, gan
menedžerim, jāprot prasīt kvalitatīvi paveikt darbu pedagogiem un
tehnisko darbinieku kolektīvam. Jāatrod laiks skolēniem, jārisina skolai
aktuāli jautājumi pašvaldību institūcijās un ministrijā. Un kur vēl
ugunsdzēsēji, sanitārā inspekcija, pašvaldības policija, valsts izglītības
inspekcija, izglītības kvalitātes novērtēšanas aģentūra...
Laicīgi un precīzi jāsagatavo un jānodod Centrālajā grāmatvedībā
finansu dokumenti. Jā, arī savas mācību stundas (skolu direktoriem
atļauts pasniegt 12 stundas) ir jāpaspēj novadīt.
To visu paveikt 8 darba stundās praktiski nav reāli, tāpēc „jāpieķer”
vakara stundas, reizēm „degošie” darbiņi jāpaveic sestdienās vai
svētdienās.
Galvenā atziņa ko esmu ieguvis šajā darbā – visas lietas ir jānokārto
savlaicīgi. Gluži kā I.Ziedoņa atziņā: „Laime – tā ir visu lietu kārtība”.

Santa: Vasarā
noteikti strādāšu
kādu mēnesi un
pēc tam
atpūtīšos Dānijā
pie labākā
drauga

Vai ir piepildījušās ieceres, ko labu ir izdevies padarīt,
kas dod lielāko gandarījumu?
Aizvadītajos gados skola ir stipri mainījusies. Skolēnu skaits skolā ir
teju trīskāršojies, jo bijuši mācību gadi, kad kopā abās plūsmās Rīgas
vakara ģimnāzijā mācījās 1250 skolēni. Mūsu skolai katru gadu ir
vislielākais
absolventu
skaits
starp
visām
Latvijas
1042
vispārizglītojošām skolām. Arī šis gads nav izņēmums – skolu absolvēs
audzēkņi 5 latviešu un 6 krievu plūsmas 12. klases.
Kopš 1991.gada, kad skolai tika piešķirts ģimnāzijas nosaukums
(pirms tam bija Rīgas 10.vakara (maiņu) vidusskola), to ir pabeiguši
vairāk nekā 5000 audzēkņu. „Mūsējie” ir visās pasaules valstīs un
kontinentos. (Antarktīda jau vēl nav iekarota!) Piemēram, rudens pusē
skolu apciemoja viens mūsu absolvents, kurš strādā par kuģa kapteiņa
vietnieku Latīņamerikā – Kolumbijā, šajā valstī dzīvo viņa ģimene.
Aigars Štolcers ir izveidojis savu deju skolu Kanādā, Toronto pilsētā, bet
mūsu absolvents Roberts Nemiro labi startēja šovā „Dejo ar zvaigzni”
tepat Latvijā. Teju vai katru vakaru no laika ziņām pēc „Panorāmas”
mūs uzrunā mūsu absolvente Estere Šēnberga, bet LNT ziņās Māris
Grigalis. Sendija Burka šogad bija atzīta par Latvijas radio I programmas
labāko raidījumu producenti.
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Rihards:
domāju, ka
vasarā strādāšu
un augustu
pavadīšu
atpūšoties ar
draugiem

Domāju, ka tieši mūsu skolas absolventu tālākās gaitas, panākumi
visdažādākajās jomās ir tas, kas dod šajā darbā gandarījumu.

Kas jauns paredzams nākamajā mācību gadā?
Svarīgākais nākamā gada notikums – skolas akreditācija oktobra
mēnesī. Pirmo reizi skolas vēsturē audzēkņi šogad uzsāks mācības
7.klasē gan latviešu, gan krievu plūsmā.
Septembra mēnesī vissekmīgākajiem skolas jauniešiem būs
bezmaksas ekskursija uz Kurzemi.

Kādas ir Jūsu domas par mūsdienu jaunatni?
Ļoti racionāla, bet to acīmredzot nosaka šodienas laiks.
Dmitrijs: vasarā
atpūtīšos,
strādāšu un
vienkārši
pavadīšu laiku ar
draugiem

Edžus: vasarā
strādāšu,
atpūtīšos un
izklaidēšos ar
draugiem

Vai mācoties skolā darījāt nebēdnības, kuri mācību
priekšmeti patika vislabāk, kāpēc?
Mani mīļākie priekšmeti bija ģeogrāfija, latviešu literatūra un vēsture.
Mācoties pēdējā vidusskolas klasē, ieguvu II vietu republikas vēstures
olimpiādē. Patika tie priekšmeti tādēļ, ka labi padevās. Un kā mēdz
teikt, viss zināmais ir interesants.
Šogad 5.jūnijā mums būs klases salidojums, jo paliek 30 gadi, kopš
pabeidzu Izvaltas vidusskolu. Man bija apbrīnojami jauki, zinātkāri
klasesbiedri, praktiski visi pēc skolas beigšanas aizgāja studēt. Tolaik
Bet „vārīt ziepes” mums arī patika. Trakākais atgadījums, ko atceros,
bija šāds: 8.klases eksāmenu laiks (tagad eksāmeni ir 9.klasē), skolas
direktors savā dzīvoklī taisīja remontu, kurš atradās turpat skolas
kreisajā spārnā. Ģimenes ledusskapis uz remonta laiku bija izlikts tieši
„melnajās” trepēs, kāpņu laukumiņā. Remonts vienlaicīgi notika
bioloģijas kabinetā un visa mantība bija izlikta pagrabstāvā. Tādēļ
mums, puikām, „noskrūvēt galvu” skeletam nebija nekādu problēmu.
Un kur „ galva” tālāk palika? Nu, protams, ceļoja uz direktora ledusskapi
par pārsteigumu un šausmām direktora kundzei, kad viņa vakarpusē
ledusskapi vēra vaļā... Bet sods blēņdariem arī drīz nāca pa pēdām...

Kāds ir Jūsu vaļasprieks?
Tā ir ceļošana. Kad ir brīvs laiks, labprāt pastrādāju arī dārzā. Šogad
olās būt ļoti laba ābolu raža, ja vien ziedus „nenokodīs” salnas.

Novēlējumi.
Visiem sekmīgi beigt šo mācību gadu!

Karīna: šovasar
būs daudz
darāmā,
strādāšu,
braukšu ciemos
pie radiem, ir
plānots aizbraukt
atpūsties uz
siltajām zemēm.

Oļesja: vasaras
brīvlaikā plānoju
strādāt! Tomēr
ceru atrast arī
brīvo laiku, lai
varētu atpūsties
pie jūtas!

3.turpinājums
Ivars Baumanis

Doloress apstājās. Pagriezās pret sveicēju. Tas bija Sandors – izcils kalējs
un cīņas mākslas skolotājs vietējiem jauniešiem, kurša jau sen dzīvoja uz Doras
salas.
„Dolores! Kas notiek? Vai Doras salu piemeklē nelaimes? Saki man atklāti!”
Sandors piegāja klāt pie vecā vīra un klusi pateica: „Tuvojas negaiss, viss
horizonts ir melns kā pekle!”
„Ja?” Doloress, apstulbis no Sandora teiktā, apsēdās uz bluķa pie staļļa
stenderes, „Tas nevar būt! Uz Doras salas nav bijis negaisa kopš Elatora
dzimšanas!” Doloress centās saprast, kāpēc šīs nelaimes piemeklē salu, bet
nespēja.
„Ko tagad darīt? Ziņot ļaudīm?” Sandors klusām vaicāja.
„Noteikti ziņo!” Doloress piecēlās, sakārtoja drānas apmali un u jau
pārliecinošākā balsī turpināja: „Vētra mūs negaidīs, tāpēc jārīkojas ātri. Katram
salas iedzīvotājam pasaki, lai iet uz manu kalnu, bet nesaku par
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Laura: braukšu
uz pilsētām,
kurās neesmu
bijusi, apmeklēšu
pasākumus,
strādāšu!
Jānis: visa
vasara plānota
pavadīt aktīvi
atpūšoties pie
dabas, kā arī
strādāt. Lielākā
vasaras daļa tiks
pavadīta pie
jūras, apvienojot
patīkamo ar
lietderīgo.

vētru, tas var viņus uztraukt un var sākties kņada! Es drīz būšu kalnā, tikai gribu noskaidrot cik bīstama
situācija.”
„Labi!” Sandors pagriezās un skrēja uz ciematu.
„Ļaudis! Ļaudis! Bērni! Tuvojas vētra! Ja vēlaties palikt dzīvi, skrieniet uz Doloresa kalnu!”
Doloress to visu dzirdēja un nodomāja: „Gan jau tiks galā ar satraukto pūli!” Satrauktie cilvēki jau bija
sapulcējušies pie strūklakas.
„Kas? Kur? Kāpēc?” jautājumi un skaļa neapmierinātība skanēja no pūļa puses.
„Lūdzu, klusāk! Es nespēju koncentrēties,” Sandors dziļi ievilka elpu un turpināja.
„Lūdzu! Jūsu pašu labad sekojiet man uz Doloresa kalnu, tur jūs būsiet drošībā! Jautājumus varēsiet
uzdot vēlāk!”
Ļaudis uzklausīja Sandoru un sekoja viņam uz Doloresa kalnu. Bet vētra kļuva arvien stiprāka un stiprāka.
Sandors ar ciema iedzīvotājiem jau tika līdz Doloresa kalnam. Tā pakājē bija milzīgas durvis, Sandors (kā jau
prāva auguma vīrs) atvēra durvis bez kādām problēmām.
„Ejiet visi iekšā!” Sandors centās pārkliegt vētras aurus. Ļaudis paklausīgi sekoja pavēlei, jo paši saprata,
ka situācija ir nopietna.
„Es drīz būšu atpakaļ, tikai atradīšu Tintiņu.” Tintiņš bija tik mazs, Snadora uzticamais suns. Tik mazs, ka
varēja pazaudēties kabatā. Sandors tic, ka Tintiņā slēpjas kas maģisks un kādu dienu to viņš pierādīs.
Sandors meklēja un meklēja, aiz viņa lūza koki. Cīnoties ar vēju Sandors izdzirdēja spalgas rejas.
„Tintiņ?!” Sandors skrēja uz skaņas pusi un ieraudzīja guļam mazu zēnu. Tintiņš laizīja roku, kurā bija
sažmiegta maza papīra lapiņa. Sandors pieliecās un paņēma to.
„Parūpējies par zēnu!” Sandors ar grūtībām varēja izlasīt, jo lapiņa bija izmirkusi. Un pēkšņi vētra sāka
norimt tāpat kā sākusies. Sandors stāvēja un domāja ko darīt. Nest uz māju? Atstāt tepat? Viņš bija pieņēmis
lēmumu un nesa zēnu uz savām mājām.
Tintiņš centās viņiem sekot. Sandors zēnu noguldīja savā gultā. Kamēr viņš uztaisīja zāļu tēju, zēns bija
pamodies un apjucis, jo nesaprata, kur atrodas.
„Labdien!” Sandors centš uzsākt dialogu, „Kā tevi sauc?”
„Labdien. Mani sauc Vikars!” Pasakot savu vārdu, Vikars pieslējās no gultas un gāja pretim Sandoram.

10.C klases skolēns
Jānis Kumpiņš
Rīts – es atveru acis!
Un tad man skaidrs tapis
Ka viss ko redzēju
Bija tikai sapnis!

Tās smaržas, krāsas
Kas lika smaidīt
Tās lietus lāses
Kuras es gaidīju

Tikai kārtējais sapnis
Un tas mani nomāc
Jo atgriezties spēju
Bet tikai domās

Tās mani mainīja
Lietus lāses to prot
Tās to mirkli gaidīja
Kad varēs bēdas aizskalot

Sapnis likās tik reāls
Tik īsts
Redzēju kā kalpa zēns devās
Rudenim līdz’

Atgūlos lapu kaudzē
Un jutos tik atbrīvots
Jo zinu, ka straumēm
Bēdas tika aizskalotas

Kļavu lapas birstošās
Sniedza savu aromātu
Vakara stundas ilgstošās
Atbrīvoja manu prātu

Lāses bija zemes rotas
Koki aromāts
Gaiss darba rokas
Kalpa zēna noskaņās

Vējš sauca sev līdzi
Es izvēlējos tur palikt
Jo gribēju uz brīdi
Kalpa zēna rudeni satikt

Tā vilinošā vienkāršība
Rudeni padarīja burvīgu
Tā vilinošā vienkāršība
Padarīja mani skumīgu

Iemūžināt to papīrā
Un goda vietā glabāt
Jo šis rudens atšķīrās
Savā vienkāršībā

Jo sapnis likās tik reāls
Tik īsts
Redzēju kā kalpa zēns devās
Rudenim līdz’
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