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    Es laikam beidzot saprotu, ko ar vārdiem «vēl tik balts un neatklāts, tik tīrs un tik salds, vēl tik tuvs un 
pazīstams ir tavs Ziemssvētku rīts» ir domājis dziedātājs, rakstnieks un komponists Mārtiņš Freimanis. 
Katru reizi mēs zinām savus Ziemssvētkus, un katru reizi mēs atkal tos iepazīstam kā jaunu, neatklātu, tik 
tīru kā ledus ziedu uz vecajiem, gadsimtu pieredzējušajiem stikliem, kuri kā mazi smilšu graudiņi atraduši 
savu vietu starp koka rūtīm, kur saldi apdustas riekstu un krutnagliņu smaržas. 
      Tik ļoti gribas, lai Ziemassvētkos tiešām visu piedod. No visa atlikušā spēka gribas, lai piedod. Lai katru 
gadu nav 24. decembrī jādomā par tiem mazajiem melnumiem, kas veido lielu pleķi uz baltās kleitas. Bet 
ne jau tādus melnumus, kuri katru gadu ir jauni, bet gan tos, kuri paliek un iesūcas baltajās auduma 
šķiedrās, un sūcas, un sūcas, un līdz mūža galam jau ir kā iesēdējušies. Tā jau dara – pleķi noslēpj, lai 
neredz, bet vienalga pēc katriem priekiem, svētkiem tas atkal izlien, un gluži kā aklajam tikko parādīta 
saule, kā mazs, nejauks, zaļš vīriņš brēc «Skaties uz mani! Skaties, tā lai sāp! Skaties!». Un ziniet, tiešām 
sāsāp. Sāp tā, ka sirds sažņaudzas mazā kamolīti, kas lēni ripo bezdibenī. Kamolītim ir attaisnojums, tas 
mācas no cilvēkiem – saviem dzīves cirpējiem un vērpējiem.
   Vai tiešām nav iespējams dzīvot mūžīgi? Vai tiešām nav iespējams mūžības laikā visiem piedot? Vai ir 
robeža starp žēlsirdību un sirdsmieru? Vai ir atšķirības starp dvēseles mūziku un sirds mūziku? Patiesībā 
jā, dvēsele spēlē pēc notīm, citreiz pēc dzirdes, citreiz pēc redzes. Sirds spēlē bez notīm, bez vārdiem, tā 
tikai klusi fonā spēlē uz klavierēm kādu klusu meldiņu. Un skrien pāri melnajiem un baltajiem taustiņiem 
(vairāk ir baltie, bet redz tikai melnos, jo melodija skumja – mi minors). Skrien un skrien, kā jau sirds to 
dara, nemitīgi un bez pārtraukumiem, līdz mūsu mūžība beidzas.
        Patiesībā Ziemassvētkos grūti ievēlēties kaut ko vēl, ja man jau ir divas milzīgas dāvanas, ko nekāda pa-
teicība, nekāda darbība nespēs atlīdzināt. Izdzīvo savu pirmo dāvanu un mūžīgi pateicies par otro – par 
ģimeni. Pateicies, lūdz piedošanu, lūdz, lai palīdz, lūdz, lai arī nākamajos Ziemassvētkos vari lūgties, un 
lūdz, lai nākamajos Ziemassvētkos, arī nākamajos, ir par ko lūgt. Un tad samīļo savu ģimeni!
    Bet tad, tad ļauj, lai sirds spēlē. Lai spēlē ar notīm, bez, vienalga, 
galvenais, lai tā tavu mūžību spēlē mūžīgi!

P.S. Vēstule tapa pirms Ziemassvētkiem. Lai nu mums izdodas 
svētku prieku nest cauri visai garajai, aukstajai ziemai!

Amanda brizga 10.5

Ziemassvētku Putojošo 
viļņu bangas



Kontroldarbu grafiks 
un citi "mazpatīkami prieki"

Kaspars marhlevičs 10.5

Arī šoreiz par kādu problēmu...



face to face
bulšits deadline

Evelīna Andžāne 10.5

Apokalipse, kur tu rodies?



Kas lācītim vēderā?

Atbildes: Klinta – 4.; Beāte – 3.; Diāna – 5.; Liene – 1.; Laura -4.

  Esiet sveicināti mūsu L’avīzes stila sadaļā “Kas lācītim vēderā”! Pagājušajā numurā mēs intervējām ĀVĢ stilī-
gākos skolēnus un skolotājus un uzzinājām, kādas ir aktuālākās modes tendences mūsu skolā. Šoreiz mums 
padomā ir kas cits! 
Katram ir zināms stereotips par meiteņu somiņu bezgalīgo ietilpību un daudzveidīgo saturu. Lai noskaidro-
tu, kas “lācītim vēderā”, mēs devāmies ciemos pie dažādu klašu, stilu un vecuma grupu pārstāvēm. Ko soma 
pasaka par tās īpašnieci? Savienojiet meiteni ar attiecīgo bildi, kurā attēlots viņas somas saturs!

Liene Ločmele 10.5

Klintas somā jūs atradīsiet
košļājamās gumijas papīrīšus, 
smaržas, austiņas, maku, ķemmi,
plānotāju, penāli un šķiltavas. 
(Interesanti, kāpēc gan viņai tās 
nepieciešamas?)

Meitenes somiņā vienmēr būs
vieta kosmētikai, makam, 
telefonam, higiēniskajai 
lūpu krāsai.

Lienes somā jūs varētu
atrast mūzikas atskaņotāju,
telefonu, ēdienu un
košļājamās gumijas.

Laura Patare 10.6

Laura no mājas neizies,
ja somā nebūs datora (cik 
mēs čakli!), kosmētikas 
maciņa un penāļa.

Beāte Eriksone 10.6

Viņa no mājas nevar iziet, 
ja somā nav iPad, briļļu, 
lūpu balzāma.

Klinta Ose 10.6

Diāna ērgle 11.5
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Jelizaveta Obrazcova
Dženeta Marika Buidova
Agnese Ladiga 10.5
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Motivācija

Ko es
 grib

u?
Ko es daru?

Kāpēc?

   Daudzus skolotājus un vecākus māc jautājums: kā motivēt 10. klases skolēnu mācīties? Kā likt 
viņam saprast, ka tas, ko tagad darīs, atspoguļosies nākotnē? Daži atmet ar roku, sak', gan jau pats. 
Citi kļūst pārlieku stingri, aizliedz visu, ko vien var aizliegt. Iespēju jau ir daudz, taču atbilde uz šo 
jautājumu jāmeklē katram pašam indviduāli.
   Daudzi aptaujātie 10.klases skolēni min slinkumu kā iemeslu, kāpēc nav vēlmes mācīties, taču tā 
nav taisnība. Slinkums ir reakcija, tas neparādās kā pūtītes konkrētā vecumā, un tas arī neizzūd. Slin-
kums var saglabāties visu mūžu, kā dažkārt var novērot legāli pieaugušu cilvēku vidū. 
   Slinkums ne vienmēr ir slikta īpašība. Vēlme neko nedarīt ir dabiska, tas notiek, lai atturētu cilvēkus 
no, viņuprāt, nevajadzīgām darbībām un pārliekas strādāšanas. Pēc tā var secināt, ka jauniešu skatī-
jumā, īpaši 10. klases skolnieku, mācības nebūt nav vajadzīga darbība un to dēļ nav vērts piepūlēties.
   Apzināti vai nē, cilvēki (jā, arī vidusskolēni) ir ļoti mērķtiecīgas būtnes. Ir trīs jautājumi, ko sma-
dzenes sev nemitīgi uzdod – 1. Ko es vēlos? 2. Kas man jau ir? 3. Kā es varu izmantot otro, lai sasnieg-
tu pirmo? Nevēlēšanās piepūlēties notiek tad, kad trešais jautājums paliek neatbildēts. Tā parasti 
gadās, kad vēlmes ir pārmērīgi augstas, vai kad attieksme ir pārāk vieglprātīga. Nevar sasniegt to lielo 
sapni, ko vēlos? Nekas, kaut kad, kaut kā jau tas notiks. Pa to laiku koncentrēšos uz īslaicīgu jautrību.
   Aptaujātie 10. klases skolnieki bija ļoti paškritiski, sakot, ka jauniešu vēlme uzjautrināties (pat ar 
interesanta satura substancēm) ir nepareiza un tukša. Cilvēki nespēj saprast, ko viņi dara, kad un 
kāpēc, tādēļ īslaicīgs prieks tiek meklēts apreibinošās, nomierinošās, uzbudinošās u.c. vielās.
      Spēja plānot ir ļoti svarīga, lai spētu atbildēt uz trešo jautājumu. Ja cilvēks nespēj sadalīt savu lielo 
mērķi vairākos mazos mērķos, ja viņš nespēj izdomāt, cikos ir jāpieceļas, lai paspētu uz mācību 
stundu sākumu, viņš nespēj atbildēt uz trešo jautājumu. Nespēja plānot ir bērnišķīguma pazīme, kas 
ļoti raksturīga daudziem pusaudžiem, jo tas ir laiks, kad vecāki vairs nesakopj haosu «aiz muguras» 
un nesaka, kas ir jādara, tas ir laiks, kad ir jāskatās apkārt un jādomā tālāk pašam. Bieži vien jaunieši 
mēdz slinkot, jo patiesībā vēl neapzināti gaida, kad vecāki vai skolotāji pateiks: «Tagad ej tur un dari 
to!»to!» Ir apjukums un neizpratne - kādēļ viņam saka, ka viņš ir slinks, ja neviens viņam neteica, ko un 
kā labāk darīt?



Rebeka Ludviga 10.5



muldēt

entās

Rudens mani neraksta

Agate vanuška 10.5



   Lapkriti, salu un ziedoni šķīra viens saules pieskāriens. Saule nespēja izlemt. Peļķes uz kapsētu celiņiem 
vienas nakts laikā atkal sasalst. "Mēs nomirsim veci, būsim apglabāti blakus," tu teici. Es smējos. Mēs skrējām, 
bastojām stundas; es tevi mīlēju rudeņos, kad kļavas bija mūsu audžumātes, un ziemās, kad bija tik auksti, ka 
es biju lāstekas uz aļņu ragiem. Tik auksti, ka tas bija vienīgais laiks, kad es priecājos, ka tev kabatā bija blašķe. 
Tu saprati manu matemātiku, es sapratu tavus sirdspukstus! Uz kapsētas soliņa. Mēs gājām uz šejieni 
klausīties pēcpusdienas putnos, jo vakarā saplosīta realitāte mūs šķirs. Nebūs smieklu, kad tev trīcēja kailas 
rokas, mizojot man mandarīnus.

   Tagad paskrējuši garām gadi. Cinnarizīns un balti ziedi. Es eju pie tevis decembra svētdienā, un vietu tev 
blakus aizņēmusi kāda Veronika...
""Es beidzot saņēmos tev nopirkt tavas mīļākās puķes, no kurām man vēl aizvien alerģija. Maksāja kā ruma 
pudele.” Es šoreiz būšu izsijāta no indes, kad gulēšu tev blakus. Un mani neviens nesasildīs. Elpa garos kā no 
tējkannas snīpja. Čivinās putni, kuri dzīvo uz barotavu rēķina. Vēl aizvien. Spīdēs saule, kura nespēj izlemt. 
Vēl aizvien. No manis tiek paņemti pēdējie smaidi. Kurš viņus visus nozaga un neatstāja man vairs neviena? 
Bet nav nozīmes. jo apmākusies diena un ātri pazūd gaisma. Tumsa nosēstas. Uz egļu galotnēm. Un maniem 
pēdējiem mirkļiem, kuriem vairs, principā, nav nozīmes. Tumsa nosēstas. Pirms ziemassvētkiem pārāk 
mīmīlētiem kapakmeņiem. Tu biji šai rindā vismīlētākais. Sieviete ar sarkaniem lakstiem.. tevi nepārspēj. 
Mēs nomirām jauni, un es (relatīvi) tev blakus.
Bet sasalst kapsētu peļķes, jo rudeņu siltās naktis ir cauri. Kurš uz tām slīdēs, kurš par to vairs smiesies...
 
   Ja es viņam būtu sacījusi, kā leduspuķes kūst viņa gaišzilajās acīs, kad viņš smaidīja; ja es būtu teikusi, ka 
man nospļauties par likteni. Un es tevi taču mīlu, sasodīts!
Viņš varbūt būtu klausījies. Un vēlāk pierunājis. Vēl viens dalīts solis tuvāk nāvei. Bet kopā.
Ja tā būtu toreiz bijis, mandarīnu smieklos, es tagad nenomirtu.

   Vārdi, izsacīti skaļi, glābj dzīvības. Kliedz! Čukstus. Kaut vai ar aizsmakušu balsi. Kliedz! Vārdus, kuri glābs 
dzīvības. Nežēlīgi depresīvos pavasaros. Kuri atkal aizsalst. Jo rudeņu saule tos rītā vairs neglābs…

Kapsētu peļķes

Adelīna jasmane 10.5



Biologi-ķīmiķi

Literāti

Kristaps znotiņš 10.5

Pamatskolēni

Fiziķi

Ekonomisti

Horoskops februārim
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