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Piemini rudeni, kad staigājot pa ielām, nejauši
iekāp peļķē, atceroties bērnību. Apkārt daudz
sārtu kā ogu kļavaslapu.To krāsainais virpulis
krīt pār tevi, aicinot draiskā dejā... gaisā
jūtama rūgtena lapu, lietutiņa smarža...
Burvīgais rudens – bagātais vīriņš...
Marta Naglinska, 7.klase

,,Latvieši ir ar augstu patriotisma apziņu.
Vidējais latvietis nav ne bagāts, ne nabags,
cīnās par savu eksistenci, lai uzturētu ģimeni.
Ir taupīgs, skops, var kļūt arī izšķērdīgs.
Attiecībā uz sevi-zems pašvērtējums. Vidējais
latvietis jūt līdzi citiem, bet palīdzēt pietiekami
nespēj. Dažāda attieksme pret
cittautiešiem.Arī pret vidi sev apkārt vērojama
necieņa. ”
Bernards Kudiņš, Edgars Korovackis, 9.klase

Attēlā konkursa „Mana Lāčplēša diena 2013”
laureāte Līna Salmiņa ar skolotāju Renāti
Ņičiporčiku konkursā uzvarētāju bilžu izstādes
atklāšanā.

Intervija ar Līnu Salmiņu, 12.klases skolnieci
Aelita: ,,Kādā pasākumā Tu nesen
piedalījies?”
Līna :,, Piedalījos Saeimas Aizsardzības,
iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas
organizētajā fotokonkursā "Mana Lāčplēša
diena 2013".”
Aelita: ,,Kā Tu uzzināji par šo pasākumu un
par iespēju piedalīties? Kāpēc Tu nolēmi
piedalīties?”
Līna :,, Par šo konkursu uzzināju, pateicoties
klases audzinātājai Renātei, un ,viņas
motivēta, arī pieteicu savu dalību.”
Aelita: ,,Pastāsti vairāk par konkursa balvu,
kur tu biji, ko jaunu ieguvi?”
Līna :,, No 70 autoru iesūtītajiem darbiem
žūrijas komisija izvēlējās labākos. Iekļuvu to 13
vidū, kas tika uzaicināti uz Lāčplēša dienai
veltītās fotodarbu izstādes „Mana Lāčplēša
diena” atklāšanu. Pēc izstādes atklāšanas
sekoja ekskursija pa Saeimas namu, kā arī
Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas
novēršanas komisijas apmeklējums. Kā
konkursa laureāte saņēmu ekskluzīvu iespēju
apmeklēt Ādažu Nacionālo mācību centru.
Tajā apskatījām Nacionālo bruņoto spēku
ekipējumu un NATO komandpunkta teltis, kā
arī apmeklējām Ādažu poligonu.
Šī bija ļoti interesanta un saturīgi pavadīta
diena, guvu daudz pozitīvu emociju un jaunu
iespaidu. Papildināju savas zināšanas par
Latvijas nacionālajiem bruņotajiem spēkiem,
guvu praktisko mācību stundu politikā un
vēsturē.”
Aelita: ,,Kam Tu vēlētos pateikt paldies par
palīdzību un atbalstu?”
Līna :,, Vēlos teikt lielu paldies savai mīļajai 12.
klasei, kas iesaistījās bildes tapšanā. Tā bija
mūsu kopīgā uzvara! Bet vislielākais paldies
pienākas skolotājai Renātei, viņas neatlaidībai
un intuīcijai. Šī uzvara konkursā vēlreiz
pierādīja, ka tikai kopā mēs esam spēks. Kopā
mēs varam!”
Paldies par interviju!
Jautājumus sagatavoja, intervēja Aelita
Skromule , 7.klases skolniece

Intervija ar Matīsu Brokānu, 12.klases
skolēnu
Aelita: ,,Pastāsti, kas vispār ir jaunsargi?”
Matīss: ,,Jaunsardze ir Aizsardzības ministrijas
organizēta un vadīta jauniešu interešu
izglītības forma, kuras mērķis ir jaunatnes
izglītošana valsts aizsardzības jomā,
patriotisma, pilsoniskās apziņas, biedriskuma,
drošsirdības, fizisko spēju un disciplīnas
sekmēšanā. Vienlaikus tās uzdevums ir
ieinteresēt jauniešus par militāro dienestu,
tādējādi paplašinot motivēta profesionālā
dienesta personālsastāva atlases iespējas.”
Aelita: ,,Kāpēc Tu izvēlējies tieši šādi pavadīt
savu brīvo laiku?”
Matīss: ,,Jau no bērnības mans sapnis ir bijis
dienēt Nacionālajos bruņotajos spēkos, tāpēc
tā vietā, lai bezdarbībā gulētu mājās vai arī
vienkārši apstaigātu visus Rēzeknes nostūrus ,
es nolēmu iestāties jaunsargos, kur es varēju
uzzināt daudz ko jaunu un patiešām dzīvei
noderīgu.”
Aelita: ,,Vai Tu ieteiktu citiem jauniešiem
apmeklēt jaunsargu nodarbības? Kāpēc?”
Matīss: ,,Jaunsardze māca cilvēku strādāt
grupās, māca sadarbību un saliedētību.
Jaunsargi ir ne tikai vien fiziski labi sagatavoti
jaunieši, bet arī morāli, kas pēc manām
domām ir ļoti svarīgi. Jaunsardzē jaunieši
apgūst gan pašaizsardzības pamatus,
izdzīvošanas pamatus, rīkošanos nestandarta
situācijās, jeb īsumā sagatavo profesionālajam
dienestam vai arī dzīves grūtībām.
Aelita: ,,Kas patīk, kas tomēr ne?”
Matīss: ,,Uz šo jautājumu es varētu atbildēt
gari un plaši, bet noteikti varu pateikt to, ka
pagaidām jaunsardzē neesmu atradis neko
tādu, kas man nepatiktu. Man aizrauj
patriotisms, kuru tagad nemaz tik bieži citur
nevar manīt, tāpat nometnes, pārgājieni, paši
jaunieši,- mēs esam kā liela ģimene- kā frāzē
no" Četriem musketieriem" : ,,Viens par
visiem un visi par vienu!”
Aelita: ,,Ko jaunu ieguvi apmeklējot
jaunsargus?”
Matīss: ,,Ko es ieguvu jaunu? Šim sarakstam
nebūtu gala. "(Matīss iesmejas) Es gan
iemācījos atrast pielietojumu priekšmetam,
kurš liekas mūsu ikdienā nevajadzīgs, bet

izdzīvošanā ļoti labi noder, iemācījos strādāt
komandā, paļauties uz citu. Īsumā sakot , es
apguvu dzīvei vajadzīgas prasmes- sākot ar
ēdienu gatavošanu lauka apstākļos, beidzot ar
ieroču izjaukšanu un pielietojumu.”
Paldies par interviju!
Jautājumus sagatavoja, intervēja Aelita
Skromule , 7.klases skolniece

Siena smarža pļavās. Ganāmpulki sulīgā zālē.
Zemeņu sarkanie smaidi dobē. Putnu
dziesmas. Un pār visu saule…Tā ir vasara
Latvijā.
Marta Kudiņa, 5.klase
.
,,Internetā latvieši nav aktīvi.. Latvieši cenšas
saglabāt savus svētkus, tradīcijas, kuri nozīmīgi
tikai tiem pašiem.. Viņi cenšas ietaupīt un
prātīgi lietot līdzekļus, tiecas palīdzēt citiem
pēc iespējas, kaut dažkārt , nonākot pie
augstākas varas, paliek egoistiski un
izšķērdīgi.”

Vitālijs Jurčs, Ēvalds Prusaks, 9.klase

Līnas Salmiņas drabs fotokonkuram „Mana
Lāčplēša diena 2013!”
Ar patriotiskiem sveicieniem RKV avīzes
redkolēģija:
Aelita Skromule un Laura Bogdanova.☺

