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Sveiks, dārgais lasītāj! Vēlos Tevi 
ar lielu novēlošanos sveikt ar jaunā 
mācību gada sākumu. Taču šis 
mācību gads būs nedaudz 
citādāks, jo ar savu rūpīgo aci 
visam līdzi sekos mūsu skolas 
avīze „Aģentiņš”. 
 „Aģentiņa” ideja radās jau 
nedaudz agrāk par 6. oktobri ,taču 
īstā dzimšanas diena ir tieši šis 
datums, jo tad radās ideja par 
nosaukumu „Aģentiņš”. Kāpēc 
tieši „Aģentiņš”? Jo vajadzēja 
atvasinājumu vārdam Āgenskalns, 
bet „Āģītis” jau bija dejotāju 
izvēlēts vārds.  
„Aģentiņš” visam vienmēr sekos 
līdzi un pirmais visu zinās. Šo 
numuru radījām ar patriotismu 
sirdī un dvēselē, jo Latvijas 
dzimšanas diena vairs nav aiz 
kalniem. Skaistākie dzejoļi veltīti 
Latvijai tās 99. dzimšanas dienā, 
interesanti fakti par Latviju. Šo un 
vēl daudz ko citu „Aģentiņš” jums 
sagādājis lasīšanai novembra 
numurā.  

Redaktors:Roberts Kārkliņš (6.b) 

 

 

Latvi, lai kurā zemes daļā tu nonāktu – Piemini Latviju! 

Nekad un nekur savā mūžā tu nedzirdēsi skaistāka vārda par šo 

vārdu; tāpēc nemities to daudzināt, nebeidz slavēt šo valsti, kas šo 

vārdu nes.  

Diena vai nakts, vakars vai rīts, piemini viņu, iemīli arvien 

dedzīgāk. Piemini Latviju!  Ar šiem vārdiem sasveicinies, ar tiem 

atvadies, tiekoties ar tautiešiem jebkuŗā pasaules daļā. 

Piemini Latviju, latvi, ik stundu, ik brīdi, labās un ļaunās dienās, 

bet jo sevišķi, kad tev labi klājas 

Zini, - neviena māte tā neilgojas redzēt savu bērnu, kā ilgojas pēc 

katra no mums mūsu visu Māte – Latvija. 

Turi Latviju dziļi ieslēgtu savā sirdī. Turi to kā lielāko dārgumu, ko 

nedrīkst pazaudēt. Jo, zaudējis Latviju, tu zudīsi pats. 

 

                                                                          (Jānis Jaunsudrabiņš) 
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Lai ir skaisti rīti, 
Auksti, bet mīļi. 
Tavas dienas 
Visas 
Interesantas un 
Jaukas. 
Aiziet, Latvija! Tev 
Izdosies! 
                                                      (Luīze Einause, 5.b) 

Latvija. Skaistas  
Atmiņas par brīžiem 
Tik jaukiem. 
Valsts vienīgā šāda -  
Izdzīvojusi karus, bet 
Jādzīvo tālāk. 
Atceries! 
Iesim tālāk! Dzīvosim! 
                                     (Sigvards Jēkabs Skuja, 5.b) 

MĒS LEPOJAMIES 

8. oktobrī notika skolas stāstnieku konkurss “Teci, teci, 
valodiņa”, kurā piedalījās labākais stāstnieks no katras 
klases. Uzvarētāji 14. novembrī ar ļoti labiem 
panākumiem  piedalījās konkursa II kārtā. I pakāpi 
ieguva: Madara Mālere (1.b),Elīza Beāte Anduža(2.a), 
Rasa Ozola (6.b).II pakāpi ieguva Nils Gustavs Matisovs 
(4.b). 

 

 

 

 

Latvijas tauta ir vislabākā pasaulē 
Ar gudriem un labiem cilvēkiem. 
Tauta ir tā, kas vieno Latviju -  
Vienīgo vietu, ko es saucu par mājām. 
Ir daudz labu lietu Latvijai. 
Jābūt ir tīrai Latvijai. 
Ar labu sirdi tu esi - latvietis. 
Ir labi būt latvietim. 
                                    (Toms Ernests Groskops,5.b) 

Labsirdīga,    
Attīstoša, 
Tālredzīga  
Valsts. 
Izglītojoša, 
Jauna, 
Augoša, 
Ilgdzīvojoša. 
                                            (Renārs Vinšteins, 5.b) 

Labvēlīga, 
Ar godu, 
Tīra.  
Vienīgā mūsu Latvija 
Ir 
Jauka, 
Apņēmīga, 
Ilgstoša valsts. 
                                                   (Francis Gelpers, 5.b) 

 



KARJERAS LAPPUSE 

Latvijā ir ap 4000 dažādu profesiju.  Kura no tām nākotnē varētu būt tavējā? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stāsts par zīmulīšu ģimeni. 

Tā bija interesanta ģimene, kurā dzīvoja 

zaļais tētis, zilā māmiņa, sarkanā 

vecmāmiņa un dzeltenais vectētiņš. Kādu 

dienu zīmulīšu ģimenē piedzima mazs 

zīmulītis un viņam nebija krāsas, viņš 

bija bezkrāsains, viņam vēl bija jāizvēlas, 

kādā krāsā vēlas būt. Un zīmulīšu ģimene 

sāka mazo audzināt.  

Zaļais tētis sacīja mazajam: ”Tev jābūt 

zaļā krāsā, jo zaļā ir dabas krāsa, paskat, 

koki zaļi, zāle zaļa ”. Tēti pārtrauca 

māmiņa: ”Nē, bērniņ, tev jābūt zilā krāsā, 

jo zilā ir cerību krāsa, dzīvības krāsa ”. 

„Ko jūs runājat?” tēti un māmiņu 

pārtrauca sarkanā vecmāmiņa. Viņa 

sacīja: ”Tev ir jābūt sarkanā krāsā, tā ir 

mīlestības krāsa, un visiem cilvēkiem 

patīk sarkanā krāsa.” Vecmāmiņu 

pārtrauca vectētiņš, viņš sacīja :”Tev, 

bērns, jābūt dzeltenā krāsā, jo tā ir saules 

krāsa, siltuma krāsa, un pret to neviens 

nevar būt vienaldzīgs.”  

Tā viņi runāja, runāja, bet neviens 

nepajautāja mazajam zīmulītim, ko viņš 

domā. Ko viņš vēlas? Kā jūtas mazais 

zīmulītis? 

Par ko tu nākotnē gribētu kļūt? 

...par slavenu vijolnieci, jo man patīk spēlēt, tas sagādā 
prieku. (Liepa, 3.c) 

...par kēksiņu pārdevēju, jo man patīk cept kēksiņus (Arta,3.c) 

...par pavāru, jo, kad esmu laukos pie vecmāmiņas, es katru 
rītu cepu pankūkas (Nora, 3.c) 

...par botāniķi, jo man patīk augi un daba. (Patrīcija, 3.c). 

... par mākslas vingrotāju, jo tas ir  skaists un interesants 
sports (Sintija, 3.c) 

...par sinoptiķi, jo man patīk pētīt laikapstākļus (Kristers,1.c) 

...par izgudrotāju, jo man patīk izgudrot lietas un taisīt 
eksperimentus. (Timotejs, 1.c) 

...par pārdevēju, jo man patīk palīdzēt cilvēkiem iegādāties 
dažādas lietas. (Jasmīna, 1.c) 

...par dziedātāju, jo man ir ļoti laba balss. (Laura, 1.c) 

...par bērnudārza skolotāju, jo man patīk bērni. (Elīna, 2.a) 

...par Hip – Hop skolotāju, jo jau tagad labi dejoju Hip –Hopu. 
(Jasmīna, 2.a) 

(Nākotnes nodomus apkopoja Elīna Krūmiņa, Elīza 
Baranovska (5.b)) 

      Arī šogad karjeras mēnesis skolā iesākās ar Jauno pedagogu dienu.6. klašu skolēni iejutās skolotāju lomā un vadīja 

mācību stundas 1. –  4. klašu skolēniem. Sociālo zinību stundās 5. un 6. klašu skolēni diskutēja par to, kāpēc cilvēkam 

jāstrādā un kas jādara, lai izvēlētos sev piemērotu nākotnes profesiju. Lielākā daļa skolēnu uzskata, ka skolas gados ir 

jāmācās atbilstoši savām spējām, jāstiprina gribasspēks un jābūt mērķtiecīgam. 

      13. oktobrī skolas bijušie absolventi - Āgenskalna Valsts ģimnāzijas  un Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas audzēkņi-stāstīja 

6.klašu skolēniem par savu skolu, tradīcijām, mācību programmām. Absolventi rosināja 6.klašu skolēnus  domāt par 

viņam piemērotākās izglītības iestādes izvēli pēc 6.klases beigšanas. Sākumskolas skolēni tikās ar dažādu profesiju 

pārstāvjiem – ar arhitektu (3.b),ar režisoru Andri Gauju (5.b),ar Latvijas Kikboksa federācijas treneri un Latvijas, 

Igaunijas čempioniem Kikboksā, Valsts policijas darbiniekiem. 6.c klases skolēni iepazinās ar mežsarga profesijas 

plusiem un mīnusiem un darba vidi Tomes mežos. Interesanti par astronomijas vēsturi un astronomijas kā zinātnes 

attīstību mūsdienās stāstīja astronoms Krastiņš (6.a) 

      17. oktobrī skolā notika akcijas”Kļūsti par Supervaroni!’’atklāšanas pasākums, kurā 1.klašu skolēniem bija iespēja 

tikties ar slavenībām-bokseri Mairi Briedi, dziedātāju Māru Upmani – Holšteinu, radio”Pieci”pārstāvi Tomu Grēviņu, 

Valsts policijas priekšnieku Intu Ķuzi, Latvijas valsts eksprezidenti Vairu Vīķi – Freibergu, kura aicināja būt patstāvīgiem 

un atbildīgiem skolēniem, kas droši un bezbailīgi risina jebkuras dzīves situācijas tāpat, kā to dara Supervaroņa tēls. 

                                                                                                                                             Skolotāja, karjeras konsultante Tamāra Ludborža. 

 



 

GARAIS STARPBRĪDIS 

 

 

 

 

RAKSTĪSIM KOPĀ LITERĀRO PASAKU! 

Ja tu 

• labi proti novērot, 

• labprāt fantazē, 

• māki rakstiski izstāstīt savas domas raitā valodā, 

kļūsti par literārās pasakas ”Pasaka par Lielo Troksni” 

līdzautoru! 

        Mēs piedāvājam pasakas sākuma teikumus. 

Šai pasakai būs 6 turpinājumi (ik mēnesi  - līdz maijam). 

       Mēs aicinām izdomāt un uzrakstīt pasakas turpinājumu 

(līdz 70 vārdiem) un līdz 1. decembrim iesniegt to mums – 

Rasai Kuplei (6.b) un Mētrai Melisei Lazdānei (6.b).  

        Vērtēsim: faktu un notikumu savdabību, prasmi paust 

kādu atziņu, valodas raitumu un izteiksmīgumu. 

        Veiksmīgāko pasakas turpinājumu publicēsim 

nākamajā avīzes numurā. 

                                                                              Lai veicas! 

“Aģentiņu” vari lasīt arī digitālā versijā skolas mājaslapā. Avīzes veidotāji:Jauno žurnālistu redakcija. 

Redaktors Roberts Kārkliņš (6.b), maketētājs Krišs Olafs Merirands (6.b). 

Atbildīgais skolotājs: Benita Trasūne 

Interesanti fakti par Latviju 

Latvijas teritorijā plūstošo upju kopējais garums ir 
38 400 km. Ekvatora apkārtmērs ir 40 000 km. 

50 % Latvijas teritorijas klāj meži. Mēs esam viena 
no videi draudzīgākajām vietām pasaulē. 

 Latviešu valoda ir viena no senākajam Eiropā. Daži 
tās elementi ir pat 5000 gadus veci. 

Latvijā internets ir pieejams kopš 1992. gada. Pēc 
interneta ātruma mēs esam 5. vietā pasaulē. 

Latvijas iedzīvotāji ir divas reizes aktīvāki sociālo 
tīklu lietotāji par vidējo pasaules iedzīvotāju. 

2014. gada olimpiskajās spēlēs Latvija ieguva vienu 
medaļu uz apmēram pusmiljonu iedzīvotāju. Tas 
bija 4. labākais rezultāts starp 88 valstīm. 

Latvija ir to 3 valstu vidū, kurās par populārāko 
sporta veidu kļuvis hokejs. Šis fenomens 
novērojams vien vēl Kanādā un Šveicē.                  

                                                                 (pēc spoki.tvnet.lv) 

PASAKA PAR LIELO TROKSNI 

          Lielais Troksnis, sasmēlies ielās mašīnu 
motoru dūkoņu, sirēnu  kaukšanu un tramvaju 
žvadzoņu,  brīdi atvilka elpu Kandavas ielas koku 
galotnēs. Tieši tobrīd rudens vējš sagrieza virpuļu 
virpuļiem brūngani dzeltenās kļavu lapas un 
iesvieda tās līdz ar Lielo Troksni Āgenskalna 
sākumskolas pagalmā.  

            Lielais Troksnis apmulsis kādu laiciņu 
klausījās visapkārt valdošajā klusumā, bet tad 
iedimdējās zvans, pa atvērtajām skolas durvīm 
atskanēja smiekli, saucieni, spiedzieni, kliedzieni. 
“O! Manējie!” laimīgs iesaucās Lielais Troksnis un 
metās pa atvērtajām durvīm skolā iekšā… 

Aģentiņš joko 

Latvijā skolēnu somas sver vairāk  kā paši skolēni. 

Skolotāja sarkastiskā tonī jautā Pēterītim: 
- Vai tu man varētu paskaidrot, kāpēc domraksts, 
kuru tu man nodevi vakar, vārds vārdā atbilst tava 
brāļa pagājušā gada domrakstam? 
- Kas tur tāds dīvains, skolotāj? Mums ir viena 
māsa. 

Mūzikas skolotājs skolēnam: „Ja neuzvedīsies labi, 
pateikšu taviem vecākiem, ka tev ir talants.” 

Skolotāja jautā Jancim: „Kāpēc no olas izšķiļas 
cālēns?” 
Jancis: ”Baidās, ka citādāk no viņa uztaisīs omleti.” 
 
Skolotāja jautā Pēcim: „Pēter, kāda, tavuprāt, būtu 
ideāla skola?” 
Pēcis: „Tā, kas slēgta, skolotāj!’’ 

  

 (Materiālus meklēja Kārlis Kaugurs (6.b) 



 


