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Žurnālistikas pulciņu dalībnieku salidojums BA  “Turība”.  

 Trešdien, 21. februārī, Biznesa augstskolā ,,Turība” notika žurnālistikas pulciņu dalībnie-

ku konference. Pasākumu organizēja Andris Pētersons, Komunikācijas fakultātes dekāns, 

Dr.sc.soc.  Pasākuma sākumā tikāmies ar  Sandiju Semjonovu. Topošajiem žurnālistiem bija ie-

spēja uzzināt, kas ir žurnālistika, ar ko saistās žurnālistu darbs. Mēs, jaunieši, iesaistījāmies sa-

runā ar slavenu žurnālistu, augstskolas “Turība“ pasniedzēju, Ansi Bogustovu. Viņš spēja radīt 

jauniešos pārliecību, ka jebkurš uzdotais jautājums, nav nepareizs, bet gan tiešs, tikai tam va-

jadzētu būt precīzākam.   

Pēc mums bija iespēja iesaistīties balvas "Žurnālistikas cerība" pasniegšanā, kurā godināja la-

bākos,  jaunos žurnālistus par centību ,drosmi, pacietību un patiku pret savu darbu. Bija iespē-

ja televīzijas priekšā uzdot nozaru personām jautājumus par viņu pašu ikdienišķo darbu un arī 

izprast to, cik tomēr žurnālistikas nozare ir vajadzīga . Es, Sintija Viļuma (12.c), ar Lindu Kašinu 

(12.c) esmu lepna ,ka redzējām augstskolas dzīvi, redzējām pamatu žurnālistikas uzsākšanai , 

mācījāmies kā korekti, pareizi veidot jautājumus un pēc tam analizējām tos .  



NOTIKUMI MARTĀ 
1. marts 

2.1872. — ASV tika nodibināts pasaulē pirmais nacionālais parks —  

Jeloustonas nacionālais parks. 

1847. — ASV štatā Mičiganā oficiāli atcēla nāvessodu. 

1896. — Anrī Bekerels (attēlā) atklāja radioaktivitāti. 

3. marts 

1795. — Kurzemes hercogiste tika iekļauta Krievijas Impērijā. 

1918. — Pirmais pasaules karš: Padomju Krievija izstājās no kara, parakstot  Brestļitovskas miera līgu-
mu ar Centrālajām lielvalstīm. 

5.marts 

1993. — Latvijā laista apgrozībā pirmā atjaunotā piecu latu naudas zīme.  

1493. — Kristofors Kolumbs atgriezās Spānijā pēc sava pirmā ceļojuma uz Ameriku. 

15.marts 

1924.—Latvijā dibināts Triju Zvaigžņu ordenis. 

24. marts 

26. marts 

1817. — Kurzemē atcēla dzimtbūšanu. 

2004. — NATO tika uzņemta  Bulgārija,  Igaunija,  Latvija, Rumānija,  Slovākija  un  Slovēnija. 

29. marts 

Aktrisei Olgai Dreģei — 80 (1938) 

8. marts 

Starptautiskā sieviešu diena 

17. marts 

Dramaturgam Gunāram Priedem — 90 (1928–2000) 

18. marts 

Vācu inženierim Rūdolfam Dīzelim — 160 (1858–1913) 

25. marts 

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena 

30. marts 

Lielā piektdiena 

Holandiešu gleznotājam, grafiķim Vinsentam van Gogam — 165 (1853–1890) 
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Dailes teātra aktrise kopš 1961. gada.  

Pazīstama ar savām lomām Rīgas kino-
studijas filmās Anna "Vella kalpi", Dag-
nija "Limuzīns Jāņu nakts krāsā", Ma-
tilde „Purva bridējā” un „Džimlai rūdi 
rallallā”, seriālos  „ "Sirdsmīļā Moni-
ka",  „UgunsGrēks”". 

Mācījusies Sarkaņu 7-gadīgajā skolā, tad Madonas 1. vidusskolā. 1961. gadā beigusi Rī-
gas Kultūras un izglītības darbinieku tehnikumu, bet 1962. gadā - Dailes teātra III studiju. 

 

Ir  meita Zane  un mazdēls Justs. Mazbērnam ir jau 11gadi, un viņš 
aktrisei sagādā daudz prieka un laimes brīžu.  

Dzimusi 1938. gada 1. martā Madonas apriņķa Sarkaņu pagastā. 

”Es varbūt esmu zināma grāmata, kurā var 
izlasīt manus darbus, bet atvērta grāmata ne-
būšu nekad,” tā intervijā Skaties.lv atklājusi 
aktrise.  
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 Lielās piektdienas rītā iet mazgāties tekošā ūdenī, jo tad visu ga-

du būs veselība, nesvīdīs kājas, nemetīsies pumpas un vasarā 

saule nenosvilinās ādu. 

 Lielajā piektdienā nevajadzētu ķemmēties, jo ticējums vēsta, ka 

tiem, kas šajā dienā ķemmējas, ātri nosirmo mati.  

 Ja matus ķemmēs, tad vislabāk zem apiņiem, jo tad mati augot kup-

li, bet, ja ķemmēs zem eglēm, tad nesāpēs galva. 

Lieldienas ir pavasara saulgrieži, ko svin par godu pavasara un 
saules atnākšanai, kuros ar rituālām darbībām mēģina palīdzēt 
zemes atmodai un jau laikus nodrošināt zemes auglību un veici-
nāt tās svētību. Agrāk Lieldienas svinētas trīs, garajā gadā pat 
visas četras dienas 

 Kristiešiem šis ir Kristus krustā sišanas 
un augšāmcelšanās laiks. Mūsdienās 
kristīgo Lieldienu tradīcijas ir savijušās 
ar latviskajām.  

Latviešu tradīcijās ienākušas tādas kristiešu 

tradīcijas kā klusā nedēļa pirms Lieldienām, 

Zaļā ceturtdiena, Lielā piektdiena, kas tiek 

saukta arī par Lielo Piektdienu. 

Lielā piektdiena, saukta arī par Svēto piektdienu vai Krusta dienu, kristiešiem saistās ar Jēzus 

nāves dienu. Tajā ar gavēšanu un lūgšanām piemin Jēzus sišanu krustā. Pieminot Jēzus krustā 

sišanu un nāvi, daudzviet baznīcās tiek apklāti altāri, tiek izmantota melnā un violetā krāsa, kas 

simbolizē ciešanas, skumjas, nāvi un iznīcību, bet baznīcas ierastie rituāli ir daudz pieklusinātāki, 

tāpat netiek pasniegts Svētais vakarēdiens.  

 Lielās piektdienas rītā pirms saullēkta jāēd speķis, jo tad tajā ga-

dā nebūs jāredz neviena čūska, bet, ja tiks ēsti mārrutki, tad va-

rēs izvairīties no sliktām lietām.  

 Savukārt tie, kas grib daudz naudas un laimi, tiem jāiet Lielās 

piektdienas rītā lasīt skaidiņas. 

 Lielajā piektdienā nedrīkst žāvēt veļu, citādi tajā gadā kāds piede-

rīgais miršot. 

 Lielās piektdienas rītā jāiet ābeles pērt ar biksēm, tad āboli augšot 

labi un lieli. 



 

 

Ola ir saules simbols  

Ar olām Lieldienās saistītas 

daudz rotaļu.: ripināšana, siša-

nās, mainīšanās, dāvināšana 

Meitas dod olas puišiem 
par  šūpošanu. 

Šūpoļu kāršana un šūpošanās ir viena no galvenajām tradīcijām 

Lieldienās. 

Šūpoļu gatavošana un kāršana bija puišu un vīru darbs.  

Piemērotākā vieta parasti bija augstākā kalnā, lai šūpoles jau 

varētu ieraudzīt no tāluma, ne ūdens malā, lai māsiņai nesa-

mirktu villainītes, lai nenokristu vainadziņš.  

Šūpoles tiek sauktas dažādi: šūpotnes, šūpules, šyupeles, līgot-

nes, līgačas, aires, eires, jaires.  

 

Ēdieni galvenokārt bija 

no labības produktiem 

un piena.  

Lieldienās ēdot zirņus, 

var iegūt bagātību, 

turību 

Lieldienu īpašie 

ēdieni ir apaļi, 

saules simboliku 

attēlojoši. 

Jāēd vārītas 

olas, zirņi un 

ziedotais plā-

cenis vai zie-

dainais rausis 



 2018.gada 9.martā Rīgas vakara ģimnāzijā notika 12.klašu Žetonvakars. 
Tā kā šajā gadā ir Latvijas simtgade, tad arī 12.klašu Žetonvakara tēma bija veltīta šim valsts nozīmīgajam 
pasākumam. 12. c, 12.k, 12. u klašu audzinātājas A.Ozoliņa, I.Voitkāne un M.Andrejeva izlozēja tēmas -
“Griba”, “Brīvība” un “Augšana”. Katra klase kopā ar klases audzinātāju atbilstoši savai tēmai, sagatavoja 
nelielu priekšnesumu. 12.u klases tēma “Griba” tika izspēlēta caur mācību priekšmetiem, kā katrā mācī-
bu priekšmetā atspoguļojas vārds “Griba” (piemēram, literatūrā - lugā “Maija un Paija” teikts :„Ja man ir 
griba, tad es varu”). 
12. k  klases tēma bija “Brīvība”. Viņi izspēlēja nelielu etīdi par to, kas ir Brīvība viņu izpratnē. 12.c klase 
caur teātri par Mazo princi (autors Antuāns de Sent-Ekziperī) parādīja tēmu “Augšana”. 
 Šajā pasākumā piedalījās arī mūsu skolas dziedošie audzēkņi, kuri ar dziesmām padarīja Žetonvaka-
ru daudz krāsaināku. Mūzikas skolotājs V.Afoničs daudz darba ieguldījis, lai mūsu dziedošo audzēkņu bal-
sis būtu skanīgas. Milzīgs paldies viņam! 
 Audzēkņi, kuri piedalījās Žetonvakarā, bija ļoti apmierināti un iepriecināti, diemžēl daļa audzēkņu 
neapmeklēja šo pasākumu, jo bija jābūt darbā. Paši audzēkņi atzīst “Godīgi sakot, ir grūti noticēt, ka jau 
pēc nedaudz  vairāk kā 2 mēnešiem, 3 gadus pacietības pilnais un sūrais darbs vidusskolā būs beidzies. 
Katrs aizies "lielo" dzīvē.” 

Klašu audzinātāju novēlējums 12.klasēm: 
Nav tāda, ko nevar.  
Ja ir – tad jāvar!  
Kaut plaukstām jūra jāizsmeļ,  
Kaut zemes smagums Jāpaceļ.-  
Nav tāda, ko nevar.  
Ja ir – tad jāvar!  
Topošie absolventi, lai piepildās jūsu sapņi un cerības, lai izdodas sasniegt visu, kas iecerēts! Veiksmi 
svešvalodu eksāmenos un izturēt vēl tos pāris mēnešus līdz Pēdējam zvanam.  

Skolā ir aizvadīts kārtējais Žetonu  vakars, un katrai 12.klasei tie ir īpaši svētki. Šajā vakarā kopā ir kat-
ra jaunieša draugi, radi, klāt pieskaitot pašus divpadsmitos un skolotājus.  

Saviļņojuma brīdis bija katra jaunieša sirdī,  saņemot no direktora skolas žetonu. Un kāds no divpad-
smitajiem teica, ka būs uz mūžīgiem laikiem piederīgi RVĢ. Lai tā arī notiek, lai mūsu skola ir tā vieta, 
uz kuru gribēsies atbraukt, satikt cilvēkus, ar kuriem esi pavadījis kopā daudzus gadus! Lai piederību 
veido labas attiecības ar skolasbiedriem , skolotājiem un skolas administrāciju.!  



Vairāk fotogrāfiju skolas mājas lapā rvg.lv  


