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Līdzdalības balva ,,Gada spars’’ 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

    2016.gada 14. decembrī Rīgas 

Skolēnu dome Mazajā ģildē rīkoja gada 

noslēguma līdzdalības balvas balli 

,,Gaismas nakts’’.  

    Rīgas Skolēnu dome apbalvošanas 

ceremonijā Rīgas Angļu ģimnāzijas 

Skolēnu padomei pasniedza balvu 

,,Gada spars 2016’’ par aktīvāko 

skolēnu pašpārvaldi starp visām Rīgas 

skolām. 

 

 

 

 

 

Attēlā: Skolēnu padomes prezidente 

Elīna Anete Svence un viceprezidents 

Ulvis Mētra. 
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Karjeras diena 

   Februārī Rīgas Angļu ģimnāzija vēra durvis 

Karjeras dienai.1.-12.kl. skolēniem tika piedāvātas 

dažādas aktivitātes - vecāku vadītās nodarbības, 

mācību ekskursijas uz darbavietām, izglītojoši 

semināri par studijām, filmas par karjeru, teātra 

apmeklējums.  

Izsakām lielu pateicību vecākiem- I. Dimdiņai 

(nodarbība par gaisa kvalitāti), A. Liseckim ( LMT), 

D. Dinsdorfai (profesijas restorānā), A. Lāriņam            

( finanses), Z. Basulei ( friziera profesija), K. Žīgurei 

( modes industrija), K. Lasmanei ( LTV1), A. Stakai    

( Ilustratore), K. Sekacei ( Uzturs), K. Strautmanim      

( Elektromateriāli), L. Briedei( Stjuarte), E. Eglītim      

( Inženierzinātnes), S. Rubenei ( RTU/būvinženierija), 

K. Krūmiņam (Latvijas pasts) u.c. vecākiem, kuri 

iesaistījās KD tapšanā un norisē. Skolēni atzina, ka tā 

ir lieliska iespēja iepazīt speciālistus savās jomās un 

saņemt  atbildes uz svarīgiem jautājumiem.  Skolēni ar 

lielu motivāciju devās KD ekskursijās- 5.b klase 

apmeklēja Latvijas Pastu, 5.c klase - LMM, 6.b klase-

Rīgas brīvostas muitas kontroles punktu, 7.c klase 

apmeklēja restorānu, iepazīstot profesijas. 

6.a un 9.b klase - noskatījās filmu par veiksmīgu 

karjeras izvēli ,,Pipars” 2. un 3. daļu. 

10.-12.kl. notika nodarbības par studijām 

Wrexham Glyndwr University UK North East 

Wales 

 Student life and HE in the UK 12.ab 

 Writing personal statements 11.ab 

 HE in the UK and Glyndwr University 11.ab 

 HE in the UK and Glyndwr University10.aab 

Vidusskolas klases apmeklēja E.  Smiļģa Teātra 

muzeju 

un noskatījās izrādi . 

Paldies vecākiem, skolas vadībai, klases audzinātājām, 

skolotājiem un skolēniem līdzdalību KD  pasākumos!  

Autores: Emīlija Mundeciema, Ina Klovāne 

 

 

 

Talantu koncerts 
 

Kā katru gadu arī šogad bija Rīgas 

Angļu ģimnāzijas talantu koncerts, 

kurā atkal pierādījās cik talantīgi 

skolēni mācās mūsu skolā. Lielisku 

pasākuma atmosfēru nodrošināja 

vadītājs Ulvis Mētra. Noteikti 

nevar nepieminēt mūsu skolas 

talantīgos dejotājus, dziedātājus un 

muzikantus, kuri uzstājās ar 

lieliskiem  priekšnesumiem.  

Kāds uz skatuves kāpa pirmo reizi, 

kāds uzstājās ar jaunu horeogrāfiju, 

bet katrs guva gandarījumu par 

paveikto un ,protams, labas atmiņas 

un jaunu pieredzi.  

 

 

PALDIES MŪSU SKOLAS 

TALANTIEM: 

Kristapam Neibertam, Emīlijai 

Mundeciemai, Dinai Darjanai 

Puriņai, Yupu Chen, Oskaram 

Zviedrim un 5.a.,5.b.,5c.klases un 

12.klases skolēniem. 
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Nemainīga tradīcija ir VEF Rīgas 

skolu superlīgas ZVAIGŽŅU SPĒLE 

- vidusskolu un ģimnāziju spēlētāju 

duelis. Zvaigžņu spēles ietvaros 

norisinājās ProBasketball trīspunktu 

metienu konkurss, kurā piedalījās 

mūsu skolas pārstāvis Visvaldis 

Pāvuls. Visvaldim metieni gāja viegli, 

bet pietrūka tikai viena punkta līdz 

iekļūšanai finālā. 

 

Ģimnāzijas komandas sastāvā bija  

Leonards Miglinieks, kurš neatlaidīgi 

aizstāvēja ģimnāzijas godu. Precīzie 

metieni, bumbas triekšana grozā un 

fascinējošas piespēles. Leonards 

noteikti iemantoja vislielāko skatītāju 

atbalstu! 

 

Autori: Ilze Krauze, Samanta Sproģe, 

Visvaldis Pāvuls. 

 

 

 

   Arī šogad VEF Rīgas Skolu Superlīgā ar jauniem 

spēkiem tika aizstāvēts Rīgas Angļu ģimnāzijas 

skolas gods. 

 

 

 

Komandas sastāvs: Visvaldis Pāvuls, Leonards 

Miglinieks, Ulvis Mētra, Frenks Ūdris, Juris Joņins, 

Patriks Andersons, kā arī Henriks Diure, kurš tika 

draftēts, lai nostiprinātu komandas starta 

piecinieku.  

 

 

 

Pirmā spēle tika aizvadīta Rīgas 49.vidusskolā, kur 

veiksme šoreiz uzspīdēja mājinieku labā. 

Sezonai ritot, vienā no interesantākajām spēlēm 

RAĞ puiši stājās pretī Āgenskalna Valsts 

ģimnāzijai. Pateicoties izcilajai metienu 

precizitātei, mūsu skola plūca uzvaras laurus - spēle 

noslēdzās ar rezultātu 114;113.  

Spēles MVP - Visvaldis Pāvuls ar 38 punktiem! 
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17.februārī divas 12. klases, kurām 

līdz skolas absolvēšanai atlikušas vien 

dažas nedēļas,  ar gredzeniem 

apliecināja savu piederību Rīgas 

Angļu ģimnāzijai. 

 Skolēni sveica skolotājus.Skolas 

administrācija sveica skolēnus un 

atgādināja par gaidāmo dzīves 

pagriezienu, kas jau tūlīt būs jāveic.  

   12. klases pacentās arī iekļaut visus 

klātesošos  pasaules ,,trenda’’ 

filmēšanā jeb ,,Mannequin 

challange’’.  

 2.daļā Rīgas Angļu ģimnāzijas aktu 

zāles skatuve kļuva par ,,to kasti’’, ko 

klašu audzinātājas ieslēdza, lai nebūtu 

atbraukušas velti uz salidojumu pēc 10 

gadiem, uz kuru ieradušās tikai viņas 

divas vien. Sākot ar svarīgākajām 

ziņām Panorāmā, turpinot ar latviešu 

programmu, komēdijseriāliem un 

tālāk jau nopietnāku vispasaules kino, 

12.klases atspoguļoja esošās 

problēmas ar mūziku un humoru un 

izdzīvoja katru dzīves emociju, 

parūpējās piesaistīt katru skatītāju. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Stāsts, protams, beidzās laimīgi. 

Skolēni pārsteidza savas 

audzinātājas. 

 

Visi kopā vienojās 

,,Dziesmā par laimi’’. 

 

Autore: Zane Čivle 

 

 

 

ArtaigasDukbergastelevīzija

sprogramma/Žetonuvakars 

 

 
Foto: RičardsLapoško 
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Šodienas pasaulē un arī Latvijā ir ļoti daudz iespēju 

katram no mums un ar katru dienu mums jākļūst arvien 

daudzveidīgākiem un spilgtākiem, lai rīt spētu šeit 

sasniegt visu to, ko vēlamies. Taču tas diemžēl nenotiek 

tāpat vien, neko nedarot.  

Starp visām plašajām iespējām darīt vairāk, iegūt 

vairāk un būt kam vairāk ir arī Rīgas Skolēnu dome 

(RSD). Šī ir viena no daudzajām organizācijām, kurā 

iesaistīties, taču mazliet citāda. RSD ir skolēni 

skolēniem, kur katrs varat rast savu ceļu starp 5 

komitejām (var izvēlēties arī vairākas), kā gūt kaut ko sev, 

dodot kaut ko mūsu sabiedrībai.  

Pieredze, kontakti, draugi, izaugsme, zināšanas, karjera, 

darbs komandā, projekti- un tas viss ne tikai Rīgā, ne tikai 

Latvijā, bet arī starptautiski. To iegūst un iepazīst, 

iesaistoties darbā organizācijā vai vienkārši piedaloties un 

baudot to, ko mēs (RSD) radām. 

Es pati jau trešo un šoreiz  

anpēdējogadudarbojosšīslielāskomandasvaldēkāKultūras

komitejasvadītāja. Ļoti strauji un nemanāmi šis 

piedzīvojums ir devis man neizmērojami daudz. Reizēm 

vajag tikai pamēģināt, un visa pasaule ātri vien apgriežas 

par 180 grādiem, un pēc vienas dienas mēs redzam 

vairāk, spējam vairāk un esam vairāk.  
 

 

 

Autore: Zane Čivle 
 

 

 

 

 

 

 

Jaunieša 

iespēja 

 

Vajag tikai iniciatīvu un 

viss notiks! 

 
 

 Vairāk informācijas par Rīgas skolēnu saimi var 

atrast www.rsd.lv vai sociālajos tīklos ,meklējot  

Rīgas Skolēnu domi.  

   Tāpat jebkuram jaunietim noderīgi:  

Facebook Rīgas Jauniešu centrs ‘’Kaņieris’’ vai 

http://www.kopnica.lv/ 

 

Facebook ‘’Jauniešuiespējas’’ 

Facebook ‘’JaunatneLatvijā’’ 

Jaunatnesstarptautiskoprogrammuaģentūrahttp://j

aunatne.gov.lv/ 

http://www.kopnica.lv/
http://jaunatne.gov.lv/
http://jaunatne.gov.lv/
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PAVASARA PASĀKUMI 

 

 

  
 

Skolēnu padomes ekskursija maijā 
 

Saulainajā ceturtdienā, šī gada 25. maijā, smaidīgās Skolēnu padomes 

meitenes devās ekskursijā uz Majoriem kopā ar padomes lielisko 

konsultanti un skolotāju Inu Klovāni. Padomistes devās izpētīt 

Jūrmalas pilsētas vēsturi Jūrmalas pilsētas muzejā, aplūkoja Raiņa 

dzejas telpu, kā arī apskatīja Aspazijas māju.  

Saliedēta komanda ir stipra komanda! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavasara balle ,,Spring 

Awakening’’ 

 
Šī gada 24.martā RAĢ Skolēnu padome 

organizēja Pavasara balli. Tika aicināti 

visi skolēni no 9. līdz 12. klasei, kā arī 

absolventi un agrākie RAĢ skolēni. 

Jaunieši no skapjiem izņēma košu krāsu 

apģērbus, kā arī meitenes - skaistās 

kleitas ar ziedu motīviem. Deju 

atmosfēru palīdzēja uzturēt DJ Georgs 

Kozulis. 
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RAĢ Dārza Svētki 2017 

 
 

   Rīgas Angļu ģimnāzijas organizētie "Dārza Svētki 2017", 

kas notika 30. maijā, bija lieliska iespēja, lai veicinātu jauniešu 

izdomu un uzlabotu praktiskās spējas. Šī gada Dārza 

Svētkos bija redzamas tādas pašu skolēnu radītas 

aktivitātes kā ,,Augu atpazīšana,’’ ,,Trāpi mērķī,’’ ,,Paštaisīta 

degošā gāze,’’ ,,Vulkāna izvirdums’’ un vēl daudzi citi darbi. 

 

Svētku izskaņā bija redzami arī dažādi kultūras pasākumi - 

uzstājās RAĢ sākumskolas ansambļi, pamatskolas koris, 

vidusskolas koris, kā arī deju kolektīvs "Līgo". 

 

5. un 6.klašu darbu tēmu klāsts bija ļoti plašs, sākot ar 

ķīmiskiem un fiziskiem eksperimentiem, beidzot ar 

paštaisītiem bluetooth skaļruņiem.  

Pasākumā bija iespēja apskatīt 5. un 6.klašu skolēnu veidotas 

aktivitātes kā ,,Molekulārā virtuve,’’,,Trubu bungas,’’ 

,,Trebušets (franciski "sviest pāri),’’  ,,Balons pret naglām,’’ 

,,Bluetooth skaļruņi,’’,,Atpazīsti tēju pēc garšas,’’  

,, Dedzināšana ar sauli ,’’ ,, Mākslīgais sniegs.’’ 

 

7. un 8. klašu skolēnu centība bija redzama viņu darbos, kas 

spēja izglītot un ieinteresēt ne tikai savus skolas biedrus, bet 

arī vecākus, kuri bija atnākuši atbalstīt savus bērnus un 

apskatīt citus projektus.  

Skolēnu veidotas aktivitātes kā ,, Hidrofobās smiltis,’’ 

,, Smaguma centra punkta noteikšana,’’ 

,,Augu (segsēkļu) atpazīšana,’’ 

,, Koraļļu barjerrifs.’’ 

 

Sīkāk par Dārza Svētkiem ’17 lasiet emuārā, kuru izveidoja 

11.kl. jaunieši! 

https://ragskolenupadome.wixsite.com/ragdarzasvetki2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://ragskolenupadome.wixsite.com/ragdarzasvetki2017
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Apbalvošanas ceremonija 

,,Gada skolēns, skolotājs un 

klase’’ 

Saulainajā 3.maija pēcpusdienā, kāds vinam I. 

Ziedoņa dzimšanas dienu un sagaidām Latvijas 

Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu, RAĢ 

SP katru gadu sveic skolotājus un skolēnus svinīgā 

pasākumā ,,Gada Skolotājs, Gada Skolēns un Gada 

klase 2017".  

Pasākumu atklāja Katrīna Pužule no 7.c kl., kura jau 

otro gadu mūs iepriecina ar flautas burvīgo 

skanējumu. GADA SKOLOTĀJA titulu saņēma 

Valentīna Spruksta nominācijā ,,Sākumskolas 

skolotājs", krievu val. sk. Ināra Rubene- par 

disciplīnu un spēju iemācīt, vācu val. sk. Inese 

Pētersone –nominācijā ,,Radošākais skolotājs", 

direktores vietn., ģeogrāfijas un ekonomikas sk. 

Niāra Robalde –nominācijā ,,Skolotājs-

padomdevējs".  

GADA SKOLĒNA balvu saņēma Erīna 

Akmene(12.A) nominācijā ,,Gada izcilniece", 

Sandis Zālītis(11.B)- ,,Gada sportists’’, Estere 

Strautmane(11.A)- ,,Gada māksliniece’’, Elīna 

Anete Svence(11.B)- ,,Gada aktīviste’’. 

Pirmo gadu, pateicoties SP prezidentes E. A. 

Svences ierosinājumam, ieviesta jauna nominācija 

GADA KLASE. Tika vērtēti 9.-12.kl. sasniegumi 

mācībās, sportā, skolas apmeklējums, iesaistīšanās 

skolas interešu izglītības nodarbībās, SP un RSD 

rīkotajos pasākumos, brīvprātīgais darbs u.c. 

aktivitātes. Šogad Gada klases titulu saņēma: 

 10. B klase/ audz. Maija Bietaga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasākumu krāšņāku padarīja 

Patrīcijas Raibartes(12.B) un 

YupuChen(11.A) uzstāšanās. 

Direktores vietn. N. Robalde 

uzrunāja ģimnāzistus, sveicot 

olimpiāžu uzvarētājus un ZPD 

lasījumu laureātus. Svinīgo 

apbalvošanas ceremoniju 

noslēdzām ar skaistu video par 

Latviju un kopdziesmu,,Mazā 

bilžu rāmītī"( I. Ziedoņa vārdiem 

un R. Kaupera mūziku).  

   Pasākumu vadīja Ēriks Bērziņš 

un Elīna Anete Svence. Mēs 

lepojamies ar Rīgas Angļu 

ģimnāzijas skolotājiem un 

skolēniem, kuri iedvesmo mūs 

jauniem sasniegumiem.  
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 MĒS  LEPOJAMIES! 

 
Skolas gods tika aizstāvēts ne tikai sporta 

aktivitātēs, bet arī olimpiādēs un zinātniski 

pētnieciskajos darbos.  

 Šogad ar izciliem rezultātiem olimpiādēs Rīgas 

pilsētā startēja: 

 

Bioloģijas olimpiāde: 

2.vieta: Erīna Akmene no 12.klases, Elīza Anna 

Bērziņa, Elīza Brice un Vineta Vērpēja no 9.klases.   

3.vieta: Jana Kassaliete no 12.klases, Elizabete 

Viola Jankovska no 10.klases, Anete Bukāne un 

Anita Ramka no 9.klases. 

 

Ķīmijas olimpiāde: 

1.vieta – Lorenzo Terlizzi no 9.klases 

3.vieta  - Vineta Vērpēja no 9.klases 

 

Fizikas olimpiāde: 

1.vieta – Lorenzo Terlizzi  

Ģeogrāfijas olimpiāde: 

2.vieta – Erīna Akmene no 12.klases 

3.vieta Patrīcija Raiberte no 12.klases 

 

 

 

 

Mīļi aicinām Jūs 10.jūnijā uz 9.klašu izlaidumu 

plkst. 12.00 un uz 12.klašu atvadām no skolas 

plkst. 15.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zinātniski 

pētniecisko darbu 

konference 
 

Šogad Rīgas reģiona un Rīgas 

pilsētas izglītojamo zinātniskajā 

konferencē piedalījās Elīna 

Anete Svence, kura ieguva 

augstāko pakāpi un devās uz 

Latvijas valsts 41.zinātnisko 

konferenci, Yupu Chen, kurš arī 

ieguva augstāko pakāpi un 

ieguva Latvijas valsts 

zinātniskajā konferencē 

godpilno 2.vietu, Viktorija 

Kacija, Marta Paula Vīnerte, 

kuras ieguva I pakāpes diplomu 

un prezentēja valsts konferencē 

savus darbus, kā arī  Ieva Bušaite 

un Kitija Cera, kuras ieguva I 

pakāpi, bet nedevās aizstāvēt 

tālāk. Elīna Martinsone, Rūdolfs 

Vuļs un Emīls Ērglis saņēma II 

pakāpes diplomu, Loreta 

Znotiņa un Estere Strautmane 

izcīnīja III pakāpes diplomu 

Rīgas reģiona un Rīgas 

konferencē. 
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Atskats uz Skolēnu padomes 

darbību 

2016./2017. mācību gadu! 
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