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Patiesībā īstās barikādes nebija mūri, bet gan daudzie cilvēki ielās. 

Pirms 26 gadiem Rīga janvārī bija satraukuma pilna. Divas 

1991. gada janvāra nedēļas – no 13. līdz 27. janvārim – mēs 

pieminam kā barikāžu laiku. Tas bija Latvijas tautas 

nevardarbīgas pretošanās posms Latvijas Atmodas gaitā. 

Lai vairāk uzzinātu un labāk izprastu tā laika notikumus, mūsu 

skolas sestās klases devās uz Barikāžu muzeju. Bija iespēja 

aplūkot barikāžu izvietošanas maketu, barikādēs izmantotos 

priekšmetus – termosus, rācijas, plakātus, videokameras, 

gāzmaskas un citus eksponātus, kā arī īpaši atlasītas 

fotogrāfijas. Gide stāstīja to, kā cilvēki sanāca kopā pie 

ugunskuriem, bet tas nebija nekāds jautrais pasākums, jo tie 

cilvēki bija gatavi, ka uz viņiem var šaut. Un 20. janvārī šāva 

arī. Gide stāstīja, ka tajā liktenīgajā naktī piebrauca omonieši 

(krievu specvienība). Apšaudē pie Iekšlietu ministrijas mira 5 

cilvēki. 

Par to, ko uzzinājām par barikāžu laiku muzejā un vēstures 

stundās, 19. janvārī klases stundā mēs stāstījām arī mazāko 

klašu skolēniem. Par barikāžu laiku mums savas atmiņas stāstīja 

arī mūsu mājinieki.                                        Kārlis Purviņš (6.b) 

“Aģentiņš” novēl: lai priekiem, uzvarām, un 

labām atzīmēm pilns jaunais 2018. gads! 

Beidzot esam arī tikuši pie sniega, un 

“Aģentiņa” jaunais numurs arī ir klāt.           

Janvāris ir laiks, kad Latvijā atceras 

barikādes. Mūsu  pašu gan toreiz vēl nebija, 

taču vecvecāki mums palīdz iztēloties, kāds 

bija barikāžu laiks.  

Mūsu skolā janvāris ir arī matemātikas 

mēnesis. Tāpēc “Garais starpbrīdis” būs 

veidots matemātiskās noskaņās! 

Šajā numurā noslēdzas arī mūsu kopīgi 

rakstītā pasaka par Lielo Troksni. Noteikti 

izlasiet pasakas aizraujošo nobeigumu! 

Tiksimies jau februārī! 

“Aģentiņa” redaktors Roberts Kārkliņš 

 



Pieminot barikāžu laiku 

 

 

 

 

Mana mamma stāsta, ka viņa barikāžu laikā 

brīvprātīgi pieteicās palīdzēt ievainotajiem un slimajiem. 

Viņi dežūrēja katru dienu pa 12 stundām. Viņi valkāja 

siltās drēbes un atpazīšanas zīmi – baltu halātu. 

Manas mammas atmiņās spilgtākais notikums barikādēs 

bija, kad viņa devās uz blakus iestādi, lai palīdzētu 

cietušajiem. Kamēr viņa ar ārstu nonāca līdz cietušajiem, 

virs viņu galvām lidoja lodes. Sāpīgākais moments bija 

uzzināt par kritušajiem. 

Mamma atceras, ka barikāžu laikā latvieši un krievi bija 

ļoti vienoti. Gan latvieši, gan krievi sargāja stratēģiski 

svarīgās vietas: Doma laukumu, Latvijas radio, televīziju, 

Zaķusalu. Barikādēs piedalījās iedzīvotāji no visas 

Latvijas. Mana omīte arī piedalījās barikādēs. Viņa 

staigāja pie Doma baznīcas gar ugunskuriem, klausījās 

radio ziņas Viņa stāsta, ka radio ziņās jaunāko 

informāciju no slepena dzīvokļa Salaspilī raidīja Sergejs 

Kruks. Viņš pēc tautības bija krievs, bet perfekti mācēja 

runāt latviski. Visvairāk manu omīti apbēdina tas fakts, ka 

tagad viņam nav pilsonības. Pēc omītes domām, viņam 

vajadzētu piešķirt pilsonību un Triju Zvaigžņu ordeni, jo, 

ja omonieši būtu atklājuši šo dzīvokli, viņam būtu bijis 

gals klāt. 

Ernests Ruseckis (6 

Mans vectēvs stāsta: dežūrējām 

Zaķusalā pie nobrauktuves uz televīzijas 

torni. Braucām grupā ap 80 cilvēku. 

Palikām 12. Pēc 3 dienām mūs atbrauca 

un nomainīja nākamā grupa. 

Dežūrmaiņā bijām pa 3 cilvēkiem.  

Viena maiņa dežūrēja 2 stundas. 

Spilgtāk atmiņā palikušais notikums ir 

pirmajā vakarā (14. janvārī). No 

Vidzemes puses Rīgā nāca iekšā 

lauksaimnieku tehnika. Bet mēs to 

nezinājām. Mēs domājām, ka nāk krievu 

tanki. Domājām, ka nu tik būs. Par laimi 

tie nebija tanki. 

Roberts Kārkliņš(6.b)  

Mans vecvectēvs, būdams uz 

barikādēm, kabatā turēja zīmīti ar savu 

vārdu, uzvārdu, mājas adresi un mājas 

telefona numuru, lai gadījumā, ja viņu 

sašauj vai nošauj, citi zinātu, kas un no 

kurienes viņš ir. 

     

 Elīza Palanska (6.a) 
 

Mans tētis uz barikādēm gāja uzreiz pēc darba. Viņš stāstīja, ka cilvēki, stāvot pie ugunskura, 

sajuta neparastu vienotības sajūtu. Sarunās bija jūtams uztraukums un gaidas.Dienā, kad notika traģiskie 

notikumi Bastejkalnā, tētis bija darbā. Lai sekotu notikumiem, skanēja radio. Tikko izdzirdējuši par 

apšaudi, tētis ar kolēģiem steidzās palīgā. Braucot pāri Vanšu tiltam, tētis redzēja trasējošās lodes. Kad 

tētis nokļuva Bastejkalnā, apšaude bija beigusies. Viņš redzēja, kā uz rokām nesa ievainotos cilvēkus, 

kuru vidū bija arī operatori Gvido Zvaigzne un Andris Slapiņš. 

     Armands Baranovs (6.a) 

Mans tētis piedalījās barikādēs. Pa dienu tētis 

strādāja, bet vakaros un pa naktīm viņš patrulēja Vecrīgā. 

Mana tēta maršruts bija no Ministru kabineta līdz 

Augstākajai Padomei.  

Ap Ministru kabinetu bija sabraukušas smagi piekrautas 

kravas mašīnas. Pie Augstākās Padomes bija piekrauti 

betona bluķi. Lai sasildītos, cilvēki kurināja ugunskurus. 

Kafejnīcās deva visiem par brīvu tēju un ļāva cilvēkiem 

sasildīties.  

     Alberts Sarkans (6.c 



 

 

 

 

 

 

Mana mamma un mans tētis piedalījās 

barikādēs. Mamma tolaik tikko bija sākusi strādāt 3. 

ģimnāzijā par skolotāju. Pa dienu viņa kopā ar savām 

kolēģēm vārīja tēju un smērēja maizītes. Ikviens 

barikāžu dalībnieks varēja ienākt 3. ģimnāzijā un 

paēst.   

Mans tētis kopā ar savu brāli un draugu apstaigāja 

visus posteņus. Visspilgtākās atmiņas palikušas par 

Pulvertorni. Tur kādi 20 vīri kurinājuši milzīgu sārtu. 

Viss tur esot bijis aizbarikādēts ar metāla gabaliem, 

ar drāšu sietu, pilns ar smago tehniku. Pie pašas 

ieejas esot bijis pilns ar metāla stieņiem un rungām. 

Vīri pie ugunskura esot sēdējuši pilnībā klusu, 

gandrīz vai pārgatavojušies cīnīties. 

Vēl tētim atmiņā iespiedies brīdis, ieejot Doma 

baznīcā. Viņam tas skats momentā asociējies ar 

kadru no filmas „Vējiem līdzi”. Atmosfēra bijusi ļoti 

līdzīga. 

Mani vecāki neatradās Vecrīgā, kad sākās OMON 

uzbrukums. Mana mamma bija mājās, jo viņas 

mamma jeb mana ome sacījusi, ka meitenēm tur 

neesot ko darīt. Arī tētis notikušo apšaudi skatījās pa 

televizoru. 

   Karlīna Veitnere (6.c) 

Mans opis kopā ar citiem latviešiem ar 

autobusu no Bauskas brauca sargāt Latviju, tās 

brīvību. Opis ar savējiem stāvēja pie televīzijas 

torņa. Tajās dienās laiks bija ļoti auksts. Rīgas 

iedzīvotāji nesa un cienāja aizstāvjus ar siltu 

tēju un maizītēm. Lai būtu silti, kurināja 

ugunskurus. Mūziķi organizēja dziedāšanu, lai 

naktī nebūtu nogurums un nenāktu miegs. 

Ja opis nebrauca uz Rīgu, viņš dežūrēja pagastā 

pie telefona, lai nodotu ziņas tuviniekiem, kā 

iet tiem, kas aizbraukuši uz Rīgu, ka viss ir 

kārtībā. 

Tās ir neaizmirstamas manas ģimenes atmiņas. 

     

 Marta Dauškane (6.a) 

Tolaik mans opis strādāja par šoferi, tāpēc barikāžu 

laikā viņš brauca cīnīties par Latvijas brīvību, bet 

mana ome un mamma palika mājās, jo mamma bija 

slima. 

Kad sākās apšaude, viņas sēdēja mājās un skatījās pa 

televizoru, kas notiek. Un tad viņas ieraudzija, ka 

opis brauc ar mašīnu, lai pasargātu vairāk cilvēku. 

Manu opi varēja nošaut, jo turpat bija omonieši, bet 

par laimi mans opis paspēja aizbēgt. 

Elīna Asare-Asarovska (6.a) 

Mans opis stāsta: ”Es tolaik dzīvoju 

Saldū. Uz Rīgu braucu ar savu traktoru. Tas 

bija ļoti vecs un jau prom metams, bet 

izrādījās, ka ļoti labi noderēja. Atdevu savu 

traktoru Rīgas aizsargāšanai un braucu mājās. 

Klausījos ziņas pa radio. Biju šokēts, kad 

dzirdēju, ka ir ievainoti cilvēki. Es vairs 

nespēju noklausīties tās šausmas un devos uz 

barikādēm. Paliku 4 dienas, biju arī nošauto 

bērēs. Dienu pēc bērēm gāju apskatīt savu 

traktoru un biju pārsteigts, ieraugot, ka uz 

mana traktora loga bija uzrakstīts PALDIES.” 

     

 Una Tone (6.a) 
 

Manam tētim barikāžu laikā bija 19 gadi. 

Vakarā, kad sākās apšaude, viņš bija aiz Radio 

mājas. Kad likās, ka apšaude beigusies, tētis izgāja 

laukā. Tieši tobrīd garām brauca „bobiks” (milicijas 

mašīna) ar pa logiem ārā izbāztiem ieročiem. Mans 

tētis stāvēja paceltām rokām, kamēr uz viņu bļāva. 

Tamdēļ, ka mans tētis nebija bruņots, viņi aizbrauca 

prom. Tētim paveicās. 

    Anna Lūkass (6.a) 



Tehnoloģijas 

Tehnobuss mūsu skolas pagalmā   
 

Mēs savu ikdienu nevaram iedomāties bez tehnoloģijām. Tās ir mūsu sadzīvē gandrīz 

visur. Piemēram, gaismu sensori kāpņutelpās, kustību sensori pie veikala durvīm un daudzās 

citās mūsu sadzīves lietās.  

Lai labāk saprastu modernās tehnoloģijas, 10. janvārī mēs devāmies uz tehnobusu, kur 

uzzinājām daudz jauna par tehnoloģijām un to izmantošanu.  

Gandrīz visā rūpnīcās norisinās automatizētā ražošana. Modernā rūpnīcās līdz pat 90% 

darba veic roboti, bet cilvēki vada shēmas attālināti (no datora) vai veic viegli izdarāmus darbus. 

Mēs redzējām 3d printeri darbībā, kā notiek metālapstrāde un daudz ko citu piemēram, 

sumo-botu. Tehnobusa apmeklējums liek aizdomāties par to, cik ļoti esam atkarīgi no 

tehnoloģijām, var teikt, ka tās balsta mūsu dzīvi. 

Nākotnē tehnoloģijas turpinās attīstīties un visas profesijas būs arvien ciešāk ar to 

saistītas. Interesējies par tām jau tagad, jo ļoti iespējams tu nākotnē ar tām strādāsi! 

Rasa Ozola (6.b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mēs lepojamies 
 

Peldēšana  
10. janvārī Daugavas sporta namā norisinājās Rīgas pilsētas starpskolu sacensības peldēšanā. No 5. 

klasēm piedalījās: Adele (5.a), Elza, Jēkabs, Pēteris Zobens. Piedalījās arī seši skolēni no 6. klasēm: Amanda 

Mežale (6.b), Aleksis Loļa (6.b), Kristiāns Hermanis (6.d), Elīna (6.c), Dārta (6,d), Toms Ločmelis (6.d). 

Nozīmīgi ir arī tas, ka šīs bija pirmās starpskolu peldēšanas sacensības, kurās piedalās mūsu skola. Jāatzīmē tas, 

ka šīs sacensības norisinājās stafešu veidā. Viņi dabūja kaut kādu top10 vietu. Jāpiemin tas, ka sacentāmies pret 

7. klasēm.  

Aleksis Loļa (6.b) 

Gājiens uz kaķu patversmi. 
 

17. janvārī nogādājām kaķu patversmē mūsu skolas tirdziņā saziedoto naudu. Mēs aiznesām arī vecas segas, avīzes, kaķu 

barību. Vispirms konferenču zālē atstājām savas mantas. Mums iedeva dažādas uzlīmes, piespraudes un plakātus. Tad 

devāmies pie kaķīšiem. Mēs drīkstējām viņus glaudīt, spēlēties ar viņiem. Darbiniece, kas mūs pavadīja, laipni atbildēja 

uz visiem jautājumiem un pastāstīja par patversmē nonākušajiem kaķiem. 

   Betija Zemīte (6.a) 

 

 



Garais starpbrīdis 
 

Pasaka par Lielo Troksni 
Nobeigums. 

(Pasakas sākumu lasi „ Aģentiņa” decembra un janvāra numuros!)  
 

Visi trokšņoja, trokšņoja, līdz Lielais Troksnis 

ļoti piekusa. Viņš uz brīdi apstājās, un skolā iestājās 

klusums. Lielais Troksnis izdzēra kafiju un sāka strādāt 

atkal.  

Bet tad atskanēja zvans, un visi bērni sagāja 

klasēs. Lielais Troksnis nezināja, ko darīt – iet prom vai 

palikt. Viņš vaicāja bērniem, bet kāda meitene teica tā: 

„Tu pats vari izvēlēties, ko darīt.” Lielais Troksnis 

domāja, domāja, ko darīt, bet tas nebija viegli.  

Viņš iegāja vienā klasē un teica:” Hei! 

Patrokšņojam visi kopā! Sitam durvis un klikšķinām 

pildspalvas!”, iegāja citā klasē un sauca: „ Runājam 

skaļi visi reizē!” Bet skolotājām Lielais Troksnis 

nepatika, un viņam nācās iet prom.  

Lielais Troksnis palika viens gaitenī. Viens 

bērns iznāca un prasīja: „Kas noticis?” Lielais 

Troksnis žēlojās: „ Neviens negrib trokšņot.” Bērns 

teica: „ Jo visi grib atpūsties. Viņi ir saguruši. 

Nebēdājies, viss būs labi!” Lielais Troksnis kļuva 

priecīgs un sāka kliegt aiz priekiem.  

Visi bērni iznāca no klasēm un brīnījās, ko tas 

troksnis tur dara. Viena smalka, smalka balstiņa 

iejautājās:” Vai tev patīk klusums?” „Man?” 

pārjautāja Lielais Troksnis.”Nu bet, protams, ka nē. 

Padomā, kāpēc mani sauc par Lielo Troksni!” „Jo tu 

pats to troksni radi.” „Tieši tā!!! Zini ko – ierosini 

savai skolotājai izveidot trokšņošanas stundu!” 

„Nēēē. Mūsu skolā nevar trokšņot.” 

Lielais Troksnis apvainojās un devās prom. 

Viņš padevās. Un Āgenskalna sākumskolā iestājās 

dziļš, dziļš klusums Kate Paslauska (2.c), Anna Elza 

Glāzniece (2.c), Rūdolfs Teodors Lejiņš,(2.c) Roberta 

Vērdiņa  (2.c), Jasmīna Zauere (2.c) 

 
 

 

Atceries, ka 

‘’Aģentiņa 

Janvāra 

numuru vari 

izlasīt skolas 

mājaslapā 

www.agenskol

a.edu.lv 

Matemātiķis aizbraucis uz Igauniju, bet 

aizmirsis, kā pa igauniski ir skaitlis trīs. Kā ir 

četri un viens viņš atceras. Ieiedams veikalā un 

gribēdams nopirkt trīs bulciņas, viņš pārdevējai 

saka: "Man, lūdzu, četras bulciņas, bet vienu 

nevajag". 

 *** 

Jānītim tikko beigusies ģeometrijas stunda. Ejot 

mājās, kāds viņam uz ielas prasa, kā atrast 

Raiņa laukumu. --Jānītis atbild: "Sareiziniet 

Raiņa garumu ar Raiņa platumu…" 

*** 

"Pasaule ir visur blīva ar idiotiem." 

*** 

 Apgalvojumi: 

     1. Jebkurus divus punktus var savienot ar 

taisnes nogriezni. 

      2. Ja divus punktus nevar savienot ar taisnes 

nogriezni, tad izpildīt apakšpunktus a) un b): 

            a) paņemt garāku lineālu; 

            b) pēc tam skatīt punktu 1. 

*** 

Absolventi sarunājas: 

– Nu uz ko izkriti iestājeksāmenos? 

– Matemātikā izgāzos. 

– Kā?  

– Prasīja cik ir 0.5 + 0.5, pats jau sapratu, ka 

litrs, bet matemātiski pateikt nemācēju… 

*** 

Kārtējā matemātikas stunda. 

Skolotāja izsmejoši prasa Pēterītim: 

-“Nu,ko atkal suns apēda tavu mājas darbu?” 

-“Suņa mums vairs nav! Nācās atdot kaķītim …” 

Kārlis Kaugurs (6.b) 

1. Jāņa mātei ir trīs bērni. Vienu sauc Aprīlis otru Maijs, kā 

sauc trešo bērnu? 

2. Kurš bija augstākais kalns pasaulē, pirms tika atklāts 

Everests? 

3. Anna piedzima 28. decembrī, tomēr viņas dzimšanas 

diena vienmēr iekrīt vasarā, kā tas iespējams? 

4. Ja sacensībās tu apdzen otras vietas ieguvēju, kurā 

vietā tu tagad esi? 

5. Vīram ir 4 siena gubas vienā laukā un 6 siena gubas 

otrā laukā, cik siena gubas viņam būtu, ja viņš visas siena 

gubas saliktu vienā vietā? 

Kārlis Kaugurs (6.b) 

Avīzes veidotāji: Jauno žurnālistu redakcija. 

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

Atbildīgie skolotāji: Benita Trasūne, Ivars Lipsbergs 


