
Šis vīruss maina ierasto kārtību 

mācībās, dzīvē, sabiedrībā un 

kopumā— visā pasaulē, bet mums 

tas ir jāiztur. Lai cik grūti nebūtu, 

lai cik ierobežojumi pastāvētu, 

nevajag padoties, mēs to izturēsim 

visi kopā. Tāpēc saudzējiet un  

sargiet sevi, savu ģimeni un visus        

apkārtējos. Tikai kopīgiem     

spēkiem un apzinīgiem prātiem 

mēs varam uzlabot un atvieglot 

situāciju mums apkārt! 

 

Visiem novēlu izturību, veiksmi un 

veselību! Mēs to varam! TU to vari! 

Aiziet, lai izdodas! 

 

 

Sirsnīgi sveicieni no “7. pakalna” 

redaktores Elīzes Lāces! 

 Šis mācību gads mums ir 

sācies ar lielām pārmaiņām        

parastajā un ikdienas dzīvē. Beidzot 

atkal tikām mūsu īstajās mājās —

šoreiz jau izremontētās telpās.    

Atkal  varam justies brīvi un ērti, jo 

mājās tomēr ir vislabāk. Diemžēl 

mums ilgi izbaudīt  atjaunoto Rēze-

knes Valsts 1 ģimnāziju 

neizdevās ...  

 Sākoties jaunam mācību 

gadam, sākās arī čakls darbs. Es 

esmu ļoti lepna un piecīga redzēt, 

ka “7. pakalns” šogad atkal        

darbojas. Man ir prieks, ka ir tik 

daudz interesentu, kas vēlas 

piedalīties avīzes veidošanā. Varu 

teikt, ka šis gads būs īstais, kad 

varēs sacīt: “Jā, mūsu skolai ir sava 

avīze!”. Pagājušajā gadā, veidojot 

avīzi, man bija šaubas. Es nebiju 

pārliecināta, kā tās izdošana 

turpināsies nākotnē. Izrādās, ka tas 

bija tikai iesildīšanās posms pirms 

īstā   sākuma un darba.  

 Tomēr mūsu darbu un arī 

mācīšanos traucē un aizkavē     

maza problēma. Kā jau visi zinām, 

pa mūsu mazo zemi klaiņo jauns, 

apmaldījies vīruss. Viņu mēs 

dēvējam un saucam par  Covid—19. 
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 Šī gada 15. un 

16.septembrī    Z/S ''Kalēji''  

norisinājās ikgadējais Rēzeknes 

Valsts 1.ģimnāzijas rīkotais 

pasākums ''Tūrisma diena 

2020'', kurā savā starpā 

sacentās deviņas klases 7.- 

9.klašu konkurencē un astoņas 

klases 10.- 12.klašu          

konkurencē. Lai 4 kilometrus 

garo ceļu uz norises vietu      

padarītu interesantāku,    

pašpārvalde katrai klasei 

piešķīra izpildāmos uzdevumus. 

Pats pasākums iesākās ar klases 

priekšnesumu tēmai ''Jaunā ēra''.   

              Paši pārbaudījumi klasēm 

lika saliedēties. Kopā bija jāveic 

sarežģīta šķēršļu trase, jāizskrien 

orientēšanās, jāspēlē volejbols un 

jāpilda uzdevumi gan uz ātrumu, 

gan loģisko domāšanu. Gan 7., 

gan 10.klasēm šī bija lieliska   

iespēja iepazīties ar savu jauno 

klasi un citiem jauniešiem. Kopīgi 

tika ieskandināta Sporta nedēļa un 

nodejota Olimpiskā deja. 

              Lai gan Tūrisma diena tika 

rīkota kā  saliedēšanās pasākums, 

arī te bija veiksmīgākas un mazāk 

veiksmīgas klases.  7.-9. klašu 

grupā uzvarētāju laurus plūca 9. VA 

klase, bet 10.-12. klašu grupā 

nepārspēta palika 11. M1 klase. Šis 

bija lielisks pasākums, lai kārtīgi 

iesāktu jauno mācību gadu. 

Mana pirmā Tūrisma diena bija ļoti interesanta un aizraujoša. 

Kopā ar klasesbiedriem mēs piedalījāmies dažādās stafetēs, 

spēlējām volejbolu, orientējāmies “Kalējos” un gājām šķēršļu  

trasi, kā arī pavadijām brīvo laiku un atpūtāmies. Manuprāt, 

Tūrisma diena bija ļoti labi organizēta un izdomāta, bet mans 

ieteikums būtu Orientēšanās trasi uztaisīt drusku vieglāku, jo 

bija diezgan grūti orientēties un saprast, kur kas atrodas pēc 

kartes. Kopumā viss bija ļoti labi, varēja iegūt labu pieredzi, kā 

strādāt komandā, orientēties un būt aktīvam. 

Katrīna Laputjova 7. B 

P a g e  2  7 .  p a k a l n s  

T ū r i s m a  d i e n a  

Katrīna Geidāne 10. A 



Bartaševičs un pilsētas izglītības 

pārvaldes vadītājs Arnolds 

Drelings. Tāpat arī klātesošos                       

uzrunāja Rēzeknes – Aglonas 

diecēzes bīskaps Jānis Buļs, kurš 

iesvētīja atjaunoto ēku.  

Pats pasākums ilga apmēram 

divas stundas. Skolas aktu zālē 

notika dažādi priekšnesumi—

dziedāja meiteņu un jauktais 

koris, meitenes rādija      

priekšnesumus dejojot, kā arī 

dziedāja meiteņu ansamblis un 

viens no 10. klašu vecākiem—

Oskars Lustiks. 

Liana Saule 10.C  

 

labāka? 

Noturēt to līmeni, kāds bija šoreiz – 

pozitīvs, atvērts, radošs, emocionāls. 

Janīna Miņina 

 

 

Kā Jums patika Skolotāju di-

ena? 

Paldies visiem organizatoriem, 

Skolotāju diena pagāja 

brīnišķīgi, ļoti jauki bija. 

Vai bija kaut kas tāds, kas Jums 

nepatika skolotāju dienā? 

Nē, tāda nekā nebija. 

Kā Jums patika Skolotāju 

diena? 

Skolotāju diena bija brīnišķīga 

šajā mācību gadā, sen jau 

nebija bijis tik pozitīvu 

emociju, bija viss ļoti labi. 

Vai bija kaut kas, kas Jūs 

neapmierināja Skolotāju 

dienā? 

Noteikti nebija nekā tāda, kas 

man nepatiktu, viss bija   

organizēts ļoti pozitīvā,     

emocionālā gaisotnē. 

Vai Jūs gribētu kaut ko labot 

Skolotāju dienā, lai tā    

nākamgad būtu daudz 

Vai Jūs gribētu kaut ko labot Skolotāju dienā, lai tā nākam-

gad būtu daudz labāka? 

Man pat grūti iedomāties kas varētu būt vēl labāk. Gan 

pasākums, gan skolēni novadīja labi visas stundas, 

atsauksmes bija ļoti labas arī no tiem skolniekiem, kas 

mācījās, un arī pats pasākums izdevās, man liekas, ļoti 

veiksmīgs. 

Ginta Lubgāne  

skolas foajē ar braukšanas 

biļeti un atļauju, kas deva 

iespēju doties             

neaizmirstamajā ceļojumā. 

Skolotāji gan izbaudīja 

dažādus priekšnesumus, 

gan paši piedalījās        

aizraujošās spēlēs un     

aktivitātēs.  

     Pēc ekskursijas 

skolotājus gaidīja kūka un 

kafija.  

     Ik gadu pirmajā oktobra 

svētdienā Latvijā atzīmē 

Skolotāju dienu. Arī    

Rēzeknes Valsts 

1.ģimnāzija pateicībā par 

skolotāju darbu 2.oktobrī 

svinēja šos svētkus un 

aizveda skolotājus 

''Ekskursijā pa Latviju''. 

Visām klasēm stundas 

vadīja 11. un 12.klase, bet 

paši skolotāji tika sagaidīti 

R ē z e k n e s  V a l s t s  1 .  ģ i m n ā z i j a s   

a t j a u n o t ā s  ē k a s  a t k l ā š a n a  

S k o l o t ā j u  d i e n a  

P a g e  3  R ē z e k n e s  V a l s t s  1 .  ģ i m n ā z i j a  

Šī gada 5. oktobrī notika mūsu 

skolas, Rēzeknes Valsts 1. 

ģimnāzijas —tās renovēto telpu —

atklāšanas pasākums. Uz to tika 

uzzaicināti dažādu skolu 

pārstāvji, viesi un cilvēki, kuriem 

bija liela nozīme renovētās skolas 

tapšana.  

Pasākums sākās ar svinīgām       

uzrunām, kad klātesošos sveica 

mūsu skolas direktors Jānis         

Poplavskis, Rēzeknes pilsētas 

domes priekšsēdētājs Aleksandrs 

Katrīna Geidāne 10. 



 

7. oktobrī Rēzeknē, Latgales   

vēstniecībā "GORS", norisinājās  

pasākums "Ar Eiropys tvierīni   

Latgolā", kas tika veltīts jauniešu 

līdzdalībai un starptautiskai     

sadarbībai, kur piedalījās        

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas 

audzēkņi Rolands Barkāns, Juris 

Siliņš, Huberts Zimackis, Elīze 

Lāce un Viktorija Vendina, lai 

izrunātu jautājumus par         

jauniešu līdzdalības nozīmi gan 

vietējā līmeņa jautājumu       

risināšanā, gan valsts un 

starptautiskajā līmenī.     

Pasākuma ievadā tika apspriests, kā 

jaunieši var piedalīties apmaiņas      

projektos, doties brīvprātīgā darbā un 

gūt darba pieredzi dažādu jomu projektu 

un aktivitāšu īstenošanā.   Pasākuma 

gaitā jaunieši kopā ar viedokļu līderiem 

un ekspertiem piedalījās diskusijā,   

iegūstot daudz jaunu zināšanu un 

prasmju, kā arī šī pasākuma galvenā 

ideja bija komandās izstrādāt un 

prezentēt savas idejas dzīvē 

īstenojamām aktivitātēm. Žūrijai       

vajadzēja izvēlēties labāko ideju, kuras 

realizēšanai tiktu piešķirts finansējums 

1000 eiro apmērā.  Rēzeknes Valsts 1. 

ģimnāzijas audzēkņu ideja bija 

"Jauniešu virtuve", kuras pamatā tika 

izdomāts noīrēt istabu, lai jaunieši 

varētu ne tikai labi paēst, bet arī 

izpaust savas radošās prasmes kādā 

noteiktā jomā. Šī ideja tika izteikta 

finālā, bet diemžēl uzvaru saņēma 

citas skolas skolēni. Mūsu skolēniem 

šis pasākums ļoti patika, tas ļāva 

prezentēt  radošas un interesantas 

idejas, kā arī uzzināt daudz noderīgas 

informācijas.  Arī  nākamgad ar 

lielāko prieku piedalīsimies un 

cīnīsimies par uzvaru.  

A r  E i r o p y s  t v i e r ī n i  L a t g o l ā  

P a g e  4  7 .  p a k a l n s  

Viktorija Vendina 10. A 



noteiktu  uzdevumu un tēmu.  

Pirmajās vēlēšanas tika   ievēlēti 

ministri. Tālāk turpinājās vis-

interesantākais. Pamatskolai un 

vidusskolai bija jāizvēlas, 

jāizlemj, kādu  prezidentu viņi sev 

gribētu. Kad jaunieši, kuru vēlme 

bija kļūt par  prezidentiem,     

pieteicās, tad notika visas skolas, 

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas, 

kopējas vēlēšanas. Pamatskolas 

skolēni balsoja par pamatskolas 

prezidentu, bet vidusskolēni 

balsoja par vidusskolēnu        

prezidentu.  Vēlēšanas notika 

aktu zāle, katrs varēja nākt un 

balsot.  

Šogad par mūsu prezidentu ir      

ievēlēts Rolands Barkāns un      

mini— prezidents  ir Baiba       

Lucijanova. Novēlam veiksmi     

prezidentiem godam pildīt savus 

pienākumus!  

Liana Saule 10. C 

 

R ē z e k n e s  V a l s t s  1 .  ģ i m n ā z i j a s  

m i n i s t r i j a s  u n  p r e z i d e n t u  v ē l ē š a n a s  

P a g e  5  R ē z e k n e s  V a l s t s  1 .  ģ i m n ā z i j a  

Šogad mūsu skolas pašpārvalde 

papildināja savu kolektīvu ar vēl 

vairāk cilvēkiem.  Skolā sāka       

darboties  2 pašpārvaldes: 7.—9.  

klašu skolēni (pamatskola),     

10.—12. klašu skolēni 

(vidusskola).  

Tā, lai atbildību neuzņemtos tikai 

viens cilvēks, tika organizētas   

ministru un prezidentu 

vēlēšanas. No sākuma tika 

pašpārvaldes cilvēki sadalīti pa 

grupiņām, kas ir atbildīgi par 

Vidusskolas pašpārvalde : 

Rolands Barkāns 11.M1—skolēnu pašpārvaldes 

prezidents 

Ginta Bilinska 12. M1—kultūras ministre 

Juris Siliņš 11.M1—kultūras ministres vietnieks 

Rianda  Kirejeva  12. M1—sociālā ministre 

Aiva Rudzīte 12. M2—sociālās ministres vietniece 

Annija Rimša  12.M1—informācijas ministre 

Sabīna Tihomirova  10. A—informācijas ministres 

vietniece 

Mini—pašpārvalde: 

Baiba Lucijanova 9. VA—mini—skolēnu           

pašpārvaldes prezidente 

Oksana Kupcova 9. M1—kultūras mini—ministre 

Kristiāna Balčūne 9. VA—sociālā mini—ministre 

Kristīne Deksne 9. M1—informācijas mini—

ministre 



No 12. līdz 16.oktobrim Rēzeknes Valsts 

1.ģimnāzijā norisinājās 10.klašu iesvētīšana jeb 

''Ielaušanās  vidusskolā!'' Katru dienu 10.klašu 

skolēniem bija noteikts dress-code, kurā bija jāier-

odas līdz plkst. 8, kā arī pēc stundām norisinājās 

dažādas aktivitātes gan skolā, gan skolas stadionā: 

     Pirmdien - pidžammu ballīte, 

     Otrdien - 65+, 

     Trešdien notika fotografēšanās, tādēļ skolēni bija 

saģērbti formāli, 

     Ceturtdien - gotu stils, 

     Piektdien - gender blender. 

Visas nedēļas garumā skolēni piedalījās aktivitātēs, 

sacensībās, orientēšanās un citās spēlēs, kopā veidoja uzve-

dumus un iepazina viens otru, kļuva saliedētāki. Garā nedēļa 

noslēdzas ar filmu vakaru piektdien, kuras laikā vidusskolēni 

skatījās ''The Conjuring''. 

10.klases saka lielu paldies 11. un 12.klases skolēniem par 

forši un atraktīvi pavadīto nedēļu! 

Katrīna Geidāne 10. A 
Ko tu varētu ieteikt, lai nākamgad      

iesvētīšanu uztaisītu labāku? 

Pamēģināt arī citu subkultūru dress-

code, lai būtu interesantāk. 

Diāna Budcko  10. B 

 

Kā tev patika iesvētīšana? 

Iesvētīšana bija dīvaina, bet viss 

forši. 

Renāts Mednis 10. A 

Kā tev patika iesvētīšana? 

Kopumā man patika šis pasākums. 

Mani apmierināja tas, ka pēc 

stundām bija arī dažādas ak-

tivitātes, un kopumā tas izskatījās 

labi. 

Kas, tavuprāt, bija vis-

interesantākais? 

Nu principā es to īsti  nevarēju iz-

tēloties, kā tas kopumā izskatītos, ja 

daudz cilvēku apģērbtos vienā 

ģērbšanās stilā. 

Mairis Ladusāns 10. B 

1 0 .  k l a š u  i e s v ē t ī b a s  

 

P a g e  6  7 .  p a k a l n s  

Z i e m e ļ v a l s t u  d e l i g ā c i j a  R ē z e k n e s  V a l s t s  

1 .  ģ i m n ā z i j ā  

 Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijā mācību gads ir iesācies ļoti ražīgi. Mēs atrodamies jaunās telpās ar jaunu               

infrastruktūru, apkārt virmo skolēnu smiekli, skolotāju sajūsma un vēlme izzināt, iemācīties jauno, neizprasto.  

 Šajā mācību gadā pie mums viesojās Ziemeļvalstu vēstnieki, kas dalījās ar savu pieredzi un aktualākajiem 

jaunumiem savā valstī. Skolēniem tika dota iespēja veidot diskusijas, skatīties prezentācijas, pavadīt laiku patīkamā 

gaisotnē un uzdot sev interesējošus jautājumus. 

 Pirms ciemiņu ierašanās vidusskolas audzēkņi skatījās filmas par šīm valstīm un iepazinās ar aktuālākajām 

problēmām.  

 No personiskās pieredzes varu teikt, ka saruna ar Zviedrijas pārstāvi bija ļoti sirsnīga un pamācoša. Mēs 

varējām attīstīt valodu, komunikācijas iemaņas un iepazīties ar jaunu informāciju. Mūsu saruna ilga vienu stundu un 

piecpadsmit minūtes, laiks paskrēja nemanot. Zviedrijas vēstniece sagatavoja prezentāciju par vairākām tēmām, 

piemēram, klimatu, sociālajām problēmām, attīstības iespējām.  

 Ciemiņiem patika, ka mēs uzmanīgi klausījāmies un pievērsām uzmanību notiekošajam, jo pa tiešām visi           

iedziļinājās notiekošajā. Vislabāk palika atmiņā tas, ka ieejot vēstniece sasveicinājās ar rokasspiedienu pilnīgi ar   

katru. 

 Liels prieks bija satikt un iepazīties ar citas tautas pārstāvjiem, kas bija ļoti atvērti un komunikabli.  

                                                                                                                                                            Beatrise  Bikovska 11. M1                        
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R u d e n s  u n  m ā k s l a  L ū z n a v ā  

 Rudens ir liels mākslinieks, kurš veido krāšņas ainavas, raibas kolāžas un   

mierpilnas augļu un dārzeņu klusās dabas. Rudenim piestāv māksla, tālab 8.M2 

klase 13.oktobrī apmeklēja Latgales jūgendstila pērli – Lūznavas muižu. Tā ir      

kultūrvēsturiska vieta, kas šobrīd darbojas kā kultūras un mākslas centrs. Tās    

vēsture ir ļoti raiba. 1911. gadā tika  pabeigti Lūznavas muižas būvniecības darbi, 

kas aizkavējās 1905. gada  revolūcijas dēļ. No 1911. līdz 1915. gadam Lūznavas 

muiža (tajā laikā zināma kā Glužņevas muiža) bija ievērojams kultūras centrs Latga-

lē. Tā bija zināma kā muižnieku Kerbedzu ģimenes vasaras rezidence, mākslas un atpūtas centrs, uz kuru strādāt 

un atpūsties brauca gan pazīstami, gan jauni un talantīgi mūziķi, literāti, mākslinieki un tēlnieki. Ēka ir ļoti         

neparasts romantiskā jūgendstila  paraugs, kas būvēta, cenšoties īstenot 20. gs. Eiropas arhitektūras un mākslas 

tendences. Lūznavas muiža ir īpaša ar to, ka katrā tās istabā ir dažāds sienu daudzums, kā arī nevienā istabā nav 

4 stūru! Vēl muižā atrodas kapela, kura iesvētīta 2015. gada februāra sākumā,  un tagad svētās Mises kapelā   

notiek regulāri, katru svētdienu, kā arī tajā ir iespēja veikt laulību ceremonijas.   

 Mēs, 8.M2 klase,  darbojāmies grafikas radošajā darbnīcā un sietspiedes tehnikā atveidojām Lūznavas 

ainas, floras un faunas elemetus, jūgendstila ornamentus. Katrs no mums varēja būt itin veiksmīgs mākslinieks! 

  Gida pavadībā apskatījām muižas atjaunotās un skaistās istabas. Uzzinājām, ka katrā istabā ir atšķirīgas 

un ļoti skaistas tapetes, pamatā ar augu un ziedu motīviem. Mums bija unikāla iespēja ielūkoties arī muižas      

viesnīcas  apartamentos.  

 Piedaloties vides orientēšanās spēlē, apskatījām, izstaigājām skaisto, vairāk nekā 20 ha lielo parku ar            

ievērojamu koku un krūmu dažādību, glītajiem parka celiņiem un 7 gleznainiem un neparastas formas dīķiem,  

kuros agrāk audzēja zivis. Lūznavas parks arī vēlā rudenī priecē ar saviem romantiskajiem stūrīšiem un krāšņi  

ziedošām  rozēm. 

 8.M2 klase ir ļoti pateicīga par iespēju šajā neierastajā un strauji mainīgajā Covid-19 pandēmijas laikā 

doties mācību ekskursijā programmas “Skolas somas” ietvaros. LIELU PALDIES SAKĀM klases audzinātājai Indrai 

Gailītei un direktora vietniecei audzināšanas darbā – Sarmītei Arbidānei par ekskursijas organizēšanu! 

Mārtiņš Mikažāns 8.M2  



 

L e p o j a m i e s  

P a g e  8  7 .  p a k a l n s  

1.oktobrī Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas 48 skolēni piedalījās Latvijas skolu 74. skolēnu spartakiādes finālspēlēs 

rudens krosa stafetē Preiļos. Kopvērtējumā ģimnāziju grupā mūsu sportisti ieguva 1. vietu! 

1.vieta – 3 x 1000m (2001.-2004.g.dz.) 
Renārs Saukāns (11m1)  

Dāvis Ralfs Stivriņš (11m1)  

Armands Vēkšējs (11m1) 

 

1.vieta – 3 x 800m (2008.-2007.g.dz.) 
Renārs Gudkovs  (7a)  

Lauris Filatovs (7c)  

Armands Latiševs – Čudars  (8va) 

2.vieta – 4 x 1000m (2001.-2004.g.dz.) 
Lauma Skarbinīka (12m1)  

Beatrise Bikovska (11m1)  

Gatis Dembovskis (11m1)  

Gusts Agafonovs (11m1) 

 

2.vieta – 4 x 1000m (2005.-2006.g.dz.) 
Lauma Danilāne ( 9va)  

Samanta Viļuma (9va)  

Adrians Kupcovs (9va) 

Gustavs Timofejevs (8va) 

8.oktobrī Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas sporta zālē   

norisinājās Rēzeknes pilsētas izglītības iestāžu          

sacensības volejbolā 2002.-2004.g.dz. meitenēm un 

zēniem. Rēzeknes Valsts 1.ģimnāziju pārstāvēja divas  

meiteņu komandas. 

1.vietu ieguva komanda, kur spēlēja: 
Žaklīna Ločmele 

Viktorija Ševcova 

Viktorija Vendina 

Samanta Kristiāna Augustova 

Daniela Dembovska 

Sofja Antonova 

Katrīna Greidāne 

 

2.vietu ieguva komanda, kur spēlēja: 
Amanda Lucijanova 

Elīna Mičule 

Santa Springa 

Sanita Bērziņa 

Liene Bērziņa 

Linna Šakina 

Evelīna Ločmele 

 

3.vietu ieguva zēnu komanda, kur spēlēja: 
Ralfs Bilinskis 

Matīss Bilinskis 

Dāvis Ralfs Stivriņš 

Kaspars Ančs 

Rūdolfs Upe 

Oskars Zimackis 

Marks Ločmelis 

Vladislavs Bondarenko 

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas  9.-12. klašu bioloģijas 

olimpiādes rezultāti. 

9. klašu grupā: 
Annemarija Oļševska I vieta 

Amanda Žebracka II vieta 

Kristīne Trimalniece III vieta 

Amanda Trokša III vieta 

 

10. klašu grupā: 
Natālija Arbidāne I vieta 

Katrīna Geidāne II vieta 

Estere Brokāne II vieta 

Sabīne Tihomirova III vieta 

Katrīna Narica III vieta 

Vlada Viktorija Jonikāne III vieta 

 

11. klašu grupā: 
Huberts Zimackis I vieta 

Juris Siliņš II vieta 

Rolands Barkāns III vieta 

 

12. klašu grupā: 
Lauma Skarbinīka I vieta 

Rainita Zavadska II vieta 

Daniels Semuls II vieta 

Aija Muravska III vieta 

Liene Bērziņa III vieta 

Sabīne Kapača 11. M2H 



I n t e r e s a n t i  f a k t i  p a r  L a t v i j u  

P a g e  9  R ē z e k n e s  V a l s t s  1 .  ģ i m n ā z i j a  

 

1. Latvijas vecākā pilsēta ir Ludza. Pirmās ziņas hronikā par šo Latgales pilsētu tiku-

šas datētas ar 1177. gadu. Šo skaisto, ezeriem un mežiem bagāto novadu Latvijas 

rītu pusē Baltijas latgaļu ciltis dzīvošanai izvēlējās jau pirmajā gadu tūkstotī pirms 

mūsu ēras. Par to liecina 14 apmetnes, vairāk kā 25 pilskalni un aptuveni 70 kapu-

kalni. 

 

2. Rīgas centrālais tirgus ir lielākais Baltijā un ir viens no   lielākajiem Eiropā. Tirgus 

platība sastāda 72 000 kvadrātmetru lielu platību. 1997. gadā tirgus teritorija, veidojot 

ar vecpilsētu vienu veselumu, iekļāvās UNESCO "Pasaules mantojuma" sarakstā. 

 

3. Kuldīgā atrodas Eiropā platākais ūdenskritums - Ventas Rumba. Tas atrodas 

Kuldīgā un tā platums ir 249 metri. Ūdenskrituma platums ir ap 100–110        

metriem, taču palu laikā tā platums sasniedz pat 249 metrus. Ūdenskrituma   

augstums ir 1,8–2 metri. Šajā vietā strauji mainās upes dziļums – no 50       cen-

timetriem līdz 2 metriem. Kuldīgas iedzīvotāji senatnē ūdenskritumu ir      izman-

tojuši, lai šķērsotu upi. 

 

4. Starptautiskā lidosta "Rīga" ir lielākais aviosatiksmes mezgls Baltijas valstīs 

un strauji augošs Ziemeļeiropas gaisa satiksmes mezgls. 2019. gadā lidosta 

"Rīga" apkalpoja vairāk nekā 7,8 miljonus pasažieru. 

 

5. Nacionālā Ziemassvētku eglīšu asociācija (National Christmas Tree Association) oficiāli atzinusi, ka 1510. gadā 

Rīgā tika greznota pati pirmā Ziemassvētku eglīte. 

6. Aptuveni pusi Latvijas teritorijas klāj meži. 1935. gadā Latviju klāja 1,747 miljoni hektāri meža, bet 2015. gadā 

mežu platība jau bija sasniegusi 3,356 miljoni hektārus. Tātad meža platība ir pieaugusi apmēram divas reizes. 

7. Rīgas centrāltirgus paviljoni reiz bijuši dirižabļu angāri. 1922. gadā tika pieņemts        

lēmums par tirgus ierīkošanu no valdības atpērkot Pirmā pasaules kara ķeizariskās Vā-

cijas armijas Kurzemē Vaiņodes dirižabļu lidostā atstātos gaisakuģu (cepelīnu) angārus, 

kuri ir kļuvuši par Rīgas Centrāltirgus galveno simbolu. 

 

8. Siguldā atrodas vienīgā bobsleja trase visā Austrumeiropā. Trase uzbūvēta 1986. gadā, 

tās garums ir 1200 + 220 m un tā sastāv no 16 virāžām. Trasē tiek rīkotas bobsleja,      

kamaniņu un skeletona sacensības. Sākotnēji trasē nevarēja braukt bobsleja četrinieki, jo 

vajadzēja plašākas virāžas. 

 

9. Rīgas radio un televīzijas tornis (pazīstams arī kā Zaķusalas televīzijas tornis) ir      

vienlaidus brīvi stāvošs metāla tornis Latvijas galvaspilsētā Rīgā, Zaķusalā. Torņa      

augstums ir 369 metri, un tas ir ne tikai augstākais Baltijas valstīs, bet arī visā Eiropas 

Savienībā un trešais augstākais Eiropā. 



 

 

 

“ 7 .  p a k a l n s ” k o m a n d a  
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