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A.Pumpura Rīgas 11. pamatskolas avīze. 2013. gada februāris  12. numurs

Projektu nozīme mācību procesā
Šodien, projektu nedēļas pirmajā dienā, mēs aptaujājām skolas
biedrus par to, kā viņi vērtē projektu nedēļu.
Kas, tavuprāt, ir projekts un kādam tam vajadzētu būt?
*Lai projekts būtu interesants un radošs.
*Projekts ir tāds darbs, lai iegūtu jaunas zināšanas.
Vai ir nozīme, izņemot lieku brīvlaiku, ja projektu nedēļa ir
brīva, vai tas var uzlabot projekta kvalitāti?
*Nē, nevar.
*Nē, nebūtu nozīmes, jo skolēni netaisītu projektus.
Nosauc to pozitīvo pieredzi, ko tu ieguvi pērn un iepriekš sagatavojot projektu?
*Par pagājušā gada projektu es varētu teikt, ka man patika
dāvāt citiem prieku.
*Ka ieguva pieredzi grupu darbam.
Vai pareizāk, ja projektu strādā pa klasēm, vai ja to
strādātu pa mācību priekšmetiem?
Kādas vispār (jebkurā gadījumā) būtu piemērotākās
tēmas un veids  referāts, pasākums publikācija)
projekta izstrādei? Nosauc dažas no tām, ka arī
īstenošanas veidus!
*Man patiktu, ja būtu tā ka tagad, ir pārmaiņas ārpus savas
klases.
*Man šķiet, ka labdarības koncerti bija labāks projekta veids nekā šogad.
Tavuprāt, labākas projekta īstenošanas iespējas?
*Piedalīties komandā ar gudriem cilvēkiem.
*Dabūt atzīmi kopā ar savu komandu.
Cik liela būtu jābūt skolotāja lomai projekta veikšanai un cik lielam ir jābūt projekta grupām pa cik
veikt projektu?
*Vajadzētu būt 5 skolēni ar 1 skolotāju.
*Skolotājam pašam ir jābūt kompetentam projekta tēmā.
Rakstu sagatavoja Harijs un Arsens.

Intervijas no projektu norises
Mēs aptaujājām mūsu skolas skolotājus un skolēnus:
1. Kādu projektu viņi veido?
Agnese Šauriņa: Latvijas neatkarības atjaunošana.
Elīna Drozda: Mācību olimpiāžu sasniegumi.
Agnese Zommere: Skolas absolventi.
Baiba Ozoliņa: Skolēnu populārākie vārdi.
Daina Bleive: Mūsu skolēnu pašpārvalde, Izcilākie
skolotāji.
Dagnija Priede: Vēsturiskās vietas skolas apkārtnē.
Kristīne Dītriha: ielas ievērojamākās celtnes.
Inese Straujā: Maskavas ielas
ievērojamākās celtnes.
Dace Zaļkalne: Burtiņu svētki.
Andris Linde: Galda norāžu izgatavošana.
Inese Lude: Skolas avīze, 9. klases gadagrāmata, skolēnu gatavošana Rīgas pilsētas matemātikas
olimpiādei.
2. Kādas ir viņu izjūtas?
Agnese Šauriņa: Pozitīvas, ceru, ka daudz atklāsim un izdarīsim.
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Elīna Drozda: Neizpratne.
Agnese Zommere: Pagaidām nekādas.
Baiba Ozoliņa: Nopietni.
Daina Bleive: Nedaudz satraukums par to, kā visu pabeigt un
iegūt jaunu rezultātu.
Dagnija Priede: Ne īpaši labas.
Kristīne Ditriha: Šis rajons ir diezgan svešs.
Inese Straujā: Pozitīvs.
Dace Zaļkalne: Brīnišķīgs.
Andris Linde: Nekāds.
Inese Lude: Projekta nedēļu vienmēr esmu uztvērusi ļoti nopietni, jo uzskatu, ka katrs darbiņš ir jāpadara
kārtīgi. Jau iepriekš izplānoju, kādus jautājumus pie dotās tēmas iztirzāsim. Ceru, ka skolas avīzītē
būsim parādījuši, kas mūsu skolā labs noticis, kā izdodas projektu nedēļa. 9. klases gadagrāmatai par
paraugu ņemam gadagrāmatu, ko mana iepriekšējā klase veidoja 12. klasē. Domāju, ka mums izdosies
radīt jauku materiālu skolas muzejam. Visbeidzot  darbs ar
olimpiešiem vienmēr man ir bijusi svēta lieta. Katru dienu
strādājot, centīsimies labi sagatavoties Rīgas pilsētas
matemātikas olimpiādei.

Rakstu sagatavoja un fotografēja Artis, Miks un Endijs

Skolēnu noslodze

Skolēni bieži sūdzas par pārslodzi mācību darbā. Mēs veicām aptauju, mēs uzdevām skolēniem no 4  9.
klasei, 3 jautājumus:
1.Cik ilgi tu darba dienā mācies?
6

2.Vai tu jūties pārslogots?
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3.Kuri priekšmeti rada vislielāko pārslodzi?
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Saruna ar skolas direktori
Renāti Lindi par šo mācību gadu

Kāds Jūsu acīm ir šis
mācību gads?
Šķiet,
ka
nekādu
pārsteigumu šajā gadā
nav. Kā jau katru gadu ir
priecīgi mirkļi un ir
mazāk priecīgi. Šajā
pavasarī skolai jāiziet
akreditācija. Domāju, ka
viss
būs
kārtībā.
Skolotāji strādā pēc
labākās
sirdsapziņas,
skola sniedz kvalitatīvu
izglītību, piedāvā plašu
interešu izglītības programmu, rūpējas par skolas
vidi un racionāli izlieto skolas budžeta līdzekļus.
Kā vērtējat devīto klasi?
Katru gadu 9.klases skolēni atšķiras no pārējiem
skolas skolēniem ar to, ka domā par savu nākotni,
ko darīs pēc šīs skolas beigšanas. Ir klases, kuras
jau savlaicīgi saprot, ka jāgatavojas noslēguma
pārbaudes darbiem  eksāmeniem, bet ir, kas
attopas tikai pašās beigās. Un tad viņiem ir žēl
nomestā laika, jo netiek tajā skolā iekšā, kuru ir
izvēlējušies.
Šogad 9.klase ir interesanta ar to, ka tajā mācās
gan ļoti spējīgi, apzinīgi un radoši skolēni, gan
tādi, kuri paļaujas uz veiksmi un vēl joprojām
uzvedas kā nenopietni pusaudži.
Es zinu, ka visi jūs izaugsiet, dzīvē būsiet forši
cilvēki un katrs no jums atradīs savu vietu. Es tik

varu novēlēt – ātrāk saprotiet, ka nākotne ir tikai
jūsu rokās.
Kā noris gatavošanās skolas 115. gadu
jubilejai?
Skola pamazām gatavojas savai 115 gadu jubilejai.
Galvenie jubilejas pasākumi būs rudenī. Šobrīd
tiek vākti un apkopoti vēsturiskie materiāli,
papildināta skolas muzeja krātuve ar informāciju
un dažādiem materiāliem.
Ir notikusi pirmā sanāksme, kurā tika pieņemts
lēmums par svētku koncerta koncepciju un
nepieciešamajiem turpmākajiem uzdevumiem.
Viss notiek, skola gatavojas svinībām!!!
Kas jauns un aktuāls skolā?
Skola gatavojas akreditācijai.
Skolēni piedalās mācību priekšmetu olimpiādēs un
sporta sacensībās, gūst rezultātus.
Skolas dejotāji un dziedātāji gatavojas skatēm un
koncertiem.
Pārējos notikumus var apskatīt skolas mājas lapā:
www.ap11ps.lv
Kā Jūs vērtējat projektu nedēļu?
Viss notiek kā jānotiek. Tiek vākti materiāli par
skolas vēsturi, par cilvēkiem, par tuvāko skolas
apkārti. Domāju, ka daudziem ir brīnums par to, ko
viņi uzzina. Projekts par skolas vēsturi ir ne tikai
vajadzīgs, bet arī interesants.
Novēlējums skolai.
Vēl ilgi pastāvēt! Būt populārai un atpazīstamai
Rīgā. Kļūt par prestižu skolu ne tikai Latgales
priekšpilsētā, bet visā Rīgā un pat Latvijā!
Aicinu visus neslinkot, bet iesaistīties dažādos
projektos!
Sarunājās Ieva

Mūsu skolotāji
Skolotāja Vija Rasmane šogad saņēma Zelta pildspalvu. Tāpēc intervija ar viņu.
*Cik gadu jūs strādājat par skolotāju?
No 1971. gada marta
*Cik gadus strādājat šajā skolā?
No 1974. gada 1.jūlija
*Vai jums patīk strādāt ar bērniem?
Jā.
*Kādi ir jūsu pienākumi projekta nedēļas ietvaros?
Koordinēt darbu.
*Kas jums darbā sniedz prieku, kas nē?
Prieku ja skolas stundās strādā, jautā, mācās.
Apbēdina ja neņem pretī, ko skolotājs var dot.
*Kāds ir jūsu hobijs? Vai bieži ar to
nodarbojaties?
Ceļošana katru gadu noteikti ārpus Latvijas
un, protams, ceļošana pa Latviju.
*Kādas bija jūsu izjūtas, saņemot Zelta
pildspalvu?
Nemāku atbildēt. It kā tas viss būtu ārpus
manis.

Koordinēt darbu.

*Kas jūs motivēja kļūt par skolotāju?
Darbs ar bērniem.
*Kā jums patīk mūsdienu jaunieši?
Viss ir ļoti labi, ja tikai viņus neskartu narkotikas.
*Ko jūs novēlētu skolēniem un skolotājiem?
Izturību, gribasspēku, veselību!
Intervēja Arsens.

Literārā lappuse
Šogad mūsu skolas skolēni sacerēja dzejoļus,
veltītus Latvijai un skolotājiem. Lūk, daži no šiem
dzejoļiem!
Fizika  tā vienmēr māca
Formulas, kas skaļi krāca.
Eksperimentēt ļāva mums,
Bet kā-tas visiem jautājums.
Elementi un reakcijas,
Alķīmiķim tad prātā.
Mēģenes tas skaita viņus 
Mazos, zilos atomiņus.
Bahs un Šūberts skaita notis,
Vienam sanāk  otram nē.
Lai vai kā tur būtu bijis,
Komponēt tie abi prot!
Rihards Lapsa.9.klase.
Mana Latvija
Man patīko dzīvot Latvijā.
Šeit man ir draugu daudz,
Un pamest man to negribas.
Lai citi projām brauc!
Šeit Pumpurskola blakus man,
Kur mācīties man prieks.
Un katru rītu zvans tur skan,
Kad rīts aplej segu ar zeltu.
Bet Latvija manā sirdī būs vēl skaistāka!
Sabīne Pauzere.6.b.

Līdz skolai aizskriet ir tik nieks!
Un Rīga arī mīļa man,
Par to man staigāt tīk.
Kad mūzika uz svētkiem skan,
Tad patīk dejot man!
Ik gadu skatos salūtu,
Un prieks man acīs mirdz.
Es sevī dziļi sajūtu,
Ka mīlu Latviju no sirds!
Patrīcija 5.b.klase.
Mīļā skolotāja
Mazliet stingra man tā šķiet,
Bet mīļa jauka tā ir.
Ja kaut kas nav nodots,
Tad rīt to var nodot,
Jo mīļa un jauka šī skolotāja ir.
Tā māca daudz par Latviju,
Un lasīt rakstīt arī.
Protams, mēs jau to mākam,
Bet atcerēties arī nav slikti.
Jo šī skolotāja ir mīļa un jauk
Patrīcija Pastare 5.b.
Veltījums Latvijai
Latvija tik skaista un daiļa.
Kad nakts uzsedz savu segu.
Kad rīts aplej segu ar zeltu.
Bet Latvija manā sirdī būs vēl skaistāka!
Sabīne Pauzere.6.b.
Lappusi sagatavoja Linda un Daniela
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Mūsu sasniegumi
Mēs apkopojām 5.  9. klašu labākās pirmā semestra vidējās atzīmes
5.  6. klases
1.vieta  Eduards Lapiņš 5.a  9,09
2.vieta  Aleksandra Gailīte 5.b  8,80
3.vieta  Sanija Raina Brenča 5.a  8,55
7.  9. .klases
1.vieta  Anna Mālere 9.klase  8,27
2.vieta  Diāna Krasnova 8.klase.  8,14
3.vieta  Rihards Lapsa 9.klase  8,13

Skolas avīzē tradicionāli
stāstām par mūsu skolas
labākajiem skolēniem. Šoreiz  par Annu Patrīciju Māleri no 9.klases un Eduardu Lapiņu no 5.klases.
Anna Patrīcija Mālere
1.No kuras klases mācies šajā skolā? Kā vērtē savu
vecāku izvēli sūtīt tevi tieši šajā skolā?
Šajā skolā mācos no 5.klases. Savu vecāku izvēli vērtēju ļoti pozitīvi un to neesmu nožēlojusi nevienu mirkli.
2.Kuri ir bijuši jaukākie brīži 5 skolas gadu laikā?
Ir bijuši ārkārtīgi daudz pozitīvi mirkļi, bet visspilgtāk atmiņā ir palikuši dziesmu un deju svētki,
kuros iedalījos ar deju kolektīvu Pumpurēni.
3.Kā ir mainījušās tavas intereses  kas licies
interesantākais mazajās
klasēs un tagad?
Intereses ir ļoti mainījušās, pieaugot mainās arī dzīves uztvere un vērtības.
4.Cik un kādās olimpiādēs tu esi piedalījusies, kā veicās?
Katru gadu esmu piedalījusies matemātikas olimpiādēs, esmu ieguvusi daudz godalgas.
5.Kādi ir tavi nākotnes plāni?
Pirmkārt vēlos šogad iestāties labā ģimnāzijā. Nākotnes nodarbošanās jau ir zināmas, bet
pagaidām paturēšu to pie sevis.
6.Ko tu novēlēsi Pumpurskolai, kad tās durvis būsi aizvērusi? Vai būs mazliet žēl?
Viennozīmīgi varēšu skolai novēlēt daudz panākumus, gudrus skolēnus
un zinošus skolotājus. Protams, ka būs žēl, bet, ko lai dara, dzīvē jāiet arī tālāk. Noteikti atnākšu ciemos!:)
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Eduards Lapiņš
1.No kuras klases mācies šajā skolā? Kā vērtē savu
vecāku izvēli sūtīt tevi tieši šajā skolā?
Šajā skolā mācos no pirmās klases. Vecāki izdarīja pareizi ļoti forša skola.
2.Kuri ir bijuši jaukākie brīži 5 skolas gadu laikā?
Jaukākais brīdis bija kad sāku iet skolā un iepazinos ar klasesbiedriem.
3.Kā ir mainījušās tavas intereseskas licies
interesantākais mazajās
klasēs un tagad?
Agrāk man patika dabas zinības un matemātika, bet tagad sports un matemātika.
4.Cik un kādās olimpiādēs tu esi piedalījies, kā veicās?
Esmu piedalījies matemātikas olimpiādēs, un esmu ieguvis 2.vietu Valsts atklātajā matemātikas olimpiādē.
5.Kādi ir tavi nākotnes plāni?
To es redzēšu un zināšu vēlāk.
6.Ko tu novēlēsi Pumpurskolai, kad tās durvis būsi aizvēris?
Novēlu, lai šajā skolā būtu daudz gudru un talantīgu skolēnu!
Lappusi sagatavoja Daniela un Linda
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1.pusgada pasākumi mūsu skolā
Sporta diena
Šī diena iesākās ļoti saulaina, tad nu pamatskolas klases devās
uz 75.vidusskolas sporta laukumu, kur stājās ierindā, lai
uzzinātu par turpmākajiem norādījumiem. Vispirms turpat
stadionā notika iesildīšanās. Uz maiņām klasēm bija iespēja
lidināt šķīvīšus, lēkt ar lecamauklu, uzstādīt klašu rekordus
tāllēkšanā un skriešanā. Pēc iesildīšanās sekoja tālākie
norādījumi –katrai klasei tika izdalītas lapas ar dažādiem
objektiem, kas jāsameklē un ar tiem jānofotografējas. Šie
objekti bija jāatrod Daugavas promenādē līdz kurai bija
jādodas ar kājām. Visas klases, katra par sevi devās uz priekšu
ar neatlaidību. Vienu brīdi nācās paskriet, lai apsteigtu citu
klašu komandas, bet diena izvērtās ļoti sportiska un aktīva, kā
arī saliedēja klašu komandas.
Skolotāju diena
Kā ikkatru gadu skolotāju dienā, skolā ir tradīcijas, ka 9. klases skolēniem ir iespējas kļūt par skolotājiem un
vadīt citām klasēm stundas. Šajā dienā 9.klasei bija iespējas parādīt savas skolotāju prasmes. Gāja visādi, bet
stundu vadīšana bija izdevusies. Pēc stundu vadīšanas 9.klase sarīkoja pasākumu aktu zālē. Skolotājiem bija
iespēja iejusties skolēnu lomā. Skolotājiem bija izvirzīti kapteiņi, kas izvēlējās pārējos skolotājus par
komandas biedriem. Viņi vienojoties izdomāja savas komandas nosaukumu un pēc tam sāka rēķināt daudzos
uzdevumus, ko uzdeva 9.klase. Ko nenācās tik viegli izrēķināt! Izrēķinātos uzdevumus devītās klases
pārstāvji izlaboja un saskaitīja punktu skaitu. Rezultātā uzvarēja visas komandas, jo tā bija draudzības spēle.
9.klases pārstāvji pasniedza visiem skolotājiem krāšņos, skaitos ziedus un saldo, lielo torti. Un sveica
skolotāju dienā!
Viena no mācību nedēļām, kas notika zālē jeb vēstures nedēļa
Pamatskolas klasēm tika dota ļoti laba iespēja nopelnīt labu atzīmi vēstures mācību priekšmetā. Klasēm bija
jāizveido tāda kā virtuālā karte ar objektiem, kurus ieteicams apskatīt Rīgā. Katrs no objektiem bija
jāapraksta sīkāk un jāizveido tāds kā plāns ekskursijai. Visas klases pacentās un bija ļoti interesanti
paklausīties ,kuri objekti klašu grupām likās visinteresantākie Rīgas pilsētā. Prezentēt savas prezentācijas
varēja izlozējot numuriņus ,ko skolotāja A.Šauriņa bija sagatavojusi. Bija informācija par tādiem objektiem
kā Brīvības pieminekli, Doma laukumu, Melngalvja namu, Saeimu u.c. Iesējams, kāds pat nebija dzirdējis
par kādu no šīm, un citām apskates vietām vai to atrašanās vietu.
Valsts svētku koncerts
Valsts svētku koncerts tika īpaši gatavots. Koncerta garumā bija iespēja vērot latviešu tautas dejas, klausīties
dziesmas un dzejoļus ,ko skaitīja skolēni ar svecītēm rokās un īpašiem uznācieniem priekšnesuma laikā.
Neiztikt arī bez īpaša uzdevuma -visām skolas klasēm bija jāraksta novēlējums Latvijai un tad no klases
viens pārstāvis koncertā nolasa šo vēlējumu. Klausoties šos jaukos novēlējumus varēja saprast ,ka pie šiem
novēlējumiem bija nopietni piedomāts. No katras klases kaut kas tiešām īpašs. Skolas direktore bija
parūpējusies arī par vēl vienu koncertu, iespēju arī apkārtējiem iedzīvotājiem vērot ko tādu.
Solvitas Āboltiņas ciemošanās mūsu skolā
Vairākiem sākumskolas un pamatskolas
skolēniem bija iespēja satikt Solvitu Āboltiņu un
uzdod visus sev interesējošos jautājumus.
Sākumā skatījāmies prezentācijas par to, kas
notiek saeimā u.t.t. Pēc tam tādā kā spēlē bija
iespēja izteikt savu viedokli paceļot balsošanas
kartiņas- par (zaļas), pret (sarkanas), atturos
(baltas). Tad nu pienāca arī skolēnu, manuprāt,
gaidītākais brīdis. Īpaši skolēniem no mazajām
klasītēm bija vairāk to jautājumu. Protams
mazāk saistībā ar politiku, bet Solvita Āboltiņa
pozitīvi arī pastāstīja arī par daļiņu no savas
privātās dzīves un karjeru. Ļoti jauki, ka no viņai piedāvātajām Rīgas skolām, viņa izvēlēs tieši mūsu. Pēc
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tam uzdāvinājām viņai nelielas dāvaniņas par atmiņām no mūsu skolas. Ciemošanās kopumā bija īpaša
mūsu skolai, jo šādas, Latvijā tik zināmas personas nebija viesojušās tieši mūsu skolā. Bija iespēja arī
nofotografēties lielā kopbildē ar Solvitu Āboltiņu.
Lapmežciems
Ziemassvētku sveicienu Lapmežciemā veltīja skolas ansamblis, deju kolektīvs „Pumpurēni”, un Renātes
Lindes vadītais deju kolektīvs „Dzīpars”. Mākslinieki koncerta skatītājiem veltīja mīļus, skaistus, skanīgus
un sirsnīgus priekšnesumus.
Ziemassvētku balle
Tā kā skolas Ziemassvētku balli ik gadu rīko skolas pašpārvalde, tad
bijām parūpējušies, lai ballē būtu vairāk tieši tas, kas skolēnus
interesē. Veidojām arī aptaujas par skolēniem piemērotu dienu un
kopīgi apkopojām, pieņēmām lēmumu. Īpaša uzmanība tika
pievērsta mūzikai, dejām, konkursiem un balvām. Par balli jau
laicīgi ziņojām un izlikām plakātiņus, tādēļ arī no cilvēkiem bija
liela atsaucība. Visi bija apmierināti un balles laikā pozitīvā
noskaņojumā. Protams, piektajām klasēm pat bija neliels satraukums
pirms balles. Kaut kas vēl nepieredzēts un pirmā balle. Ziemassvētku noskaņās, ar visu eglīti tika pavadīts
burvīgs vakars , kas daudziem paliks atmiņā. Tikai ievēlēts arī balles karalis un karaliene, noritēja vairākas
jautras spēles ar dejām visa vakara garumā.
Ziemassvētku luga
Skolas tradīcija –Ziemassvētku ludziņu veido un piedalās
9.klases skolēni. Tad nu visi kopā izvēlējāmies cilvēkus un
piemērotākās lomas. Mēģinājumi notika laicīgi, arī teksti
laikus bija jau iegaumēti, lai koncertā viss noritētu bez
problēmām. Koncerts tiešām bija izdevies, lielākās uzslavas
bija tieši aktieriem, arī tērpi bija īpaši piemeklēti un protams
arī bez atbilstošajām dejām un Ziemassvētku dziesmiņām
neiztikt. Pēc Ziemassvētku ludziņas tika apbalvoti skolēni ar
atzinības rakstiem ,pateicībā par labām un teicamām
sekmēm.
Matemātikas nedēļa
Matemātikas nedēļa iesākās ar erudītu. Arī matemātikā bija
iespēja ar klašu grupām, kopīgu darbu izpildīt uzdevumus
un saņemt labu atzīmi šajā mācību priekšmetā. Skolēniem
arī bija jāveido prezentācijas tādam kā konkursam, kā arī
neiztikt bez matemātikas nedēļas, kur arī klašu grupas
varēja kopīgi mēroties spēkiem un sacensties savā starpā ar
citām komandām gan no savas, un citām klasēm. Vajadzēja
izdomāt komandām nosaukumus un likt lietā gudros prātus.
Taču galvenais šajā nedēļā bija matemātikas skolas
olimpiāde, kur dalībniekus izvēlējās matemātikas
skolotājas. Pēc veiksmīgiem rezultātiem tika dota iespēja
piedalīties arī Rīgas pilsētas olimpiādē.
Pašpārvaldes darbs
Pirmais semestris pašpārvaldei bija ļoti saspringts ar daudz darāmajiem darbiņiem. Sākot ar Mārtiņdienas
tirdziņu un beidzot ar Ziemassvētku balli. Pašpārvalde spēja ar visu tikt galā un ieguldīja daudz laika katrā
no veicamajiem pienākumiem. Ar mūsu pašpārvaldes cilvēkiem nebija problēmu risināt nopietnus
jautājumus ,jo katram ir savs viedoklis. Mums svarīgs ir arī pārējo skolēnu viedoklis, tāpēc neiztikām bez
aptaujām, jo darām to priekš mūsu skolas skolēniem!
Sniega diena
30.janvārī notika sniega diena, šajā dienā visi braucām uz Mežparku, lai baudītu ziemas priekus. Šogad
Mežparkā varēja baudīt jau ierastās un jau iecienītās aktivitātes, kā kameršļūkšana, slidošana un slēpošana.
Aktivitātēs piedalījās ne tikai bērni, bet arī skolotāji, un par to bija liels prieks!
Lappusi veidoja Evita, Anete, Arsens, Harijs

