
     AV  ĪZ
                Nazīša sleja.

Šodien nez kādeļ aizdomājos par savu veco klasi. Klase. Ko gan mums katram nozīmēsava 
klase? Es klasi uzskatu par vidi kurā mācīties, ar dažiem tu sadraudzējies ar dažiem-nē. Dažiem 
ar klasi paveicas un viņi visi ir saliedēti, viens par otru iestājas. Citiem atkal tik ļoti nepaveicas, 
viņi iekļūst klasē kur daži sevi uzskata par pārākiem, pret citiem izturas vienaldzīgi, vēsi.

Man ar klasi ,reizē, ļoti noveicās, un galīgi nenoveicās. Līdz pat 8 klasei mūsu klase bija 
sadalījusies baros. Bagātnieku atvases, tie kuri nebija tik turīgi, un neitrālie, kuri neuzskatīja, 
ka vecāku maku biezums ir tas, kas nosaka to kāds ir cilvēks. Jāpiebilst, ka pie trešā grupiņas 
piederējās tikai trīs cilvēki, un protams, es biju viens no viņiem.



Bet tad viens atgadījums ar dzeršanu mainīja visu. Viens no mūsu klasesbiedriem bija 
saindējies ar alkoholu, un trīs dienas nogulēja Gaiļezerā. Kopš tās reizes, nezināmu 
iemeslu dēļ mūsu klase krasi mainījās. Vairs nebija nekādu „baru”, jocīgi, bet mēs visi 
kļuvām par pašu saliedētāko klasi, kādu jūs vien varat iedomāties. Un tagad, kad diezin 
nu vai vēl visus viņu s sastapšu -man ir žēl, žēl, ka neiepazinu visus savus klasesbiedrus 
tuvāk. Lai nu kā, es vairāk jūsu uzmanību vēlētos pievērst pašam sākumam un „baru” 
sadalījumam. Mūsdienās tā ir ļoti nopietna problēma. Vis izteiktāk tas skar pusaudžus 
12 -13 gadu vecumā. Un lūk neliels piemērs, kuru man savulaik pastāstīja māte. Viņai 
klasē bija viens tāds izlēcējs, viņa tēvam piederēja glauna firma, un viņš vienmēr caur 
sakariem varēja dabūt apģērbu no ārzemēm, tādas švītīgas kurpes, modīgākus džinsus 
u.t.t. Vēl viņas klasē mācījās meitenīte, kura nāca no nelabvēlīgas ģimenes, ļoti centīga, 
BET neviens no viņas neko nesagaidīja, tikai tādēļ, ka viņas vecākiem nebija tik daudz 
naudas. Pēc kāda laika izlēcēja tēva firma nobankrotēja, viņam nācās kļūt ar vienkāršu 
ierindas santehniķi [jo neko citu viņš nemācēja], un māte rāvās divos darbos, lai spētu 
pabarot izlutināto Kārlīti [izlēcēja vārds]. Bet pats Kārlīts? Tā kā skolas laikā viņš 
nebija mācījies, bet tikai mētājās ar tētiņa naudu, tad, kā jau tas bija paredzams, bez 
izglītības, un bez graša kabatā, viņš nonāca uz ielas, bet meitenīte no nelabvēlīgās 
ģimenes pašlaik ir vecākā palīdze vienā no vadošajiem Vācijas farmācijas 
uzņēmumiem.. Likteņa ironija? Nē! Darba augļi. Un iesaku jums, visiem lasītājiem, lai 
cik daudz nepelnītu jūsu vecāki, un lai cik garantēta jums nešķistu jūsu nākotne, 
Mācieties! Mācieties, mācieties un vēlreiz MĀCIETIES! Ar tētuka naudiņu nepietiks lai 
nodrošinātu savu nākotni, ir vajadzīgs pamats, ir vajadzīga izglītība.

RuneScape ziņas.

Runescape HD [high details] Beta periods ir beidzies! Un tas nozīmē, ka paspēlēt 
ar jauno grafiku tagad var pilnīgi visi spēlētāji!



Ir iznākusi RuneScape novele „Betrayal of Falador” grāmatnīcās gan vēl 
nav pieejama informācija, kad šī grāmata varētu būt Latvijā.

Vēljoprojām visos nostūros tiek baumots par jauno prasmi -Sailing, bet Jagex 
pārstāvji vēl oficiālas ziņas nav snieguši.

Protams, līdz ar Jaunā s grafikas iznākšanu, es jau pagājušajā numurā pieminēju, 
ka celsies maksa par Membership, nu ko vēl nedēļa, un maksa par membership 
celsies apmēram par 30 santīmiem.
Nesen iznāca kārtējā spēlētāju galerija, un pats pirmais attēls, kur kāda spēlētāja pati 
ir izveidojusi Dragon Chainbody, ir diezgan iespaidīgs.[vai tad nav?]



Datorspēļu Jaunumi

  Wrath of the Lich King beta

Ir pieejama pieteikšanās uz World of Warcraft: Wrath of 
the Lich King beta versijas. Ja jums ir aktīvs WoW konts 
ejat https://www.worldofwarcraft.com/login/login?
service=https%3A%2F%2F www.worldofwarcraft.com
%2Faccount%2Fbeta-opt-in.html

 Diablo III 
izstrāde

Blizzard  World  Wide  Invitaion  Parīzē  tika  paziņots  par 
Diablo sērijas turpinājuma Diablo III  
izstrādes  atsākšanu,  kas  tika  iesaldēta  pēc  galveno 
veidotāju aiziešanas. Spēle būs vairāk vērsta 
uz  komandas  sadarbību  un  tāpat  kā  Diablo  II  būs 
izometriskā skatījumā. Blizzard norādīja, ka 
spēles  monstri,  teritorijas  un  priekšmeti  būs  nejauši 
ģenerēti – tas nozīmē ka katru reizi vēlreiz 
spēlējot tas būs 
savādāk  nekā 
pirmstam. 
Pagaidām  ir 
atklātas tikai 2 
klases  Barbars 
un Šamanis 
(Witch 
doctor).  Dažas 
bildes:



 Mortal Kombat pret DC

Playstation 3 un Xbox360 konsoļu īpašnieki īpašnieki, Mortal Kombat un 
supervaroņu fani sarosās. E3 ir paziņojis par spēles  Mortal Kombat vs DC Universe 
izstrādi. Tā ir kaušanās spēle kurā kurā ir Mortal Kombat un DC visuma personāži – 
kā Betmens, Supermens. Visiem personāžiem (ieskaitot tos no DC visuma) būs 
piebeigšanas kustības (fatalities). Dažas bildes:



 

 Spider-man: Web of Shadows

Activion Blizzard event tika paziņots par jaunās zirnekļcilvēka datorspēles izveidi. 
Stāsts ir 
dziļāks  nekā  filmā  pēc  kuras  tā  ir  taisīta  (Spiderman  3)  un  vairāk  balstīta  uz 



oriģinālajiem komiksiem.
Viņa ļaunākais ienaidnieks Venom ir atgriezies, tikai šoreiz viņam padomā ir nejauks 
triks – inficēt 
cilvēkus,  lai  radītu  savus  klonus.  Zirnekļcilvēkam viņš  ir  jāaptur  un  jāizdomā  kā 
atgriezt infekciju. Pie 
tam viņš pats tiek inficēts..
 



 GTA IV PC versija
Klīst daudz baumas par to vai GTA IV būs arī uz datora vai tikai konsolēm. 

Pagaidām Rockstar games 
nav paziņojis par PC versijas izstrādi. Viens no populārākajiem PC 
versijas iznākšanas datumiem ir 2008. gada novembris, tad arī redzēsim.

Pasmaidi 
Daži internetā atrasti jociņi [ievāca nazīts]

Anna, tu esi pirmā meitene, kuru 
mīlu! Ak Dievs! Atkal iesācējs!

Pēterītis jautā: - Mammu, kā es rados? - Mēs tevi atradām kāpostos. - 
Un kā radās mana māsa? - Mēs viņu atradām rozē... Nākamajā dienā 
Pēterītis ieiet vecāku istabā, pieķerot tos visai kutelīgā brīdī, un saka: - 
Nu, ko? Dārzkopība pašā cīņas karstumā?

Zvans krievijas prezidentam. Sveicināti, šeit jums no kompānijas 



Coca~Cola zvana. Esam saņēmuši informāciju, ka jūs grasaties atgriezties 
pie vecās himnas un vecā sarkanā karoga. Ja tā ir taisnība, vai mēs 
nevaram vienoties, ka karogam stūrī būs maziņš uzraksts Coca~Cola un 
mēs atbildēsim jūsu valstī par visu iedzīvotāju algām. Respektīvi, mēs 
viņiem maksāsim. Prezidents aizklāj klausuli ar roku un klusiņām jautā 
presessekretāram: "Kad mums līgums ar Aquafresh beidzās?

Sēž izsalkuši studenti. Kā vienmēr nav ko ēst. 
Sēž un sapņo: - Ziniet ko, turēsim cūku! - Tu ko! 
Smaka, netīrumi... - Nekas, gan jau viņa pieradīs...

Divi čomi sarunājas: - Tev pavisam drīz ir zelta kāzas. Esi jau 
izlēmis, ko dāvināsi sievai? - Atceros, sudrabkāzās aizvedu viņu uz 
Himalajiem... varbūt atvest atpakaļ?

Santehniķis iet uz kādu māju remontēt ūdensvadu. Durvis atver suns un 
saka: - Ne viena nav mājās. Santehniķis no pārsteiguma noģībst. Pēc laika 
atmostas un prasa: Kas tu tāds? - Kā, kas? Suns! Vai tad neredzi? - Bet 
kāpēc Tu nerej? - Nu vienkārši negribēju tevi nobiedēt, - suns atbild.

Vai tā ir taisnība, ka Amerika ir lielo iespēju zeme? - Taisnība. Tikai 
tajā valstī nabadzīgs melnādainais puisītis var pārvērsties par bagātu 
baltādaino sievieti.

     



Kas notiek runescape.ex.lv?
(NE hronoloģiskā secībā)

1. Chuwax atgriezās no nometnes.

2. Kaktusssss atgriezās no Itālijas.

3. Burkaano aibrauca uz Franciju [nu vai nav ceļotāji?]

4. Ice Warrior atguva sava profila paroli, un var profilu Proxy User aizmirst

5. Vienu brīdi lapā uzdarbojās kāds nekrietnelis un daudziem lietotajiem 
nomainīja paroles, lūk daži no upuriem: ill Nino, Burkaano, Mad182, 
Kristaps513.

6. Lv Hawk cenšas izgudrot mūžīgo dzinēju [alkohols dara 
savu ]

7. Strēlis atklāja Glitch, kā var uzbrukt cilvēkiem Neatrodoties BH [varu 
galvot, tas darbojas 100%, jo arī man viņš pastāstīja, kas un kā]

8. Nezinu vai pamanījāt, bet lapā ir diezgan daudz ziedotāju.

9. Kamēr es rakstu, Kristaps uztraucas, ka viņa datorpsēļu jaunumi būs 
novecojuši.

10. Lapai ir pievienoti jauni smaidiņi. 

11. Il k1ds ir izveidojis privāto RuneScape serveri Lv-rune-pk 

12. Kavienmer13 atkal st rēbj karstu, un tagad vēlas sasniegt 99 fletching [nē 
nu.. veiksmi]

13. Ziguram13 ir problēmas ar keylogger



14. M8tisssss sasniedza 99 strenght un aizgāja pie zobārsta.

15. Lapai ir problēmas ar DNS [domain name system] tādēļ iespējams 
drīzumā tiksim pie jaunas adreses.

Intervija ar Lv Miners pārstāvi Zveraboj
[intervētājs- nazīts]

•Kādēļ izdomāji viedot šādu ģildi-Lv Miners?

Ideja radās mums kopā ar ex.lv lietotāju rpgRA, ka vajag 
izveidot speciālu clanu, vietu, kur var apspriesties par Mining 
dažādiem jautājumiem. 

•Kādi ir jūsu ģildes pamatprincipi- ar ko visi nodarbojas, 
kāpēc, ko nekad nedara utt.

Ģilde, jeb klans ir domāts vairāk kā padomu un apspriedes vieta. 
Šajā clanā maz runā, vai vispār nerunā par citām lietām, kas nav 
saitītas ar Mining skilu. Clans Lv Miners ir intrešu clans ar 
specifisku tēmu - Mining.

•Vai ir kādi nosacījumi lai varētu jums pievienoties? 

Nosacijumi ir visai brīvi. Var būt gan Mining iesācējs, 
gan lietpratējs. Jābūt kaut nelielai interesei par Mining 
skilu, vai kurš jau sevi uzskata par miningotāju.

•Vai jūs domājat kādreiz ar savu ģildi doties arī uz Clan 
Wars vai tamlīdzīgām vietām?



Clans nepiedalās nekādās biedru aktivitātēs, vismaz pagaidām 
nav ideju. Varbūt citreiz izdomās kādu kopīgu pasākumu 
saistībā a r Mining.



•Jūs esat izveidojuši ar Domubiedru grupu 
portālādraugiem.lv, par ko jūs tur visvairāk 
diskutējat?

Esam izveidojuši domubierdru grupu portālā Draugiem.lv 
speciāli šim klanam. Te ja ir interese nosaukums: Runescape 
Klans Miningotājiem! "Lv Miners" un links uz grupu 
www.draugiem.lv/groups/group.php?gid=169575&grouplan 
guage=lv

Diskusijas notiek tikai un vienīgi par Mining skilu, ir arī 
aptaujas par Mining.

•Vai par jūsu ģildi interesējas daudz cilvēku?

 Takā grupa un klans ir vēl samērā jaunizveidots, tad 
liela popularitāte vēl nav, bet gan jau ar laiku esdomāju 
pievienosies biedri. :) 

•Kāpēc tieši mining? Kāpēc ne woodcutting, vai 
fishing?

Mining - tā ir savaveida sirdslieta. Ne visiem ir 
pacietība miningot ilgām stundām. Taču atrodas tādi spēlētāji, 
kam 
tā nodarbe patīk. Nu man (Zveraboj) šis skils ir viens no 
mīļākajiem. Jau no agriem pirmsākumiem Zveraboj`am 
izaugsmē šis skils ir bijis populārs un ar paaugstinātu pieredzi 
attiecībā pret citiem skiliem.



•Kas vēl ir līdzdarbojušies šīs ģildes  
izveidē?

Grupas izveidotāji ir trīs ex.lv lietotāji: rpgRA ; Zveraboj un 
Ugunsputns.

•Kā tu uzskati, cik ilgi pastāvēs šī jūsu savienība? 

Ģildes pastāvēšanai laiks, vai termiņš nav noteikts. Tā
darbosies ne atkarīgi no citiem dažādiem 
faktoriem. 

•Paldies par atbildēm, un, veiksmi ar 
Mining!

Lūdzu te bija atbildes un paldies par novēlējumu!



Daži mūsu biedru ievērojamākie sasniegumi.
Izskatās, ka pēdējā laikā ar RuneScape cilvēki aizraujas salīdzinoši maz tādēļ šoreiz 
tikai viens sasniegums. M8tisssss sasniedza 99 strenght līmeni



Lapas jaunais nosaukums.
Kā jau teicu, lapai bija problēmas ar DNS [domain name system], tādēļ mēs, 
modu forumā ķērāmie s pie jaunā nosaukuma gudrošanas-lūk daži. [burvis99 
bija īpaši sašutis par 
cietums.lv] 
Pokemoni.nemirst.lv 
latgaliite.lv 
Priekadiena.lv lifts.lv 
cepums.lv launags.lv 
pasaulesgals.lv 
melnaiscaurums.lv 
elite.lv astral.lv 
spazma.lv pelmenis.lv 
fantom.lv fan.lv 
asqweed.lv weed.lv 
Sexieshi.lv Brugis.lv 
desa.lv salami.lv 
stop.gop.lv kecups.lv 
brilles.lv 
opis.no.titurgas.lv 
doktors.lv pleskava.lv 
piens.lv maize.lv 
maitulijaam.lv 
yuppi.lv 
brilles.meerkakjii.lv 
kapust.lv bravo.lv 
lol.lv renegats.lv 
lorenso.lv lamass.lv 
lvcamo.nobrain.lv 
vistas.stilbinsh.lv 
klusu.lv sieviete.com 
sexiigi.gandriiz.lv 
nesmejie.ble.lbsuuduci
emazeeni.lv riepas.lv 
dezodorants.lv 
mediators.lv blink.lv 
stotox.lv lsd.lv 
siltumnica.lv usb.lv 
mazaispincis.lv 
man.nav.skype.lv 
nosex.lv kachaa.lv 



uzkachaa.lv 
piekachaa.lv 
kritikjiem.lv 
tavs.raksts.nekam.nede
r.lv makaronuzupa.lv 
zhuupa.lv kabelis.lv 
aaa.lv vl.lv kedas.lv 
plastilins.lv tizls.lv 
zilazivs.lv zils.lv 
holande.lv bakenes.lv 
barda.lv bani.lv 

Elve.lv lv.lv speljuzeni.lv 
mad182&co.lv alusbralis.lv 
zaijbez.lv zajebalniki.lv 
meergljiem.lv stfu.lv 
shiskina.lachi.lv acenes.lv 
FHM.lv 
nabinieki.lvnabinieki.lv 
tumoristi.lv r.i.p.lv kefirs.lv 
dzilaak.lv Friendfinder.lv 
novijgod.lv jolkipalki.lv 
noviji.ruskiji.babki.lv 

urlatani.lv aprikoze.lv 
1337.lv 300.exieši.lv 
roflmao.lv sudu.cupa.lv 
fr33sp4m.lv robotika.lv 
omfg.lv bikses.lv 
suvejiem.lv resnisiem.lv 
datoristi.lv pro.idijoti.lv 
banani.lv 
par.roza.zirgiem.lv 
ainarsmielavs.l



Neliels konkurss no m8tissss’a

Tātad mazs joku konkurss (bez balvas).

Kas tev būs jādara? Jāatbild uz jautājumu (skatīt apakšā), bet pēc iesp ējas 
smieklīgāk.

Svarīgi:

• Nedrīkst atbildēt vairāk ka 1 reizi. • Atbildes jāsūta m8tissss’am pa 
pm. • 5 labākās atbildes tiks publicētas 
n ākamajā numurā.

Jautājums: Kas liecina, ka zilonis iekāpis ledusskapī? 

Ieteikumiņi u.t.t

Varbūt vēlaties redzēt avīzē ko īpašu? 
Ievietot savu sleju? Kādu interviju?

Varat droši sūtīt savus ieteikumus uz mūsu pastkastītēm 
ex’ā 

Nazīts -marchizs@inbox.lv 
Kilsanta-kilsanta@inbox.lv

[Ja sūtat uz e-pastu, tad pirmstam pabrīdiniet pa PM ex’ā.]

___________________________________________________

Avīzes veidošana
Pierakstīja, aprakstīja, uzrakstīja- Nazīts 



Palīdzēja- Uzticamie exieši ;) 
Morālu atbalstu sniedza no Francijas- Burkaano 
Tikpat morālu atbalstu sniedza- Kilsanta 
Palīdzēja ar PDF, unvispār atbalstīja- Kristaps513 
Iedvesmoja- Netīrs krekls


