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Maija Andželu reiz ir teikusi : 
„Es esmu iemācījusies, ka daudz 
par cilvēku var pateikt pēc tā, kāda 
ir viņa attieksme pret trīs lietām : 
lietainu dienu, pazudušu bagāžu 
un sapiņķerētām Ziemassvētku 
lampiņām.” Tā vien šķiet, ka 
tieši šogad šim sarakstam varēja 
pievienot vēl kādu attieksmi 
– pret (ne)atnākušo pavasari. 
Daži sūkstījās par sliktajiem un 
aprīlim absolūti neatbilstošajiem 
laikapstākļiem, citi par pašiem 
sūdzībniekiem – vienaldzīgo 
nebija!

Nereti gan sanāk tā, ka, ja 
cilvēks ir iesācis čīkstēt, viņš to 
arī darīs visos jautājumos pēc 
kārtas, vienalga, vai tie tiešām būtu 
neparasti savādi vai nelielas atkāpes 
no normas. Bet tā taču neko skaistu 
panākt nemaz nav iespējams – 
neba nu lādējot ziemu, pavasaris 
atnāca ašāk, neba nu lamājot 
pasauli, tā kļūs labāka. Visam ir 
jāpieiet absolūti otrādāk, sākot ar 
savu domāšanu, un tieši pavasaris 
ir laiks, kad atrast gaišumu sevī. Un 
tādu gaismu, liesmiņu, dzirksteli 
iedegt taču ir tik vienkārši! Ir tikai 
jāsāk rīkoties...Un tagad, kad saule 
jau ir iesildījusi pasauli un tā sāk 
griezties straujāk, nudien ir jāsāk 
virpuļot arī mums – mainoties.

Māki?
Rīkojies! Nekliedz izmisumā, 

bet pavaicā rāmi. Saproti, kas ir 
Tavi tuvie un mīļie, un liec to 

saprast viņiem. Piepildi savus 
sapņus jau tagad! Kad vēl citreiz 
spēsi sākt visu no jauna, ja ne 
tagad, kad pēc neveiksmes vēl 
varēsi izaugt kā puķe no sēklas? 
Nesēdi, rokas klēpī salicis, neļauj 
savam laikam paskriet Tev garām! 
Pasludini draudzēšanos par savu 
hobiju, sauc citus (no sirds!) 
par saulīšiem, izplāno Latvijas 
glābšanu, ej uz teātri, lai raudātu 
un smietos. Apmaldies grāmatā un 
savā Pilsētā, saposies kā paradīzes 
putns vienkārši tāpat, lai iespītētu, 
dungo un dziedi skaļi, vienalga 
kur, jo vienmēr atradīsies kāds, kas 
pievienosies. Mīli mūziku tik ļoti, 
lai ļautu savu laimi sadzirdēt arī 
citiem vai joz no viena pasākuma 
uz otru, ikkatrā uzzinot ko jaunu. 
Dalies ar savām dullajām idejām, 
pamet visu, lai sāktu no jauna, 
iemācies spēlēt ģitāru! Uzsmaidi 
pretimnācējam, Ziedoniski sarīko 
lielo komplimentu dienu, topi 
iedvesmots un iedvesmo citus. 
Maini pasauli un sevi!

Neļauj ziemai, kura jau jož prom, 
sniegpārlas priekšautā turēdama, 
aizraut sevi līdzi!

Un tad jau, pumpuriem 
uzsprāgstot koši zaļā simfonijā, šī 
pasaule – un mēs tai līdzi – atkal 
kļūsim laimīgāki.

Pāri saulei un vēl tālāk

Galvenā redaktore 
Madara Meļņika
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LEPOJAMIES

Ja vēlies uzzināt par  mūsu skolēnu sasniegumiem pirmais, seko līdzi jaunumiem 
skolas mājaslapā r1g.edu.lv!

RE
N
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E 
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RK

A

MATEMĀTIKAS 63.VALSTS OLIMPIĀDES UZVARĒTĀJI
1. vieta

Kristaps Čivkulis (10. klase) 
Andris Locāns (12. klase) 
Pēteris Kārlis Ratnieks (12. klase)

2. vieta
Jēkabs Mežinskis (9. klase)
Raimonds Rainskis (9. klase)
Gerda Grase (9. klase)
Lauris Paegle (9. klase) 
Annija Katkeviča (10. klase)
Viktors Iļdeikins (10. klase)
Johanna Estere Viļuma (10. klase) 
Pārsla Esmeralda Sietiņa (11. klase)
Artūrs Krasts (12. klase)
Andis Bērziņš (12. klase)
Ģirts Zāģeris (12. klase)

3. vieta
Dārta Rituma (10. klase)
Emīls Strumpe (10. klase)
Kristiāns Slics (10. klase)
Artūrs Bērziņš (11. klase)
Māris Seržāns (12. klase)
Mikus Puriņš (12. klase)

FIZIKAS 63.VALSTS OLIMPIĀDES UZVARĒTĀJI
1. vieta

Jēkabs Mežinskis (9. klase)
Māris Seržāns (12. klase)

2. vieta
Raimonds Rainskis (9. klase)
Andris Straupenieks-Brancis (10. klase)
Dāvis Zavickis (11. klase)

3. vieta
Reinis Frēlihs (9. klase)
Krišjānis Puduls (9. klase)
Reinis Klāvs Rudzītis (9. klase)
Rūdolfs Treilis (10. klase)
Reinis Baranovskis (11. klase)
Artūrs Bērziņš (11. klase)
Elīna Pavlovska (11. klase)
Ervīns Cauņa (12. klase)
Germans Rimarevs (12. klase)

INFORMĀTIKAS (PROGRAMMĒŠANAS) 
26.VALSTS OLIMPIĀDES UZVARĒTĀJI

2. vieta
Ingus Jānis Pretkalniņš (8. klase)
Kristaps Čivkulis (10. klase)

3. vieta
Elvijs Mičulis (10. klase)
Mihails Smoļins (11. klase)

EKONOMIKAS 14.VALSTS OLIMPIĀDES 
UZVARĒTĀJI

1. vieta
Rasmuss Filips Geks (12. klase)

ĢEOGRĀFIJAS 30.VALSTS OLIMPIĀDES 
UZVARĒTĀJI

1. vieta
Māris Seržāns (12. klase)

BIOLOĢIJAS 35.VALSTS OLIMPIĀDES 
UZVARĒTĀJI

3. vieta
Andris Pāvils Stikuts (12. klase)
Māris Seržāns (12. klase)

 VĒSTURES 19. VALSTS OLIMPIĀDES 
UZVARĒTĀJI

3. vieta
Artūrs Pētersons (12. klase)

VĀCU VALODAS 43. VALSTS OLIMPIĀDES 
UZVARĒTĀJI

2. vieta
Skaidrīte Maija Graudiņa (12. klase)



Rīgas Ģimnāzijas Laiki  |  NOTIKUMS PIRMS MIRKĻA

4

„Angļu valodas eksāmens nebija 
tik grūts, kā sākumā gaidīju, taču 
konkrēti uzdevumi radīja gana 
lielu apmulsumu, kas bija redzams 
arī citu skolnieku sejās, piemēram, 
klausīšanās trešā uzdevuma 
laikā. Rodas jautājums, kāpēc 
gan mums liek tādus uzdevumus, 
kuros vairāk tiek pārbaudīta 
uzmanība, nevis valoda, jo fona 
trokšņu dēļ arī latviešu valodā 
cilvēki ne vienmēr saprot citu 
teikto. Protams, eksāmenu veido 
tā, lai to nevarētu nokārtot katrs, 
respektīvi, ir jābūt zināšanām, 
bez tām nekas nebūtu iespējams, 
savukārt grūtāki uzdevumi 
vajadzīgi, lai noskaidrotu, kurš ir 
gudrākais un spējīgākais, bet vai 
tiešām šāda konkurences sistēma 
ir nepieciešams visur? Dažādās 
skolās ir dažādi līmeņi. Būtu 
tikai loģiski, ja skolēniem vai nu 
dotu tāda līmeņa eksāmenu, kas 
atbilstu visu zināšanām, vai arī 
piedāvātu vairākus dažādu līmeņu 
eksāmenus. Tad tie skolēni, kuriem 

eksāmena rezultāti neietekmētu 
nākotni (tikšanu augstskolā vai 
budžeta grupā), varētu vienkārši 
beigt skolu ar normālām sekmēm. 
Vismaz atestāts glītāks.

Arī fakts, ka sākumā nemaz 
nebija skaidrs, vai eksāmens būs 
martā vai vēlāk, nekādi nepalīdzēja. 
Manuprāt, ko tādu vajadzēja ieviest 
ne ātrāk kā nākamajā mācību 
gadā, savādāk, skolotājiem pēkšņi 
jāpārdomā, ko mainīt mācību 
stundās, lai iekļautos laikā, un 
arī pašiem skolēniem grūtāk. 
Turklāt rezultāti tāpat būs zināmi 
tikai vasarā, tāpat kā pārējiem 
eksāmeniem. Vismaz ir arī kāds 
pozitīvs aspekts – tagad daudzi 
no mums jau ir nokārtojuši divus 
eksāmenus, mēs esam pusē. Tomēr 
tas nemaina faktu, ka Latvijas 
izglītības sistēma nav kārtīgi 
pārdomāta. Tajā vajadzētu veikt 
daudzus uzlabojumus.” 

Lauma Burkēviča

„Kāds bija angļu valodas 
eksāmens? Ne īpaši grūts, ne īpaši 
viegls. Lai gan uzskatu, ka trīs 
ir veiksmīgs skaitlis, eksāmena 
laikā mans viedoklis mainījās, 
jo katras daļas trešais uzdevums 
bija tas piņķerīgākais, tāds, 
kurā ilgāk jāpadomā vai vairāk 
jāsasprindzina dzirdes aparāts. 
Protams, tas, ka eksāmens bija 
marta beigās, varbūt nedaudz 
ietekmēs rezultātu, jo zemapziņu 
nepameta sajūta, ka, tik laicīgi 
kārtojot eksāmenu, tam nebija 
laika sagatavoties. Tomēr viens 
labums, iegūstot pēdējo, svarīgāko 
vērtējumu angļu valodā pavasara 
brīvlaikā, bija sajūta, ka tas ir tikai 
kārtējais skolas kontroldarbs, kam 
sekos citi. Maldinoši, bet vismaz 
bez tā milzīgā stresa, kas parasti ir 
eksāmenu laikā.”

Evija Dišlere

STARP KRĀTIŅIEM, 
DZELTENĀM LAPĀM 
UN JETIJIEM

Kamēr sākumskolēni, pamatskolēni un daļa vidusskolēnu baudīja brīvlaiku, sūdzoties par tā arī neatnākušo 
pavasari un joprojām valdošajām aukstajām temperatūrām, visu Latvijas skolu divpadsmitajiem, kā arī 11. sb 
klasei galvā bija absolūti citas – un, uzdrošināšos teikt, daudz svarīgākas  - rūpes. Kā nekā tieši martā tika oficiāli 
atklāta centralizēto eksāmenu sezona, jo trīs dienu garumā norisinājās pirmais eksāmens angļu valodā. Protams, 
arī šoreiz tā laikā neizpalika interesanti atgadījumi un skolēnu atsauksmes par pārbaudījumu bija krasi dažādas 
– gan kritizējošas, gan slavinošas, tamdēļ dažas no tām iespējams izlasīt arī šajā numurā.
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Nesajutu, ka tas būtu bijis 
eksāmens. Manuprāt, morāli 
nebiju tam vēl gatava. Eksāmens 
nebija grūts, tikai vajadzēja lielu 
koncentrēšanos, lai nepieļautu 
sīkas kļūdas un vispār iekļautos 
laikā, jo daudzi jautājumi bija 
piņķerīgi. Vēl izrādījās, ka, lai 
nokārtotu eksāmenu, ir vajadzīga 
fantastiski laba dzirde, tāda, kas 
cauri papagaiļu un mērkaķu 
čivināšanai un zirgu zviedzieniem 
klausīšanās 3. uzdevumā spētu 
sadzirdēt čerkstošu un spalgu 
meitenes balsi. Tad jau labāk uzreiz 
vajadzēja būt virsrakstam “Atpazīsti 
dzīvniekus”! Un rakstāmā daļa...Tā 
bija vispatīkamākā, bet tajā pašā 
laikā visspīdzinošakā. Nu nevar likt 
izteikt visu  manu mīlestību pret 
filmām un grāmatām 250 vārdos! 

Protams, arī runāšana bija kas 
unikāls. Divu sagatavošanās minūšu 
laikā lieliski bija iespējams sagatavot 
visus argumentus un tos arī aizmirst, 
jo pierakstīt nedrīkstēja neko. Īsti 
gan tā arī nesapratu, kāpēc tāds 
aizliegums, taču šīs neveiksmes dēļ 
sanāca runāt tikai par vienu ideju, to 
nemitīgi atkārtojot cerībā, ka varbūt 
izdosies atrast jaunu skatupunktu. 
Protams, tika izmantotas arī visas 
vārda „interesting” formas! Tomēr – 
kas ir jautri – tā vien šķita, ka ar šādu 
sniegumu eksāmena runāšanas 
daļa būs bijusi lielākā izgāšanās 
manā mūžā, bet izrādījās, ka 
eksaminētājus vairāk bija uztraucis 
manu vilnas zeķu raksts....”

Nadja Dolmatova

„Nu ko. Šogad arī man pienāca 
skolas beigšanas eksāmenu laiks. 
Gada sākumā atcerējos, ka devītās 
klases eksāmenu daudzums tieši 
manā gadā tika samazināts no 
obligātajiem 6 uz tikai 4. Togad bija 
mums visiem lielie prieki, tādēļ 
arī vidusskolu beidzot, gaidīju 
kādu pārsteigumu no Izglītības 
ministrijas. To nu es sagaidīju 
decembrī, kad tika paziņots, 
ka angļu valodas pārbaudījums 
mums būs jau martā. Lieki 
teikt, ka pārsteigums bija ne pa 
jokam. Domas par to, ka stundās 
nepaspēsim sagatavoties, šaudījās 
pa galvu, taču pateicoties lielisko 
skolotāju – Sanitas Riekstas 
un Anita Boreišas – trīs gadu 
pūliņiem, sapratu, ka problēmas šīs 

„Šogad 12.klašu skolēniem bija 
iespēja justies kā laboratorijas 
trusīšiem, jo tikai decembrī 
pieņemtais lēmums par angļu 
valodas eksāmenu martā tika 
īstenots nepierastā ātrumā. Tas, 
protams, izraisīja asas diskusijas, 
kurās arī es nostājos to cilvēku 
pusē, kas nesaprata, kāpēc skolēni 
ir pārslogoti, noliekot dažus 
eksāmenu viena mēneša laikā, bet 
nav apgrūtināti „savilkt” divos 
mēnešos neiemācīto. Šeit pat 
nedomāju tikai par mūsu skolu, 
kas angļu valodas eksāmenā jau 
gadiem ilgi rāda labākos rezultātus, 
bet arī par tām skolām, kur stundu 
skaits nedēļā ir krietni mazāks. 

Lai arī man personīgi eksāmens 
šķita viegls (uz augstāko līmeni gan 
neuzdrošinos cerēt), tas, manuprāt, 
nedeva tiesības pieņemt šo lēmumu 
tik ātri, īsti nerēķinoties ar skolēnu 
viedokli, vēl jo vairāk, pat pedagogu 
nostāju.”

Dagnija Strīķe

darbs tomēr man nesagādās. Pēc 
2011. gada valodas lietojuma pirmā 
uzdevuma, kurā bija paragrāfs 
no Twilight grāmatas, šogad biju 
cerējusi uz Fifty Shades of Grey 
cienīgu paragrāfu. (gardi smejas) 
Tā vietā atmiņā palika lasīšanas 
teksts par „Yellow sheet”, tas bija 
tāds viltīgais uzdevums. 

Un tad bija klausīšanās daļa. 
Trešā uzdevuma izpildījums 
bija graujošs, lai neteiktu vairāk. 
Nezinu, kādēļ sastādītājiem liekas, 
ka skolēna valodas augstākā 
līmeņa noteikšanai jāveido grūti 
saklausāms, bet valodas ziņā viegls 
teksts, kur 12. klases skolēnam 
jāsadzird tādi vārdi kā mērkaķis 
vai papagailis. Nebūtu loģiskāk 
izveidot tekstu ar nedaudz 

advancētāku valodu, izveidojot to 
normāli saklausāmu? Pārbauda 
taču mūsu zināšanas, ne dzirdi. 
Rakstīšanas daļā bija lieliska tēma 
– par to, kas ir labāks - grāmata 
vai filma, kas veidota pēc grāmatas 
motīviem. Tur tad nu varētu 
izpausties, bet 250 maksimālie 
vārdiņi nedaudz ierobežoja. 

Trešdienas vakarā sāku 
uztraukties par runājamo daļu, jo 
todien bija bijušas tādas tēmas kā 
esperanto valoda vai robotu vadīti 
transportlīdzekļi un nekam tādam 
gatava galīgi nebiju. Laimīgas 
sagadīšanās rezultātā izvilku tēmu 
par TV nozīmi mūsu ikdienas 
dzīvē. Paveicās!”

Renāte Turka
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Dzīvojam laikā, kad itin viegli gūstama informācija par gandrīz jebkuru mums interesējošu tēmu. Nav noliedzams, 
ka tam piemīt ļoti daudz pozitīvu aspektu, taču bieži vien informācijas apkopošana un sistematizēšana sagādā 
raizes – pieejamā apjoms un dažādība pieprasa smalku filtru, kas savukārt iespējams vien tad, ja ir pietiekami 
daudz laika un pacietības. Tieši tāpēc meklējam koncentrētu un lietošanai gatavu informāciju, ko mūsdienās 
visbiežāk rodam tieši dažādos medijos – presē, televīzijā, interneta portālos un radio. Mediji simboliski varētu tikt 
pielīdzināti sakoptām salām vētrainajā, mainīgajā un bangojošajā informācijas jūrā un tā nu katrs braukājam, 
ik dienu piestājot salās un vērtējot,  kuras no tām mums šķiet piemērotākās ziņu ieguvei. Katra sala, protams, tiek 
pienācīgi apsaimniekota, un par to rūpējas žurnālisti – tieši viņi rūpīgi pēta, šķiro un atspoguļo ikdienas norises 
dažādās dzīves jomās. Arī skolēnu un studentu vidū sastopami entuziasti, kas paralēli mācībām nododas kādas 
konkrētas sfēras pētīšanai un popularizēšanai medijos.

Jau pusotru gadu mūsu skolas 
11. klases skolniece Ieva Vītola 
apsaimnieko šādu „salu” – viņa 
kopā ar domubiedri Alīnu Apini 
Latvijas Universitātes raidstacijas 
Radio Naba ēterā vada raidījumu 
„Plastilīns”, kas izglīto par 
notiekošo neatkarīgās (indie) 
mūzikas scēnā. Lai noskaidrotu 
ko vairāk par žurnālista darbu, 
iespējām to savienot ar mācībām 
un neatkarīgo kultūru vispār, 
aicināju Ievu uz sarunu.

Iespējams, tev to jautā bieži, taču 
tomēr – kā nonāci līdz iespējai 
darboties radio?
Pirms 2 gadiem, būdama 15 
gadus veca, iepazinos ar Alīnu 
– abas toreiz aktīvi darbojāmies 
Indie mūzikas domubiedru 
grupā portālā draugiem.lv. Alīna, 
sekojot draudzenes Elīnas Kolātes, 
kura  „Nabā” vadīja raidījumu 
„Astrobanga”, iedrošinājumam, 
tobrīd veidoja raidījuma demo 
ierakstus un sūtīja tos raidstacijas 
priekšniecībai. Kad sapratām, ka 
abu gaumes ir ļoti līdzīgas, taču 
tajā pašā laikā ļoti atšķirīgas (es 
vairāk orientējos jaunumos un 
mazpazīstamajā grupās, kamēr 
Alīna bija guvusi pamatīgāku 
ieskatu vēsturē), tiku uzaicināta 

par otru raidījuma vadītāju, un 
piedalījos demo ierakstu tapšanā. 
Rudenī saņēmām apstiprinājumu 
un ētera laiku – 22.00 piektdienu 
vakaros, pēc pusgada ētera laiks 
tomēr tika pārcelts uz 20.00. 

Tavs stāsts šķiet gana likumsakarīgs 
– ja cilvēkam ir, ko teikt, cilvēks 
taps sadzirdēts. Kas ir tas, ko stāstāt 
jūs? Pēc kāda principa veidojat 
raidījumus?
Katrs raidījums ilgst 1 stundu 
un tiek veidots par specifisku 
tēmu. Pēdējā laikā strādājam pēc 
ģeogrāfiskā principa – gatavojam 
raidījumus par konkrētu valstu 
neatkarīgo mūziku. Neatkarīgā 
mūzika gan mūsdienās ir ļoti 
izplūdis jēdziens – ja agrāk to 
attiecināja uz ieraksta izplatīšanas 
veidu (indie kā neatkarīgo mūzikas 
ierakstu kompāniju pārstāvētās 
grupas), tad tagad Indie pat kļuvis 
par žanru, kurā ietilpināmi daudzi 
mazāki apakšžanri. No to klāsta 
arī veidojam pārraides muzikālo 
noformējumu. Pēdējā laikā gan 
atļaujamies šī žanra robežas pārkāpt 
– atskaņot, piemēram, post-panku, 
eksperimentālo elektroniku, bet 
klausītāji, šķiet, nesūdzas.

Vai mēdz atgadīties arī kādi kuriozi?
Sākumā bieži radās ķibeles ar 
tehniku, piemēram, reiz, pašām 
nemanot, ēterā radījām 15 minūšu 
klusumu, kas radio vidē ir galīgi 
nepieļaujami. Tāpat ir gadījies 
dziesmas laikā aizmirst laicīgi 
nogriezt studijas mikrofonu, 
tiešajā ēterā translējot negribētas 
pārdomas. Dažkārt mēdz notikt 
pārteikšanās, piemēram, vārda 
„kompilācijas” vietā lietots 
„komplikācijas” krasi maina teiktā 
kontekstu.

Šķiet, starp radiožurnālistiem nav 
pārāk daudz skolēnu. Vai nav grūti 
skolu apvienot ar darbu?
Esmu iemācījusies veiksmīgi 
plānot laiku, līdz ar to darbs radio 
netraucē mācībām – informāciju 
par māksliniekiem un savu 
dziesmu saraksta daļu pārsvarā 
atlasu piektdienas pēcpusdienā, 
kad darba nedēļa jau galā, bet līdz 
raidījumam esošās 4 stundas ir 
pietiekami daudz, lai to izdarītu.

Vai arī nākotni domā saistīt ar 
žurnālistiku?
Pagaidām neesmu izlēmusi, taču 
noteikti apsveru to kā variantu. 
Man patīk veidot materiālu par 
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pašai interesējošām tēmām un 
iepazīstināt ar to citus. Nevar zināt, 
varbūt pēc gadiem 10 publicēšu 
pētījumus bioloģijā, taču pagaidām 
tas, kam veltu savu uzmanību, ir 
neatkarīgā mūzika.

Vai, Tavuprāt, neatkarīgā kultūra 
Latvijā ir pietiekami attīstīta?
Ideāls nav nekas, un, manuprāt, 
arī neatkarīgā – mazāk komerciālā 
- kultūra  Latvijā varētu tikt 
attīstīta labāk. Tomēr ir tā, ka nav 
pamata sūdzībām – attīstība noris 
pietiekami strauji, to pierāda kaut 
vai puslīdz alternatīvo raidstaciju 
(Radio 101, Radio Rīga, Radio 
Naba) pieaugošā popularitāte, 
dažādu uz specifisku kultūru 
tendētu izklaides vietu atvēršanās, 
brīvdabas festivālu uzplaukums. 
Piemēram, Postivus izziņotie 
mākslinieki ļoti patīkami pārsteidz.

Minēji festivālus. Vai uz tiem esi 
devusies arī kā žurnāliste ar mērķi 
pēc tam redzēto atspoguļot radio 

ēterā?
Jā, aizvadītajā vasarā uz 3 festivāliem 
(LabaDaba, Summer Sound un 
FonoFest) devos kā akreditēta 
žurnāliste, pēc tam augustā veidoju 
raidījumu sēriju, kur stāstīju 
par redzēto un dzirdēto. Šajos 
festivālos mūziķus neintervēju, 
taču, gatavojoties Positivus, pa 
telefonu izvaicāju 2 festivāla 
māksliniekus – Moniku Brodku 
un grupas Housse de Racket solistu 
Pjēru. Neaizmirsīšu satraukumu, 
ar kādu tas notika, taču to noteikti 
atsvēra gūtā pieredze.

Kas, Tavuprāt, jādzird šovasar?
Kā jau minēju, priecē Positivus. 
Pašsaprotami būtu apmeklēt 
pazīstamākos izpildītājus – Sigur 
Ros, The XX un Crystal Castles, 
taču iesau nepalaist garām arī 
amerikāņus !!! (Chk Chk Chk), 
The Joy Formidable un Džonu 
Grāntu. Vasarā kaimiņos, Lietuvā, 
norisināsies festivāls Satta Outside, 
kas priecēs elektronikas mīļotājus. 

Tur dzirdami būs, piemēram, 
Lapalux. Nedrīkst aizmirst arī 
pašmāju māksliniekus – vasarā 
koncertus noteikti sniegs tādas 
grupas kā Bērnības Milicija, Manta, 
Momend, Franco Franco, Audience 
Killers un citas. Pēdējie, starp citu, 
viesojušies arī „Plastilīnā”!

Tātad uz pārraidi aicināt arī 
mūziķus? 
Jā, pāris reizes pie mums ir 
ciemojušies mākslinieki, sniedzot 
interviju un 2-3 skaņdarbu 
priekšnesumu. Pieteikties intervijai 
ir ļoti vienkārši – jāsūta demo 
ieraksts uz e-pastu plastilins@
radionaba.lv un, ja atzīsim mūziku 
par formātam piemērotu esam, 
sazināsimies! Ļoti, ļoti gaidām 
pieteikumus, jo parādīt plašākai 
publikai ko pirmīt nedzirdētu, 
vienmēr ir liels prieks, un es zinu, 
ka mūsu skolā mācās ļoti daudz 
talantīgu cilvēku, kuru sirdslieta ir 
mūzika. Galvenais ir nebaidīties!

Plastilīns
Vada: Alīna Apine, Ieva Vītola
Stils: dream pop, folk, chillwave, 
 lo-fi, dancepunk, indie 
E-pasts: plastilins@radionaba.lv

Bērni no dažādu krāsu plastilīna veido figūriņas, lipina no tā visdažādākos tēlus un priekšmetus. To pašu 
savā raidījumā grasāmies darīt arī mēs - spēlēties ar indie pasaules mūzikas tekstūrām, krāsām un sajūtām. 
Katrā raidījuma eksperimenti noritēs noteiktas tēmas ietvaros-dažkārt abstraktas, dažkārt konkrētas. Viss, ko 
atliek darīt Tev - katru piektdienu noregulēt savu FM uztvērēju uz 93.1 un klausīties, dalīties domās, uzklabinot 
mums twitter vai e-pastā. Un nebrīnies, ja piektdienu vakaros sirdī ielīst siltums, un rodas vēlme spēlēties - 
ēterā “Plastilīns”.

Raidījums skan piektdienās no 20:00-21:00.
Raidījuma pleilistes meklē arī te: plastiliins.blogspot.com 
Alīna Apine: twitter.com/aliina_apine 
Ieva Vītola: twitter.com/ievavii
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TELE2 meteorīts, kas apmānīja visu Latviju. Manabalss.lv - sabiedrības iniciatīvas platforma, kas nogādā 
likumprojekta ierosinājumu tieši uz Saeimu, tiklīdz tas savāc 10 000 iedzīvotāju atbalstu. Un...statistika.
Viņš ir kreatīvs ģēnijs ar smaidu pār lūpām un dzirksteli acīs. Ar savu stilu un unikālu domāšanas veidu viņš 
iedvesmo ikkatru, ko sastop. Viņš... viņš ir viens no tiem, kuri maina Latvijas reklāmas industriju. Un kurš gan 
būtu šaubījies, ka zem šī apraksta slēpjas Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas absolvents Jānis Erts! Šajā Rīgas Ģimnāzijas 
Laiku numurā intervija par pirmģimnāzijas sniegto, jaunu ideju pasniegšanas mākslu un avantūrām!

Sveiki, Jāni! No kuras klases Tu 
mācījies Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā?
Sveiki! No 7. klases. Pirms tam 
mācījos Zālīšos.

Kuri bija Tavi mīļākie priekšmeti?
Matemātika un vēsture.

Vai ir kāds notikums no pirmās 
ģimnāzijas dzīves, kas palika atmiņā?
Tādu ir daudz. Mēs bijām cilvēku 
kompānija,kas šeit visādi izklaidējās, 
ziepes vārījām!. Un mēs joprojām 
esam kopā. Parasti cilvēki izšķiras 
pēc skolas pabeigšanas, bet šī skola 
mūs satuvināja, lai gan par visu 
sadarīto runāt nemaz nedrīkst! 

...sveiki, skolotāj! (Jānis pasveicina 
garām ejošo skolotāju Dzintaru 
Zicānu, kurš ātri viņu atpazina, kaut 
arī kopš skolas beigšanas pagājuši 
septiņi gadi – laikam nudien viņš kā 
skolēns spēja izcelties citu vidū)

Ko, Tavuprāt, Tu ieguvi, mācoties 
šajā skolā?
Vispār jau ģimnāzijā iemācījos 
lielāko daļu no tā, ko vēlāk teorētiski 
vajadzēja apgūt augstskolās. Tomēr 
vissvarīgākais laikam ir domāšanas 

veids, matemātiskā domāšana man 
ir noderējusi vienmēr un to neesmu 
pazaudējis vēl šobrīd. Kad es 
strādāju reklāmā, es uz visu skatījos 
kā uz vienu lielu vienādojumu 
ar dažādiem mainīgajiem un 
submainīgajiem. Arī darba lietās, 
kad kaut kas ir jāveido, joprojām 
uz to skatos kā uz mainīgajiem, tad 
pat vissarežģītākajos gadījumos tiek 
pamanīta baigā matemātiskā loģika 
un viss izdodas! 
Protams, tas, kas šo skolu padara 
īpašu, ir aura un attieksme. Vairums 
skolotāju mācīja domāt, nevis kalt 
kaut ko iekšā. Un otra lieta, kas ir ļoti 
svarīga, ir apkārtējie cilvēki. Tas, ka 
ir konkurss uz šo skolu, rada to, ka 
klasē ir ļoti spējīgi cilvēki un ir šī te 
konkurence. Matemātikas stundās 
mums bija izklaide, kurš ātrāk 
atrisinās uzdevumus, viens otru 
vilka uz zoba par matemātiskajiem 
vienādojumiem. Tas cilvēku loks, 
dažādība, arī prāta spējas, tā ir tā 
lieta, kas tevi ceļ uz augšu. Tu vari 
mācīties ne tikai no tā, ko skolotājs 
tev saka. Te var mācīties no vides 
vien.
Augstskolās gan šī vides ietekme ir 
nedaudz mazāka – vai tur pietiek ar 

teoriju kā skolās vai arī, Tavuprāt, 
vajadzētu uzdot vairāk praktiskos 
darbus, lai satuvinātu cilvēkus? 
Jā, protams! Gan pats būdams 
students, gan pieņemot jauniešus 
darbā es ļoti izjutu, ka trūkst tieši 
šīs praktiskās pieredzes.. Tu, cilvēks, 
mācies vienalga, kurā augstskolā – 
visās ir pārāk daudz teorijas devas! 
Bet dzīvē ir jākļūdās. Un ir normāli 
kļūdīties. Ja tu atnāc un man kaut 
ko stāsti, un es redzu, ka tu neesi 
dzīvē kļūdījies, es gribētu, lai tu 
būtu kļūdījies, lai tu vismaz zini, 
kā iznākt no situācijām...Dzīvē viss 
nav tik rožaini!. Teiksim, kaut vai 
no reklāmas sfēras. Tas, ko tev skolā 
māca, un tas, kā notiek dzīvē, ir tik 
dažādas lietas. 
Ir jau tā visa matemātika, jā, bet 
ir bezgala daudz mainīgo, kas 
slēpjas apakšā, un tos ierauga tikai 
pa laikam, pa brīdim visas dzīves 
garumā. Un izrādās, piemēram, 
vienu  funkciju var aizstāt ar jaunu 
un elementāru, un tu to saproti pats, 
saproti kļūdoties! 
Un vēl -  kad jaunietis aiziet uz darbu, 
sāk pirmo reizi pa īstam strādāt, tad 
viņš sēž, gaida, kad viņam kaut ko 
teiks un paskaidros, atkal pamācīs. 
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Dzīvē ir tā, ka tevi iemet ūdeni. Un 
tu vai nu peldi, vai nepeldi. Un tev 
ir jāmēģina peldēt! Bet bieži vien 
augstskolās iemāca nepeldēt. Tevi 
ieliek tādā ūdenī līdz potītēm, un, 
jā, tur taču tu nost neslīksi, kāpēc 
tad censties? Un tas ir tad, ja tev 
māca tikai teoriju. Bet atkal teikt, ka 
tagad praksi vajag baigi šturmēt, es 
arī tā negribētu teikt. Tas ieleks otrā 
grāvī.

Kā Tu izvēlējies, kur studēt pēc 
skolas?
Es aizgāju studēt matemātisko 
statistiku. Un tad, kad jau biju 
kādu laiciņu nomācījies, paralēli 
darbojoties reklamā, biju spiests 
izvēlēties starp karjeru un studijām. 
Pametu studijas, aizgāju uz 
reklāmistiem, jo  man neprasīja 
augstāko izglītību, tādējādi es varēju 
arī to nepabeigt, un tā arī neesmu 
to nožēlojis.  Patiesībā pirms tam 
jau īsti nesaistīju savu dzīvi ar 
matemātiku, aizgāju to studēt tikai 
tāpēc, ka skolā man ļoti patika šis 
priekšmets. Savā ziņā šāda izvēle 
bija, lai attīstītu domāšanu.

Un kā tad Tu nokļuvi reklāmā?
Kā jau jaunieši tajā laikā meklēju 
vasaras darbu. Atradu iespēju 
strādāt Inspired Latvia, pamazām 
ievilka...un tad sapratu, ka esmu tajā 
visā līdz ausīm. 

Pastāsti, lūdzu, par TELE2 meteorītu. 
Kā jūs nonācāt līdz šādai idejai?
Bija tā, ka zviedri, kuriem pieder 
TELE2, atnāca pie mums ar lielo 
konceptu. Viņi vēlējās pārveidot 
visu zīmola tēlu, turklāt saistot to 
ar konkrētu tēmu - supervaroņiem. 
Tas bija pirms 5 gadiem, 2008. 
gada pašā vasaras sākumā un jau 
ap rudeni bija plānota jaunā tēla 
atklāšana – bija apmēram pusgadu 
ilgs laiks visu sagatavot. Taču bija 
vairākas problēmas. Vislielākā jau 
bija tā, ka TELE2 ierastais tēls bija 
ļoti populārs, turklāt supervaroņi 
ne tuvu nav latviešiem mīļa tēma. 
Un tad vēl pāris mainīgie – Latvijā 
tobrīd bija krīze un visi runāja 

tikai par to. Lai tevi, tavu jauno 
ideju, jauno konceptu sadzirdētu, 
ir jāizdara kas neiespējams. Vēl 
zviedri paziņoja, ka radīs arī jauno 
tarifu, un tad mēs sapratām, ka ir 
jāmēģina pievērt cilvēku uzmanību 
ļoti daudzām lietām pēc kārtas...
Turklāt pirms diviem gadiem 
jau bija radīts kāds cits tarifs un 
jauna reklāmas kampaņa, bet 
pārdošanas reitingi nemaz nebija 
mainījušies! Kā pārbļaut to, ka ir 
krīze, kā radīt bumu pārdošanā? 
Telekomunikācijas bija reklamētas 
tik ilgi un dažādi, ka tās vairs nebija 
efektīvas, vienīgais bija bļaušana uz 
patērētāju. Eksistēja pārāk daudz 
tarifu un kampaņu, kas bija savā 
starpā līdzīgas un kurām cilvēki 
vairs nepievērsa uzmanību. Mums 
vajadzēja ko citu.
Un tas arī bija tas jautājums - kā 
pievērst cilvēku, nē, katra cilvēka  
uzmanību? Mēs kādus trīs mēnešus 
domājām. Pašā pēdējā sanāksmē 
ar lielajiem šefiem dzima ideja. 
Bija apmēram tā -  es absolūti neko 
nevarēju izdarīt un nobļāvos – nu, 
ko darīt? Ko? Meteorītu nomest uz 
zemes?!  Tik ļoti nebija ideju, ka aiz 
izmisuma arī šo ielikām prezentācijā, 
taču domājām, ka  Zviedrijas vadība 
tam nepiekritīs, jo kaut ko tādu 
akceptēt ir ļoti drosmīgs lēmums 
un 99% gadījumu reklāmdevēji 
neizvēlas tik drosmīgus gājienus...
Bet viņi piekrita!

Kas notika tālāk?
Tad bija tas jautājums, kā to 
atrisināt... (smejas) Kā ieinteresēts 
students gāju pie astronomiem, 
astrologiem, meterologiem, vaicāju 
par zvaigznēm un komētām. 
Mēģināju uzzināt, cik daudz cilvēku 
parasti redz krītošos meteorus, 
kādam jāizskatās krāterim. Gāju 
uz lekcijām, paralēli pētīju, kā 
šādus notikumus rāda filmās. 
Beigās secināju, ka ir divas dažādas 
pasaules – tas, kā tas reāli notiek, 
un tas, kā to parāda filmās. Un bija 
jārēķinās, ka 99,9% cilvēku domā, 
ka realitātē viss ir tāpat kā filmās. 
Tātad īstenību atņemam! Taisam 

kā filmās! Sākumā gan, saprotot 
to, ka visu būs iespējams tīri ātri 
atklāt, biju plānojis apakšā nolikt 
kādu īstu meteorītu, taču tas bija 
neprātīgi dārgi un tātad – nereāli. 
Man bija arī tāda puiciska vēlme  
vienkārši paņemt dinamītu, bet tad 
es būtu tiešām sēdējis cietumā. Ar 
to daudzumu, kuru vajadzēja, tas 
būtu bijis nelegāli... un arī traucētu 
tuvākajām mājām.
Nākamais jautājums bija par 
slepenību un pēcāk – mediju interesi. 
Mēs sapratām, ka ko tādu var noslēpt 
tikai vienu nakti. Tas nozīmēja, ka 
šo meteorītu vajag „nomest” pie 
savējiem, tos atradām un vietas 
problēma bija atrisināta. Nākamais 
bija laiks. Vislielākais reitings ir 
svētdienas ziņām un tas nozīmēja, 
ka tieši tad arī ir jāuzsāk kampaņu. 
Arī te mēs izdomājām mazliet 
netipisku piegājienu, jo tieši tobrīd 
Mākslas akadēmijā operatoriem 
bija uzdots mājasdarbs izveidot 
sižetu par kādu dabā pamanītu lietu 
vai notikumu -  mēs inscenējām, 
ka kāds topošais operators tur 
netīšām bija braucis garām un visu 
nofilmējis, un šo video nosūtījām 
medijiem. Atstājām žurnālistiem 
dilemmu -  ir divas stundas līdz 
svētdienu ziņu ēteram un ir šāda te 
ziņa. Mēs paredzējām, ka nostrādās 
cilvēciskais faktors,  un, nudien, tas 
nostrādāja vēl vairāk, kā plānots! 
Pēcāk mums stāstīja, ka naktī pie 
„meteorīta” pat esot bijusi armija 
un vēl kaudze citu svarīgo cilvēku, 
mēģinot saprast, kas noticis. 

Kā īsti jūs rakāt to bedri?
Ar lāpstām. Mēs gribējām rakt ar 
eskavatoriem, bet tas bija rudens, 
viss bija slapjš, būtu palikuši riepu 
nospiedumi. Mēs bijām 9 cilvēki 
un pusotru dienu rakām divus 
metru dziļu un  desmit metrus 
platu bedri. Šī projekta realizāciju 
bijām sarunājuši ar zemes īpašnieka 
dēlu, beigās sanāca, ka viņš 
aizmirsa pabrīdināt tēvu! Sanāca 
braukt atvainoties. Tur uzreiz visi 
pasmējāmies...
Protams, rakšana nebija vienīgais 



Rīgas Ģimnāzijas Laiki  |  ABSOLVENTS

10

darbs. Bedrē, piemēram, bija arī 
ķīmija, kas izskatījās pēc lavas, to 
īstenībā taisīja viens puisis, kas taisa 
filmās specefektus un arī skolās 
pasniedz ķīmiju. Tajā dienā viņš 
varēja mums palīdzēt tikai tāpēc, ka 
nevajadzēja labot kontroldarbus!
Un tad, jā, mēs sestdienā braucām, 
sākām rakt. Visu laiku kaitinoši lija, 
un rakt nebija viegli. Apakšā bija 
baigi daudz māla, un beigās mums 
tas viss bija nenormāli apnicis. Bet 
izdevās.

Kādas sekas bija pēc tam?
Pēc meteorīta nokrišanas TELE2 
īpašnieki pagaidīja divas nedēļas, lai 
cilvēkiem norimtu pirmais emociju 
vilnis, un tad paziņoja par tarifu. 
Divās dienās viņi pārsita ceturkšņa 
rekordus – 3 mēnešu rekords 
divu dienu laikā, tas ir neticami! 
Operatoriem - es vispār nebiju 
dzirdējis, ka pasaulē tā jebkad būtu 
gadījies! -  divu dienu laikā beidzās 
sim-kartes. Tiesa, TELE2 darbinieki 
bija reāli nikni uz mums, jo viņiem 
nācās strādāt 24 stundas diennaktī, 
pieprasījums vienkārši bija pārāk 
liels.
Interesants bija LMT piegājiens. 
Ja viņiem piezvanīja, lai paziņotu, 
ka cilvēks maina operatoru, iet uz 
TELE2 meteorītu, viņi piedāvāja 
komētu tarifu ar tieši tādiem pašiem 
nosacījumiem. Vismaz tā viņiem 
izdevās kaut ko paturēt... un tomēr 
tas bija mirklis, kad beidzot TELE2 
nonāca vienā līmenī ar LMT. Un 
tad vēl, protams, arī reklāma visā 
pasaulē, par meteorītu ziņoja visas 
pasaules lielākās ziņu aģentūras! 
Pēc mēneša pie mums atbrauca 
visa vadība un teica, ka tajā vakarā, 
kad TELE2 paziņoja, ka šis ir viņu 
mārketinga triks, priekšniekam 
esot vajadzējis pašam braukt pie 
īpašnieces un paskaidrot, kas pie 
velna notika. Tas tāpēc, ka visā 
Latvijā un Zviedrijā kopā ņemot 
tikai pieci cilvēki zināja, kas notiks 
un kā. Viss tika turēts absolūtajā 
slepenībā.

Es, piemēram, no sākuma noticēju.
(smīn) Ļoti daudzi tā izdarīja. 
Reklāmas uzņēmumā arī ļoti 
daudzi sākumā noticēja, nu tā : „O, 
re kur nokrita meteorīts!” Bet es 
nedrīkstēju teikt neko. 

Kad nokrita meteorīts Krievijā, 
cilvēki smējās, ka TELE2 reklāmas 
aģenti pārcentās.
(smejas) Jā, bieži negadās, ka 
reklāmas atceras pēc tik daudziem 
gadiem.

Un kas ir ar projektu Manabalss.lv? 
Kā radās šī ideja un kā izdevās to 
īstenot?
Ideja radās vienu vai divus gadus 
pēc meteorīta. Gribējās izdarīt 
kaut ko interesantu, jo tādas 
kampaņas kā meteorītu bieži nevar 
īstenot. Tad vienkārši jābūt kādam 
pavērsienam reklāmdevēja dzīvē- 
piekrist kaut kam drosmīgam. Tas 
bija vēlēšanu laiks, šo to palīdzējām 
arī partijām un redzējām cik ļoti 
tas viss garlaicīgi virzās, apnika 
skatīties, ka cilvēki netic, ka kaut ko 
vispār var izdarīt, mainīt. Viņiem 
pašiem arī netika dota iespēja neko 
darīt - agrāk bija sarežģīti iesaistīties 
valsts dzīvē, bija jāiet uz komisiju 
sēdēm, citām visādām sēdēm, tā 
bija tikai laika nosišana! Laiks taču 
ir tik dārgs, to ir jāpavada ar ģimeni, 
draugiem, jādara darbs, ko mīli, 
nevis jālasa nenormālus materiālus, 
kas turklāt ir uzrakstīti necilvēcīgā 
valodā. Ja tādu barjeru uztaisītu 
jebkurā citā sfērā, piemēram, tajā 
pašā reklāmā, neviens taču nekad 
nemēģinātu nekur iesaistīties, visi 
no tā pat izvairītos! Tāpēc vienkārši 
izdomājām eksperimentēt, kas 
notiks, ja šo barjeru, kas liedz 
iesaistīties valsts mainīšanā, kaut 
mazliet samazinātu. Kāda būtu 
cilvēku reakcija? 
Gadu, pusotru domājām, kā to īsti 
izveidot. Braucām uz ārzemēm, 
apspriedāmies par to, kā citur 
notiek. Ir jau kaut kādas petīcijas, 

bet tas ir visur, tomēr īsti nestrādā 
– tie paši papīru blāķi vien ir. Pagāja 
apmēram deviņi mēneši, kamēr 
izdomājām, kādu tieši platformu 
veidot, un vēl četri, līdz sapratām 
pareizo reklamēšanas veidu. 
Ja vienkārši paziņotu par šāda 
projekta eksistenci, cilvēki būtu 
skeptiski. Viņi, par spīti savai vēlmei 
ko mainīt, atkal sūkstītos - tas nav 
ierakstīts likumdošanā, kāpēc 
mums tāds vispār ir vajadzīgs, 
kāpēc viņi ko tādu vispār būtu 
taisījuši. Tāpēc vajadzēja mazliet 
iziet no šīs tipiskās prizmas, kaut vai 
ar salīdzinājumiem. 
Nu, teiksim, ja tev mājās ielauztos, 
tu nekad nedomātu vai likumā 
ir kas par to rakstīts un vai tas ir 
legāli vai nelegāli, un pēc kura 
panta kāds sods viņam pienākas. 
Tu vienkārši ņemtu un šo zagli 
izmestu ārā. Tāpēc vajadzēja izdarīt 
tā, lai sabiedrība uzskatītu, ka 
šāds likumu pieņemšanas veids ir 
absolūti loģisks un pašsaprotams. 
Nevis stāstīt cilvēkiem, ka mēs te 
kampaņas taisām... bet ļaut iegūt 
pieredzi. Tā nu mēs izvēlējāmies 
pareizo brīdi, kad Zatlers atlaida 
Saeimu, sarīkojām „Oligarhu 
kapusvētkus”, reklāmās iesaistījām 
arī sabiedrībā pazīstamus cilvēkus- 
mūziķus, rakstniekus, aktierus, 
politologus. Un tā viss aizgāja, jo bija 
paliels politiskais pamats! Pirmais 
likumprojekts Saeimā nonāca 
nedēļas laikā, otrais vēl pēc mēneša 
un tā vēl divas reizes, protams, 
joprojām viss turpinās. Politiķiem 
nācās atzīt, ka mēs tā drīkstam 
darīt, tādas ir Satversmē norādītās 
tiesības. Un atkal viss izdevās.

Vai bija sarežģījumi pirmā likuma 
virzīšanā?
Tas bija priekšvēlēšanu laiks un 
politiķi saprata, ka ja jau cilvēki ir 
nobalsojuši, šis likums visiem patīk 
– tātad piekrītot tā īstenošanai, viņi 
iegūs popularitāti. Tas nu sākās 
cīniņi par to, kurš pirmais viņu 
iesniegs, bija liela ņemšanās, kā pie 
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maziem bērniem. Bet tas viss ir tikai 
loģiski. Valstī ir vēl ļoti daudz lietu, 
kas jāsakārto. 
Es atceros, kad mācījos skolā, man 
likās, ka vadītāji, parlaments ir 
pārgudri cilvēki, visas sistēmas ir 
nostrādātas. Bet tas viss ir viens liels 
eksperiments. Vienmēr un visur 
ir ļoti daudz cilvēciskā faktora un 
itin neviens nevar zināt to, kas un 
kā notiks, neviens nevar uzminēt 
pareizo atbildi. Pat strādājot ar 
lielajiem uzņēmumiem, var redzēt, 
ka viņi eksperimentē, tikai tā var 
kaut ko mainīt!
Otrkārt, cilvēkiem šķiet, ka 
visgrūtāk sasniedzamās personas 
ir valsts pārvaldē. Nē. Visgrūtāk 

sasniedzamais cilvēks ir beduīns 
tuksnesī, jo neviens viņu nezina, 
neviens nav par viņu pat dzirdējis. 
Labi, ja tu vienu cilvēku atradīsi, kas 
viņu pazīst! Savukārt, jo cilvēks ir 
autoritatīvāks, populārāks, jo vairāk 
cilvēkus viņš pazīst, jo vieglāk 
ar viņu sakontaktēties. Latvijā ar 
to vispār nav problēmas. Tu vari 
prezidentu, ministra prezidentu 
satikt uz ielas. Tikai ir jāmāk pareizi 

uzsākt sarunu, pasniegt sevi – 
vispirms svarīgs ir tas, vai tu spēj 
uzdot tādu jautājumu, kas izraisa 
interesi, pēcāk ir jāspēj pusminūtes 
laikā tā izklāstīt savu ideju, ka tā 
paliek atmiņā un rada pārdomas vai 
vēlmi to īstenot – un gatavs ir!

Manabalss.lv var reģistrēties tikai ar 
bankas karti. Vai tas nerada grūtības 
vecākajai paaudzei?
Viņiem ir bankas konti, kur 
piemēram, pārskaita pensiju. Pie 
tam, mums ir vieni no augstākiem 
rādītājiem internetbanku jomā 
pasaulē. Mums tikai liekas, ka 
Latvija ir atpalikusi. Atbrauc 
uz Indiju vai Rietumeiropu, tur 

daudzi neko par tehnoloģijām, kas 
mums šķiet loģiskas un ikdienā 
plaši sastopamas, nemaz nav pat 
dzirdējuši!
Patiesībā esam ļoti advancēti, ir 
tikai jāizmaina pāris lietas mūsu 
attieksmē. Pirmkārt, mums ir 
jāmācās sevi pārdot. Otrkārt, mums 
ir jābeidz baidīties.. Treškārt, mums 
ir jāskatās globāli. Latvijā nav tirgus, 
bet ir perfekts izmēģinājuma lauks. 

Gandrīz ikkatrs cilvēks te zina divas 
valodas. Ir gan Rietumeiropas, gan 
Austrumeiropas kultūras mikslis. 
Divi miljoni iedzīvotāju. Un visas 
vecumu grupas. Te ir, ko darīt 
gandrīz ikkatrā jomā!

Un kādu padomu Tu vēlētos dot 
mūsu lasītājiem?
Viss ir ļoti vienkāršs, mēs tikai 
parasti paši mākam sačakarēt 
lietas un tad aplaužamies savā 
meistarībā. Ir svarīgi noticēt, ka 
visu un visus var sasniegt, ka itin 
nekas nav neiespējams. Tā ir viena 
lieta, un otrs -  ir jāeksperimentē. 
Tāpēc ir šausmīgi svarīgi, lai cilvēks 
nesāk strādāt tikai pēc augstskolas 

beigām, bet daudz ātrāk. Es pats 
esmu strādājis noliktavās, gaterī, 
arī vienkārši kā pārdevējs. Tagad, 
strādājot reklāmā, es bieži atsaucos 
uz to, ko es tajā brīdi esmu redzējis. 
Tieši strādājot, mainot darbavietas, 
eksperimentējot, iejūtuties citu ādā, 
tu vari saprast citus līdz kaulam, 
izprast viņu domugājienu un rīcību. 
Tev paveras plašāki apvāršņi – un 
tas arī ir galvenais!
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KĀDAS MEITENES SKATĪJUMS UZ PASAULI UN KULTŪRU JEB 
KAS BŪTU JĀIEPAZĪST JEBKURAM 

SEVI CIENOŠAM RĪGAS VALSTS 1. ĢIMNĀZIJAS SKOLĒNAM APRĪLĪ

PAVASARIS UN PAŠIRONIJA
Varbūt tā nešķiet, bet pavasaris tomēr ir atnācis. Kaķu un jauno skolas pārīšu laiku iesaku pārdzīvot, lasot kaut 
ko ironisku, smieklīgu un sarkastisku. Tamdēļ iesaku Oļega Sivuna „Brand. Popārta romāns” – tā ir pašironisma 
pilna lasāmviela par pasaulē slavenākajiem zīmoliem. Nelielās atkāpes, kurās Sivuns apraksta savu ideju par 
katra zīmola reklāmas rullīti ir vienkārši satriecošas, tāpat grāmatā var atrast izcilu nedēļas dienu aprakstu 
„ESQUIRE” stilā.

ĢERTRŪDES IELAS TEĀTRIS
Pieņemsim, ka notiek neizbēgamais, un mēs paši nokļūstam pavasara vieglās elpas mutulī, respektīvi, mums 
mīlestība galvā. Par labāko randiņu vietu es vēlētos pasludināt teātri. Ģertrūdes ielā 101a, iekšpagalmā otrajā 
un trešajā stāvā atrodās apslēptā paradīze jeb neierasti kluss un mierīgs teātris, kurā paslēpties jau labu mirkli 
pirms izrādes sākuma, patērzēt mājīgajā gaidīšanas (nevis uzgaidāmajā) telpā un padzert tēju, un ļauties 
satraukumam par notiekošo. Iesaku noskatīties „Četras naktis” jeb -  kā viņi paši saka – izrādi sapņotājiem.

MEMENTO
Pavasaris jauc prātu un tāpat Kristofera Nolana filma „Memento”. Jau no pašas pirmās minūtes skatītajam nav 
skaidrs absolūti nekas. „You see, I have this condition” jeb stāsts par vīrieti, kuram pēc kāda negadījuma pazuda 
īstermiņa atmiņa. Garantēju pārdomu pēcgaršu. 

4. aprīlī aktīvākie Vidusskolēnu domes biedri skolā ieradās agrāk nekā ierasts, jo tos gaidīja tālais ceļš uz Liepāju, 
kur notika ikgadējais valsts ģimnāziju sadraudzības pasākums „Atspere”. Šis bija pirmais šāda veida pasākums 
Rīgas pirmģimnāzistiem, tāpēc nebija zināms, ko sagaidīt, tomēr liepājnieki ar savu viesmīlību un radošumu 
nelika vilties.

Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas  
parlaments bija sagatavojis dienas 
programmu, kuras laikā pastāstīja 
kā par savām funkcijām,  darbību 
un sadarību ar skolēniem, skolas 
vadību un pilsētas domi. Ņemot 
vērā, ka LV1Ģ ir par 400 skolēniem 
mazāk nekā mūsu skolā, tas ir 
jūtams arī skolas atmosfērā – 
tā šķita nedaudz personiskāka.  
Parasti parlaments rīko vienu 
pasākumu vidēji reizi trīs nedēļās, 
tomēr ne vienmēr tie izdodas kā 
plānots, tad liepājnieki analizē 
savas neveiksmes, mācās no tām un 

nebaidās dalīties ar savu pieredzi 
tālāk. 

Viesiem bija sagatavotas 
atraktīvas un interesantas 
aktivitātes, kurām netraucēja arī 
aukstais laiks ārā, jo „Pilsētas 
rallijs” bija lielisks veids, kā iepazīt 
Liepāju kā pilsētu, kur kurpes aug 
ceļazīmēs, tirgus pārdevējas nerunā 
un teātrī ir cēli dejot „Gangnam 
style”. 

„Atsperē 2013” piedalījās arī 
Rīgas Valsts Vācu ģimnāzija, 
Bauskas Valsts ģimnāzija, Talsu 
Valsts ģimnāzija un Ventspils 

1. ģimnāzija. Kopējā pasākuma 
bilance ir ar lielu „+” zīmi, jo tika 
gūta ne tikai pieredze un ieskats 
citā skolas ikdienā, bet arī pozitīvas 
emocijas un lieliski pavadīts laiks. 
Īpašs paldies jāsaka arī skolotājai 
Ilonai Savickai, kas kopā ar mums 
devās šajā piedzīvojumā, kā arī 
skolas vadībai, kas nodrošināja 
visu, lai šī ekskursija īstenotos!

P.S. Bibliotēkā ir pieejams 
Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas 
skolēnu radošo darbu apkopojumi, 
ko saņēmām dāvanā.  
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RADOŠĀ LAPA
Kad cilvēkam nav sirds

Putnam, lidojot debesīs, sāp,
Ja tam krūtīs iešauj bultu.
Un tomēr labāk būt putnam,
Nevis šāvējam.

Kaut arī , iespējams,  vairs nepukst,
Putnam tomēr bija sirds...
Bet nežēlīgajam šāvējam
Tās nekad nav bijis

Tam pietika drosmes
Atņemt putnam dzīvību.
Šāvējam nerūpēja tas,
Ka putnam arī ir jūtas.

Tas vienkārši ņēma
Un trieca putnam bultu krūtīs,
Nedomājot ne par sekām, 
Ne par pārtraukto dzīvību.

Eņģelis
Eņģelis
Sniegbaltiem spārniem
Veras tālu projām.
Tas meklē cerību,
Kas sen jau mirusi...
Tas meklē mīlestību,
Kas nekur vairs nav atrodama.

Kaklā tam smags medaljons,
Kas ar savu baiso noslēpumu
Velk eņģeli pie pašas zemes.
Kaut ārēji tas ir balts,
Medaljona iekšpuse ir melna kā 
nakts,
Jo tas nāk no vietas,
Kas nepazīst gaismu.

Šajā vietā tik vien ļaunums ir.
Tā nogalināja cerību,
Tā pazudināja mīlestību.
Tagad ir palicis tikai naids,
Kas jau pārņēmis visu pasauli.
Tikai viens pats eņģelis
Vēl ir balts un neskarts.

Tas nespēj neko glābt,
Ne būvēt no jauna.
Tas spēj tikai noskatīties šajā postā,
Un iet bojā arī pats,
Jo tam vairs nav spēka
Labot to, kas atkal tiek jaukts
Un aizlaists zudībā.

- „Tava kārta.”
Rūta paspēra soli tuvāk durvīm. 
Viņa zināja, viņa bija viena no 
vecajiem. Reiz, maza būdama, bija 
nospērusi mammas atslēgu saišķi 
un ielūrējusi Telpā. Nekā sevišķa 
jau tur nebija. Viņa atminējās 
redzējusi stikla sienu un pie tās 
piekārtu pulksteni, bet durvis bija 
aizcirtušās mazās deguna priekšā 
pirms viņa bija paspējusi ielūkoties 

Lauma Burkeviča

tālāk. Bet ielūkojusies meitene bija. 
Toreiz sistēma bija vienkāršāka.
Toreiz viņa būtu varējusi aizbēgt.
- „Nē.”
- „Tu zini, ka tā nav mana vieta.”
- „Viņi tevi izvēlējās.”
Roka uz Rūtas pleca bija smaga. 
Meitene pagriezās, tagad 
lūkodamies garām cilvēkam, kuru 
grasījās atstāt, tieši uz aizvērtajām 
telpas durvīm. Šodien tās atvērt 

varēja tikai viņa.
Pasaules kods bija uzlauzts. Tur, ārā, 
auroja visas pasaules signalizācijas, 
bet retais tās spēja sadzirdēt. Te, 
iekšā, viņi redzēja un dzirdēja visu. 
Kāds bija izrāvis caurumu pasaules 
kodā. Dati vairs nebija drošībā. 
Neviens vairs nebija drošībā. Bija 
laiks.
Pasaules kods bija uzlauzts. Un 
viņa bija viena no tiem, kam tas 
būs jāuzlauž atkal.

Pasaules uzlauzēji.
Autors anonīms

Lauma Burkeviča
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Par savu pieejamību intervijai ķīmijas skolotāja Agrita Veide paziņo ar telefona zvanu un tekstu “Nu čau, es 
tikko no tiem zinātniski pētnieciskajiem kabinetā ienācu, aizskriešu lejā ātri kaut ko kuņģī iemest, tiekamies pēc 
piecpadsmit minūtēm?”.  Ķīmijas kabinetā, kuru desmitajā klasē spītīgi saucām par bāru, uz palodzes aplūkojama 
nesen dāvātā Ziemassvētku eglīšu rotājumu mantiņa ar uzrakstu “Gada stilīgākā skolotāja 2010.”.  Nav lielas 
vēlmes šo titulu apstrīdēt – itin visā savā būtībā skolotāja tik tiešām ir stilīga, sveicina savus saulīšus gaiteņos ar 
ierasto “čau!” un pavisam noteikti ne izskats, ne prāts vēl neliecina par gaidām apaļo jubileju.

Sāksim jau laikam ar to ierasto - 
kāpēc izvēlējāties kļūt par ķīmijas 
skolotāju, kā nokļuvāt līdz šādam 
lēmumam, kāds bija tas ceļš ?
Tas viss iznāca mazliet... nejauši. 
Skolā es vispār ienācu, kad man bija 
33 gadi un jau bija pieredze divās 
darba vietās un divi piedzimuši 
bērni.
Laikam tā apzināti uz skolu nemaz 
negāju, bet zemapziņa mani bīdīja, 
jo man pašai bija ļoti laba skolotāja. 
Tā nu tajā dzīvē sanāca, ka es 
aizgāju uz Daugavpils Pedagoģisko 
institūtu mācīties par skolotāju 
pēc tam, kad ar lielu pompu un 
skandālu biju pametusi Latvijas 

Universitāti. 
Uz Daugavpili es aizgāju tāpēc, 
ka, strādājot Bioloģijas institūtā, 
iepazinos ar vienu ļoti jauku 
cilvēku, kura vēlāk kļuva par 
manu draudzeni. Šis cilvēks man 
sastāstīja tik daudz laba par šo 
institūtu, ka es... es droši vien 
tāpēc to universitāti arī pametu, 
ka mainīju specifiku. Bet arī tad 
es vēl nestrādāju. Skolā es sāku 
strādāt tad, kad mans vecākais dēls 
uzsāka skolas gaitas. Kopā ar viņa 
skolotājiem tusējot, uzzināju, ka, 
kā izrādās - ķīmijas skolotājs iet 
pensijā. Tad arī automātiski ielecu 
tajā skolas dzīvē iekšā.

Latvijas Universitāte - kas tas par 
skandālu, kas par pompu ?
Aj nu nekas ar Latvijas Universitāti. 
Iestājos biologos, lai studētu 
mikrobioloģiju. It kā mācījos ļoti 
labi, paralēli arī strādāju Bioloģijas 
institūtā. Bet, tā kā es jaunībā 
biju auns tīrākajā izpausmē, 
tad man ļoti patika cīnīties par 
taisnību, godīgumu, un man bija 
ļoti augsta principu sajūta. Tagad, 
protams, tas viss liekas smieklīgi, 
bet tajā mirklī es divas reizes 
gāju kārtot eksāmenu, šausmīgi 
grūtu eksāmenu, profesoram it 
kā pieņemamā laikā, bet viņa tur 
vienkārši nebija. Divas reizes tā 
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aizejot man uznāca šausmīgākais 
kašķis,  aizgāju uz dekanātu, 
uztaisīju tur skandālu. Kad mani no 
dekanāta izmeta, rakstīju lūgumu 
atskaitīt mani no universitātes, bet 
to jau laikam viņi negribēja darīt, 
jo man bija ļoti labas sekmes - 
praktiski uz pieciniekiem mācījos, 
kaut kur pa retam bija kāds 
četrinieks. Tad mani aizsūtīja uz 
Latvijas Universitātes galveno 
ēku pie prorektora, tur es aizgāju, 
atkal izškandalēju... Nu tad gan 
drausmīgās dusmās prorektors to 
manu papīru par aizvākšanos no 
universitātes parakstīja.

Tātad teicamniece; nebijāt skolotā-
jiem problemātisks materiāls?
Es biju apzinīga skolniece, bet 
ar smagu raksturu. Man nekad 
nevarēja piekasīties pie mācībām, 
biju teicamniece. Beidzot 
vidusskolu, man atestātā bija tikai 
viens četrinieks, un tas pats nevis 
tāpēc, ka nezināju, bet gan manas 
attieksmes dēļ - ļoti radikāli paudu 
savu taisnīgumu. Es biju ... nu, es 
biju ļoti grūts cilvēks, jo man bija 
šausmīgi augsta, izteikta pusaudža 
paštaisnība un ar to bija ārkārtīgi 
grūti cīnīties, jo es jau tad sevi kaut 
kā apzinājos par ārkārtīgi dižu 
personību. Tāpēc arī saku - es biju 
skolai grūts gadījums. Mācību ziņā 
man piesieties nevarēja, tad sējās 
pie manas lecīgās uzvedības.

Kā ar skolas priekšmetiem – bija 
kādi izteikti mīļākie un tuvākie?
Bija, jā, noteikti. Lai vai cik tas jocīgi 
nebūtu, starp maniem mīļākajiem 
priekšmetiem bija literatūra, jo 
vecāki jau no bērnības man bija 
audzinājuši lielu patiku un prieku 
lasīt, arī analizēt Ļoti patika arī 
latviešu valodas gramatika - jo 
trakāks teikums, jo man lielāks 
prieks likt pieturzīmes. Līdz ar to 
nebija nekādu grūtību izlasīt “Zaļo 
zemi”, kur vesela rindkopa ir viens 
teikums. Īstenībā to lasīju pat ar 
baudu!

Bet nevar jau būt tā, ka viss bija tik 
ļoti veiksmīgi. Ko Jūs negribējāt 
mācīties, kas nepatika?
Nebija tādu priekšmetu, kuri 
nepatiktu. Ģeometrija nepadevās, 
man nav absolūti nekādas telpiskās 
iztēles. Neredzu telpiski, līdz ar to 
bija šausmīgi grūti rēķināt. 
Fizikā smagi gāja, lai gan es pat 
gāju uz fizikas olimpiādēm.

Kurā mirklī tad sapratāt, ka Jums 
patīk ķīmija?
Jau skolā man ķīmija patika, man 
bija ļoti laba skolotāja, ļoti stingra. 
Man šis priekšmets patika kā 
tāds, jo tas  skolā man nesagādāja 
absolūti nekādas problēmas, 
kaut gan zinu, ka ar ķīmiju man 
klasesbiedri mocījās gluži tāpat kā 
jūs man te daži labi. Visa tā zinātne 
man šķita pašsaprotama.
Es gan ķīmiju nepieminēju kā 
savu mīļāko priekšmetu, tā man 
vienkārši ļoti padevās, tas arī viss.

Cik saprotu, no paša sākuma 
nestrādājāt Rīgas Valsts 1. 
ģimnāzijā. Vai strādāšana šeit bija 
Jūsu mērķis vai arī tā vienkārši 
sanāca?
Tas varbūt ir tāds kā ceļš karjerā. 
Man vispār ir kāds liels talants - ļoti 
labi jūtu nākotni, tas ir tāds mazliet 
kā “čujs”, skatīties uz priekšu.
Tajā skolā, kur es agrāk strādāju, ar 
visu to savu čuju es sapratu, ka drīz 
no divām paralēlām klasēm viena 
aizies prom un tad tur būs mazāk 
skolēnu. Man bija sajūta, ka jāmūk, 
jo, ļoti godīgi varu pateikt, ka mans 
algas pienesums ģimenes budžetā ir 
ļoti svarīgs, tāpēc man bija jādomā 
par darba vietu, vai nesamazināsies 
skolēnu vai klašu skaits. 
Tad arī sakrita viss tā, ka mani 
vienkārši uzaicināja šurp strādāt 
un es, protams, uzreiz piekritu.

Kā ar jaunajiem skolēniem 
desmitajā klasē? Nav bailes un 
nedrošības? Reizēm skolotāji saka: 

“Jums jau tik liekas, ka mums nav 
bail, mēs vēl baidāmies kā jūs paši – 
tak ar tādu baru jāstrādā!”.
Bija laiks, kad man tādu baiļu 
vispār nebija. Jo es vecāka kļūstu, 
jo lielāka kļūst vecuma starpība 
starp paaudzēm, jo atšķirīgāka 
kļūst dažādu paaudžu domāšana, 
jo vairāk pieaug tas iekšējais 
diskomforts. Man jau vispār liekas, 
ka skolā ir kaut kāds zināms vecuma 
cenzs, ka skolotājam vajadzētu būt 
tam cilvēkam, kuram pensijā jāiet 
pašam, nevis jāgaida atlaišanu - 
kaut vai tās laikmeta izjūtas un 
izpratnes atšķirību dēļ. 

Ja jau par vecumu... Dzirdēju, Jums 
šogad esot ievērojama jubileja. 
Nemelošu, ja teikšu, ka ne man 
vienai Jūsu gadu skaitlis bija liels 
pārsteigums. Kā Jums izdodas 
saglabāt jaunību, izskatu, aso prātu?
Nu, es jaunībā ļoti daudz sportoju, 
domāju, ka tas ir atstājis sekas tādā 
fiziskā izturībā. Vecāki noteikti 
ģenētisko mantojumu iedevuši, 
man imūnsistēma ir ļoti spēcīga.
Visā kopumā tā vide, kuru es 
veidoju un tie cilvēki, ar kuriem 
satiekos - draugi, dvēseles 
līdzgaitnieki, ģimene - tas ir tas, 
kas mani uztur formā. Abi dēli, nu 
jau pieauguši, nemitīgi palīdz un 
iemāca man domāt par jaunību, 
atcerēties pašai sevi jaunībā... Nu 
tā, viss kopumā.

Jums arī ar skolēniem ir ļoti 
draudzīgas attiecības - tas speciāli, 
piedomājat pie tās attieksmes?
Nē, tas man dabiski. Tas ir tas mans 
uzskats, ka, ja mēs kopā apdzīvojam 
vienu telpu un darām it kā vienu 
darbu, tad neviens nav jāliek 
augstākā plauktiņā. Laikam jau, ka 
tā ir mana būtība - draudzēties.  
Vispār labi, ka tu man neprasīji 
par maniem hobijiem, jo mans 
hobijs kā tāds ir draudzēšanās. Ne 
man tur patīk adīt, ne tamborēt, 
man patīk draudzēties. Arī tagad 
man dzīvē visas draudzenes ir tik 
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atšķirīgas, ka, ja uztaisītu vienu 
kārtīgu meiteņu vakaru, tad viņas 
tur prātā sajuktu! Man liekas, ka 
tas ir tas interesantais draudzībā 
- censties atrast kopīgu valodu, 
kontaktu. Mēs visi tomēr esam ļoti 
atšķirīgi un tas ir traki interesanti, 
man patīk pieņemt cilvēkus tādus, 
kādi tie ir. Tā arī, manuprāt, 
ir draudzības būtība - došana, 
ņemšana, papildināšana. Skolotāja 
amatā arī tas ir interesanti - tu 
prasīji par tām jaunajām sejām 
- ka tev sēž pirmajā septembrī 
trīsdesmit sveši cilvēki klasē un  
ar visiem jāatrod kopīgs kontakts, 
jādraudzējas.

Nav sanācis šī hobija dēļ pieķerties 
skolēniem tā, ka vēlāk jābēdājas, ka 
tie pamet skolas solu un pieaug par 
ātru?
Nav. Esmu iemācījusies nošķirt. 
Lai cik jocīgi tas nebūtu- man nav 
ne mīluļu, ne nemīluļu, visi skolēni 
ir mani skolēni, tāda tā attieksme 
ir izveidojusies. Grūtāk varbūt ir 
ar tiem, kas ir lecīgi un neadekvāti 
augstu sevi vērtē, bet kopumā visi - 
arī tie, kuri ķīmiju nemīl nu ne-pa-
kam - visi esat mani skolēni. 
Reizēm var gadīties, ka tas, kas 
ķīmiju neieredz, tas man šķiet 
iekšēji, dvēseliski, garīgi, mazliet 
tuvāks kā tas, kas tur, teiksim, ir 
baigais spīdeklis ķīmijā, bet arī tad 
tikai iekšēji.

Un kā Jūs tiekat galā ar tiem 
izlecējiem, kuriem mēle asāka?
Pati esmu lecīga un asu mēli - tā arī 
tieku galā.

Ir gadījušās dusmu lēkmes stundu 
laikā, kā tiekat ar to visu galā?
Un kā vēl uznāk! Jūs visi to noteikti 
esat izbaudījuši! 
Pēc tam man ir šausmīgs kauns. 
Mūžam atcerēšos - jaunībā mans 
draugs teica: “Tu paskaties spogulī, 
cik drausmīgi tu izskaties, kad 
tu dusmojies!” un man tas tā ir 
iesēdies atmiņā, ka sēž smadzenēs. 

Un tik un tā ņemu un uzlecu uz 
tām ecešām.. 
Pēc tam man kauns ir arī par to, ka 
es kā skolotāja, pieaudzis cilvēks,  it 
kā dzīves pieredzes ziņā gudrāks, 
nesavaldos. Zinu jau - nevajag, 
nedrīkst tā darīt, jo tas jau tikai 
mani pazemo.

Tas par dusmu lēkmēm - uznāk, 
pāriet. Kā ar lūzuma punktiem, 
kad redzat, ka skolēns nepievērš 
uzmanību vai galīgi nemācās, pat 
necenšas - nav tā, ka rokas nolaižas 
un vairs negribas pat censties, ja 
nejūt to atdevi no citiem?
Tā taču ir skolotāja darba ikdiena 
un rutīna. Kāds teiks - pie tā 
nevar un nedrīkst pierast, es 
teikšu - ar to vienkārši un veselīgi 
ir jāsamierinās. Šī jaunatne ir 
ļoti pragmātiska un ļoti ātri sāk 
it kā saprast - ko vajadzēs, ko 
nevajadzēs. Tad arī to, ko vajadzēs, 
ir visas iespējas attīstīt un meklēt, 
bet to, ko nevajadzēs, to nometam 
kā nevajadzīgo informāciju. 
Zinot, ka šis laikmets ir ar 
drausmīgu informācijas bagāžu, 
tad attiecīgi arī var pieņemt, ka tā 
ir - nu nemācās, nu un? Tā notiek, 
pats vainīgs.

Reizi pa reizei, kad kāds ģimnāzijas 
absolventa vārds uzpeld plašākā 
sabiedrībā, var dzirdēt skolotājus 
sakām: “Nu ja, viņš jau skolas solā 
tāds un šitāds, tas bija paredzams”. 
Tik tiešām var kaut ko pateikt par 
cilvēku un tā nākotni, balstoties uz 
vidusskolēna rakstura īpašībām? 
Par to, vai sasniegs vai nesasniegs, 
kā viņam ies dzīvē?
Īstenībā jā, var pateikt.  Reizēm ir 
iekšēji ļoti skumji. Par to es vispār 
parasti skaļi nerunāju, bet man 
ir skumji divos gadījumos: kad 
cilvēks neizmanto dabas ieliktās 
potences un  kad es redzu, ka 
cilvēks ar ļoti lielu centību, ar ļoti 
godprātīgu attieksmi strādā, bet 
bez dabas sniegtajām spējām. Tad 
žēl, ka tas otrais ar savu darbu 

nekad nespēs sasniegt to, ko viņam 
varbūt vajadzētu sasniegt. 

Vai ir kādi ieteikumi lasītājiem? 
Kaut kas, ko vēlētos novēlēt, kāda 
gudra dzīves mācība, varbūt?
Jā. Ir. Dzīvojiet saskaņā ar sevi un 
nepazaudējiet mīlestību, jo bez šīm 
lietām cilvēks pazaudē un sagrauj 
sevi.

Tad tādai tādam pozitīvam 
nobeigumam ar slikta humora noti, 
Jums kā ķīmijas skolotājai varbūt ir 
kāda mīļākā ķīmiskā reakcija?
No ķīmijas tieši? (smejas) 
Sērūdeņraža izdalīšanās, kad dažu 
sekunžu laikā var dabūt pilnīgi 
tukšu klasi.

Kad pēc stundām norunātajā 
laikā jāfotografē skolotāju, Agrita 
Veide paskatās uz mani un tik 
nosmej: “Ha, un es tā gribēju 
aizlaisties. Man vispār nepatīk 
fotografēties, tas man jau kopš 
jaunības. Tad tagad man acis jāiet 
krāsot, ja? Klau, šalli man vajag vai 
nevajag, domā?”.

Tad, kā jau l’esprit d’escalier to 
paredz, skolotāja vēl piemetina 
ar smaidu sejā: “Par to pirmo 
septembri. Tev tur bija tāds 
jautājums par to, kādas sajūtas, 
un es tur sāku par vecumu kaut 
ko muldēt... NOLEMTĪBA, tā ir 
nolemtība pirmajā septembrī, kad 
es redzu tās trīsdesmit jaunās sejas 
un saprotu, ka viss sākas no gala, 
bezcerīgi. Atkal vajadzēs borēt, 
atkal vajadzēs ņemties un kliegt, 
atkal vajadzēs cīnīties un saprast, 
ko zina, ko nezina (parasti jau neko 
nezina)...”.

Nu tā, lūk!
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ĀRPUSSKOLAS AKTIVITĀTES

Mūsu skolas jaunieši vienmēr ir bijuši aktīvi ārpusskolas aktivitātēs. Tomēr tas nenozīmē tikai nodarbošanos ar 
kādu hobiju vai sportu – mēs esam gatavi arī mainīt pasauli! Tamdēļ šajā numurā Nadjas Dolmatovas uzsaukums 
par iespēju izmainīt Latvijas nodarbinātības sistēmu tā, lai ikkatram no mums gan strādāt, gan mācīties Latvijā 
būtu daudz prestižāk un izdevīgāk.

„Vai Tu spētu nosaukt kādu jauniešu 
grupu, kas ir mēģinājusi mainīt valsts 
sistēmu? Vai Tu spētu noticēt, ka tādi 
jaunieši patiešām eksistē? Jaunieši, kas, 
problēmai rodoties, neatmet ar roku, 
cerot, ka valdība tiks ar to galā. Jaunieši, 
kas tukšu vārdu un solījumu vietā rod 
praktisku un reālu risinājumu? Tieši tā! 
Tādi jaunieši eksistē. Viņu asie prāti un 
vēlme uzlabot mūsu sabiedrību slēpjas 
zem nosaukuma „Iespēja Iedvesmo”. 
Tā ir nesen radīta kustība, kurā ir 
apvienojušies jaunieši, kuru sapnis ir 
cīnīties ar bezdarbu.

Vai Tu zināji, ka viens nenodarbināts 
skolēns valstij izmaksā 800 latu gadā? 
Savukārt, šādam jaunietim kļūstot jau 
nedaudz vecākam, situācija top vēl 
traģiskāka – summa pieaug līdz 1500 
latiem. Pēc bezdarbnieku skaita Latvija 
ir šokējošajā 6. vietā Eiropā – mūsu 
valstī 31,5% studentu un skolēnu nav 
darba. Ko Tu darītu, ja saskartos ar to, 
ka nav iespējas strādāt savā izvēlētajā 
profesijā vai atrast darbu vispār? Tu 
meklētu variantus, bet visticamāk kā 
galējo izvēlētos braukt prom uz citām 
valstīm, atstājot savus radiniekus un 
draugus, savas mājas un zaudējot 
drošības sajūtu, jo valdība nav spējusi 
radīt vidi, kurā ikkatrs no mums spētu 
attīstīt savu potenciālu. Saprotams, 
ka valdība tomēr arī cenšas darīt kaut 
ko lietas labā. Ir pieejamas daudzas 
programmas, ar kuru palīdzību jaunietis, 
pieliekot pūles un nenobīstoties no 
dokumentu kaudzes, kas ir jāsagatavo, 
lai oficiāli kļūtu par bezdarbnieku, var 
piekļūt pie darba tirgus. Bet lielākā 

daļa nav gatavi jau tik agri dzīvot ar 
bezdarbnieka zīmogu, jo tas šķiet 
pazemojoši, īpaši pēc garajiem 
gadiem, kas pavadīti mācoties, un 
var arī aptrūkties spēka iet cauri 
visām nepatīkamajām procedūrām, 
izšķērdējot laiku un zaudējot pāris 
nervu šūnas? Daudziem no mums 
atbilde uz visiem šiem jautājumiem 
būtu kategorisks „Nē”. Bet varbūt, ka 
ir kāds cits risinājums?

Kā būtu, ja programma pārtaptu 
par likumu? Kā būtu, ja uzņēmējs tā 
vietā, lai atteiktu darbu studentiem 
pieredzes trūkuma dēļ, saņemtu 
nodokļu atvieglojumus par jauniešiem 
sniegto iespēju? Kā būtu, ja Tevis 
apmācīšana, sagatavojot darbam, 
būtu valsts apmaksāta? Un kā būtu, ja 
valsts arī Tev nodrošinātu dzīvošanas 
un transporta atvieglojumus un 
subsīdijas? 

Kā būtu, ja... Bet, ja ir jautājumi, 
būs atbildes. Ir tikai jāzina, ar ko sākt.  

Likums, kas paredz jaunu darba 
vietu radīšanu un to, ka jau pēc pieciem 
gadiem pieņemt darbā studentus 
būtu prestiži un izdevīgi, tagad ir 
izstrādes stadijā. Priekšā vēl ir grūtas 
un ilgas diskusijas ar augstākām varas 
iestādēm, tādēļ, kas ir vajadzīgs no 
Tevis, topošā studenta, ir atbalsts, jo 
„Iespēja Iedvesmo” netaisās apstāties. 
Ja vēlies ko mainīt, seko „Iespēja 
Iedvesmo” lapai sociālajos tīklos, kā 
arī piedalies diskusijā, kurā jaunieši 
kopā ar ministriem beidzot pienāks 
pie kopīgā inovatīva risinājuma. Tikai 
kopā mēs to spēsim!”
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Iespēja iedvesmo!
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Mūzikai cilvēka ikdienā ir milzīga nozīme – tā var 
darboties kā fons, kas paaugstina darba produktivitāti, 
kā izklaides forma, tāpat arī dažādu emociju 

Lai veiksmīgi ieskicētu kopējo 
ainu, respondentiem piedāvāju 6 
visaptverošus, ar mūziku saistītus 
jautājumus, no kuriem pirmais, 
iespējams, bija pats vienkāršākais 
– “Vai ikdienā klausies mūziku?” 
Uz šo jautājumu ar “Jā”, sastādot 
absolūtu vairākumu, atbildēja 
97% aptaujāto. Vaicājums par 
to, kādas ierīces, programmas 
(tostarp vietnes internetā) vai 
radio stacijas skolēni izmanto, 
lai klausītos mūziku, atklāja 
interesantas tendences. Populārākā 
portatīvā mūzikas atskaņotājierīce 
skolēnu vidū ir mobilais telefons 
– šādu atbildi sniedza vairāk 
kā 2/3 aptaujāto, iPod un MP3 
atskaņotāju lietātojus atstājot 2. 
vietā. Pārliecinošs vairākums 
(90%) atzina, ka mūziku klausās 
arī datorā – kā populārākās 
interneta vietnes minētas Youtube.
com un soundcloud.com. Datorā 
jau esošos skaņdarbus skolēni 
visbiežāk pārlūko  programmās, kā 
iTunes (ceturtā daļa aptaujāto) un 
Winamp (7%).

Trešā daļa respondentu atzīst, 
ka klausās radio – interesanti, ka 
pārsvarā skolēni izmanto internetā 
pieejamo raidstaciju klāstu vai 
radio klausās, braucot automašīnā. 
Populārākā  radio stacija 1. 
ģimnāzijā  pārliecinoši ir Radio 101 
(60%), atlikušos 40% secīgi sastāda 
European Hit Radio, SWH Rock, 
Star FM un Super FM, Rīga Radio 
un Radio Naba. 

Nākamajā jautājumā 
respondentus lūdzu raksturot savu 
gaumi, nosaucot savus iemīļotākos 
žanrus – jāatzīst, ka pārstāvētākie 

mūsu skolā ir tieši dažādi roka 
apakšžanri. Populārākie no tiem  
ir alternatīvais roks (18%), indī 
roks (9%), smagais roks - metāls, 
industrial, hard-core – (7%),  
klasiskais un melodiskais roks 
(5%). Atlikušo (31%) sastāda 
popmūzika, tostarp R’n’B un deju 
mūzika, arī elektroniskā mūzika un 
hiphops. Jāatzīst, ka katrs desmitais 
aptaujātais atzina, ka žanru nespēj 
definēt  vai klausās stlistiski ļoti 
dažādu mūziku. 

Uz jautājumu par pēdējā 
laika iecienītāko mākslinieku, 
izpildītāju vai apvienību tika 
sniegtas daudzveidīgas atbildes, 
radot priekšstatu, ka mūsu skolas 
skolēnu gaume ir ļoti plaša – 
vairākkārt atkārtojās vien daži 
vārdi, piemēram, Nirvana, ko par 
iecienītāko atzina 7 respondenti, 
The Killers (4 respondenti) un 
Džastins Timberleiks, Bens 
Hovards un Coldplay (katru par 
labu esam atzina 3 aptaujātie). 
Minēti tika arī šādi izpildītāji: 
System of A Down, Red Hot Chili 
Peppers, Led Zeppelin, AC/DC, The 
Exploited, Bonobo, Monk, Marina 
& The Diamonds u.c. 7% skolēnu 
iecienītāko izpildītāju nosaukt 
nevarēja. 

Kam, skolēnuprāt, 
jāraksturo labu dziesmu? 
4/5 aptaujāto uzsvēra 
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Ko klausāmies?
katalizators un, iespējams, pat viela nopietnām pārdomām, no kurām izrietošie secinājumi var spēcīgi ietekmēt 
personību. 21. gadsimta tehnoloģiskā attstība  mūzikas klausīšanos ir padarījusi par pašsaprotamu un svaīgu 
ikdienas nodarbi teju katram jaunietim, un, iespējams, tieši tas izskaidro mūzikas nozīmi rakstura un personības 
veidošanā. Nevar noliegt – tas, ko klausāmies, kaut nedaudz, taču tomēr, stāsta par mūsu personību. Tieši tāpēc 
aprīļa sākumā veicu aptauju, lai noskaidrotu, kādi paradumi un kāda attieksme pret mūzikas klausīšanos raksturo 
mūsu skolas skolēnus.

skaņdarba melodijas 
nozīmi, nedaudz 
mazāk jeb 70% 
r e s p o n d e n t u 
atzina, ka svarīgs 
ir dziesmas 
ritms un bungu 

partijas,  Piektdaļa aptaujāto 
uzskata, ka dziesmai jābūt 
enerģiskai un piemērotai dejām, 
aptuveni tikpat daudz skolēnu 
domā, ka labu dziesmu raksturo 
atmiņā paliekošs piedziedājums. 
Kā svarīgi kritēriji tiek minēts 
arī meistarīga instrumentācija, 
laba kompozīcija un no mūziķa 
jūtamā atdeve. Pēdējā jautājumā, 
kura mērķis bija noskaidrot, vai 
skolēni pievērš uzmanību dziesmu 
vārdiem, atbildi “Jā” sniedza vairāk 
kā 80% aptaujāto, 11% atzina, 
ka tas atkarīgs no skaņdarba un 
mērķa, ar kādu to klausās, bet 
nedaudz mazāk kā desmitā daļa 
aptaujāto atzinās, ka dziesmas 
tekstuālais saturs viņiem bieži vien 
ir vienaldzīgs. 

Viens gan ir skaidrs – mūziku 
mēs mīlam un vienmēr skolas 
gaiteņos būs sastopami ļaudis ar 
austiņām ausīs, kuri ir pazuduši 
savā pasaulē. 
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AKTUĀLS PASĀKUMS

Pirms atveram lapaspuses parlamentārieša dienasgrāmatā, jāsāk ar īso stāstu, kas tas par zvēru un ko tas ēd. 
Eiropas Jauniešu parlaments jeb EJP sevi sauc par debašu platformu, un tā arī ir – kopā sanāk cilvēki ar atšķirīgām 
interesēm un viedokļiem, un, strādājot dažādās komitejās divu dienu garumā, izveido rezolūciju, kura ataino 
Eiropas Savienībai aktuālu problēmu un piedāvā risinājumus. Bet tagad – neliels apraksts, kā viss norisinājās 
pavasara brīvlaikā notikušajā EJP konferencē no Sigitas Zvejnieces skatupunkta.

1. diena. Iepazīšanās.
Pirmā diena nereti atstāj maldīgu 

priekšstatu par to, kas ir kas. Ap 
9:30 ierodos Smiltenē. Reģistrējos 
un nododu parakstīto deklarāciju 
organizatoru rokās. Tā kā šī nav 
pirmā sesija, ko apmeklēju, gaiteņos 
jau redzamas pazīstamas sejas un 
arī fakts, ka sarunas norit angliski, 
nav nekāds pārsteigums. Laiks, 
kas atvēlēts, lai iekārtotos istabiņā, 
pārsvarā tiek izmantots, lai izpakotu 
guļammaisu un beidzot tiktu pie 
brokastīm, kā arī sapazītos ar 
cilvēkiem. Kompānija Latgales-
Vidzemes reģionālajā sesijā 
savākusies raiba – te ir delegāti gan 
no šiem reģioniem, gan arī Liepājas, 
Rīgas, kā arī citām Eiropas valstīm. 
Kad visi ieradušies, sapazinušies 
un vēlreiz pārbaudījuši, vai atrodas 
pareizajā komitejā, pienācis laiks 
doties uz sporta zāli, kurā sesijas 
prezidents un viceprezidenti 
sveic delegātus, iepazīstina ar 
organizatoru, komiteju vadītāju un 
žurnālistu komandām. Pēcāk seko 
kas tāds, kas  daudziem pirmajā 
reizē izraisa šoku –  ir pienācis laiks 
spēlēt „Big Fat Ponny” , kas ir tipiska 
EJP sesijas atklāšanas spēle, kura 
sevī ietver dejošanu, skriešanu un 
daudz smieklu.

Spēles ir neatņemama EJP sesijas 
daļa, ar tām ir piepildīta visa diena, 
un  tas ir jautrākais veids, kā saliedēt 
komandu, kas arī ir pirmās dienas 
mērķis. 

Kā saliedējās AFET (manis 
pārstāvētā komiteja, kas nodarbojas 
ar ārlietām)? Nesarunājoties 
pārvarējām lavas piepildītas 
kraujas un, par spīti kafijas 
pauzei, atcerējāmies īsāko ceļu 
cauri purvam, kā arī paspējām 
sadraudzēties ar citām komitejām. 

Mīnusi – pirmajā dienā vienmēr 
gribas ēst, gluži vienkārši ir sajūta, 
ka ēdiena nepietiek.

Vakarā, kad savu komiteju 
pazīstam tikpat labi kā klasesbiedrus, 
visus delegātus glītā bariņā ved uz 
jauno Smiltenes kultūras namu, 
kur notiek Eirokoncerts. Tā laikā 
delegāti rāda savus talantus, 
komiteja – priekšnesumus, un, 
protams, organizatoru uzstāšanās 
smīdina zāli līdz asarām. Ap 
pusnakti plānotais naktsmiers 
AFET komitejai iestājas tikai ap 
kādiem četriem naktī.

2. diena. Darbs.
Lūk, pēc pirmās dienas spēlēm 

un atpūtas nāk tas brīdis, kad 
dziļākajā smadzeņu nostūrī 
bija jāatrod viss, ko atceros par 
Lukašenko un Baltkrieviju. AFET 
aplūkoja tieši šo tēmu, līdztekus 
citas komisija diskutēja par sieviešu 
tiesībām, ģenētiski modificētu 
pārtiku, lesbiešu un geju tiesībām, 
zaļo enerģiju, eiro ieviešanu. Tas 
gan nenozīmē, ka kādā mirklī 
komitejas vadītāji tevi neizvilks 
gaitenī un nepamodinās ar kādas 
smieklīgas aktivitātes palīdzību. 
Kafijas pauzēs delegāti beidzot tiek 
pie ēdiena un kafijas, lai pa īstam 
atjēgtos, nervozi sarunājas ar skolas 
biedriem, kuri izvēlējušies citas 
komitejas, un visā visumā atslābst 
pēc spraigajām diskusijām. Dienas 
produkts – rezolūcija, kurai beidzot 
piekritusi visa komiteja un par kuru 
būs jācīnās trešajā dienā. Pēc kārtīgi 
padarīta darba seko atpūta – deju 
konkurss piecdesmito gadu stilā, no 
kura vidus tomēr pamanos pazust, 
lai pievērstos runas rakstīšanai. 

3. diena. Ģenerālā asambleja. 
Trešajā dienā pēc brokastīm 

tualetes ir pārpildītas ar 
pārgurušiem, negulējušiem 
delegātiem, kuri cenšas panākt, 
lai žakete izskatītos pēc iespējas 
gludāka, un panikā meklē matu 
gumijas un citus sīkumus. Somas 
sapakotas, un jau otro reizi cauri 
Smiltenei soļo delegātu bariņš, lai 
atkal nokļūtu kultūras namā.

ĢA pamatideja ir rezolūciju 
prezentēšana, aizstāvēšana, 
starpkomiteju diskusija un beigu 
beigās – balsošana. Tieši tas, cik 
cilvēks ir aktīvs un cik labi sevi 
parāda ĢA, izšķir to, vai tiks piešķirta 
biļete uz nacionālo sesiju. Un jau 
atkal – tas nenozīmē, ka delegātu 
sejās ne mirkli neparādītos smaids. 
1. ģimnāzijas delegāti jau ierasti 
notur aizstāvības runas, atbild uz 
jautājumiem, izsaka viedokli un ar 
pamatotiem argumentiem uzbrūk 
citiem. Skolēni un skolas absolventi 
manāmi arī organizatoru, žurnālistu 
un komiteju vadītāju rindās.

Kad ar grandioziem aplausiem 
pieņemta pēdējā rezolūcija, seko 
LVRS’13 pēdējais aplis, kura laikā 
skan EJP neoficiālā himna Džona 
Lenona „Imagine”. Seko atvadas, 
solījumi satikties, apskāvieni, un 
tiek izteikta cerība, ka vēl būs iespēja 
satikties nacionālajā sesijā. Un tad 
jau skriešana uz autobusu un ceļš 
atpakaļ uz Rīgu.

Rīgas Valsts 1. ģimnāzija būs arī 
plaši pārstāvēta Latvijas Nacionālajā 
konferencē šī gada augustā, savukārt 
jau nākamajā mācību gadā notiks 
jaunas reģionālās sesijas, kurā 
ikvienam būs ļauts pierādīt sevi.  
Nenokavē savu iespēju, piesakies un 
piedalies – tas ir tā vērts!

PARLAMENTĀRIEŠA DIENASGRĀMATAS
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Venēcija... Karaliste, kur kaislības sit augstu 
vilni gan cilvēciskajā mīlestībā, gan veiklajos 
darījumos ar naudu. Un vienalga, vai esot 
bagātajam venēcietim pirms 400 gadiem, vai arī 
vakardienas pievakarē skatītāju rindās Latvijas 
Nacionālajā teātrī, visu ir iespējams izbaudīt 
līdz kaulam un gan smieklu, gan rūgtuma 
asarām.

Šī gada 31.janvārī režisora 
Aika Karapetjana vadībā uz 
Latvijas Nacionālā teātra skatuves 
pirmizrādi piedzīvo Šekspīra 
traģikomēdija “Venēcijas tirgotājs”. 
Par komēdiju šo darbu būtu grūti 
nosaukt, ja vien nebūtu izraudzīti 
tik daudzi jaunās paaudzes aktieri, 
kā Madara Saldovere, Jānis Vimba, 
Ieva Aniņa, kas ar dzīvesprieku un 
neapdzēšamo dzirksti savās ainās 
pat ļāva aizmirst izrādē slēpto un 
dziļi sāpīgo traģēdiju, divcīņu starp 
Antonio un Šeiloku jeb Normundu 
Laizānu un Uldi Dumpi, un pat 
strīdu par to, kas ir taisnīgums un 
cik vērts ir goda vārds. Tieši tā, 
iespējams, bija izrādes noslēpuma 
un valdzinājuma atslēga – 
nemitīgie kontrasti starp prieku 
un skumjām, sākumā pat neļaujot 
saprast, cik gan ļoti abas emocijas 
ir saistītas un tuvas. 

Īsumā, izrāde ir par mūžam 
aktuālajām tēmām - mīlestību un 
naudu - un to, cik neapdomīgi 
cilvēks var rīkoties kā viena, tā otra 
ietekmē. Izklausās garlaicīgi? Bet 
tā nav, jo emocijas un pārdomas, 
ko iespējams gūt abu cēlienu laikā, 
vēl ilgi nekur nepazūd. Tomēr, 

ja tas vēl nav pārliecinoši, tad 
galvenais iemesls, kādēļ šo izrādi 
jāredz, ir Ulda Dumpja, mūžīgā 
skatuves ebreja, kā izteicās kāds  
blakussēdētājs zālē, tēlojums. 
Tieši viņa tēlojums ar savu skaudri 
sāpīgo aktualitāti lika pārdomāt 
mūsdienu cilvēka skatījumu un 
to, ka daudzu gadsimtu laikā 
problēmas cilvēku savstarpējās 
attiecībās, attieksmē pret citu rasu 
un tautu pārstāvjiem, kā arī vēlmē 
atriebties joprojām nav zudušas 
– to īpaši apliecināja augļotāja 
monologs, kurā itin katrs vārds 
un frāze iederējās mūsdienās un 
bija līdz sāpēm patiess. Daudzi 
nosodīs Šeiloku, daži jutīs līdzi, 
taču bez emocijām un viedokļa 
nepaliks neviens.

Un, lai cik pārsteidzoši tas 
nebūtu, pats teātris piedāvā slēgt 
riskantu līgumu ar gudro Šeiloku. 
Piekrītot riskantajam darījumam, 
ikkatram interneta lietotājam 
ir iespējams savā īpašumā iegūt 
divas biļetes uz izrādi, nemaksājot 
ne santīma. Vai neizklausās 
kārdinoši? Tomēr tas jau nebūtu 
darījums ar Šeiloku, ja nebūtu 
kāda „bet”. Paša darījuma summa 

ir nezināma – brīdī, kad cilvēks 
piekrīt darījumam, viņam nav ne 
jausmas, ko Šeiloks pieprasīs, lai 
parāds skaitītos atdots, un viņa 
iztēle ir visnotaļ krāšņa! Padod 
velnam mazo pirkstiņu un viņš 
pieprasīs visu roku...

Ļoti neparasts un skaists ir 
arī veids, kā šo līgumu noslēgt. 
Protams, ka šajā laikmetā, 
kad gandrīz visi ir apsēsti ar 
tehnoloģijām, arī līguma slēgšana 
notiek caur internetu, respektīvi, 
speciālu mājaslapu vekselis.
lv, kur nabaga nelaimīgajam 
parādniekam ir jāapliecina savu 
identitāti ar kādu no sociālo 
tīklu profiliem. Tomēr mājaslapa 
ir tik krāšņa, ka nudien rodas 
sajūta, ka esi ieradies pie Šeiloka 
viņa krāšņajā kabinetā un pats 
sarunājies ar viltīgo augļotāju! 
Turklāt brīdī, kad viņš pats mudina 
vēlreiz apdomāt, vai esi gatavs 
parakstīties un uzņemties risku, 
nudien beidzot rodas arī šaubas, 
taču -  tad jau ir par vēlu. Visu 
parādņēmēju vārdi tiek ierakstīti 
īpašā sarakstā un no tā var tapt 
izsvītrots tikai norēķinoties 
noteiktajā laikā, vietā un veidā.

Mūžīgā ebreja stāsts
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Protams, līgumu skaits ir 
ierobežots un arī pats Šeiloks 
nevar dienu un nakti dirnēt savā 
kabinetā, tamdēļ ir nepieciešams 
sekot līdzi teātra jaunumiem 
sociālajos tīklos – ik dienu 
pāris minūtes pirms kreditora 
ierašanās par to tiek paziņots un 
jau ir iespējams „gaidīt pie viņa 
namdurvīm”, jo, kas pirmais brauc, 
tas pirmais maļ un, nokavējot kaut 
minūti, konkrētajā dienā iespēja 
paņemt vekseli jau būs zudusi. Tad 
nu notiek saruna ar Šeiloku un, 
līdzko esi piekritis nezināmajam 
un cēli parakstījis senlaicīgā 
paskata līgumu, desmit minūšu 
laikā ir jāpiezvana uz norādīto 
tālruni, vēlreiz jāapstiprina tikko 
notikušais darījums – ja nu kādam 
šķita, ka tas ir joks, šis moments 
liek asinīm sastingt dzīslās 
(īpaši zinot, kādu maksu Šeiloks 

reiz pieprasīja Antonio...) – un 
jāuzzina, kad būs iespēja doties uz 
teātri. Protams, tiek paziņots arī 
gaidāmais parāda atmaksāšanas 
veids...

Tomēr Latvijas Nacionālā teātra 
pārstāvjiem ar humora izjūtu un 
gaumi viss ir vislabākajā kārtībā. 
Parādu atdodot, nedz dzīvībai, 
nedz arī veselībai nav nekādu 
apdraudējumu, tie visi ir samērā 
nelieli darbiņi, kas ļauj labāk 
iepazīties ar pašu teātri – gan no 
tā aizkulisēm, gan kafejnīcas. 
Piemēram, lieliskā iespēja pēc 
izrādes pasniegt aktieriem puķes 
– kas gan var būt jaukāks par to! 
Vēl kādi no vekseļa atmaksāšanas 
veidiem ir strādāšana garderobē, 
apmeklētāju apkalpošana 
kafejnīcās vai arī Šeiloka portreta 
uzgleznošana sirds tuvumā. 
Protams, ka pēdējam darbam 

īsti nekādas saistības ar teātri 
nav, tomēr kamdēļ gan vecajam 
augļotājam liegt šo prieciņu, ļaujot 
parādu atdot tā?

Iespēja nudien pašam iesaistīties 
avantūrā un paņemt vekseli ir viena 
no šīs izrādes valdzinošākajām 
iezīmēm. Skatītājam vairs nav 
tikai jāraugās no malas, viņš pats 
tiek ierauts pašās parādzīmju 
kārdinājuma dzīlēs, un, raugoties 
no šī skatupunkta, ir iespējams 
ieraudzīt gan Šeiloka, gan arī 
citu varoņu raksturus no absolūti 
cita, emocionāli tuvāka un 
saprotamāka skatupunkta. Turklāt 
tas ir piedzīvojums, kuru nudien 
ir vērts izbaudīt! Tikai apdomā 
labi, vai vēlies riskēt – ja nu šoreiz 
parāda atmaksāšana nudien nebūs 
tik viegla? Augļotāji jau esot 
viltīgi... 
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„Rīga nekad nebūs gatava, citādāk tā nogrimšot Daugavas ūdeņos,” vēsta latviešu tautas teika. Patīkami apzināties, 
ka arhitektūra ir arvien populāra studiju izvēle jauniešu vidū, jo tikmēr varam būt pārliecināti, ka Rīga ir drošībā 
no pavasara plūdiem!

Tamdēļ šī mēneša rakstā Renāte Turka pastāstīs par arhitektūras studēšanas iespējām mūsu pašu pilsētā, lai 
palīdzētu topošajiem arhitektiem ar pareizās programmas izvēli un, iespējams, ļautu kādam vēl par šo priekšmetu 
nesapņojošam cilvēkam atklāt savu patieso aicinājumu. 

VIDES MĀKSLAS APAKŠNOZARE UN KATEDRA
Latvijas Mākslas akadēmija

Mājaslapa: http://bit.ly/LMAfakultate

Katedra dibināta 1961. gadā. Studenti tiek aicināti apgūt divas cieši saistītas jomas - vides un interjera 
dizainu un vides mākslu. Atšķirībā no vides dizaina, kurā galvenais uzdevums ir nodrošināt cilvēka un viņa 
radītās telpas optimālu mijiedarbību, vides māksla ir mākslas veids, kurā tieši cilvēka un viņa radītās telpas 
un to nosakošo objektu attiecības kalpo par māksliniecisko vēstījumu veidojošajiem līdzekļiem. Kā jau vēsta 
akadēmijas nosaukums, ir jāsaprot, ka audzēkņi te ir „ar ausīm iekšā” mākslā, tādēļ nebrīnieties, ka obligāti 
apgūstamie studiju kursu priekšmeti ir ar saistīti ne tikai ēku veidošanu bet ir jāapgūst arī padziļināti citi 
mākslas veidu kursi.

Studiju kursu uzdevumu saturā jaunie studenti apgūs:
          • Humanitāros priekšmetus, kuros ietilpst mākslas un kultūras vēsture, psiholoģija un svešvalodas
          • Vispārejos mākslas priekšmetus
          • Apakšnozares speciālos priekšmetus, piemēram, projektēšana, mēbeļu projektēšana, tektonika
          • Vasaras studiju posmus, kuru laikā aktīvi darbosies Mākslas studiju planērā un Jaunrades studijās
          • Brīvās izvēles studiju kursus, piemēram, mediju māksla, filozofijas vēsture, dizains materiālā, u.c.
          • Noslēgumā - bakalaura darbs.

Ja jūti, ka zini, ka vēlies savu nākotni saistīt ar šīs programmas studijām, tad sāc gatavoties iestājeksāmeniem, 
kas šogad notiks 22.07.2013. – 25.07.2013. Tajos topošajiem vides māksliniekiem būs jāizveido ģipša atlējuma 
zīmējums, glezna, kurā attēlota klusā daba, un telpas idejas projekts perspektīvā + plāns vai telpas projekts 
aksonometrijā. Taču nevajag aizmirst par centralizēto eksāmenu rezultātiem, jo arī tiem būs liela nozīme, lai 
tiktu iekšā LMA. Akadēmija ir izveidojusi speciālu „iekšā tikšanas” formulu, kurā ņem vērā gan iestājeksāmenu, 
gan CE rezultātus.

Manuprāt, liels pluss šīs programmas izvēlei ir tas, ka visas studiju vietas ir valsts apmaksātas.

PAR LINEĀLU, ĒKĀM UN MĀKSLU.
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SKOLAS PASĀKUMI

ARHITEKTŪRAS UN PILSĒTPLĀNOŠANAS FAKULTĀTE 
Rīgas Tehniskā universitāte

Mājaslapa: http://www.apf.rtu.lv/

Arhitekti ir ne tikai mākslinieciska un radoša rakstura, bet arī ļoti precīzi un rūpīgi cilvēki, tādēļ nav brīnums, 
ka arī Rīgas Tehniskā universitāte piedāvā studēt Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātē. Programma, 
atbilstoši universitātes standartiem, pastāv kopš 1990. gada, un, gadiem ejot, ir izveidojusies par Eiropas līmeņa 
cienīgu programmu. Studiju mērķis šajā universitātē ir sniegt studentiem akadēmiskās izglītības pamatiemaņas 
arhitektūrā, lai ikviens no absolventiem būtu gatavs strādāt diplomēta arhitekta vadībā dažādās projektu 
realizācijās vai turpinātu studēt profesionālajā arhitektu programmā Latvijā vai kādā citā ārzemju augstskolā. 
RTU studenti nestrādā praksi, bet 26 nedēļas veic praktisko darbu.

Līdzīgi kā LMA, arī RTU ir obligāto un izvēles priekšmetu studiju koncepts. Tomēr šeit padziļinātu mākslas 
priekšmetu vietā studenti apgūst vairāk ar tehniku un inženierzinātni saistītus priekšmetus, piemēram, ēku 
inženiertehniskās iekārtas, būvniecības siltumfizika, mehānikas pamati.

Iestājpārbaudījumi RTU norisinās vienu dienu, kuras laikā pretendentiem ir jāuzzīmē ģeometrisku 
priekšmetu grupas konstruktīvs zīmējums, cilvēka galvas konstruktīvs zīmējums un telpiska studija (klauzūra). 
Arī šeit iestājoties ir svarīgi CE rezultāti, kurus ņem vērā, ja pretendentu skaits uz budžeta vietām pārsniedz 
pieejamo vietu skaitu.

RTU studējošie studiju noslēgumā iegūs Inženierzinātņu bakalauru arhitektūrā. Studijas ilgst 3,5 gadus jeb 7 
semestrus. Kursā ir 24 budžeta vietas, taču ir iespējams arī studēt maksājot 2290 Ls gadā.

ARHITEKTŪRA
Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola

Mājaslapa: http://bit.ly/RISEBA

Studiju programmas moto ir „Arhitektūra nav profesija, bet gan dzīvesveids. Arhitektūras skolai nav 
konkrētas adreses, tā ir visa pasaule.” Šī ir jaunākā izveidotā arhitektūras programma Latvijā, kurā mācības 
pilnībā notiek angļu valodā. Šāda mācību sistēma ir izveidota, lai vieslektori no visas pasaules spētu sniegt 
pilnvērtīgas lekcijas RISEBA studējošajiem. Protams, ļoti svarīga ir arī augstskolas ciešā sadarbība ar Bachsehir 
University of Istanbul. 

Augstskolas mērķis ir sniegt saviem studentiem iespēju strādāt starptautiskos projektos un firmās, tāpēc 
arhitektūras programmai ir septiņi galvenie studiju moduļi:

      • Arhitektūras projektēšana
      • Tēlotājmāksla
      • Būvniecības tehnoloģijas
      • Projektu vadība, ekonomika un tiesības
      • Pilsētplānošana
      • Arhitektūras vēsture un teorija
      • Humanitārie un sociālie priekšmeti
Studiju beigās ir jāraksta bakalaura darbs, kā arī starp semestriem ir jāstrādā prakse, augstskola piedāvā 

plašu prakšu vietu izvēli Latvijā un ārzemēs.
 Lai iestātos RISEBA Arhitektūras programmā, topošajam studentam ir jāiesniedz atestāts, kurā norādīts, 

ka ir nokārtoti angļu valodas (min B1) un matemātikas (min D līmenis) centralizētie eksāmeni, kā arī tas, ka 
matemātikā gada vidējā atzīme ir virs 6. Vēl papildus ir jākārto arī  jānokārto zīmēšanas iestājpārbaudījums, 
bet, lai kļūtu par pilntiesīgu RISEBA studentu, ir  jāiesniedz savu darbu portfolio un jādodas uz pārrunām. 

Tāpat kā RTU, arī RISEBA studiju ilgums ir 3,5 gadi jeb 7 semestri. Studiju maksa gadā ir 3360 Ls/ 4800 EUR.



Rīgas Ģimnāzijas Laiki  |  PAMATSKOLĒNS

24

Jānis Sparinskis ir mūsu skolas 7.a klases skolnieks, talantīgs ģitārists, kurš mācās spēlēt klasisko ģitāru jau septīto 
gadu.  Brīvajā laikā Jānis lasa un skatās seriālus. Viņu interesē riteņbraukšana, geocaching, sociāli pasākumi un 
mūzika, patīk saldumi, labi atpūsties un spēlēt datorspēles. Bet šoreiz Rīgas Ģimnāzijas Laikos saruna tieši par 
viņa mīlestību un kaislību – ģitārspēli.

Kur, kad un cik bieži Tu nodarbojies 
ar ģitārspēli?
Es mācos spēlēt klasisko ģitāru 
Ulbrokas mūzikas un mākslas 
skolā. Parasti es apmeklēju ģitāras 
mācību stundas divas dienas 
nedēļā, bet kopā ar pārējām 
aktivitātēm (solfedžo, mūzikas 
literatūra un klavieres) es mācos 
trīs dienas nedēļā. Viena nodarbība 
ilgst tikpat ilgi, cik skolā – 40 
minūtes.

Kā un kad Tu sāki mācīties 
ģitārspēli?
Es sāku mācīties ģitārspēli 7 gadu 
vecumā, 1. klasē. Man vecāki deva 
iespēju iet mācīties mūzikas skolā 
un es piekritu mācīties spēlēt 
klasisko ģitāru.

Kā un kad Tu sāki spēlēt elektrisko 
ģitāru?
Pirms 3 gadiem pašmācības ceļā 
sāku apgūt vairākas populāras 
dziesmas, bet sapratu, ka lielākā 
daļa ir iespējama nospēlēt tikai 
uz elektriskās ģitāras. Tieši tas 
bija galvenais iemesls, kāpēc es 
sāku krāt naudu un pagājušā gada 
rudenī iegādājos elektrisko ģitāru. 
Ziemassvētkos man vecāki arī 
uzdāvināja pastiprinātāju.

Vai esi arī piedalījies konkursos un 
saņēmis kādas balvas?
Jā, esmu ar saviem iepriekšējās 
skolas klasesbiedriem (arī 
ģitāristiem) bijis vairākos 
konkursos, un vienā starptautiskajā 
konkursā es pat saņēmu 2. pakāpi. 
Nesen piedalījos ģitāristu festivālā 

ar savu draugu Kristapu, bet 
diemžēl nevienu vietu es neieguvu.

Vai savu nākotnes profesiju vēlies 
saistīt ar ģitārspēli?
Nu, ne gluži. Vēlos, lai ģitāra būtu 
daļa manas nākotnes, bet negribu 
tai pakļauties pavisam. Patiesībā 
man vēl nav ne jausmas, par ko 
vēlos kļūt nākotnē.

Vai Tu iesaki citiem sākt mācīties 
spēlēt ģitāru?
Ja viņiem ir laiks, viņi ir apņēmīgi 
un ātri nepadodas (zinu daudzus, 
kuri beidza spēlēt ģitāru, jo tas 
viņiem bija par grūtu), tad viņi 
droši var mēģināt, tas ir tā vērts.

Tu teici, ka vajag būt apņēmības 
pilnam, lai sāktu spēlēt ģitāru. Vai 
Tev kādreiz ir bijis tā, ka esi gatavs 
padoties un ģitāru gribi sadedzināt 
Jāņu ugunskurā?
Nu ģitāru sadedzināt es nekad 
neesmu gribējis, bet padoties gan 
gribēju daudzreiz! Ikkatram, kurš 
ir mēģinājis spēlēt ģitāru, ir bijis 
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tāds mirklis, kurā gribas atmest 
visam ar roku un tā arī vairs nekad 
nespēlēt. Esmu redzējis daudzus, 
kuri arī padevās, bet es to  pārvarēju 
un tagad pat nedomāju atteikties 
no šī hobija!

Un ko Tu ieteiktu tiem, kuri vēlas 
sākt spēlēt ģitāru, bet nezina kur un 
ko darīt?
Sākumā jāiegādājas augumam 
atbilstoša izmēra ģitāra. Jā, ģitārām 
arī ir izmēri. Es ieteiktu sākt spēlēt 
klasisko vai akustisko ģitāru. Ja var 
mācīties pašmācībā, tad lieliski, 
bet vieglāk un ātrāk to var apgūt 
kādā mūzikas skolā. Protams, var 
arī atrast privātskolotājus, viņu ir 
daudz. Vislabāk to visu darīt pēc 
iespējas agrāk, jo ģitārspēli apgūt 
nav viegli. Un, protams, jārēķinās 
arī ar to, ka tas viss maksās diezgan 
dārgi. Tomēr absolūti noteikti ir tā 
vērts!

ĢITĀRISTA MONOLOGS



APRĪLIS 2013 25

JOKI

Jānītim tikko beigusies 
ģeometrijas stunda. Ejot mājās, 
kāds viņam uz ielas prasa, kā atrast 
Raiņa laukumu. Jānītis atbild: 
“Sareiziniet Raiņa garumu ar Raiņa 
platumu…”

* * *

Matemātiķim jautā: 
– Kāds šodien datums? 

Viņš padomāja un atbildēja: 
– Vesels, pozitīvs…

* * *

Ja jūs gribat tikt vaļā no nezāļu 
saknēm, vienkārši paceliet sakņu 
dārzu kvadrātā!

* * *

Ekonomikas students jautā 
matemātikas studentam:

– Klausies, tev meitene ir?
Matemātikas students:

– Personīgi man nav. Man ir 
pietiekoši zināt, kur to varu atrast.

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.

* * *

Pasniedzējs, iedams pa ielu, satiek 
savu bijušo studentu (viņš gan 
izskatās tāds pavājš). Abi ieiet 
krogā. Pēc tam, kad kādu laiku abi 
sēdējuši pie alus kausa un runājuši, 
pasniedzējs ievaicājas:

– Saki, vai tev kādreiz ir nācies 
izmantot integrāļus, par kuriem es 
tev lasīju lekcijas?
Students padomā, pakasa galvu un 
saka:

– Jā, vienreiz nācās gan. Biju 
izgājis ārā, bet spēcīgs vējš man 
norāva cepuri un iepūta to kokā. 
Lai dabūtu cepuri lejā, paņēmu 
stieples gabalu, saliecu to integrāļa 
formā un tā dabūju cepuri.

Frāzes, kuras var lietot, lai iepazītos ar meitenēm, kas interesējas par matemātiku:
     • Tu fascinē mani vairāk kā algebras pamatteorēma!
     • Vai Tu esi diferencējama funkcija? Es gribētu būt pieskare Tavām līknem!
     • Tevi un mani var labāk apvienot nekā Rīmaņa summas.
     • Man mīla pret Tevi ir monotoni augoša funkcija no laika.
     • Gribi atnākt pie manis uz mājām un apskatīt manu kopiju Eiklīda “Elementiem”?
     • Es esmu ekvivalents ar tukšu kopu, kad neesmu kopā ar Tevi.

AR SMAIDU PAR DZĪVI
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Matemātiķu banda tumšās 
vārtrūmēs nodarbojās ar 
atņemšanu un dalīšanu.

* * *

Matemātiķis saka savai meitenei:
– Tu man tāda kompakta... 
– Vai paldies! Bet ko tas nozīmē?
– Slēgta un ierobežota... 

* * *

Dzīve ir kompleksa. Tai ir reālā 
un imaginārā daļa. Matemātiķim 
reālā dzīve ir speciālgadījums.

* * *

Ir dzirdēts, ka paralēles tomēr 
satiekas. Bet viņas tur to noslēpumā. 

* * *

Matemātiķu īsākais joks: 
Pieņemsim, ka epsilons ir mazāks 
par nulli...
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Vai Jums patika šī avīze? Vai pēc izlasīšanas vēlējāties paši uzrakstīt kādu 
aizraujošu rakstu? Vai arī Jums gultas pagultē ir daudzi jo daudzi raksti, 
kurus neviens vēl nav lasījis, bet Jūs vienmēr esat gribējis, lai tie beidzot 

ierauga saules gaismu? Tieši tagad ir  pienācis laiks piepildīt sapni!

 “Rīgas Ģimnāzijas Laiki” ar jauniem spēkiem ir atsākuši savu darbību, un vēlas, lai ikviens, 
kam sirdī deg rakstīšanas dzirksts, raksta un iedvesmo citus. 

Mēs piedāvājam interesantu un draudzīgu komandu, jaunu un traku ideju atbalstīšanu, kā arī 
lieliskas izaugsmes iespējas. Turklāt iegūtā pieredze būs neaizmirstama!

Reizēm mums ir cepumi. Reizēm mēs brēcam viens uz otru un neprātīgi smejamies. Reizēm 
raksti top vēlās nakts stundās vai skolā pie kafijas krūzes. Reizēm notiek mazas revolūcijas mirk-
li pirms materiālu nodošanas maketēšanā. Reizēm mēs aizmirstam, kā jāraksta elementāras 

lietas. 
Un vienmēr mēs esam lieliski. 

Pievienojies!

Ar mums var sazināties šādi:
• Meklējot galveno redaktori Madaru Meļņiku no 12.c (madara.melnika@gmail.com);
• Dzenoties pakaļ galvenās redaktores vietniecei Evijai Dišlerei – 12c.;
• Aprakstot visu dzīvi un vēl mazlietiņ kādā epastā, kas nosūtīts uz rv1g.avize@gmail.com,
• Apmeklējot Vidusskolēnu domes sēdes.

RĪGAS ĢIMNĀZIJAS LAIKI

r1g.edu.lv/v/arpusstundu/avize | rv1g.avize@gmal.com | twitter.com/RV1G | draugiem.lv/RV1G
redaktore Madara Meļņika 12.c | vietniece Evija Dišlere 12.c
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