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Decembris, pirmais ziemas mēnesis,
ir jau klāt. Laiks skrien patiesi ātri,
jo šķiet, ka vēl nesen no kokiem
krita lapas un saule spilgti spīdēja.
Šis ir pēdējais mēnesis pirmajā
semestrī, un līdz ar to varu pavēstīt
divas ziņas – viena ļoti laba un viena,
kura būtu noteikti jāņem vērā.
Strauji tuvojas ziemas brīvlaiks,
kas nozīmē 2 nedēļas atpūtas un
Ziemassvētkus, un Jauno gadu.
Taču nevajadzētu jau tagad atslābināties – tagad ir tas atlikušais laiks,
kad vajadzētu īpaši saņemties un
noturēt savus labos rezultātus vai
arī ir īstais brīdis kaut ko censties
vēl uzlabot.
Bet šis noteikti nav pēdējais
RĢL numurs šajā mācību gadā.
Mūsu skolas avīze iznāks arī
turpmāk un arī noteikti regulāri –
katru mēnesi. Vēlamies vērst jūsu
uzmanību tam, ka jums ir unikāla
iespēja piedalīties avīzes rīkotā
konkursā. Vairāk informācijas ir
radošajā lapā.
Ziemassvētki ir piedošanas un
saticības laiks, tāpēc iesaku jums
novērtēt īpašos cilvēkus jums blakus
un pateikt viņiem lielu paldies.
Novēlu jums gaišus Ziemassvētkus
un laimīgu Jauno gadu!
Tiekamies 2012.gadā!
Luīze Lazdāne
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RADOŠĀ LAPA

Jauns mēnesis, jauni brīnišķīgi
darbiņi, bet tā kā šis ir tikai otrais
avīzes numurs, vēl nesaņemam tik
daudz skaistas dzejas, krāsainus
zīmējumus un citas jūsu lieliskās
radošuma izpausmes, tāpēc esam
nolēmuši rīkot konkursu. Piedalīšanās notiek pavisam vienkārši. Kā
līdz šim sūtiet mums jūsu radošos
darbiņus, vēlams ar nosaukumiem,
un mēs izvēlēsimies divus vai trīs
labākos, tikai šoreiz mēs apsolām
arī lieliskas balviņas, kas dotu iedvesmu, turpināt jūsu mākslinieciskās
izpausmes un dot jauniem skolēniem
iespēju parādiet uz ko jūs esat spējīgi!
Žūrijā būsim mēs paši – avīzes
veidotāji, bet profesionālo viedokli noteikti pajautāsim mūsu skolotājiem.

Tu esi kā narkotika
Stipra un spēcīga
No tevis man atkarība
Neremdējama un dedzīga
Tu liec man smaidīt
Un iemirdzēties sirdij
Tu liec man kā trakai skraidīt
Un nodoties ekstāzei smagai
Tu esi tik ļoti burvīgs,
Ka kauns man tev stāvēt blakus,
Jo es nespēju tevi saprast
Kāpēc tu izvēlējies ar mani aprast?

RASA KIRŠTEINA UN MONTA BRIEDE

HǸȇɄΎʚ0ǸɉǸ

Ak, negribas domāt
Un savu dienu bojāt
Gribas izbaudīt kaut uz mirkli
Tavu saldo vārdu virkni
Tu un es
Es un tu

(Baklažāns)

P. Vīksna
DECEMBRIS 2011

2

Rīgas Ģimnāzijas Laiki | IZGLĪTĪBA

LUĪZE LAZDĀNE

Skolas sasniegumi
Visiem zināms, ka mūsu skola ir pati labākā, prestižākā visā valstī.
Un kas to palīdz sasniegt? Skolēni un skolotāji. Pēdējā mēneša laikā
mūsu skolai ir bijuši ievērojami sasniegumi; skolēni ir piedalījušies
dažādās olimpiādēs un sacensībās. Sveicam uzvarētājus!

Sveicam absolventu rakstu
konkursa dalībniekus:
Dāvis Nabutovskis 11.sb
Kristija Romanovska 12.e
Rebeka Eva Konute 10.f
Velta Skolmeistare 12.c
Dairis Meiers 12.b
Māra Kesnere 12.c
Lauma Stankeviča 12.f
Linda Vītola 12.c
Krista Elza Putniņa 9.d
Elīna Neilande 12.b
Indriķis Mežulis 12.d
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Adele Bea Brikmane 7.a
Kristīne Liepiņa 12.b
Juris Krūmiņš 12.f
Māris Brakovskis 9.a
Gunda Sila 7.a
Pēteris Lauris 12.f
Andris Potrebko 9.d
Anete Zonnenberga 7.a
Anete Pļavāne 10.e
Letīcija Petrova 7.d
Igors Suharevskis 10.e
Paula Dīriņa 12.e
Rūta Herberga 7.d

Īpašs prieks mums arī ir par visu
mūsu skolu kopumā, jo 21. novembrī publicētie Draudzīgā aicinājuma
fonda skolu reitinga 2011. gada dati parādīja to, ka 1. vietā atrodas tieši Rīgas
Valsts 1. ģimnāzija. Pēc skolēnu gūtajiem rezultātiem centralizētajos eksāmenos vērtē katru mācību priekšmetu

un skolas kopvērtējumā. Vērtē skolēnu
sasniegumus latviešu valodā, matemātikā, angļu valodā, dabaszinātnēs
(bioloģijā, fizikā, ķīmijā), vēsturē. Kopvērtējumā tika nopelnīti 9057 punkti,
salīdzinājumam – 2010. gadā Rīgas
Valsts 1. ģimnāzija saņēma 9017, bet
2009. gadā 8900 punktus.

Skolas direktors Māris Brasla saņem
Draudzīgā aicinājuma fonda balvu.
12.–14. decembrī Helsinkos norisinājās starptautiskā jauno matemātiķu, fiziķu un ķīmiķu olimpiāde. Mūsu skola kopvērtējumā ieguva godpilno 1. vietu.
Apsveicam dalībniekus un laureātus! Malači!
Ķīmija

Fizika

Matemātika

10. klase
Artūrs Liepiņš – 3. vieta
11. klase
Ervīns Cauņa – 1. vieta
Māris Seržāns – 2. vieta
12. klase
Katrīna Krieviņa – 2. vieta
Sindija Zēberga – 2. vieta

10. klase
Artūrs Bērziņš – 2. vieta
11. klase
Tomass Brazovskis –
1. vieta
12. klase
Rūdolfs Rumba – 2. vieta
Zigmārs Rupenheits –
3. vieta

10. klase
Gatis Dišlers – 3. vieta
Pārsla Sietiņa – 1. vieta
11. klase
Vladlens Kurajevs –
2. vieta
Andis Bērziņš – 3. vieta
12. klase
Miķelis Pūķis – 1. vieta

Vēlam veiksmi un izturību arī pārējiem skolēniem, kuru olimpādes vēl tikai
būs! Īpašs paldies skolotājiem par līdzdalību skolēnu izglītošanas procesā!
DECEMBRIS 2011
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SABĪNE ĻAMINA

KUR? KAS? KĀ? KĀPĒC?
Dažreiz, ja mums būtu vairāk informācijas par dažādām iespējām, mēs izvēlētos
citas aktivitātes, izmantotu piedāvātās alternatīvas. Tāpat arī ar universitātēm – mūsu
izvēli ietekmē tas, vai mums ir pieejama plaša informācija par dažādu iestāžu piedāvāto iespēju klāstu. Šajā rakstā apskatīšu iespējas iegūt šo vērtīgo informāciju,
kas varbūt kādam spēs palīdzēt.
Rīgas Skolēnu domes Izglītības un
zinātnes komiteja (turpmāk IZK)
nāca klajā ar jaunu informācijas
pasniegšanas formātu – diskusiju.
IZK rīkotās dikusijas par dažādiem
izglītības aspektiem (piemēram, izglītība ārzemēs, izglītība Latvijā, neformālā izglītība, utt.) ir iespēja iegūt
plašu un kvalitatīvu informāciju, kā
arī uzdot jautājumus runātājiem, kas
ir zinoši konkrētajā jomā. Kā arī, katrai diskusijai IZK izdomā arī kādu
“odziņu”.
Tā, piemēram, pirmā diskusija
notika 24. novembra pēcpusdienā
Kaņieru ielā 15, kur sapulcējās tie,
kam interesē izglītība ārzemēs. Bija
atnākusi Oksana Pinčuka, Mācību centra “Linkturs” izglītības programmu
menedžere, kas izstāstīja detalizētu
informāciju par iespējām ārzemēs un
konstruktīvi atbildēja uz ieinteresēto
jauniešu jautājumiem. Kā arī īsumā
pastāstīja par “Linkturs” un par dažiem
studentiem, kuriem viņi ir palīdzējuši
iestāties ārzemju universitātēs.
Šīs diskusijas “odziņa” bija iespēja
sazināties tiešsaitē ar studentiem no
Anglijas un Skotijas, notika tā sauktais
“skype – videocall” ar Signi Kraujiņu,
Rīgas Humanitārās vidusskolas ab-
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solventi, kas šobrīd mācās valodas
Skotijā, Glāzgovas Universitātē (University of Glasgow), kā arī ar mūsu pašu
RV1Ģ absolventu Reini Āzi, kas šobrīd
mācās starptautisko politiku prestižajā
King’s College of London.
Reinis izteica vērtīgu atziņu un
deva padomu latviešu nākotnes studentiem – nav vērts braukt studēt
ārzemēs kādā nomaļā “lauku” skolā
tikai tāpēc, ka tā nav Latvijā, tātad –
labāka. Jāizvirza ir augsti mērķi, jātiecās pēc tiem un JĀTIC saviem spēkiem!
Sarunu viņš beidza ar vēlējumu katram kārtīgi izprātot, ko viņš patiešām
vēlas. Braucot uz ārzemēm, nedrīkst
būt šaubas, ir skaidri jāapzinās, ko
vēlies, kā arī ir jābūt rezerves variantam, jo tur par dzīvošanu vien tiek
iztērēta visa darbos nopelnītā nauda.
RSD IZK rīkotās diskusijas notiek
reizi mēnesī, nākamā gaidāma janvāra
vidū. Tā būs par izglītības iespējām
Latvijā. Tiks rīkotas informatīvās tūres
pa augstkolām, kurām varēs pieteikties
ikkatrs un izbaudīt pēcpusdienu
kādas Rīgas universitātes ēkās, kur
tiks sniegta detalizēta informācija
par konkrētu iestādi un atbildēti visi
interesējošie jautājumi, kā arī ieskatīsimies universitātes ikdienā.

Par visiem rīkotajiem pasākumiem
iespējams uzzināt www.rsd.lv.
RSD, protams, nav vienīgā organizācija, kas sniedz šādas informatīvas
iespējas – Latvijas augstskolas aktīvi
rīko atvērto durvju dienas, ar prieku
atbild uz iesūtītajiem jautājumiem,
piedalās daudzos pasākumos, kā, piemēram, “Skola 20XX”, (par tuvākajiem
pasākumiem noteikti ziņosim!). Tas,
ko vēlos pateikt, ir, ka piekļuve dažādiem informācijas resursiem mūsdienās ir ļoti plaša un elementāra.
Tikai jāgrib meklēt.
Informācija un izglītība ir spēcīgākie ieroči. Mums katram ir vienādas iespējas iegūt informāciju, un
mums neviens nekad nespēs atņemt
zināšanas. Aicinu ikkatru izmantot to,
ka dzīvojam informācijas gadsimtā!

DECEMBRIS 2011
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ELZA DĀVIDA UN DITA KĀRKLIŅA
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Ieva Poriete:

“Vienreiz gandrīz
māju nodedzināju.”
Kā Jūs izlēmāt kļūt par
skolotāju?
Man jāatzīstas – nebiju domājusi
kļūt par skolotāju. Toreiz, 11. klasē
(tad skolās bija jāmācās tikai 11 gadu),
es gāju uz “Atvērto durvju dienām”
svešvalodu fakultātē un pedagoģijas fakultātē. Tajā brīdī mani ietekmēja tas, ka man patika pedagoģijas
fakultātes ēka un noteikti nepatika
moderno valodu fakultātes ēka – tik
vienkārši.
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Kas Jūs katru dienu motivē strādāt
un darboties skolā?
Man patīk mans darbs – katra
diena ir citāda, katra grupa ir pilnīgi
atšķirīga, nekad divas vai četras stundas pēc kārtas nav vienādas.
Kāds ir spilgtākais, asprātīgākais
notikums, ko Jūs atceraties
no skolas dzīves?
Ir bijis tā, ka skolēni ienāk pa klases
durvīm ar torti un tējas krūzēm
rokās – tad visu stundu ēdam torti un
dzeram tēju. Vēl viens atgadījums –

es no rīta atnāku, atveru durvis un
ienāku klasē ar zvanu, taču neviena
nav. Stāvu, skatos un domāju – kur
viņi visi ir? Un tad pēkšņi skolēni
izlec laukā no pagaldēm. Visi lēnām
nomierinās, apsēžas, bet viena puiša
nav. Prasu viņa draugiem, kur viņš
palicis, taču tie atbild, ka viņam korī
mēģinājums, viņš nevarēja atnākt.
Un pēkšņi no kādas pagaldes klases
malā atskan balss: “Skolotāj, kādas
jums šodien skaistas kājas!”
Kāds ir lielākais bērnībā
pastrādātais nedarbs?
Es vispār biju nešpetns bērns. Vienreiz gandrīz māju nodedzināju...
Mums mājās bija patvāris (metāla
trauks, kurā tiek vārīts ūdens), kas
stāvēja uz virtuves loga, tieši pie
aizkariem. Kādu dienu mājās nebija
elektrības, es izdomāju roktura
caurumā ielikt garu papīru un aizdedzināt, lai būtu gaismiņa. Protams,
blakus esošie aizkari aizdegās. Par
laimi, viss beidzās labi, biju pārbijusies līdz nāvei, tomēr, uzlejot ūdeni,
nodzēsu.
Trakākā lieta vai notikums, ko esat
dzīvē pieredzējusi?
Viena traka lieta būtu tā, ka, mācoties 3. kursā, piekritu doties strādāt
skolā. Tajā brīdī biju vienīgā angļu
valodas skolotāja, un bija jāmāca jau
vidējo klašu skolēni.
Vēl atminos, ka, esot Latvijas
Universitātes sieviešu kora „Minjona” prezidentei, mūsu dzīvē bija vieni traki notikumi. Piemēram, braucot uz Spāniju, turpceļā saplīsa mūsu
autobuss. Mūs gan kaut kā aizveda uz
Spāniju, bet man bija jānoorganizē
braukšana atpakaļ uz Latviju.
DECEMBRIS 2011

Ja jums būtu dotas 25 stundas diennaktī, kā Jūs izmantotu šo papildu
stundu?
Es noteikti pavadītu laiku mājās –
kopā ar savu ģimeni.
Vai jums ir no kaut kā bail?
Jā, man ir paniskas bailes no
augstuma!
Kāda ir labākā Ziemassvētku dāvana,
kuru esat saņēmusi?
Vislabākās Ziemassvētku dāvanas ir
tās, kuras dāvina bērni – paši taisījuši,
domājuši. Tās ir vismīļākās dāvanas.
Kāds būtu Jūsu novēlējums avīzes
lasītājiem Ziemassvētkos?
Laikam tas, ko visiem novēlu – lai
vienmēr ir, par ko pasmaidīt. Lai dzīvē
ir kaut kas pozitīvs un jauks! Kaut arī
būtu visdrūmākā un skumjākā diena,
lai tomēr ir tas mazais saules stariņš,
par kuru priecāties.

Skola, kur mācījās:
Rīgas Angļu ģimnāzija
Iecienītākā grāmata:
Aksels Munte “Stāsts par Sanmikelu”
Iecienītākā mūzikas grupa:
“The Beatles”
Iecienītākie TV raidījumi:
TV3 ziņas, Bez tabu
Iecienītākais ēdiens:
saldējums
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DAINIS GORBUNOVS, DĀVIS NABUTOVSKIS UN REINIS PURVIŅŠ
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Fiziķis, ģimenes cilvēks un tehnikas entuziasts
intervija ar Jevgeniju Proskurinu

intervija ar Kasparu Veldri
Ķīmiķis, Dobeles patriots un
topošais doktors
Skolotājs – tā ir aisberga redzamā daļa. Reti kurš zina, kā un kur skolotājs
savas zināšanas ieguvis, vai to, ko skolotājs plāno savā nākotnē.
Kaspars Veldre (starp skolēniem un biedriem pazīstams kā Kaspijs) ir viens
no mūsu skolas jaunākajiem ķīmijas pasniedzējiem. Spēdams vadīt stundas no
galvas, kā arī atbildēt uz sarežgītiem ķīmijas jautājumiem bez papildus materiāliem, viņš ieguvis augstu autoritāti skolēnu vidū, kā arī parāda, cik nopietnā
līmenī nodarbojas un saprot ķīmiju.
Tā nu mēs, bijušie un esošie Kaspija musketieri – Dainis, Dāvis un Reinis,
18. novembra priekšvakarā sagatavojām kuģi un devāmies Kaspijas jūrā, lai
sīkāk izpētītu aisberga ķīmisko sastāvu...
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Kā Jūs parasti svinat valsts svētkus?
Iepriekšējos gadus biju laukos,
vecāku mājās Dobeles novadā, kur
parasti šajā dienā eju pie kaimiņiem –
tur dzimšanas diena sakrīt ar valsts
svētkiem. Gadījumā, ja esmu Rīgā,
aizeju noskatīties armijas parādi un
uguņošanu. Vēl šogad bija gaismas
festivāls “Staro Rīga”.
Kā nolēmāt saistīt savu dzīvi ar
ķīmiju?
Par to laikam jāsaka paldies klases
audzinātājai, kad es pats mācījos
skolā – Dobeles Valsts ģimnāzijā.
Klases audzinātāja bija arī ķīmijas
skolotāja un kaut kā ieinteresēja.
Ķīmija bija nedaudz interesantāka
par parasto matemātiku, kura arī man
skolas laikā nedaudz patika.
Vai Jūsu doktora darbs jau ir gatavs?
Kad notiks prezentēšana?
Uzrakstīts ir melnraksts. Tagad vēl
ir gads laika, lai to papildinātu un
noformētu. Vēl tiks nozīmēti recenzenti, un pēc gada būtu jāaizstāv.
Vai ir kāds konkrēts mērķis pēc doktora darba pabeigšanas?
Par šo jautājumu man pagaidām nav
skaidrības, ko darīšu. Visu mūžu gluži
skolā laikam strādāt negribu.. Nezinu.
Varbūt! Varbūt nē! To nākotne rādīs.
Zināms, ka esat dzimis Dobelē. Kā
tagad sokas Jūsu dzimtajā pilsētā?
Dzimis es tur esmu, bet tagad pusgadu tur neesmu bijis. Nu, nekas būtiski
jau nav mainījies. Liela daļa jauniešu
tagad aizbraukuši uz ārzemēm.
DECEMBRIS 2011

Vai Jums ir mājdzīvnieks? Kāds un
kā to sauc?
Jā, divi kaķi – Mika un Marko.
Vai Jūs esat kādreiz vēlējies piedalīties filmā?
Nē, es negribu mācīties garus tekstus
no galvas. Varbūt filmā tas nav jāmācās.
Kāds ir Jūsu mīļākais filmu aktieris/
aktrise?
Nezinu, nu nopietni nezinu.
Patiesībā aktierus kaut kā neatceros,
un nav svarīgi, vai filmā piedalās kāda
zvaigzne. Filma vai nu bija interesanta,
vai nebija.
Kādi seriāli, kādas filmas Jums patīk?
No filmām patīk zinātniskā fantastika, arī trilleri. Seriālus daudz laika
skatīties nav. Parasti tiem ir n–skaits
sēriju un katru dienu būtu jāatvēl tam
kāds laiks.
Kāda ir spilgtākā atmiņa no skolas
laika?
(pēc ilga klusuma) Nezinu... Pirmajā
klasē notika negadījums – nokritu
pa trepēm un nācās staigāt ar saitē
pakārtu, izmežģītu roku.
Vai Jums patīk dejot, un kāda ir Jūsu
mīļākā kustība?
Ne pārāk. Dejoju tikai zaļumballēs
un skaļas, ritmiskas mūzikas pavadījumā.
Zināms, ka uz skolu dodaties ar
velosipēdu, vai plānojat nomainīt to
pret automašīnu?
Tādi plāni ir, ņemot vērā arī, ka
manu velosipēdu nozaga manās mājās,
šā gada 1. septembrī! Tagad uz skolu
braucu ar autobusu.
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Vai esat mēģinājis noskaidrot,
kurš ir nozadzis Jūsu velosipēdu?
Vai policija lietu vēl izmeklē,
vai arī visiem ir vienalga?
Policija pierakstīja zināšanai, lai
varētu papildināt statistiku.
Bet nekādas informācijas, nekā nav?
Nav.
Vai Jums tuvi ir smēķēšanas prieki?
Nē, nav tuvi.
Vai atbalstāt veselīgu dzīvesveidu?
Jā, bet ne vienmēr izdodas to ievērot.
Līdz kādai stadijai esat gatavs to
atbalstīt? Vai būtu masveidā jāpāriet
uz veģetārismu un citām galējībām?
Galējības, tai skaitā veģetārismu,
es neuzskatu par veselīgu dzīvesveidu,
jo galu galā arī dzīvnieku valsts produktos ir organismam nepieciešamas
vielas un mikroelementi. Uzturam
jābūt daudzpusīgam, kaut gan pats,
uztura ziņā, īpaši veselīgu man nav
veselīgs uzturs un galvenokārt ēdu
visu, kas garšo.
Kādi ir Jūsu iecienītākie ēdieni?
Dažādu veidu kūkas un šokolāde.
Vai uzskatāt, ka labas pusdienas ir
svarīga ikdienas sastāvdaļa?
Parasti es pusdienās neeju. Tā ir vēl
viena no neveselīga dzīvesveida
pazīmēm.
Vai visu šo gadu laikā esat iemācījies
saost bailes?
Baidos, ka neesmu.
Vai Jūs aizraujaties ar sportu?
Nē, kādreiz braucu uz skolu ar riteni,
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kas bija patiesībā vienīgais saistībā ar
sportu. Vienreiz piedalījos sacensībās,
bet tas arī vienīgais nopietnais
gadījums.
Kā zināms Jūs esat sporta entuziasts,
kādas sporta spēles jums patīk?
Galvenokārt futbols un hokejs.
Vai Jūs vēlētos kļūt par futbola
treneri Itālijā?
Nē. Šis darbs ir ļoti nedrošs – pirms
es veiktu kādu nozīmīgu lēmumu, es
jau būtu atlaists no darba.
Vai, Jūsuprāt, ir jānodibina Dobeles
hokeja komanda?
Tādi plāni kādreiz bija. Bija plāns
uzbūvēt Dobelē hokeja arēnu, bet
tā vietā uzbūvēja tikai parastu sporta zāli bez ledus laukuma. Dobelē
populārākais sporta veids ir handbols – tur ir komanda, ko atbalsta arī
vietējais ķīmijas uzņēmums Tenax.
Vai hokeja komanda Dobelei ir vajadzīga – nezinu.
Kā vēl pelnāt iztiku, izņemot darbu
mūsu skolā?
Strādāju Rīgas Jāņa Poruka vidusskolā par ķīmijas skolotāju. Arī portālā
sportacentrs.com rakstu par sportu,
bet tas nav darbs, tas ir hobijs...
Ko Jūs tur publicējat?
Šad tad no ārzemju lapām pārtulkoju ko interesantu par notikušajām
futbola spēlēm.
Kur Jūs pielietojat savas ķīmijas
zināšanas dzīvē?
Kad vajag krāsas atšķaidīt, nākas
kādu šķīdumu pagatavot. Ja par dzīvi

var saukt darbu Ķīmijas fakultātē, tad
arī ir jāpielieto ķīmijas zināšanas. Ne
tikai tās, kas skolā, bet vēl plašākas –
par vielu kristālisko sastāvu un farmaceitisko aktivitāti.

Kā Jūs bērnībā sauca draugi un
vecāki? Vai bija kāda iesauka?
Vienīgais un, manuprāt, vispozitīvākais gadījums ir, ka vidusskolā es
tiku pie iesaukas Kaspijs.

Kāds ir patīkamākais/
nepatīkamākais pārsteigums,
ko Jums ir sagādājuši skolēni?
Nezinu. Ir brīži, kad ir bijuši daudz
patīkamu, daudz nepatīkamu pārsteigumu, kurus ir grūti izcelt.

Kādas jaunas mācību metodes esat
izdomājis? Vai tādas ir?
Jaunas? Visas mācību metodes,
kuras parasti lietoju, ir kaut kur
redzētas, kaut vai citos mācību priekšmetos, kad pats mācījos vidusskolā,
vai arī no kolēģiem pārņemtas, bet
specifiski pats neko izgudrojis neesmu.

Kāds piemērs varbūt, kāds interesants?
Piemērs, laikam no nepatīkamākajiem pārsteigumiem, bet par to daudzi
nezina. Stundas laikā skolēni pievāca
nedaudz nātrija sulfīdu un izkaisīja
skolas gaitenī, pēc tam apkopēja
izmazgāja skolu, tas hidrolizējās un
radās sērūdeņradis, un visa skola oda
pēc puvušām olām... Bet labi, es par
to teicu, ka es neko nezinu! Tas nebija
šajā skolā.
Kādu mērķi cenšaties sasniegt,
izglītojot skolēnus?
Pirmkārt, lai 12. klasē veiksmīgi
nokārtotu eksāmenu, lai izdotos sasniegt labus panākumus olimpiādēs.
Šī iemesla dēļ viņi šeit (Kaspars norāda
uz visapkārt sēdošajiem jauniešiem)
arī tiek „spīdzināti” pēc stundām.
Vai, Jūsuprāt, kāds no tagadējās
11.sb klases ķīmijas skolēniem ir
lemts pilnīgai sagrāvei 12. klasē?
Es domāju, ka nē. Kāpēc pilnīgai
sagrāvei? Mācīsimies visu, kas nepieciešams eksāmenam.
DECEMBRIS 2011

Pastāstiet par jaunību dienu
nedarbiem.
Labāk nevēršu vaļā senas brūces.
Kā sokas lauku darbos, kāda bija šī
gada raža?
Lauku darbos piedalos tik, cik nākas
palīdzēt vecākiem. Piemēram, no savas
pieredzes zinu, ka kartupeļiem šogad
ir laba raža. Labība savukārt nav īpaši
padevusies. Rudens ir laiks, kad par
to sanāk vairāk interesēties, jo tad tur
parasti braucu. Tagad, ziemā, tur vairs
nav ko īpaši darīt.
Ko jūs novēlētu saviem skolēniem?
Ja kādreiz kaut kas nesanāk ar pirmo
reizi, censties un būt neatlaidīgam.
Patiesībā nepieciešams ieguldīt darbu,
lai sasniegtu jebko. Ja kaut ko nesasniedz ar pirmo mēģinājumu, tad
vajag turpināt strādāt, bet galvenais –
nepārpūlēties.
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ANNA PORIETE

Tagad mums būs kur novietot riteņus!
Rudenīga 3. novembra diena mūsu
skolas riteņbraucējiem bija prieka
pilna – tika atklāta jaunā velosipēdu
novietne. Tā tapusi pateicoties nesen
dibinātai skolu atbalsta programmai
“Skolu SOS”, kura izveidota, sadarbojoties Draudzīgā aicinājuma fondam,
Nordea bankai un komunikācijas
aģentūrai “Airport”.
Uz pasākumu bija uzaicināti vairāki
Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas absolventi,
kā Krišjānis Caune, Mārtiņš Ķibilds,
Māris Gailis, kurš arī teica runu, tajā
atceroties savus skolas laikus. Atklāšanu vadīja un par atmosfēru rūpējās
vēl viens mūsu skolas absolvents –
Valters Frīdenbergs.
Svinīgās atklāšanas kulminācijas
brīdī Nordea pārstāve Dagnija Lejiņa
un skolas absolventu pārstāvis Māris
Gailis piestiprināja dāvinājuma plāksni
pie jaunās velosipēdu novietnes sienas,
un skolēni varēja novietot savus divriteņus jaunajā novietnē. Vēlāk mūsu
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direktors Māris Brasla pateicās visiem
par šo iespēju un pieminēja Doma
skolas 800 gadu jubileju, kura šogad
tiek svinēta. Tāpat runu teica Vidusskolēnu domes pārstāvis Bertrams
Purvišķis, norādot uz velosipēdu novietnes nozīmi skolēniem.
Velosipēdu novietne mūsu skolas
aktīvajiem skolēniem ir liels ieguvums, tagad divriteņus varēs novietot
droši un ērti jebkurā laikā. Cerams,
ka šo iespēju izmantos arvien vairāk
skolēnu, tādējādi skolā popularizējot
veselīgu dzīves veidu. Kā Krišjānis
Caune atklāšanas pasākumā izteica:
“Agrāk tiem, kas nezināja, kur atrodas
Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, es teicu, ka
tā ir starp ASV un Francijas vēstniecību, pretim Bastejkalnam. Tagad
es zinu, kā man vajadzēja teikt – skola
atrodas starp Francijas vēstniecību
un velosipēdu novietni.”

Rindas kultūra...

Nav noslēpums, ka skolēnu prāti un ķermeņi mēdz uzstājīgi prasīt ēdienu jau
pēc pirmajām stundām. Gadās dažādas sarunas ar skolotāju, cerībā, ka klases
durvis tiks ātrāk atvērtas pretī pusdienām, jo atvēlētās 35 minūtes mēdz iztecēt
ātrāk kā paredzēts, bet, lai tiktu pie kā uzkožama, vispirms jāizstāv rindas ēdnīcā
vai kafejnīcā. Protams, rindas būs mazākas ārpusskolas ēstuvēs, bet arī līdz tām
ir jāpaspēj aizskriet. Skolas zvanu sistēma mazina spriedzi, sadalot ēdāju skaitu
trīs daļās; par spīti tam, rindas aug ātri un dilst mokoši lēni, radot skolēnu slāni,
kas neievēro rindu, nespēdami klausīties savos rūcošajos vēderos.
Individuālie iemesli “rindā līdējiem”
ir skaidri, turklāt to attaisnot arī nav
grūti – dažiem gribas ēst vairāk, savs
vēders tuvāks, un, tuvojoties starpbrīža
beigām, rindu praktiski nav, un paēst
var visi. Lai par situāciju varētu spriest
nedaudz konkrētāk, veicām eksperimentu.
Šī gada 28. novembra pirmajā pusdienu starpbrīdī tika novērota rinda
uz kafejnīcu. Šis starpbrīdis izvēlēts, jo tas ir piešķirts skolēniem, kas
ir visvairāk ierobežoti skolas telpās,
tāpēc kafejnīcas popularitāte ir izteiktāka. Apmēram minūti pēc zvana kafejnīcas telpa bija pārpildīta,
un rinda neizveidojās nemaz, tiesa,
labajā pusē cilvēku masa bija nedaudz
blīvāka. Sākot ar brīdi, kad rinda kļuva
izteikta, desmit minūtes tika uzņemti
indivīdu pavadītie laika apjomi, gaidot
uzkodu pirkšanu.
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MĀRTIŅŠ VILNĪTIS

SKOLAS DZĪVE

Lielākā daļa pircēju pavadīja 15 – 30
sekundes pie kases, viešot pārliecību
par rindas izjaukšanas mazo kaitējumu
citiem cilvēkiem. Skaitot tālāk, atklājās,
ka rindā stāvētāji vidēji pavadīja trīs
minūtes un 12,5 sekundes, bet rindas
neievērotāju vidējais gaidīšanas laiks
ilga vienu minūti un 58,7 sekundes.
Atšķirība ir nedaudz vairāk par minūti, bet šī minūte šķita pietiekami
svarīga apmēram piektdaļai skolēnu,
kas izvēlējās īsāko ceļu līdz kasei.
Skandalozu atklājumu statistika
nesniedz, bet paliek neatbildēts jautājums – cik ļoti ir vērts savas ietaupītās
minūtes dēļ likt gaidīt divdesmit
citiem cilvēkiem gandrīz pusminūti
tikai tādēļ, ka dažas klašu telpas
atrodas tālāk no kafejnīcas durvīm?
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“..rakstām mūziku bez
ierobežojumiem.”

Reinis pie bungām, Kaspars ar ģitāru, bet Matīss ar basu pie mikrofona. Viņi
mācījušies un iepazinušies Āgenskalna Valsts ģimnāzijā, bet Reinis jau trešo gadu
ir viens no mums šeit – Pirmajā. Puišus aizvien vēl kas vieno un tā, protams, ir
mūzika. Jaunā, daudzsološā un progresīvā grupa „Research Chemical”.
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Zinu, ka esat pavisam jauna grupa.
Kad un kā radās apvienība Research
Chemical?
Godīgi sakot, pirmsākumi šim grupas sastāvam rodami tikai 2011. gada
septembrī, kad Kaspars ar Matīsu uzaicināja mani uz mēģinājumu, jo bundziniece nezināmu iemeslu dēļ bija
pametusi grupu. Es piekritu, un šādi
dzima Research Chemical.
Protams, džekiem pirmā ideja bija jau
nākamajā nedēļā uzstāties 1. koncertā,
bet, par laimi vai nelaimi, grupa, ar
kuru mums vajadzēja spēlēt tovakar
netika, un koncerts tika pārcelts uz
nākamo nedēļu. Pēc nedēļas bija jau
sagatavots materiāls, kuru rādīt publikai kafejnīcā/bārā “Ļeņingrad”, un,
protams, ka pirmais koncerts grupai bija
salīdzinoši saspringts, bet viss aizritēja
labi un, galvenais – publikai patika.

Kāda ir tava, Matīsa un Kaspara
muzikālā izglītība? Kur apguvāt to,
ko mākat šodien?
Muzikālās izglītības mums nav, bet
esam ar privātskolotāju palīdzību, ar
pašu ieguldīto lielo darbu, esam tur,
kur šobrīd. Es varu teikt, ka visu laiku
aktīvi mācāmies tālāk, lai varētu saviem faniem un atbalstītājiem sniegt arvien kvalitatīvākus darbus.

Sākumā apgalvojāt, ka spēlējat “NoiseRock”. Vai stingri pieturaties šim stilam?
Paši nezinām, kādu stilu spēlējam,
bet kluba “Depo” recenzijā mūs raksturoja kā post punk stilā spēlējošu
grupu. Mēs par to neuztraucamies un
rakstām mūziku bez ierobežojumiem.

Kā top jūsu dziesmas? Viens uzraksta,
un pārējie vērtē? Varbūt citādi?
Mūsu muzikālais guru ir Matīss, kurš
bieži vien izdomā gan dziesmas uzbūvi,
gan vārdus. Man ar Kasparu atliek vien
savas partijas izdomāt un dalīties idejās
par dziesmas uzbūvi. Pēc tam kopīgi
izlemjam, kā izklausīsies labāk, un procesa gaitā top mūsu dziesmas.

Jūs spēlējat roku, bet tas jau nav
nekas jauns – to joprojām dara
daudzi, taču jums sanāk ar kaut
kādu citu enerģiju, citu pieeju, ļoti
īpaši, neparasti, nedaudz smeldzīgi
un spēcīgi. Kā jūs to panākat?
Šo es objektīvi nevaru novērtēt. Tikai pieticīgi teikt, ka Matīss ar savu
vokālu iedveš nebijušu skanējumu
un mēs tam ļaujamies un pielāgojam
mūziku, un tad jau sanāk, kas sanāk,
un to vērtēt var klausītāji.
DECEMBRIS 2011

Kur jau esat koncertējuši?
Šobrīd bagāža ir maza – aiz muguras tikai trīs koncerti. Pirmais
“Ļeņingradā”, tad esam divreiz
paguvuši uzspēlēt klubā “Depo” un
“Corsairs Rock Cafe”. Līdz šim brīdim,
manuprāt, visfantastiskākais koncerts
bija klubā “Depo” 11.11.11., kad mēs
iesildījām grupas: “Vonko”, “Parara”.
Vai esat kādreiz spēlējuši uz ielām?
Uz ielām vēl nav sanācis spēlēt.

Kas ietilpst grupas tuvākajos un tālākajos plānos? Kur jūs varēs sastapt?
Grupas plānos šobrīd ir jauna materiāla sagatavošana, tāpēc pēc trīs mēnešu
aktīvas koncertēšanas būs radošā pauze,
pēc kuras jau atkal sāksim priecēt klausītājus ar jaunām dziesmām un koncertiem.
Vai grupa ir sastopama arī interneta
vidē?
Jā, protams – draugiem.lv/rechem
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30. novembris
KLAUDIJA TRUŠELE

RV1Ģ dejo!
Šī gada 30. novembrī tika aizvadīts ikgadējais aerobikas un deju konkurss
mūsu skolā, kuru vadīja Marta Kulitāne un Klāvs Galenieks. Piedalījās deviņas
klases – septiņas no vidusskolas un divas no pamatskolas.

1. vieta
12.b klase
Priekšnesumos valdīja daudzveidība – skatītājiem tika rādīta gan īsta
akrobātika, gan dažādas deju kustības.
Sporta zālē kā jau vienmēr skatītāju
netrūka.
Godpilno pirmo vietu ieguva 12.b
klase, kura izcēlās ar saviem ekscentriskajiem tērpiem, brūnajiem, ar krēmu apsmērētajiem ķermeņiem, agresīvajiem puišiem, kuri priekšnesuma
sākumā uzstājās bez mūzikas, ritmu
veidojot ar kāju un roku palīdzību un
skaļi kliedzot lielākajai daļai neizpro-
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tamus vārdus, un, protams, izcēlās arī
meitenes, tērpušās sarkanā un dejojot
pie latīņamerikas ritmiem, nemaz nerunājot par “party rock” puišiem un
par puisi, kuram galvas vietā bija kaste
(turpretim bikšu nebija) un kurš dejoja pie dziesmas “Sexy and I know it”
(šķiet, ka šī dziesma šogad mūsu skolā
ir kļuvusi īpaši populāra, ja atskatās uz
10. klašu iesvētībām, kur 10.sb klase arī
uzstājās ar iespaidīgu priekšnesumu
pie šīs pašas dziesmas).

2. vieta
12.d klase

Otro vietu ieguva 12.d klase, kura
rādīja patiesu aerobiku. Šī klase bija
manāmi piestrādājusi pie tā, lai visas
kustības būtu pilnībā sinhronas un cilvēki patiešām atdevās no visas sirds,
kā arī bija piestrādāts pie tērpiem.
Lieki piebilst, ka tieši Ervīns Gorelovs
kļuva par Misteru Aerobiku 2011,
iespējams, pateicoties viņa dzelteni
melnajam apspīlētajam triko un solo
numuram.
Trešajā vietā palika 10.c klase, kuru
varētu apsveikt vien ar to, ka spēja
ierindoties blakus abām 12. klasēm,
pārspējot vēl vienu 10. klasi un veselas
trīs 11. klases. 10.c klases sniegums
viennozīmīgi bija viens no labākajiem, tika dejots gan pie ātrām, gan pie
lēnām dziesmām un varēja redzēt, ka
klase bija tiešām centusies.
Pārējās klases tika pie atzinības.
Īpaši es gribētu izcelt to, ka šajā aerobikas konkursā piedalījās 7.c klase,
kuri bija vienīgie no septītajām un arī
DECEMBRIS 2011

vieni no divām pamatskolas klasēm.
Prieks, ka arī jaunāko klašu skolēni, un
arī viņu uzstāšanās nebūt nebija slikta.
Par Miss Aerobiku kļuva Jekaterina
Kuzņecova no 11.sb klases, kura kustējās tā kā reti kurš spētu.
Protams, netika lauzta jau četrus
gadus pastāvošā tradīcija – aerobikas
konkursa beigās uzstājās SexMix.
Šoreiz SexMix’a sastāvā bija Luīze
Lazdāne, Reinis Simanovskis, Niks
Bērziņš, Nils Bukolovskis un pagājušā
gada absolventi Dāvids Keišs un Andris Zieds.
Kopumā pasākums bija izdevies, vienīgi varētu piebilst, ka nākamajā gadā
vajadzētu piestrādāt pie skaņas aparatūras, jo ne vienai vien klasei priekšnesuma vidū mūzika apstājās, taču,
ja vien ir vēlme uzstāties, arī tam
nevajadzētu būt par šķērsli. Diemžēl, katru gadu aerobikas konkursā
piedalās aizvien mazāk klašu, tādēļ
nākamgad visiem noteikti jāpiedalās,
jo sevišķi pamatskolai, lai šis lieliskais
pasākums neizzustu. Tā tomēr ir
iespēja parādīt skolai, uz ko katrs
ir spējīgs un neaizmirsīsim, ka arī
sporta skolotāji par piedalīšanos aerobikas konkursā katram ieliek skaistu
desmitnieciņu!

3. vieta
10.c klase
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LUĪZE LAZDĀNE

.$6127,(."
Jau pirms kāda laika kāds mana klasesbiedra nepatīkams atgadījums rosināja
manas domas par to, cik droši vispār ir mūsu skolā. Viņam ļoti nesen (11.oktobrī)
skolā nozaga no maka naudu. Līdz tam brīdim es biju pilnīgi pārliecināta, ka
RV1Ģ šādu gadījumu nav bijuši, taču, pēc sarunas ar pāris skolotājiem, atklāju
jaunus faktus.
Gribētu jums pastāstīt vairāk deta- laikā nav policista, kurš īpaši apsarļu par to, kas notika manam klases- gātu skolu un arī tieši tad ļoti daudz
biedram. Naudu viņam izzaga no zēnu strādnieku darbojas skolā, līdz ar to ne
sporta garderobēm, kamēr manai kla- vienmēr kabineti tiek aizslēgti drosei notika sporta stunda. Kā jau mēs ši ciet, kas atkal paver lielisku iespēju
visi zinām, sporta garderobes tiek aiz- kādam „garnadzim” no kabineta paslēgtas, un atslēga tiek nodota sporta ņemt ko ļoti vērtīgu. Konkrēts piemērs
skolotājam, līdz ar to neviens tur neva- varētu būt skolotājas Inas Evardsones
rēja iekļūt, jo visi klasesbiedri var droši pieredze šī rudens sākumā, kad viņa
apliecināt, ka druvis bija aizslēgtas un atgriezās skolā. Viņa atklāja, ka viņas
par aizmāršību nevar būt ne runas. Tad datora tumbiņas ir pazudušas – nav!
jautājums tomēr paliek – kurš un kā Un tā arī līdz šim brīdim nav atradušās.
varēja tikt iekšā sporta garderobē? Skaidrs, ka kāds ir pa vasaru atnācis un
Varbūt kāds slepeni ir nokopējis gar- tās nozadzis. Skolotājas pamatojums
derobes atslēgu un šādas nelietības ir tieši tāds, kā sākumā minēju – droši
plāno vai ir jau plānojis kādu laiku?
vien, ka vaļā atstātas durvis.
Protams, panikai nav pamata. LieVarētu secināt, ka RV1Ģ pavisam
lākā daļa notikumu ir jau pirms kāda noteikti ir droša skola un mēs varam
laika, kad skolā vēl nestrādāja policists, cits citam uzticēties, bet tomēr mēdz
kurš tagad papildus rūpējas par mūsu būt visādi. Tāpēc esiet vienmēr uzmanīdrošību. Agrāk bija tā, ka skolā varē- gi un pievērsiet uzmanību lietām, kam
ja ienākt gandrīz jebkurš svešinieks ir liela vērtība – telefoni, maki, mp3
un viņam nevienam nebija jāpaskaid- atskaņotāji. Īpaši arī iesaku tomēr
ro, kas viņš ir, ko viņš meklē. Ir bijuši slēgt savus skapīšus ciet, jo domāju,
gadījumi, kad nozog telefonus un arī ka neviens no jums nevēlesies piedzīvot
pat somas. Jāatzīst, ka arī šeit zagļiem to mirkli, kad pamanīsiet, ka kaut kā,
jābūt profesionāliem, jo skolā ir arī kas ir jūsu, trūkst.
uzstādītas novērošanas kameras.
Skolotājiem vajadzētu noteikti būt
uzmanīgiem ar savām lietām, ko viņi
pa vasaru atstāj savā kabinetā. Vasaras
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SKOLĒNI PAR
Arta Abāšina, 11.e

James Blunt koncerts Palladiumā, manuprāt, bija ļoti labs. Biju arī uz viņa
koncertu Arēnā Rīga, kurš arī bija ļoti
interesants un skanīgs. Salīdzinot abus,
varētu teikt, ka koncerts Palladiumā bija
dinamiskāks, zālē ir maza, tāpēc bija
sajūta, ka James Blunt ir viens no mums,
viens no savējiem. Skaņa bija ļoti laba,
un mūziku varēja izbaudīt. Koncerta
kvalitāti pierāda arī tas, ka koncerta
beigās varēja redzēt daudzas sievietes
raudam. Palladium zāle ir maza, bet tajā
ir vieta 1200 cilvēkiem, kas ir pietiekami,
jo šie koncerti nav domāti masām, kā
mazām, spiedzošām meitenītēm, bet
cilvēkiem, kuri spēj novērtēt labu mūziku un intīmu, lielisku atmosfēru.
Palladium ir skaista vieta, problēmas
rada tas, ka dažviet ir grūti saredzēt
skatuvi. Atrodoties balkonā, jāstāv vairākās rindās, kas, stāvot aizmugurē,
apgrūtina skatuves redzamību. Tāpat
arī konstrukcijas var traucēt saskatīt
visu, kas notiek uz skatuves, tomēr tas
netraucē pilnībā izbaudīt skaņu. Tā kā
vieta ir maza, tas palīdz izjust koncerta
atmosfēru, vairāk saklausīt mūziku, liek
aizrauties elpai – visu var sadzirdēt ar
sirdi. Viss ir kā ar roku aizsniedzams.
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Niks Evalds, 11.sb

Ideja apmeklēt Annas Calvi koncertu
Palladiumā man radās spontāni, pusotru stundu pirms koncerta sākuma, un
iepriekš nebiju neko dzirdējis par šo
mākslinieci, kā arī nezināju nevienu
viņas dziesmu. Lai gan ikdienā šāda
veida mūziku es neklausos, koncerts man
ļoti patika – uzstāšanās bija ļoti enerģiska, Annas neparastais ģitārspēles stils
tiešām aizrāva, un bija redzams, ka mūziķi spēlē ar pilnu atdevi. Interesants
šķita arī grupas sastāvs – lielākoties uz
skatuves bija tikai trīs cilvēki, no kuriem
divi spēlēja ritma instrumentus. Tāpat
biju patīkami pārsteigts arī par pašu
Palladium koncertzāli – atskaņošanas
kvalitāte bija negaidīti laba, un veiksmīgs
risinājums man šķita arī divos līmeņos izbūvētie skatītāju balkoni, kas ļauj
koncertus baudīt no dažādiem skatu
punktiem.

SINTIJA RIMŠA

KULTŪRA

Signe Pelne, 11.e

Palladium koncertzāli apmeklēju FM
Belfast koncerta laikā. Agrāk tur ir
bijis kinoteātris, bet plašā deju grīda,
2 bāri un skatuve neko par to neliecina.
Palladium ar FM Belfast un Annas Calvi koncertiem ir jau pierādījis, ka šī ir
labākā vieta Rīgā, kur meklēt kvalitatīvu, nekomerciālu un labu mūziku. Jau
Jaunā gada vakarā tur uzstāsies, manuprāt, ģeniāla grupa Austra. Palladium
iesaku apmeklēt ikvienam neatkarīgās
mūzikas piekritējam.
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Ziemas brīvlaikā televizoru ekrānos ir vērojams neskaitāms daudzums dažādu
filmu, un to galvenā tematika, protams, ir Ziemassvētki un Jaunais gads. Bet, kuras gan ir RV1Ģ skolēnu iecienītākās ziemas brīvlaika filmas? Aptaujā piedalījās
100 RV1Ģ skolēnu, vērtējot filmas skalā no 1–10 (1– ļoti slikti; 10– izcili).

1. vieta

2. vieta

Kas gan ir šis mazais puisēns,
kas ieņem mūsu topa 1.vietu?
Protams, tas ir mazais Kevins
Makkalisters, kurš katru gadu
paliek viens pats mājās pašos
Ziemassvētkos! Nabaga Kevins?
– Nē, nabaga zagļi!

Nešpetnais Grinčs gadu no gada
ierodas Vovillas pilsētiņā, lai
sabojātu Ziemassvētkus. Bet
mazā Sindija zina, kā panākt,
lai arī Grinčs sajūt Ziemassvētku
garu!

„Viens pats mājās” „Grinčs”

Vidējais vērtējums: 7.39
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Vidējais vērtējums: 5.96

3. vieta

„Ziemassvētku
dziesma”

Vēl viens Ziemassvētku bojātājs?
Cilvēks, kurš, šķiet, neinteresējas ne par ko šajā pasaulē,
izņemot naudu! Jā, tas ir Ebenīzers Skrūdžs! Atliek vien ierasties Ziemassvētku spokam, un
piedzīvojums sākas!

Vidējais vērtējums: 5.78

4. vieta

„Polārais
1. vieta ekspresis”

Neticamu notikumu apvīts, Polārais ekspresis ik gadu ierodas
pie paklausīgākajiem bērniem,
lai vestu viņus uz pašu Ziemeļpolu! Arī šī filma ir viena no
iecienītākajām
1.ģimnāzijas
skolēnienu vidū.

5. vieta

6. vieta

Vecā labā „Likteņa ironija” jeb
„Vieglu garu”! „Mums ar draugiem ir tradīcija – katru gadu
Vecgada vakarā doties uz pirti!”
Un kas notiek tālāk? – Tas lai
paliek Likteņa rokās!

Iedomājieties – Anglija, Londona
un mēnesis līdz Ziemassvētkiem.
No debesīm snieg mirdzošas,
baltas sniegpārsliņas, un starp
astoņiem pilnīgi atšķirīgiem
pāriem virmo mīlestība...

„Likteņa ironija” Te nosaukumus

Vidējais vērtējums: 5.17

Vidējais vērtējums: 5.16

Vidējais vērtējums: 5.58

7. – 8. vieta

7. – 8. vieta

9. vieta

Ziemassvētki vienreiz, Ziemassvētki otrreiz, trešoreiz un ceturto – viena gada laikā! Rīzai
Viterspūnai un Vinsam Vonam
Ziemassvētkos jāapciemo viņu
šķirtie vecāki!

Vecais labais latviešu „Ziemassvētku jampadracis”– stāsts par
ģimeni, kura iekuļas dažnedažādās likstās tieši Ziemassvētku
laikā.

Kā sarīkot ideālus ģimenes Ziemassvētkus? Un kā tos galu galā
nesabojāt? To iemācīs Šreks.
Un kā jāizklausās Ziemassvētku pasakai, ko stāsta ģimenes
un draugu lokā Ziemassvētku
vakarā pie silta kamīna – Piparkūku Vīriņš un Runcis Zābakos
zina vislabāk!

„Četri
Ziemassvētki”

Vidējais vērtējums: 5.08

„Ziemassvētku
jampadracis”

Vidējais vērtējums: 5.08

10. vieta

„Šreks:
Ziemassvētki”

Vidējais vērtējums: 4.82

„Jaunā gada tarifs”

Nopirka Andrejs jaunu telefonu, un pēc draugu tradīcijas, kad
Vecgada naktī Kremļa zvani noskanēja divpadsmit reizes, viņš
piezvanīja uz svešu numuru, lai apsveiktu ar Jaunā gada iestāšanos
un iemīlējās...

Vidējais vērtējums: 4.76
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Stils mūsu skolā
Mainoties gadalaikiem, mainās ne tikai mūsu garstāvoklis, bet arī ģērbšanās
stils. Rudens mūsu gardarobē ienes pavisam citas krāsas un, lai uz mirkli aizmirstu
par pelēcīgajām dienām, mēs ģērbjamies pēc iespējas spilgtāk. Ir pienācis
decembris, un varbūt kādam liekas, ka šajā tumšajā mēnesī cilvēki, nepārtraukti
kaut kur steidzoties, nepievērš savam izskatam tik lielu nozīmi, taču, manuprāt,
šis ir laiks, kad mēs parādam sevi no pavisam citas puses un ļaujam iemirdzēties mūsu personībai. Mēs saprotam, ko vēlamies pateikt ar savu vizuālo tēlu,
un protam to arī parādīt visradošākajā veidā. Atliek tikai pašiem to saskatīt un
novērtēt!
Kāda slavena modes māksliniece reiz teikusi, ka “labākā krāsa pasaulē ir tā,
kura tev piestāv”. Tāpēc varbūt šoreiz novēlu tev atrast ne tikai savu krāsu, bet
arī stilu, kas visprecīzāk atbilst tavai personībai, un tu nepaliksi nepamanīts! Un
atceries – mode pāriet, taču stils paliek!

Katrīna Oga,
10.c
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Kā tu raksturotu savu stilu?
Mans stils ir mainīgs un atkarīgs no mana garstāvokļa. Es valkāju dažādu
stilu apģērbu un savstarpēji tos kombinēju.
Kur tu rodi iedvesmu? /stila jautājumos/
Man nav viens īpašs modes elks, pārsvarā es lasu dažādus modes žurnālus
un tur arī rodu iedvesmu jaunām apģērbu kombinācijām.
Bez kādiem apģērba gabaliem tu nespēj iedomāties savu skapja
saturu? Kāpēc?
Noteikti tie ir svārki, jo to skaits manā gardarobē pārsniedz 20. Un vēl
tās ir žaketes, jo tās var labi kombinēt ar citiem apģērba gabaliem.
Saka,pirmo iespaidu par cilvēku tu iegūsti pēc viņa vizuālā tēla.
Vai tu tam piekrīti un, tavuprāt, cik liela nozīme ir cilvēka ārējam
izskatam?
Jā, es tam piekrītu, manā skatījumā, tam ir liela nozīme, jo stils parāda
cilvēka kreativitāti un arī to, vai cilvēks rūpējas par savu izskatu, vai arī
atstāj to novārtā. Es nevaru noliegt, ka, ieraugot cilvēku, es novērtēju,
kas viņam ir mugurā un vai šis apģērbs ir saskaņots.
Kāds ir tavs stila ieteikums?
Es iesaku miksēt dažādu stilu apģērbus un vilkt to, ko pats cilvēk uzskata
par stilīgu, un justies pārliecinātam par savu tērpu.

Ksenija Sunepe,
8.a

Tomass Piternieks,
10.c
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Kā tu raksturotu savu stilu?
Savu stilu es raksturotu kā ļoti mainīgu. Vienu dienu pilnīgi puiciski,
citu – svārciņos un bantītēs.
Bez kādiem apģērbu gabaliem tu nespēj iedomāties savu
skapja saturu? Kāpēc?
Bez biksēm. Tās ir tik universālas, tik dažādu stilu, gluži tāpat kā es.
Lielākā uzdrīkstēšanās apģērba/stila ziņā?
Principā katra diena man ir kā uzdrīkstēšanās. Nezinu, kura ir bijusi
lielākā, jo tādu ir bijis daudz. Bieži vien miksēju kopā tādas lietas,
kas citos raisītu izbrīnu, tāpēc jūtos diezgan droša par savu stilu.
Vai tu seko līdzi modes jaunumiem/tendencēm un no tiem
ietekmējies? Kā?
Jā,es sekoju tiem līdz, taču nevarētu teikt,ka es tos pārzinu. Mani
neinteresē,vai tas ir bijis modē pirms 3 vai 4 sezonām, ja man patīk,
tad velku.
Vai,tavuprāt, mūsu skolā mācās stilīgi jaunieši?
Manuprāt,jā! Mūsu skolā esmu ievērojusi daudz jauniešus ar
interesantu stilu. Mūsu skolā ir vieni no stilīgākajiem, pat ja ne
visstilīgākie.

Cik liela nozīme ir apģērbam tavā dzīvē/ikdienā?
Es neteiktu, ka apģērbs ir tā svarīgākā lieta manā dzīvē, svarīgāki noteikti
ir mani mati. Protams, liela nozīme ir manam izskatam, bet tā kā to visu
gandrīz paveic mani mati, tad apģērbam vairs nav tik lielas nozīmes.
Vai, mainoties gadalaikiem, mainās arī tavs ģērbšanās stils? Kā?
Šorti paliek vienmēr. Bet, protams, vasarā no ‘hipsterdžemperīšiem’ ir
jāpāriet uz tikai rūtainiem krekliņiem un ziemā tam visam pa virsu nāk
arī jakas un lielās šalles.
Lielākā uzdrīkstēšanās apģērba/stila ziņā?
Oranži, pašpārveidoti šorti. Tas bija traki.
Vai tu seko līdzi modes tendencēm/jaunumiem un no tiem
ietekmējies? Kāpēc?
Es cenšos vispār neietekmēties no apkārtējiem cilvēkiem, arī tad, ja tas
attiecas uz apģērbu. Es cenšos nesekot līdzi modei un vienmēr atšķirties,
jo tāds es esmu.
Kur tu rodi iedvesmu? /stila jautājumos/
Parasti daudzi apģērbi rodas no “ak dievs, kā var ko šādu uzvilkt?” Pārsvarā
viss ir tā, ka, staigājot pa parastiem vai second hand veikaliem, es ieraugu
kaut ko, ko vēlos redzēt savā skapī.
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ANNA ULLA RONE UN KLAUDIJA TRUŠELE

=LHPDVVYŋWNXUDNVWV
Lietu nomaina pirmais sniegs, māju
logos sāk iedegt svecītes, un ielas rotā
gaismiņas. Gaisā valda svētku smarža
un cilvēki kļūst līksmāki. Pat tumšajos
rītos uz ielām var manīt priecīgas
cilvēku sejas. Ir pienācis Ziemassvētku
gaidīšanas laiks, laiks, kad priecājas
ne tikai mazi, bet arī lieli. Arī “Rīgas
Ģimnāzijas Laiki” kopā ar mūsu skolas
skolēniem gaida Ziemassvētkus, tādēļ
mēs nolēmām aptaujāt skolēnus par
šo skaisto svētku laiku. Noskaidrojām,
ar ko skolēniem asociējas šis laiks, ko
viņi no tā gaida, kā arī tādas vienkāršas
lietas, kas ir viņu iecienītākais Ziemassvētku ēdiens un vai ir kāds, kas vēl tic
Ziemassvētku vecītim. Lielākajai daļai
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Ziemassvētki asociējas ar brīvlaiku,
parasti tos svin šaurā ģimenes lokā,
ēd piparkūkas, dāvina pirktas dāvanas, pie dāvanām tiek bez pantiņu
skaitīšanas un dziedāšanas un diemžēl nedaudz vairāk kā puse netic
Ziemassvētku vecītim. Tuvāk noskaidrojām arī divu mūsu skolēnu domas un
novēlējumus citiem avīzes lasītājiem
par šiem svētkiem, uzdodot dažus
jautājumus. Mēs pievienojamies viņu
vēlējumiem un vēlam jums gaišus,
sirsnīgus un priecīgus Ziemassvētkus,
kā arī, lai šis laiks paiet viegli un paralēli saspringtajam laikam semestra
beigās izdodas saglabāt sevī prieku un
svētku sajūtu!

Intervija ar Sintiju RimÝu, 11. klase
Kāds ir tavs lielākais Ziemassvētku
prieks?
Ziemassvētki man vispār nozīmē kaut
kā skaista sākumu. Viss sākas ar to, ka
nespēju sagaidīt sniegu. Vismīļākais
ir sniegs vakaros, kad laternu vai
mēness gaisma liek mirdzēt sniegam
tik skaisti, ka tas spēj mani padarīt
par romantiķi. Adventes laikā klausos
tikai un vienīgi pagājušā gadsimta
skaistākās Ziemassvētku dziesmas,
iecienītākās ir no 40. līdz 60. gadiem.
Manuprāt, Ziemassvētki ir sava veida
meditācijas laiks, kad katrs varam
padomāt par to, kas mēs esam.
Drīkstam atļauties paklusēt vairāk,
samīļot vairāk, priecāties vairāk.
Jā, Ziemassvētki man sagādā prieku.

Vai tavā ģimenē ir kādas Ziemassvētku
tradīcijas?
Mana ģimene neizceļas ar oriģinālām
tradīcijām. Mans vismīļākais Ziemassvētku brīdis ir tad, kad visi kopā
braucam uz mežu (uz valsts mežu,
kur katrs pilsonis ir tiesīgs nozāģēt sev
vienu egli) un meklējam sev vismīļāko
egli, tad, protams, es aprunājos ar
katru sniegpārslu un koku. Atceros, kā
es, maziņa būdama, tētim prasīju: “Vai
eglei nesāp? Izskatās, ka sāp!” Uz to
man atbildēja, ka egle var būt lepna, ka
ir mūsu Ziemassvētku egle. Protams,
neizpaliek piparkūku cepšana ar māsu,
kad “cīnāmies”, kurai būs skaistākās
formiņas, kamēr fonā skan latviešu
Ziemassvētku dziesmas.

Kāda ir tava neaizmirstamākā bērnības
Ziemassvētku atmiņa?
Ja godīgi, es neesmu cilvēks, kurš patur atmiņā senus notikumus, tāpēc
nekas ievērojams neataust atmiņā,
bet atceros, kad biju maza, gaidīju
Ziemassvētkus dāvanu un saldumu
dēļ, arī brīvlaika dēļ. Domāju, ka liela
daļa bērnu arī tā domāja un domā
vēl joprojām, kas ir nedaudz skumji.
Manuprāt, dāvanu tradīciju vajadzētu
atcelt vai arī to varētu aizstāt ar tikai un
vienīgi paštaisītām dāvanām no sirds,
kas būtu daudz piemērotāk Ziemassvētkiem. Mums vajadzētu dāvāt
cilvēkiem sevi, galvenais, sevi ar sirds
pilnām acīm un smaidīgu sirdi.

Ko tu novēlētu sev un citiem Ziemassvētkos?
Kā jau minēju, manuprāt, Ziemassvētki
ir skaistā laiks. Novēlu, lai mēs katrs,
lai arī cik banāli tas arī neizklausītos,
ieklausītos sevī, atrastu to mazo,
skaisto, balto „es”, kuru ikdienā nospiež
negācijas. Vēlu, lai mēs spējam atrast
skaistumu sevī, skaistumu citos un
visapkārt un, kad esam atraduši, vairojam šo skaistumu tik lielos apmēros,
lai pietiktu visam nākamajam gadam.
Un neaizmirstam pasmaidīt, samīļot
un atbalstīt, un, galvenais, izbaudīt!
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Intervija ar Ernestu Bordānu, 11. klase

Kāda ir tava labākā ziemassvētku
atmiņa ?
Mana labākā Ziemassvētku atmiņa
ir… kad es aizgāju uz Ziemassvētku
balli kopā ar Pamelu Butāni.
Kas ir spilgtākais, ko tu atceries tieši
no bērnības ?
Mani vecāki mani, protams, gribēja
pārsteigt ar Ziemassvētku dāvanām
zem eglītes. Kad man bija kādi 10 gadi,
viņi vēl joprojām domāja, ka es esmu
maziņš un nezinu, ka tāda Ziemassvētku vecīša nemaz nav.
Tātad tu netici Ziemassvētku vecītim ?
Nē, es ticu un zinu, ka ir Ziemassvētku
vecītis. Man Ziemassvētku vecītis
saistās vairāk ar tādu kā simbolu. Tieši
tāpat kā nav tā, ka es ticu, ka debesīs
ir kāds vīriņš, kurš sūta mums lietu
un visu pārējo, bet es ticu tam kā
simbolam, kā kaut kam, uz ko cilvēkiem ir jātiecas, kas cilvēkus uztur
pie nelielas disciplīnas. Vienmēr jābūt
kaut kam, kam ticēt. Ja mēs
aprobežosimies tikai ar materiālo pasauli, tad vienā brīdī sapratīsim, ka
mēs tiešām esam nelaimīgi. Visās šajās
pozitīvajās lietās dzīvo tāda kā pozitīva
enerģija, kas caurstrāvo mūs.
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Un kā tad ir ar tām dāvanām ?
Es atceros, ka bija vairāki Ziemassvētki,
kad es redzēju, kā mani vecāki dāvanas
sagatavo istabā, un domāju, vai tiešām
viņi domā, ka es esmu tāds muļķis, ka
to neredzu, ka neredzu, kā tie dāvanu
papīri, kuri stāv skapja augšā, tiek izlietoti tieši Ziemassvētkos.
Tavs tētis nekad nepārģērbās par
Ziemassvētku vecīti?
Bija tā, ka pie mums parasti nāca
mūsu kaimiņi un mans tētis gāja pie
mūsu kaimiņiem.
Jūs ģimenē ievērojat kādas Ziemassvētku tradīcijas?
Jā, mēs, protams, 24. decembrī ieturam vakariņas, dažreiz atbrauc
radinieki ciemos, un parasti mēs arī
aizejam uz baznīcu Ziemassvētku
vakarā.
Ko tu mūsu lasītājiem gribētu
novēlēt šajos Ziemassvētkos?
Es lasīju interviju ar Tomu Grēviņu,
un viņš visiem novēlēja kaut ko no
Apple. Tas man likās ļoti stulbi. Es,
savukārt, mūsu lasītājiem, kas ir tieši
1. ģimnāzijas skolēni, novēlu kārtīgi
izbaudīt brīvdienas un atpūsties vismaz vienu dienu.
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Pasākumu kalendārs
Mūzika

3. – 30. decembris.
Ikgadējais festivāls “Eiropas Ziemassvētki” notiks no 3. decembra līdz
30. decembrim Rīgas koncertzālēs un
dievnamos. Varēs dzirdēt mūzikas
dižgaru Bēthovena, Mocarta, Baha,
Hendeļa, Šūberta, Monteverdi kompozīcijas, izdzīvot Ziemassvētku stāstu
džeza noskaņās, novērtēt divus jaunus
albumus – Sergeja Jēgera “Ave Maria” un
Vestarda Šimkus “Intervija ar Bēthovenu”.
Biļešu cenas: 5 – 25 Ls,
informācija www.latvijaskoncerti.lv
28. decembris plkst.
Čellu trio “Melo – M”, atzīmējot piecu
gadu darbības jubileju, atskaņos ne vien
visu laiku populārākās grupas dziesmas
un jaunas kompozīcijas, bet arī piedāvās
dejas izrādi “Apstājies”, kas tapusi sadarbībā ar Agri Daņiļēviču un deju grupu
“Dzirnas”. Izrāde savulaik iestudēta un
rādīta gan Baltijas Baleta festivālā, gan
“Dzirnu” koncertos, bet pēdējo gadu
laikā to nav bijis iespējams noskatīties.
Biļešu cenas: 5 – 30 Ls,
informācija www.melo–m.lv
24. decembris plkst 15.00, Melngalvju
nams.
Piedalās: Rīgas kamerkoris „Ave Sol”
un „City Jazz Big Band”
Bezmaksas ielūgumi no 5. decembra
darba laikā saņemami Melngalvju namā.
Informācija www.kultura.riga.lv
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Kino

No 16. decembra kinoteātros, pirmizrāde 12. decembrī kino Citadele.
Filmas “Kolka Cool” centrā ir divi varoņi – Simona (Iveta Pole) un viņas
draugs Andža (Artuss Kaimiņš). Viņiem
ir atšķirīgs viedoklis par attiecībām un
gaidāmajām laulībām. Simonu pārņem
šaubas, vai viņa izdarījusi pareizo izvēli.
Kad no jūras pārrodas Andžas vecākais brālis Gvido (Andris Keišs), rodas
notikumi, kas izjauc viņu plānus.
Biļetes kinoteātru kasēs,
informācija twitter.com/KolkaCOOL

Teātris

Māksla

21. – 25. decembris, Arēna Rīga
“Cirque du Soleil” ieradīsies Rīgā ar
savu klasiskāko un ilgāk uzvesto šovu
“Saltimbanco”, lai, sākot ar 21. decembri, sniegtu piecas izrādes “Arēnā Rīga”.
“Saltimbanco” aizraus skatītājus ar
šķietami neiespējamiem līdzsvara elementiem, lēcieniem un griezieniem uz
“ķīniešu kārtīm” un “krievu šūpolēm”,
kā arī gravitācijas likumus izaicinošiem
trikiem ar gumijām.
Biļešu cenas no 16 Ls,
informācija www.bilesuserviss.lv

2011. gada 15. decembris – 2012. gada
29. janvāris, izstāžu zāles “Arsenāls”
Radošā darbnīca.
Personālizstāde „Bali – Ēdenes dārzs”
turpina Kristīnes Luīzes Avotiņas iesāktos bezgalības meklējumus reālajā pasaulē, šoreiz iedvesmojoties no ceļojumā
gūtajiem spēcīgajiem iespaidiem.
Izstādē eksponēti dažāda izmēra darbi –
no lielformāta kompozīcijām līdz miniatūrām, kas vienotā veselumā attēlo gleznotājas pasauli – kā viņa to redz un jūt.
Informācija www.lnmm.lv/lv/arsenals

14. decembris plkst. 19.00 Dirty Deal
Teatro
Turpmāk katra mēneša pirmajā trešdienā nevalstiskajā teātrī Dirty Deal Teatro
notiks Latvijas jauno dramaturgu lasījumi „10 minūtes slavas”. Tajos dramaturgi varēs iepazīstināt plašāku publiku ar sevi un savu topošo lugu, dalīties
iespaidos ar klausītājiem un cits ar citu,
kā arī sacensties par galveno balvu – sava
darba iestudējumu Dirty Deal Teatro.

24. novembris – 24. decembris, Rīgas
Galerija
Jaunākajā izstādē “AMY, KATE, GAGA”
Ritums Ivanovs turpina pētīt šovbiznesa zvaigžņu individuālās īpašības un
masu mēdiju radītos tēlus. Eksponēti
darbi, kas tapuši 2010. – 2011. gadā.
Ieeja par brīvu,
informācija www.riga–gallery.com

Visu decembri, Ginger & Fred.
Vecās melnbaltās fotogrāfijas atdzīvojas.
Ielu orķestris un kaislīgs kordebaleta
priekšnesums no mazā Parīzes bordeļa
skatītāju aizved līdz pat Brodvejas lielajai
skatuvei, kur Lietuvas Nacionālā teātra
aktrises Rasas Rapalites spēcīgais vokāls
ļauj izbaudīt Edītes Piafas fenomenu.
Biļešu cenas: 9, 14, 18 Ls,
informācija www.gingerandfred.lv/

DECEMBRIS 2011

2011. gada 28. novembris – 2012. gada
14. janvāris, galerija “Istaba”.
Zanes Lūses gleznu izstāde “Raimonda
Paula dziesmas”
Izstādes darbi nav uztverami kā R. Paula
dziesmu tiešas ilustrācijas. Tajos saglabājas Z. Lūses gleznām raksturīgie savdabīgie tēli, cilvēciski siltais un slēpti
filozofiskais skatījums uz cilvēku un
viņa dzīves ikdienu, kopējais kolorīts un
noskaņa. Gleznas nodēvētas, izmantojot
visiem tuvu un mīļu R. Paula dziesmu
nosaukumus vai dziesmu tekstu atpazīstamākās frāzes.
Ieeja par brīvu.
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