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REDAKTORA SLEJA

 Pirmajām sniegpārslām izkūstot uz 
nosārtušiem vaigiem, mēs esam aizvadījuši 
valsts svētkus un aizdeguši Adventes vainaga 
pirmo sveci. Ielās sarkanbaltsarkanās 
dekorācijas tiek nomainītas pret 
sniegpārslām, un veikalos sāk skanēt 
Ziemassvētku dziesmas. Bet pirms mūs 
apņem ziemas puteņi, pakavēsimies vēl 
Lāčplēša dienas svecīšu un 18. novembra 
lāpu gaismā. Jau tad, 11. novembrī, sākas 
pārdomu laiks. Mūsu domas biežāk atgriežas 
pie dzimtenes un tās likteņa. Cilvēku vārdos 
biežāk izskan vēlējumi savai valstij, un acīs 
mirguļo mazo karodziņu simti. Mēs atceramies 
un pieminam it visus, kuri stāvējuši un krituši, 
lai mēs nebaidoties varētu svecītes aizdegt un 
Latvijas vārdu himnā lepni izdziedāt. Un 
tieši šādas dienas atkal liek noticēt mūžam 
degošajai patriotisma liesmai ikvienā no 
mums. Kad ieraugi mazu meiteni no visas 
sirds dziedam Latvijas himnu vai kad visiem 
cilvēkiem, kuriem paej garām uz ielas, pie 
krūtīm cieši piesprausta karoga lentīte, tad 
šķiet, Tēvzemes mīlestība it nemaz nav zudusi. 
Ļausim šai sajūtai mūžīgi sildīt mūsu sirdis 
un pieminēsim Latviju ar lepnumu ik dienas!

   „Tev mūžam dzīvot, Latvija,
   Tu tēvzeme mums Dieva dota!
   Lai latvju tauta vienotā
   Aug spēkā, slavā, daiļumā!”

Agnese Amālija Eihenberga



5

ar kuru atminējāmies Brīvības cīņas un mūsu 
skolas drošsirdīgos skolēnus un absolventus, 
kuri tajās piedalījušies,  pasākums varēja 
sākties.
 Kā izrādās, mūsu skolas aktīvie 
jaunieši bija izdomājuši ko ļoti interesantu, 
lai priecētu skatītājus. Mūsu skolas skolnieču 
Lauras un Ramonas sacerētais teatrālais 
uzvedums, kurā bija iesaistīts viss koris, 
pasākuma vadītāji, kā arī pats Lāčplēsis, kura 
balss negaidīti atskanēja no balkona, izraisīja 
sajūsmu skatītājos. Domāju, ka it visiem 
uzvedums likās aizraujošs un pārdomu 
izraisošs. Prātā sāka rosīties domas par 
mūsdienu kangariem, kuri nāk no mūsu 
tautas, un nevēl tai neko labu, par mītisko 
un patieso Latvijas Lāčplēsi, un beigās arī  es 
noticēju, ka Latvija ir mūsu sirdsvieta.
 Savukārt koristu izpildītās dzies-
mas radīja patriotisma un pacilātības 
noskaņojumu visai dienai, lai to varētu 
aizvadīt tiešām latviski. Jāatzīst, tas bija 
labākais mūsu skolas kora priekšnesums, 
kuru esmu redzējis, tāpēc, manuprāt, 
pelnīti bija ilgie aplausi, kad zālē esošie, 
kājās stāvot, sirsnīgi pateicās koristiem.
 Noklausījies koncertu, sajutu lepnumu 
sevī par to, ka dzīvoju savā valstī un ka mācos 
šajā skolā kopā ar tik talantīgiem, gudriem 
un izdomas bagātiem cilvēkiem. 1. ģimnāzijai 
novēlu vairāk tik lielisku koncertu. Savukārt 
Latvijai novēlu saules mūžu un Tēvzemi 
sirdī glabājošus tautiešus!

SKOLAS DZĪVE

 

 Jau pašā rīta agrumā, ienākot 
skolā, ieraugot svinīgi saģēr-
bušos skolas biedrus un skolotā-
jus, pamanot sarkanbaltsarkanās 
lentītes, kas lika sevi manīt visur, 
kur vien vērsu savu skatienu, kā arī 
fascinējoši skaisto plakātu vestibilā, 
svētku sajūta neviļus radās pat 
šķietami vienaldzīgam skolēnam. 
 Taču katru skolēnu un 
skolotāju gaidīja vēl kas rūpīgi 
gatavots un īpašs — 18. novembrim 
veltītais koncerts. Jau ienākot 
pa aulas durvīm, aizmirsās visas 
skolas rūpes, neuzrakstītie darbi un 
neatdotie parādi, jo acīm pavērās 
kāds pārsteigums. Podesti, uz 
kuriem stāvēja svinīgi nopietnais 
koris, bija pārbīdīti pie malējās 
sienas, un krēsli salikti skatītājiem 
neierastā puslokā. Viss — gan 
koristi, gan pati aula — izskatījās 
patiešām svinīgi un skaisti. Ar 
Latvijas Republikas himnas 
nodziedāšanu un direktora uzrunu,

Ietērpjot 
skolu sarkan-
baltsarkanos 

toņos
stāsta Andris Potrebko
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 24. novembrī mūsu skolas kolektīvā 
tika oficiāli uzņemti paši jaunākie –  7. klašu 
skolēni.  Iepazīšanās vakara tēma bija Mafija, 
kas bija acīmredzams ikvienam pasākuma 
apmeklētājam, jo „iesvētāmie” un „iesvētītā-
ji” bija parūpējušies, lai mafija izpaužas kā 
tērpos un priekšnesumos, tā arī spēlēs un 
uzdevumos. Pasākums sākās sporta zālē, 
kur skolasbiedrus ar sevi iepazīstināja katra 
klase, koncentrējot savas vislabākās spējas 
pārdomātos un atraktīvos priekšnesumos.
 Kā pirmā uzstājās 7.b klase, kura 
ludziņā prasmīgi bija iekļāvusi vakara 
tematiku, proti, visus pārējos priecēja ar 
mafijas cienīgiem elementiem. Kā Ruta (7.b) 
atzīst: „Daudz kas no priekšnesuma bija 
improvizācija, kā arī kādas lietas mainījām 
pēdējā brīdī. Sižets bija paredzams, tāda kā 
ziepju opera. Bija ļoti jautri un interesanti 
veidot priekšnesumu!”
 Pēc viņiem sevis sagatavoto priekšne-
sumu, ludziņu, kurā netika aizmirsts par 
mafijas tēmu, rādīja 7.d klase. Viņi uzskatāmi 
parādīja, ka, ja divi strīdas, uzvarētājs 
vienmēr ir trešais, kurš neiesaistās. 

Satiekot
 mafijas 

krusttēvu

SKOLAS DZĪVE

stāsta Anna Roze

foto: Terēze Ušerovska



7

 Nākamā uzstājās 7.c klase, kuri, 
kā paši teica, parādīja, kādi ir patiesībā. 
Neapšaubāmi varēja manīt, ka šī ir ļoti 
muzikāla un deju mīloša klase, kaut tikai 
tāpēc, ka  viņu priekšnesumu veiksmīgi pa-
pildināja visiem zināmā „Kinder Pingui” 
reklāmas mūzika.
 Kā pēdējie (bet ne sliktākie) uzstājās 
7.a klase ar ludziņu, kurā satikās divas sko-
las mafijas. Viņu priekšnesums daudziem 
atausīs atmiņā ar interesanto sižetu, kur, 
karojot ar kvadrātsaknēm, ciparu kariņu 
dēļ viņus savāc policija un tiesā piespriež 
pēcstundas. 
 Pēc priekšnesumiem skolēni tika 
sadalīti grupās, kurās viņi devās uz 
vairākiem kontrolpunktiem, kuros bija 
jāizpilda dažādi uzdevumi. Gan tika 
mācīti mafijas noteikumi, gan veikti 
mafijas biedru sadarbības uzdevumi. 
Meiteņu ģērbtuvē notika mafijas krusttēva 
pielūgšana. Turpretī puišu ģērbtuvē 
bija jāiet bānītī (rokas priekšējam uz 
gurniem), nepieskaroties novilktajām 
virvēm, kā arī uz vienas kājas jāaizlec līdz 
kādam no mafijas cilvēkiem un jāatbild 
uz dažādiem āķīgiem jautājumiem. 
Kā vienu no foršākajiem uzdevumiem 
7.a klases skolniece Rūta atzīst uzdevumu, 
kurā bija jāizvēlas viena līgava (zēns) 
un līgavainis (meitene) un ar dotajiem 
materiāliem (diegu, līmlenti, brillēm, 
lampiņu virtenēm) jāizrotā un jānovada 
kāzu ceremonija. Iepazīšanās vakars tika 
noslēgts ar zvērestu.
 Kopumā pasākumu Ruta vērtē-
ja pozitīvi: „Visu dienu bija nedaudz bail, 
jo, protams, citi, kas jau augstākās klasēs

mācās, bija sastāstījuši, kā mūs tur 
mocīs un spīdzinās. 
 Tik traki, protams, nebija, lai 
arī nākamajā dienā nedaudz kājas 
sāpēja. Pasākums bija interesanti 
sarīkots, vadītāji pret visu izturējās 
ļoti nopietni. Ja godīgi, brīnos, kā 
viņi spēja nesmieties, skatoties uz 
to, kā mēs piedalījāmies aktivitātes. 
Bija forši tuvāk iepazīt citu klašu 
skolēnus un iepazīties ar dažiem 
foršiem cilvēkiem.”

SKOLAS DZĪVE
foto: A

lise Tupule
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Man lūdza teikt, kā pagāja tās,
Tās desmito klašu „iesvētības”.

Šis eposs būs par paaudžu karu,
Par to kā desmitie ar vienpadsmitajiem 
cīnījās par varu.

Vadoties pēc senas skolas tradīcijas
Šai dienā ir atļauts veikt patvaļīgas 
soda sankcijas...

„Nu būs cirks!” bij’ pateikts tiem,
Un jābūt arī priekšnesumiem.

Pasākumu vadīja burvju mākslinieks, zaķis
uz skūtera un suns,
Viņi uzraudzīja, lai jampadrača laikā 
nevienam netiktu uzsists pārāk liels puns.

Tiesnesis gāzmaskā dalībniekus vērtēja bargi,
Kamēr viņu ielenca vairāki absolventi — 
tulki un sargi.

SKOLAS DZĪVE

Dzejā
dejam un

smejam
dzejo Anna Kalniņa 

un Dārta Paula Šveisberga

foto: Kristaps Mozgirs

foto: Artūrs Vanags
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Kaut arī dažs no priekšnesumiem bija izdevies salkans,
Skolotāja Tenisone atzīmēja, ka viņai paticis kankāns.

Priekšnesumos piedalījās akrobāti, zvēru dresētāji un klauni
Joki, ko tie (vienpadsmitie) ar viņiem izspēlēja bij’ ļoti ļauni.

Zvērēt uzticību skolai un krāsot seju,
To nenosauksi par pēcpusdienas tēju.

Atcerēties divdesmit skolasbiedru vārdus?
Dažiem hispteriem pat sāka trīcēt bārdas.

Kaut arī šāds joks varētu šķist banāls,
Teātra istabā tematiski dominēja Discovery kanāls.

Cik romantiskas žirafes ir Jānis un Zane,
Ar nopietnu seju vērtēja vienpadsmito izvirzīta gane

Desmitajiem lika rindā soļot pa sauso ledu
Un pēc tam žēlastības vārdā pat nepiedāvāja pledu.

Pasākumu varētu noapaļot šādi:
Jācer, ka mocības nebūs nākušas desmito pašapziņai par skādi.

Vienpadsmitie bāza desmitajiem ausīs batonus
Un balvā deva vien sinepes un roltonus.

Kaut arī dažos brīžos desmitie izskatījās kā mocekļi,
Rezultātā viņi kļuvuši pilnvērtīgi ģimnāzijas sabiedrības locekļi.

Lai saglabātu hierarhijas līdzsvaru un skolas garu,
Vienpadsmitie tomēr pierādīja savu pārākumu un varu.

Nākamgad šī balagāna groži būs pašu desmito rokās —
Lai tad jaunie „iesvētāmie” mokās!
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 Ar trim veiksmīgiem Vidusskolēnu 
Domes pasākumiem aiz muguras un ar 
vēl vienu, Ziemassvētku balli, vēl priekšā, 
Rīgas Ģimnāzijas Laiki uz sarunu uzaicināja 
VD priekšsēdētāju — Raiti Pekusu. Sarunu 
uzsākot ar daiļās balss izrādīšanu dziesmā, 
priekšsēdētājs liek manīt, ka saruna būs ne 
vien nopietna un nosvērta, bet arī nepiespiesti 
pozitīva.

— Sāksim ar kaut ko svaigāku. Kā, 
tavuprāt, veicās ar 7. un 10. klašu 
iepazīšanās pasākumiem? Vai viss 
izdevās?
— Manuprāt, viss neizdodas nekad. 
Visam ir savi mīnusi. Ļoti vēlos 
uzslavēt vadītājus. Abi tiešām bija 
malači. Sākumā gan bija nelielas 
tehniskas problēmas, un pašās 
beigās grupu vadītāji aizkavējās 
istabās ilgāk kā bija paredzēts. Bet 
visādi citādi, manuprāt, viss izdevās 
tiešām labi.
— Un ko tu darīji ar cilvēkiem, 
kuri neuzvedās kā nākas?
— Mums bija līmlente. Smejas. Nu, 
jā. Ar līmlenti. Īsi un kodolīgi.
— Un tagad daži jautājumi, kurus 

uzdevis ir ikkatrs. Vai agrā bērnībā zināji, 
kā rodas bērni?
— Neesmu īsti pārliecināts, ka es šobrīd to 
pārzinu pareizi. Smejas.
— Vai tu uzskati, ka mūsu skolēni ir ie-
domīgi?
— Kopumā, nē. Es vēl atceros, ka, kad 
pārnācu uz šejieni no savas vecās skolas, tie 
cilvēki, kuri bija šeit, krasi atšķīrās no ve-
cajiem klasesbiedriem, cilvēki bija daudz 
saprātīgāki, nebija tik bērnišķīgi, kaut gan 
tā vēl bija tikai septītā klase. Protams, mēs 
joprojām ik pa laikam dalāmies ar dum- 
jiem jokiem, bet ir jūtama atšķirība. Šeit 
cilvēki ir, kā tautā saka, sakarīgāki. Bet arī 
nedaudz iedomīgi mēs esam. Nebūt ne tajā 
sliktākajā nozīmē, bet mums tomēr ir par 
ko degunu daždien nedaudz augstāk pacelt 

PRIEKŠNIEKS RUNĀ

VD priekšsēdētājs R. Pekuss
stāsta Terēze Ušerovska un
Kristaps Mozgirs
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(protams, neaicinu nevienu iedomību iz-
rādīt, jo tas var tikai sliktu par tevi pateikt).
— Un vai tu gribētu mācīties IB program-
mā?
— Man bija doma mācīties IB, bet tā 
vēlme nebija tik liela. Īstenībā ir vesels 
stāsts par bakalaurātu. Es biju piereģistrē-
jies eksāmenam, bet, tā kā man šī vēlme 
nolikt eksāmenu nebija tik spēcīga, es 
izlēmu atstāt to likteņa ziņā. Es neuzliku 
modinātāju un nospriedu, ka, ja piecelšos 
bez modinātāja palīdzības, tad iešu uz 
eksāmenu. Ja nepamodīšos – eksāmenu 
nelikšu. Liktenis lēma, ka nepiecēlos, tādēļ 
eksāmenu nokavēju. Bet es nenožēloju. 
Tagad mācos fizikas novirzienā, pēdējā laikā 
parādījusies doma, ka saistīšu arī studiju 
gadus ar fiziku, tāpēc esmu apmierināts.

— Vai tu paliksi Latvijā vai domā mācīties 
ārzemēs?
— Šobrīd domāju, ka palikšu Latvijā.
— Celsi mūsu godu?
— Protams.
— Par patriotismu runājot, vai kā īpaši 
atzīmēji 18. novembri un vai svecīti 11. no-
vembrī noliki Krastmalā?

— Jā, piedalījos lāpu gājienā, bet  
diemžēl nepietika laika nolikt svecī-
ti.
— Un saki, vai tev nav apnicis, ka 
tevi uzrunā kā “prezidenta kungs”?
— Ir! Es visiem saku, lai tā nedara. 
Man nepatīk sevi afišēt kā preziden-
tu. Es esmu tāds pats kā citi, vien-
kārši reizi nedēļā pasaku piecus tei-
kumus sēdes laikā. Nu, tas nav viss 
mans darbs, bet tas ir tas, ko skolēni 
redz, ja nav iesaistījušies aizkulisēs. 
Bet, atgriežoties pie jautājuma, 
vasarā, kad mani vēl nenospie-
da pienākumu stress, tad man tas 
likās ļoti smieklīgi, tapa visādi joki 
par to. Bet nu jau joks ir nodrillēts.
— Un kā tev pašam šķiet, vai esi iz-
pildījis uzticēto darbu?
— Tas nav jālemj man, bet es zinu, 
ka esmu darījis visu, ko varēju. Zinu 
savas kļūdas, tās centīšos labot. 
Vai esmu pārspējis iepriekšējo VD 
priekšsēdētāju? Ļoti grūti man to 
teikt, jo, ja pateikšu jā, tas būs ļoti 
iedomīgi.
Fotogrāfs: Es teiktu, ka jā.
Ak, Kristap, you made my day!* Bet 
es pats tiešām nevaru atbildēt uz šo 
jautājumu. Citiem jālemj.

* Tu uzlaboji manu dienu!

PRIEKŠNIEKS RUNĀ
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 Šovasar jau 46. reizi norisinā-
jās vasaras skola — seminārs „Alfa”. 
„Alfa” ir nometne talantīgiem jau-
niešiem, kuri ieguvuši godalgotus 
panākumus valsts mēroga olimpiādēs 
vai zinātnisko darbu konferencēs. 
Šogad no visiem 45 nometnes dalīb-
niekiem 9 bija no mūsu skolas. Lūk, 
daži spilgtākie iespaidi!

 „Alfa” — tas ir lieliskākais 
un labākais vasaras piedzīvojums 
manā mūžā. Noteikti iesaku ikvie-
nam mēģināt tur nokļūt. „Alfa” — tā 
ir sekta!” tā mums teica nometnes 
ilggadējā vadītāja Mudīte Kalniņa. 
Jā, mums katru darba dienu bija 
lekcijas. Nē, nebija garlaicīgi — bija 
aizraujoši (tas, protams, bija vairāk 
atkarīgs no tā, kādi pasniedzēji bija 
atbilstošajai grupai). „Alfā” bija gan 
sporta sacensības, gan pulciņi — teā-
tris, koris, dejas —, gan diskotēkas 
un citi interesanti, saliedējoši 
pasākumi. Šo triju nedēļu laikā

 

iepazinu aizraujošus cilvēkus, ieguvu labus 
draugus. Tāpēc, manuprāt, ikviens, kurš 
labi startē olimpiādēs vai pašlaik gatavo 
kārtīgu zinātniski pētniecisko darbu, lai 
ņem vērā arī piedalīšanos „Alfā” kā vienu 
no balvām. Jo „Alfa” — tas ir kas neatkār-
tojams.

Haralds Baunis, 10.c

 Vārds „alfa” katram var asociēties 
ar kaut ko savu – kāds to saista ar grieķu 
alfabēta pirmo burtu, citam prātā iešaujas 
doma par iepirkšanās centru „Alfa”, bet es 
uzreiz iedomājos par labāko vasaras nomet-
ni. Iespējams, kāds no Jums ir dzirdējis 
kaut ko par šo nometni, bet cik cilvēku, 
tik viedokļu. Arī es šogad tiku uzaicināta 
uz šo nometni un, par spīti saspringtajam 
vasaras grafikam, izbrīvēju desmit die-
nas, lai, pavadot trīs stundas ceļā, dotos uz 
Latvijas dienvidu nostūri — Zasu. Uzreiz 
bija skaidrs – šī ir vieta, kur dzīvo draudzī-
ba, pozitīvas emocijas, piedzīvojumi, kur 
var sastap brīnišķīgus, gudrus, atjautīgus 
un zinošus cilvēkus un atrast domubiedrus. 
Varētu likties, ka tā ir kaut kāda „gudrīšu” 
nometne (gan jau Jums ienāk prātā kāds 
cits visiem zināms vārds, kas bieži tiek 
izmantots, lai raksturotu gudrus cilvēkus), 
bet, esot tur, jutos kā mājās, likās, ka šeit 
esmu saprasta, varu izpausties un būt es 
pati. Lai gan „Alfā” katru dienu bija lekci-
jas, kas bija saistītas gan ar katras sekcijas 
tēmu (visi „Alfā” esošie cilvēki bija sadalīti 
pa sekcijām pēc principa — ar kura mācību 
priekšmeta palīdzību viņi izcīnījuši iespēju 
tikt uz šo nometni, tajā sekcijā viņi bija),

Vasaras
košākais

piedzī-
vojums

intervē Santa Bērziņa

 IESAISTIES
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gan citām jomām, notikumiem un 
aktualitātēm. Piemēram, vienu no lekci-
jām lasīja Latvijas Bankas prezidents Ilmārs 
Rimšēvičs, bijušais „alfietis”, kurš, manuprāt, 
ir ievērojama personība, un iespēja redzēt 
un dzirdēt viņa sagatavoto stāstījumu un 
viedokli par dažādām tēmām ne katram ir 
dota. Protams, bija arī dažādi tematiskie 
pasākumi – vakari ar dažādām aktivitātēm, 
talantu šovs un radošais vakars, pēc kuriem 
nereti sekoja arī dejas, kurās visas meitenes 
tika izdancinātas, un pat kautrīgie puiši, 
kuri parasti neapmeklē šāda veida pasāku-
mus, izmēģināja savas spējas dejas mākslā. 
Vasara jau sen aiz kalniem, rudens gan ga-
rastāvoklī, gan garderobē ienesis savas pār-
maiņas, arī „Alfa” 2013 ir noslēgusies, bet 
to pavada atmiņu un patīkamu emociju vil-
nis, jo zinu, ka tie cilvēki, kurus satiku, ar 
kuriem iepazinos, ir man līdzīgi domājoši, 
atraktīvi un tiecas pretī saviem mērķiem. 
Dabas pieskāriens, svaigais gaiss, iegūtās 
zināšanas un prasmes, kā arī brīnišķīgie al-

IESAISTIES

fieši padarīja šo par vienu no vis-
labākajām, interesantākajām, liet-
derīgāk pavadītajām, aizraujošāka-
jām un izglītojošākajām vasarām. 
Paldies Tev, mana „Alfa”!

Pārsla Esmeralda Sietiņa, 12.a

 Kad pirmo reizi uzzināju 
par „Alfu”, biju diezgan skeptiski 
noskaņota. Kurš gan vēlas vasarā 
mācīties? Tomēr, tā kā dzīvē ir 
jāizmanto visas piedāvātās iespē-
jas, nolēmu aizbraukt. Galu galā 
Alfā pavadītais laiks kļuva par 
vasaras labāko daļu. Interesanti 
pasākumi, noderīgas zināšanas, bet 
galvenais — brīnišķīgi nometnes 
biedri. Noteikti iesaku visiem, kam 
dota tāda iespēja, aizbraukt uz 
„Alfu”, jo jūs to nenožēlosiet!

Annija Katkeviča, 11.e
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— Ar ko tu pašlaik nodarbojies?
— Šobrīd strādāju LU Atomfizikas 
un spektoskopijas institūtā. Ie-
priekš es tur strādāju trīs gadus, bet 
tad aizbraucu ERASMUS apmaiņas 
programmā, tādēļ pārtraucu dar-
ba attiecības. Kad atgriezos, mani 
atkal pieņēma darbā uz divarpus 
mēnešiem, jo novembra beigās 
noslēgsies viens projekts, kad arī 
visus atlaidīs, ieskaitot mani.
— Kur biji ar ERASMUS un ko iz-
vēlējies?
— Zviedrijā, Linšēpingā. Program-
ma piedāvā iespēju izvēlēties kursus 
līdzīgus Latvijā iesāktajām studi-
jām. RTU es studēju Intelektuālas 
Robotizētas sistēmas, līdz ar to es 
tur izvēlējos mācīties priekšmetus, 
kas saistīti ar elektroniku, program-
mēšanu, IT, signālapstrādi.
— Vai tas, ka mācījies RV1.Ģ, ir 
atstājis kādu iespaidu uz tavu 
dzīvi?
— Noteikti. Šī taču ir labākā skola 
valstī. Mainot skolu, bija jūtamas 

ABSOLVENTS

Robotu 
pavēlnieks

 Jānis 
Zaharans

intervē Santa Bērziņa

pārmaiņas, jo,  salīdzinot ar mazākām rajo-
na skolām, šeit mācās cilvēki ar citu attiek-
smi. Te ir citāda atmosfēra. Te ir cilvēki, kuri 
grib mācīties.
— Tu un tavs brālis Ēriks izveidojāt 
Robotikas pulciņu. Kā radās ideja?
— 10. klases otrajā semestrī sākām nodar-
boties ar elektroniku un programmēša-
nu. Tā pusotra gada laikā bijām ieguvuši 
tik pietiekamas zināšanas un prasmes, ka 
izdomājām mēģināt par to ieinteresēt citus 
un mācīt to, ko paši bijām iemācījušies, jo 
skolā robotiku nemāca, bet pašam to visu 
apgūt ir sarežģīti, un tas prasa diezgan daudz 
laika. Un tā arī 12. klasē tapa robotikas pul-
ciņš. 
— Kad aizbrauci, kam nolēmi uzticēt pul-
ciņa vadību?
— Pulciņš tika atstāts labāko robotikas pul-
ciņa audzēkņu rokās — Zigmāra un Mikus. 
Viņi bija aktīvi, nāca vairākus gadus, paši arī 
kaut ko būvēja un turpināja ar elektroniku 
darboties. Bija gan arī daudzi citi, kuri pul-
ciņa laikā aktīvi darbojās, bet diemžēl pēc 
tam vairs neiesaistījās.
— Vai tev ir kādi starptautiski sasniegumi 
elektronikas jomā?
— Ar RTU robotikas komandu esam pie-
dalījušies konkursos Eiropā, Amerikā, bet 
tas vairāk ir komandas nopelns.  Tieši elek-
tronikas jomā es un mans brālis taisījām savu 
ZPD un 12.klasē tikām uz  European Union 
Young Scientist Contest, kur mēs ieguvām 
godalgoto trešo vietu. Darbs bija saistīts ar to, 
ko es pašlaik daru darbā — taisu medicīni-
skas monitoringa un diagnostikas iekārtas, 
kas balstītas uz optiskām metodēm. Toreiz 
bija tā, ka Aijai Lūsei, manai tā laika klases
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audzinātājai, no LU Atomfizikas un 
spektoskopijas institūta doktorants 
atsūtīja dažus ieteikumus ZPD 
tēmām, ko piedāvāt skolēniem. 
Nodomājām, ka tas ir interesan-
ti, un aizgājām pie viņiem parunāt, 
uzzināt, ko viņi tur dara. Tas mūs 
ļoti ieinteresēja. Viņi paši jau bija 
sākuši taisīt šāda veida ierīces, un 
tad mums sākās tāda maza sacensī-
ba, kurš uztaisīs mazāku iekārtiņu, 
kurš interesantāku. Tā arī viss aizgāja.
— Kādēļ atbrauci atpakaļ uz Latvi-
ju? Tavs brālis taču palika ārzemēs.
— Viņam bija iespējas palikt. Man 
īsti vairs nē. Tajā laikā es gluži iespē-
jas nemeklēju, bet, rakstot, maģis-
tra darbu, viņam jau bija garantēts 
darbs. Stipendija beidzās, laiks, kas 
jāpavada tur, arī. Nebiju pabeidzis 
savu maģistra darbu, tādēļ man 
nebija izdevīgi tur palikt rakstīt dar-
bu, ja es to varētu darīt arī šeit, tādēļ 
es atbraucu atpakaļ. Tur es nebūtu 
apvienojis maģistra darba rakstīša-
nu un darbu. Šobrīd es par darbu 
nesūdzos. Domāju, ka būs labi arī 
tad, kad vairs nestrādāšu institūtā, 
jo man jau daudz kas ir ieplānots, tai 
skaitā, vairāki projekti.
— Kādi tieši projekti?
— Visbiežāk pie manis atnāk cilvēks 
ar ideju, un es domāju, kā to realizēt. 
Bet vispār jau man ar Ēriku ir firma,  
kur notiek visi darījumi — „Raksts 
Design”.
— Kā tu pavadīji Valsts svētkus?
— Pavakariņoju ar ģimeni un no-

skatījos uguņošanu. Man īsti nesanāca tā 
kārtīgi nosvinēt, jo tajā nedēļas nogalē 
ar RTU komandu devāmies uz robotikas 
sacensībām Igaunijā. Es apskatīju dažus 
„Staro Rīga” objektus, kaut gan vēlējos ap-
skatīt vairāk, piemēram, ļoti nožēloju, ka 
nesanāca redzēt Aerodium.
 — Kas tās bija par sacensībām Igaunijā?
— Tās bija Robotex sacensī-
bas, kuru ietvaros notika arī Baltijas 
Robotu Sumo sacensības. Mūsu
komanda piedalījās megasumo, mini-
sumo un līnijsekotāju robotu klasēs, 
es startēju megasumo klasē tieši ar 3kg 
sumo robotu. Manā kategorijā pie-
dalījās 3 roboti. Es ieguvu otro vietu, 
bet otrs latvietis no manas komandas iegu-
va pirmo. Sacensības bija diezgan intere-
santas, jo tur bija daudz un dažādas disci-
plīnas (vairāk nekā Latvijā). Interesanti ir 
tas, ka tur ir daudz skolēnu, kuri no LEGO 
taisīja pilnvērtīgus robotus.
— Kādi ir tavi nākotnes plāni?
— Neko daudz savā dzīvē uz priekšu ne-
plānoju. Šobrīd grūti pateikt. Domā-
ju strādāt ar visiem tiem maza-
jiem projektiņiem un attīstīt savas 
idejas beidzot, jo lielākā daļa darba, ko
esmu darījis, ir kāda cita, nevis saviem 
projektiem.
— Vai ir kaut kas, ko tu gribētu novēlēt 
RV1.Ģ skolēniem?
— Izvēlēties mērķi, jo, ja nav mērķa, tad ne-
var zināt, kur jāiet. Un tad uz to neatlaidīgi 
doties. Nepadoties. Mani sasniegumi uz 
to arī vairāk vai mazāk balstās — mērķa 
nospraušanu un neatlaidīgu darbu, lai to 
sasniegtu.

ABSOLVENTS
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Gaismas festivāls „Staro Rīga”
 Kā jau katru gadu, arī šogad 
visiem bija iespēja no 15. līdz 
18. novembrim Rīgas ielās ap-
skatīt dažādus krāšņus gaismas ob- 
jektus. Šī gada festivāla devīze —  
„ieslēdz prieku!”
 Viens no iespaidīgākajiem 
objektiem noteikti bija Aerodium 
priekšnesums Strēlnieku laukumā. 
Arī Sv. Pētera   baznīcā izveidotā 
gaismas instalācija bija  ļoti krāš-
ņa, tā apvienojumā ar mūziku lika 
justies kā citā pasaulē. Īpaši aizkusti-
nāja uz Ministru kabineta ēkas 
projicētie video stāsti par brīvī-
bu. Visiem bija iespēja arī 
vienoties kopīgā dziesmā pie 
Dekoratīvās mākslas un dizaina 
muzeja, dziedot karaoki, kā arī 
apskatīt vēl daudz citu starojošu 
objektu. Tiem, kas šo pasāku-
mu palaida garām, būs vēl vie-
na iespēja apskatīt starojošo Rīgu 
jau 17.-19. janvārī Eiropas kul-
tūras galvaspilsētas atklāšanas iet-
varos.

NOTIKUMI

Latvijas
svētkos

stāsta Anete Abricka 
un Elza Helēna Sniķersproģe

Dejas izrāde „No zobena saule lēca”
 Šī izrāde bija vēl viens interesants 
pasākums Latvijas svētku laikā, kas pulcēja 
vairāk nekā tūkstoš dalībnieku — dejotāju, 
dziedātāju un muzikantu. Tā notika Ķīpsalas 
hallē 16. un 17. novembrī. Izrāde stāstīja 
par seno latviešu dzīvi un tās ritumu. Tika 
atainota līksmā cilts dzīve un skarbais likte-
nis, kas to piemeklēja kara laikā. Izrāde arī 
iepazīstināja ar senās cilts rituāliem, tradīci-
jām, mīlestību un uzupurēšanos tās dēļ.
 Protams, varēja vērot arī ikgadējo 
Nacionālo bruņoto spēku un Iekšlietu 
ministrijas vienību militāro parādi 
11. Novembra krastmalā, kā arī vēlāk vairāk 
nekā 12 000 cilvēku piedalījās  Nacionālās 
apvienības „Visu Latvijai!” — TB/LNNK 
rīkotajā lāpu gājienā, kas izveidoja iespaidīgu 
gaismas ceļu. Vēl visas dienas laikā vairākās 
baznīcās, kultūras namos, Lielajā ģildē, 
Kongresu namā un citās iestādēs varēja ap-
meklēt brīnišķīgus bezmaksas koncertus. 
Noslēgumā arī bija iedvesmojošā preziden-
ta runa un krāšņais svētku salūts, kas katru 
gadu krastmalā pulcē gan lielus, gan mazus.
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Svinam 18. novembri
18. novembris – Latvijas neatkarības proklamēšanas diena. Latvijas dzimšanas diena. 
Svētki, kas katram latvietim būtu jāatzīmē no visas sirds.  Arī Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā 
tie tika godināti ar īpašu Valsts svētku pasākumu. Kā pirmģimnāzisti savās mā-
jās svin 18. novembri, un kāda ir patriotisma un šo svētku nozīme viņu dzīvēs?

stāsta Elza Berga

 

 
 18. novembri pavadu kopā ar ģime-
ni — kopīgi paēdam svētku pus-
dienas un arī vakaru pavadām kopā. Es 
diemžēl neesmu ļoti patriotisks cilvēks, 
bet uzskatu, ka labām zināšanām par 
Latvijas vēsturi ir jābūt katram valsts 
iedzīvotājam. Tikai zinot par pagātni, 
mēs varam tiekties uz gaišāku nākotni! 

(Rūdolfs, 11.sb)

 18. novembri kaut kā ļoti īpaši ģi-
menē nesvinam. Agrāk, kad biju mazā-
ka, bieži gājām uz krastmalu skatīties 
salūtu. Tie tolaik bija vieni no maniem 
iecienītākajiem svētkiem. Ar laiku šīs 
sajūtas pazuda. Taču šogad ir doma at-
kal aiziet vismaz paskatīties salūtu, aiz-
braukt uz Rīgas centru, apmeklēt kādus 
pasākumus. No savas pieredzes un cil-
vēkiem, ko pazīstu, varu teikt, ka mūs-
dienu jaunieši un vecāka gada gājuma 
cilvēki ir vairāk patriotiski nekā cilvēki, 
kas ir 35-55 gadus veci. Tas varētu būt 
saistīts ar vairākiem apstākļiem — laiks, 
kurā dzimis, darbs, varbūt nogurums 

no visa. Nesaku, ka tā ir ar visiem, taču 
tas ir mans novērojums. Ļoti nozīmīga 
ir arī patriotiska audzināšana skolā un 
ģimenē, jo tās zinības, kas veido cilvēku 
un viņa attieksmi. 

(Anna Marija, 11.d)

 Pateicoties Jelgavai, pilsētai, kurā 
es dzīvoju, man pašam nav jārūpējās par 
svētku sajūtu. Mani patiešām pacilā un 
arī aizrauj gaisotne, kas valda visapkārt. 
Pilsēta ir brīnišķīgi izrotāta, bet šajā laikā 
vislielāko prieku rada jaunieši, kuri ir 
piesprauduši lentītes, kā arī cilvēki, kuri 
ar lepnumu nesā audzinātājai, Valsts 
apbalvojumus. Tas arī liek aizdomāties, 
vai tiešām mēs nēsājam lentītes pareizo 
iemeslu dēļ? Daudzi to dara tikai tāpēc, 
ka tā tas ir jādara un visi to dara, bet 
iemesls, kāpēc lentīte valsts svētku laikā 
rotā manu apģērbu, ir patiesā cieņa 
pret valsti un cilvēkiem, kuri ir darī-
juši visu, lai mēs varētu dzīvot tieši šādā 
Latvijā.
 Es katram novēlētu atrast savu 
īpašu iemeslu, kāpēc Latvija ir svarīga, 
un to atcerēties ik dienu. 

(Artūrs, 12.b)
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 18. novembris agrāk vienmēr bija 
tas laiks, kad radinieki no attālākām 
pilsētām brauca pie mums ciemos un 
mēs kopā gājām skatīties salūtu un vēlāk 
ieturējām vakariņas. Tagad gan ir citādi. 
Patriotisms nav zudis, bet salūts šķiet 
katru gadu vienāds, tāpēc neskrienu 
pēc salšanas 11. Novembra krastmalā 
un spiešanās bezmaksas sabiedriskajā 
transportā.  

(Kristaps, 12.b)

 Tas neapšaubāmi ir ļoti jauki, 
ka mums ir tā valstiskā pašapziņa un 
mēs spējam iziet sabiedrībā ar valsts 
karoga lentītēm. Mēs nekautrēja-
mies — mēs esam lepni par savu zemi. 
Katru gadu eju Studentu Korporācijas 
gājienā uz Brāļu kapiem. Šogad no-
teikti programmā ir arī Lāpu gājiens 
un parāde. Un logā izlieku svecītes — 
Pļavniekos var redzēt, ka to dara aiz-
vien vairāk cilvēku, — tas ir ļoti patīka-
mi. Un, protams, tiek ieturētas arī svēt-
ku pusdienas. 

(Skolotāja Inese Mežsarga)

 Mans vectēvs iedibinājis tradīci-
ju savā dzīvesvietā (turpat, kur es tagad 
dzīvoju) — 18. novembrī katra māja 
izliek gar savu sētu svecītes. Un tā vi-
sas ielas garumā. Esam arī vienīgā iela 
Mežaparkā, kura tā dara. Ļoti skaists 
skats, daudzi vakarā vienkārši tāpat 
maršrutā iekļauj mūsu ielu, lai paskatī-
tos. Valsts svētkus ir nozīmīgi atzīmēt, 
jo tas rada, pastiprina un atgādina 
par dzimtenes mīlestību. Kas svētkus

nesvin, nav patriotiski, tie Latvijai netic. 
Netic, ka te ir labi un varētu būt vēl 
labāk, ja vien katrs ieguldītu mazliet 
rūpju, un dotu mazliet no sevis (kaut 
vai radot labu iespaidu tūristam, laipni 
parādīdams ceļu). 

(Elza, 11.sb)
 
 Šogad ar draugiem nolēmām iz-
just šo svētku sajūtu kopā, piedaloties 
lāpu gājienā un pēc tam izstaigājot Rīgu 
„Staro Rīga” ietvaros. Noklausījāmies 
arī prezidenta uzrunu. Centos pavadīt 
šo pirmdienu patriotiski. Runājot par  
lentītēm, manuprāt, daudzi jaunieši 
tās nēsā tikai kā aksesuāru. Protams, 
skaisti, bet mīlestību pret Latviju var 
izrādīt arī citos veidos. Nerunāšu par 
visiem jauniešiem, bet manā draugu 
lokā šie svētki un patriotisma gars ir 
augstu novērtēts. Svētkos novēlu visiem 
izaugt tik pat lieliem, vareniem un ga-
dos bagātiem kā mūsu pašu Latvija 
šobrīd! 

(Raitis, 11.a)

 18. novembris ir īpaša die-
na Latvijas tautai, un to atzīmē latvieši 
visā pasaulē, tai skaitā arī es un mana 
ģimene. Laikam veids, kā atzīmēju, ir 
mazliet citāds, kā to parasti dara cil-
vēki, jo man ne tik ļoti patīk cilvēku 
masas, kuras parasti ir Vecrīgā svētku 
laikā. Tāpēc priekšroku dodu vairāk 
iekšējai svētku noskaņai. Piemēram, 
man ļoti patika skolas koncerts, kurā 
uzstājos kā kora dalībnieks, kā arī 
koncerta noformējums, kuru mēs ar

SKOLA RUNĀ
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draugu palīdzējām veidot (gaismojām).  
Es uzskatu, ka labs noformējums ir kā 
45% no pasākuma noskaņas, un, ja var 
iegūt šo noskaņu, tad es jūtos apmier-
ināts un gandarīts. Šāda veida koncerts, 
es domāju, ļoti iepriecina un sniedz cil-
vēkiem šo patīkamo svētku noskaņu. 
 

 Ar ģimeni arī atzīmējam svētkus 
neierastā veidā. Mēs neesam tie cilvē-
ki, kuri sals un stāvēs Krastmalā. Mēs 
Rīgas sirdi, Vecrīgu, izstaigājam dienu, 
divas iepriekš, kad bija „Staro Rīga”, 
lai apskatītos, cik skaisti ir izgaismota 
Rīga. Mājās, protams, iededzam svecīti, 
un mamma bija sarūpējusi svētku va-
kariņas. Atšķirībā no parastām dienām 
pavakariņojām visi kopā, sēžot pie 

galda. Fonā skanēja 18. novembra kon-
certs, vēlāk, protams, skatījāmies svēt-
ku salūtu, kā arī rokoperas „Lāčplēsis” 
iestudējumu. Patriotisms ir nosacīti 
laba lieta, ja to nepārspīlē vai neuzspiež. 
Lentīte svētku laikā piemiņas labad ir 
pilnīgi pietiekama cieņas izrādīšana. 
Tagad populāras paliek Lielvārdes jostas 
lentītes ap roku, man pašam arī tāda ir. 
Un vēl viena lieta, ja tu esi tāds patriots, 
tad arī esi pēc svētkiem tāds un pievērs 
uzmanību valstij.
 Novēlu Latvijai vēl augt un at-
tīstīties, un lai pret to izturētos ar cieņu 
ne tikai svētku dienās! 

(Elvijs, 12.f)

 Mūsu skolai jau daudzu gadu 
garumā ir izveidojusies veiksmī-
ga sadarbība ar Latvijas Kara 
muzeju. Ikvienam, kurš „gājis karā” 
Tīreļpurvāar īstenu strēlnieku Mārtiņu 
Mitenbergu (LKM Izglītības un in-
formācijas nodaļas vadītāju), tās ir 
neaizmirstamas atmiņas uz mūžu.
 Novembris latviešiem ir gan 
piemiņas, gan svētku mēnesis. Un 
tieši šajā laikā arī Kara muzeja durvis 
skolēni ar vēstures skolotājiem un 
klašu audzinātājiem ver biežāk, lai 
atsvaidzinātu atmiņā mūsu tautas vēs-
tures notikumus par Brīvības cīņām, 
kas ir viens no vissarežģītākajiem pos-
miem Latvijas vēsturē.
 Pagājušajā gadā ar audzināmo klasi 
piedalījāmies sarkanbaltsarkano lentīšu 
locīšanā.Toreiz muzejā kāda žurnāliste 
jauniešiem jautāja: „Vai būt patriotam
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mūsdienās ir stilīgi?” Atbilde bija 
daudzbalsīgs: „Jā!” 
 Šogad ar klasi devāmies no-
likt svecītes 11. Novembra krastmalā, 
tad uz Kara muzeju, kur Brīvības 
cīņu karavīru atmiņas klusā un intīmā 
gaisotnē vēlā vakarā lasīja Nacionālā 
teātra aktieri Inga Misāne un Ivars 
Kļavinskis. Tāpat interesanti bija vērot 
ļoti skaisto fotoizstādi, kur redzami 
Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri ar ģi-
menēm.
 Domāju, ka lielākā daļa mūsu 
skolas skolēnu un skolotāju bieži 
„iegriežas” portālā draugiem.lv. Jau 
otro gadu sadarbībā ar Latvijas Kara 
muzeju un Aizsardzības ministriju šajā 
portālā tiek piedāvāts interesants pro-
jekts „Ar Latviju sirdī”, kura idejas au-
tors arī ir Mārtiņš Mitenbergs. Šī gada 
projekta simbols ir karavīra ģimene un 
balta roze.
 Tieši pēdējos gados arvien vairāk
redzami cilvēki ar sarkanbaltsarkanu 
lentīti vai nozīmīti pie sirds šajā svēt-
ku laikā. Varbūt tas arī ir stilīgi, tomēr 
man liekas, ka šī mazā lentīte liek 
mums iztaisnot muguras, iet staltāk, 
piemirst ikdienas valdības negācijas un 
būt lepniem par savu zemi, kuru mums 
izcīnījuši senči pirms 95 gadiem.
 „Mums vajag sev vēlēties tikai 
Latviju, neko mazāku par Latviju!” Tā 
reiz rakstīja Kārlis Skalbe. Un nevar 
viņam nepiekrist. 

(Skolotāja Ilze Špūle)

 Jau trešo mēnesi mūsu 
skolā redzamas vairākas jaunas 
sejas. Ar angļu valodas skolotāju 
iepazināmies iepriekšējā avīzes 
numurā, bet viņa nav vienīgā. 
Pamatskolnieki jauno mūzikas 
skolotāji jau ir paspējuši iepazīt, 
tomēr daudzi skolēni tā arī nav 
sapratuši, kas ir šī jaunā, vienmēr 
mūzikas pavadītā persona. Tad 
iepazīstamies!

SKOLA RUNĀ

Intervija ar 
Initu 
Gerševicu
intervē Annija Katkeviča
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— Pirmie trīs skolas mēneši ir pagājuši. 
Kā jūtaties jaunajā skolā? Vai skolēni nav 
likuši vilties?
— It nemaz nav likuši vilties. Man ļoti patīk 
šeit, un skolēni ir vienkārši brīnišķīgi!
— Vai priekšstats par skolu ir mainījies, 
kopš sākāt te strādāt?
— Man bija priekšstats, ka šeit mācās labi 
matemātiķi, bet izrādās, ka ir arī kaislīgi 
dziedātāji un ļoti radoši mūziķi.
— Vai jau ir gadījies kāds amizants noti-
kums skolā? 
— Jā, ikreiz, kad otrdienās sāku stundu — 
pieeja datoriem nobloķēta.
— Cik ilgi jau darbojaties mūzikas jomā?
— 20 gadus.
— Kā nolēmāt kļūt par skolotāju?
— Hm, jau agrā bērnībā patika citus 
„izkomandēt”, patika spēlēt klavieres, 
rīkot koncertus un svētkus. Tāpēc iz-
vēlējos skolotājas profesiju, jo patīk 
bērni, dziedāšana un muzicēšana. 
— Vai protat spēlēt vēl kādu mūzi-
kas instrumentu, izņemot klavieres?
— Bieži nākas spēlēt akordeonu, mazāk 
ērģeles. Protu arī tamburīnu, metalafonu 
un trijstūri.
— Kad pati mācījāties skolā, bijāt kārtīgā, 
uzcītīgā skolniece?
— Jā.
— Mūzika ir Jūsu darbs un hobijs reizē, 
vai ne? Bet vai Jums ir vēl kāda ārpus dar-
ba aizraušanās?
— Man darbs ir mans vaļasprieks — tā 
vienmēr saku, jo patiešām mūzika, dziesma

un koncerti ir mana dzīve. Ārpus darba 
patīk apmeklēt baseinu, lasīt, ceļot, slēpot 
un būt kopā ar ģimeni.
— Vai Jūs bieži apmeklējat kultūras pasā-
kumus?
— Bieži nē, bet iespēju robežās apmeklē-
ju. Labprāt atrodos prom no cilvēkiem, jo 
darbs ir saistīts
ar tik daudz cilvēkiem, ka vienkārši gribas 
atpūsties no visa.
— Kas ir pēdējais šāda veida pasākums, 
ko esat apmeklējusi?
— Pamatskolā „Rīdze” (manā otrā darba 
vietā) bija ļoti skaists pasākums par godu 
Latvijai, kur klases audzinātāji ar skolēniem 
dziedāja latviešu tautasdziesmas par mūsu 
zemi. Arī ar zēnu kori „Rīdze” piedalī-
jāmies koncertā.
— Kā nosvinējāt Latvijas dzimšanas 
dienu?
— 18. novembri pavadīju Rīgas ielās.
— Vai Jums ir kādas īpašas atmiņas par 
11. un 18. novembri? 
— Es mīlu savu zemi, savu tautu, un Latvija 
ir manā sirdī. Kad klausos I. Akurāteres 
dziesmu:

   „Palīdzi Dievs, palīdzi Dievs, 
   Visai latviešu tautai,
   Saved to mājās pie Daugavas krastiem,              
   Saved to mājās!”, 

tad sirds sažņaudzas, ka tik daudzi latvieši 
dodas prom uz citām zemēm. Vēlētos, kaut 
mēs visi varētu atkal būt kopā savā zemē.

SARUNA PIE TĒJAS TASES

Intervija ar 
Initu 
Gerševicu
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 Ziema šogad iejutusies viltī-
ga kūmiņa lomā, iemidzinot mūsu 
modrību ar samērā siltu rudens no-
gali un pirmā sniega novēlošanos. Lai 
laikus pamanītu ziemas tuvošanos un 
pirmajā sniegā nedrebinātos kā apšu 
lapa, nepieciešams īpaši ass prāts, 
redzīgas acis un dzirdīgas ausis. Šeit 
palīdzēt spēs tuvākie kultūras no-
tikumi, „uzasinot” visas maņas, lai 
nekas nepaliktu nepamanīts.
 Redzes asumu saglabāt pa-
līdzēs teātris un kino. Dailes teātrī 
nupat pirmizrādi piedzīvojusi iz-
rāde austrumnieciskās noskaņās 
„M. Butterfly”, kuras režisore ir 
Laura Groza-Ķibere. Stāsts balstīts 
uz patiesiem notikumiem, un vēs-
ta par nebeidzamo konfliktu starp 
pretstatiem — sievieti un vīrieti, 
Rietumiem un Austrumiem, ste-
reotipiem un  realitāti. Galvena-
jās lomās ir aktieri Juris Žagars un 
Andris Grūbe, un izrādi papildina vēl 
kāds neparasts elements — tajā pie-
dalās kontrtenors Sergejs Jēgers. Tu-
vākās izrādes 7. un 8. decembrī. 

Savukārt kino mīļotājiem vairāk patiks 
kino Splendid Palace decembra piedāvā-
jums. Gaidot Eiropas kinoakadēmijas bal-
vu pasniegšanas ceremoniju, kas 7. decembrī 
notiks Berlīnē, sākot no 22. novembra Rīgas 
elegantākajā kinoteātrī ir iespējams noskatīties 
8 no kopumā 10 nominētajām filmām, 
salīdzinot savu vērtējumu ar žūrijas piešķir-
tajām nominācijām. Sīkāka informācija par 
filmu seansiem meklējama Splendid Palace 
mājaslapā www.splendidpalace.lv.
 Baudījumu ausīm šomēnes spēs sniegt 
13. novembrī atvērtais mūzikas nams „Daile”, 
ko turpmāk par savu mājvietu sauks muz-
ikālais teātris „ARS NOVA”. Ēkā, kur agrāk at-
radās kinoteātris „Daile”, jau notikuši pirmie 
pasākumi un noteikti sekos vēl daudz intere-
santu kultūras notikumu. Sekojiet jaunumiem 
un turpmākajām aktivitātēm interneta mā-
jaslapā www.dailesnams.lv.
 Tausti, pieskaroties jaunizdoto grā-
matu lappusēm, attīstīt palīdzēs literatūra. 
Šomēnes, nodrošinot arī tīksmi acīm, vēlos 
izcelt Ulda Tīrona un Andreja Granta kop-
darbu „Šamaņu pusē”, kas vienlaikus ir al-
bums ar fotoattēliem no Tuvas šogad un 
pirms divdesmit gadiem, kā arī saistoša 
lasāmviela par šamanismu un Tuvas šamaņu 
rituāliem un neparasto dzīvi.    
 Esmu devusi jums mazus piemērus 
maņu uzlabošanai, lai, tuvojoties gada un 
pirmā mācību semestra nogalei, nekas ne-
paliktu nepamanīts. Ziema vairs nespēs 
piezagties nepamanīta. Uz tikšanos nākamreiz! 

KULTŪRA

 Ziemu 
sagaidot

stāsta Eva Emīlija Česle
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Vai Tu gaidi pirmo sniegu, 
ziemu un Ziemassvētkus?
Elza: Jā, es gaidu pirmo sniegu! Tad būs īstais laiks 
klausīties „Elēģiju” un būs tāds labs fīlings.
Matīss: Es arī gaidu sniegu. Tagad laiks ir ļoti apmācies 
un pelēks, pietrūkst baltā pigmenta.
Elza: Bet es gaidu nevis to slapjo sniegu, bet stingro 
un vēso!
Matīss (piekrītoši māj): Labākais ziemā ir tie vakari, 
kurus tu pavadi, sēžot siltā telpā.
Elza: Telpā ar laptopu un seriāliem, un tēju...
Matīss: Vai arī pavisam viens! Smejas
Elza: Tomēr ar draugiem noteikti ir foršāk! 
Matīss: Labākais ir tad, kad tu sēdi istabā un ārā snieg 
sniegs.
Elza: Un tu skaties ārā un klausies „All By Myself”, un 
tad notek kāda asara. Vai arī tu vienkārši paņem klēpī 
kaķi!
Matīss: Vēl foršāk ir tad, kad tev blakus ir tavs mīļais 
cilvēks!
Elza: Es palieku pie kaķu varianta.

Iemūžināja Alise Tupule, pajautāja Diāna Mikāne

Raivis: Pie mums jau vakar bija uzsnidzis sniegs, bet, 
jā, es drusciņ gaidu. Nedaudz. Visvairāk ziemā gaidu 
dāvanas! 
Elvijs: Es jau paspēju paslēpot! Smejas Šobrīd man 
iesnas. Arī aukstumu negribu. Vienīgais, ko no zie-
mas gaidu, ir ledus! 

Matīss, 11.d

Elza, 11.d

Raivis un Elvijs, 12.f
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 Es ļoti gaidu pirmo sniegu. Tas ir tieši tas, 
kas trūkst, lai varētu sākt pilnībā izbaudīt ziemu. 
Manuprāt, ziema ir gada visapbrīnojamākais 
laiks, it īpaši decembris. Ne visiem ir dota 
iespēja izbaudīt īstu ziemu, tāpēc mums, 
Latvijas iedzīvotājiem, ir ļoti paveicies. Mums 
ir dota iespēja izbaudīt īstu sniegu un dažādas 
ziemas aktivitātes. Man pat ļoti patīk, cik 
ārā ir auksts un stindzinošs, bet iekšā silts un 
mājīgs. Tas viss cieši sasaistās ar Ziemassvētku 
gaidīšanas maģiju. Vārdos grūti aprakstīt, cik 
šis laiks ir pasakains. Sākot ar vizuļojošo sniegu 
un mandarīniem, un beidzot ar Ziemassvētku 
dziesmām un cilvēku pacilāto noskaņojumu. Lai 
vieglāk sagaidīt Ziemassvētkus, neaizmirsīsim 
par adventes kalendāru, kur mūs sagaida 
prieciņš katrai dienai. 

 Jā, ļoti! Gaidu mīkstu un jauku sniegu, 
gribu iepikot kādu un nošļūkt pa Pļavnieku 
meža kalniņu! Pirms tam tik ļoti negaidīju, 
bet tad pēkšņi visi man uzbruka par to, ka tas 
tomēr ir Ziemassvētku laiks un ziema tuvojās, 
sniegam jāsnieg! Man draugi šogad apsolīja 
iemācīt slēpot, līdz šim esmu braukusi ar 
sniega  dēli, bet ļoti gribas pamēģināt arī slēpot, 
nevaru vien sagaidīt. Es jau tagad esmu laicīgi 
sākusi gatavot Ziemassvētku dāvanas, man tas 
šķiet ļoti nozīmīgi. Šogad ir arī radusies ideja 
izveidot ko līdzīgu Adventes kalendāram, tikai 
nedaudz citādāk. Es cenšos radīt sev radošu 
atmosfēru un visu laiku darbināt savas radošās 
„maņas”, visu laiku vēlos darīt kaut ko radošu, 
rodas idejas dažādām dāvanām, apsveikumiem. 
Man tagad viennozīmīgi ir radošuma laiks! 

ĀĶĪGAIS JAUTĀJUMS

Elza, 11.e

Elīna, 11.d
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VIENREIZĒJA
IESPĒJA! 
Vēlies doties uz balli par brīvu? Iesūti oriģinā-
lu ideju jaunai avīzes rubrikai, un varbūt tieši Tu 
iegūsi savā īpašumā ielūgumu divām personām 
uz Ziemassvētku balli, kā arī uz ludziņu. Gaidīsim 
Jūsu vēstulītes līdz 15.12.13. pulksten 23.59  uz 
rglavize@inbox.lv!

Tu arī vari piedalīties 
mūsu skolas avīzes 
„Rīgas Ģimnāzijas Laiki” 
veidošanā. Rakstot uz 
e-pastu rglavize@inbox.lv, 
dalies ar savām spilgtajām 
idejām, kā arī neaizmirsti 
iesaistīt savus tuvos drau-
gus un radiniekus!



26

© Rīgas Ģimnāzijas Laiki
Decembris 2013


