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„Rīgas Ģimnāzijas Laiku” pirmais numurs iznāca jau 1995. gadā. Avīzes
dibinātāji ir pašreizējais skolas direktors Māris Brasla un Ēriks Samulis.
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Šobrīd es strādāju vairākās vietās – uzņēmumā, kas nodarbojas ar restorānu
un bāru konsultācijām un apmāca darbiniekus, kā arī restorānā „Pērle”
Baltezerā...
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Nodarbojos ar modes dizainu. Pagaidām, kamēr mācos vidusskolā, strādāju ar
individuālajiem klientiem.
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Oktobra beigās un novembra sākumā norisinājās 7. un 10. klašu iepazīšanās
vakari. 10. klases skolnieks Luiss iesvētības izbaudīja veselas divas reizes – gan
vadot tās „septītajiem”, gan pats tiekot iesvētīts kā vidusskolēns.
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Decembrī apmeklēšanas vērtus pasākumus sev atradīs gan aktīvās atpūtas
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Ziemassvētki – dāvināšanas laiks
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Nekas tā nerada Ziemassvētku noskaņu kā atbilstoša mūzikas izlase, tāpēc
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Horoskopi

Tev vairs nav jāgaida līdz Vecgada vakaram, lai izzīlētu, ko atnesīs jaunais
2016. gads – lasi tālāk un noskaidro to tūlīt!

Laiks

redaktore
Laura Gundega Kristapsone

Neesi lasījis
iepriekšējos
izdevumus?

Decembris ir klāt, un mēs esam dziļi ierakušies nevis sniega kupenās, bet mājasdarbu

šomēnes ir apkopojusi vienkārši īstenojamas
idejas paštaisītām Ziemassvētku dāvaniņām.
Kā jums šķiet, vai nebūtu patīkami Ziemassvētku rītā saņemt pēc kanēļa un krustnagliņām smaržojošu vēstuli?
Pārlasot šī mēneša intervijas ar
Leonardu, kurš strādā par šefpavāru, un
Linardu, kurš nodarbojas ar modes dizainu,

kaudzēs. Ziemassvētkus sauc gan par svētku,
gan dāvanu, gan piedošanas un brīnumu laiku,
tomēr es ierosinu decembri saukt par laiku,
kad beidzot nākas nokārtot semestra laikā
iekrātos mācību parādus. Tas gan neskan tik
skaisti, tomēr ir vairāk nekā atbilstoši. Arī es
varu atzīties, ka jums šo vēstuli rakstot, dzeru
jau trešo kafijas krūzi šodien – secinājumus
izdariet paši.
Kā šai steigā sajust Ziemassvētku
noskaņu? Kā lai paspēj visu? Domrakstus jūsu
vietā mēs protams, neuzrakstīsim, tomēr izveidojām jums lielisku un iedvesmojošu Ziemassvētku dziesmu izlasi, kura, cerams, noderēs,
tuvojoties svētkiem. Pirmssvētku steigā es
jums novēlu atrast laiku arī, piemēram, tik
vecmodīgai un jaukai nodarbei kā Ziemassvētku kartiņu sūtīšana pa pastu. Reičela

es nonācu pie atziņas – ja tu kaut ko patiešām
mīli, tu tam vienmēr atradīsi laiku. Leonards
intervijā atgādina, ka „laiks nav bezgalīgs”,
un izvēle, kā pavadīt savu brīvo laiku, ir katra
paša rokās. Abi puiši mācības veiksmīgi
apvieno ar darbu, kas ir arī viņu sirdslieta un
aizraušanās, un lasīt par viņu panākumiem
un nākotnes plāniem ir patiešām iedvesmojoši. Varbūt jaunais gads ir īstais laiks arī jums
uzsākt ko jaunu un pārvērst savu talantu vai
hobiju par kaut ko nopietnāku?
Mans novēlējums jums svētkos ir vienkāršs – atrast laiku gan sev, gan saviem mīļajiem, un priecīgi nosvinēt. Mums skolas avīzes
redakcijā svinībām ir veseli divi iemesli, jo
„Rīgas Ģimnāzijas Laiki” šogad atzīmē savu
20 gadu jubileju. Daudz laimes un priecīgus
Ziemasssvētkus jums un mums!

Noskenē!
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Toreiz un tagad
Laura Gundega Kristapsone

„Rīgas Ģimnāzijas Laiku” pirmais numurs iznāca jau 1995. gadā. Avīzes
dibinātāji ir pašreizējais skolas direktors Māris Brasla un 1997. gada
absolvents Ēriks Samulis. Par godu „Rīgas Ģimnāzijas Laiku” 20. jubilejai
mēs ieskatījāmies bibliotēkas arhīvos un atgriezāmies 10 gadus senā
pagātnē, lai noskaidrotu, kas agrāk satrauca, aizrāva un nodarbināja
1. ģimnāzijas skolēnus…

Iesvētības
2007. gada decembra „Rīgas Ģimnāzijas
Laikos”, gluži tāpat kā šajā numurā, ir iekļauts
atskats uz iesvētībām. Arī toreiz iesvētības
1. ģimnāzijā norisinājās humānākā, taču ne
mazāk jautrā veidā kā citās skolās. „Garlaicīgi?!
Ja ar interesantu pasākumu mēs saprotam
puvušas olas, miltus, spīdzināšanu un sejā
iemestu pamīkstu tomātu, kā arī neizmazgājamus džinsus un nu jau sarkanīgā tonī iekrāsojušās jaunās, nesen nopirktās botiņas, tad laipni
lūgts, lasītāj, esi”interesants„mājās, to neviens
jau neliedz, bet 1. ģimnāzijā mēs būsim tradicionālāki un parādīsim, ka jautrību un iesvētīšanu ģimnāzistu kārtā var iegūt arī ar vieglākām
spīdzināšanas metodēm.” Pirmģimnāzistiem
vienmēr ir izdevies apvienot izklaidējošo un
izglītojošo – ja šogad mūsu reportieris Luiss
apgalvo, ka iepazīšanās vakara gaitā par evolūciju „uzzinājis vairāk nekā bioloģijas stundās
trīs gadu laikā”, tad pirms 8 gadiem desmitos
varēja atrast „bioloģijas istabā”, „divu pavisam
nopietnu māsiņu klātbūtnē, iedziļinoties cilvēka
iekšējo orgānu uzbūvē”.

“Pirmā plate”
Jauno grupu konkurss „Pirmā plate”
pirmoreiz tika organizēts jau 2004. gadā.
2006. gada maijā RĢL rakstā „Plate nestāj
griezties” informē, ka skolēni „Pirmo plati”
atzinuši par „gada visgaidītāko skolas
ārpusstundu pasākumu, kurš noteikti c vēl
daudzus, daudzus gadus.” Prieks, ka mums
tas ir izdevies un plate joprojām griežas!
Par uzvarētājiem togad tika atzīta grupa
„Medieval Child”, kas spēlēja, pašu vārdiem,
„renesanses roku”: „Medieval Child” spēlē
to, kas ir mūziķos iekšā, nevis „lēto popu”,
ko tik bieži prasa publika, tādējādi cenšoties
apliecināt, ka mūzikā galvenais nav smaids
un pieguļošs topiņš, bet gan izjūtas, kas tiek
ieliktas mūzikā. Grupas „Facebook” lapa gan
pēdējā laikā nav atjaunota, tomēr līdz 2013.
gadam viņi vēl aktīvi koncertējuši. Savukārt
pašas pirmās „Pirmās plates” uzvarētāji –
grupa „Morning after” – pēc uzvaras iekļuvuši
radio SWH top 40 un, uzstājoties Latvijas
Mūzikas akadēmijas Studentu klubā, uzstādījuši apmeklētāju rekordu.
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Viss jaunais ir labi aizmirsts vecais

Eirovīzija

Lai gan daudzi aprakstītie skolas pasākumi ir kļuvuši par tradīcijām, kuru pirmsākumus atceras vien retais, senākajos skolas
avīzes numuros var atrast arī pasākumus,
kuri laika pārbaudi kaut kādu iemeslu dēļ nav
izturējuši. Tomēr kāpēc lai nevarētu smelties
iedvesmu pagātnē un ko līdzīgu skolā noorganizēt vēlreiz?

Šobrīd Valters Frīdenbergs ir sabiedrībā
pazīstams kā dziedātājs un raidījumu vadītājs,
tomēr 2005. gadā viņš vēl bija Rīgas Valsts
1.ģimnāzijas 11.klases skolnieks. Intervijā
RĢL viņš stāsta par iegūto pieredzi, kopā ar
Kārli Būmeistaru pārstāvot Latviju Eirovīzijas
dziesmu konkursā, kurā duets „Valters un
Kaža”, uzstājoties ar Mārtiņa Freimaņa sacerēto dziesmu „The War Is Not Over”, ieguva
godpilno 5.vietu. „Vai! Godīgi sakot, tur bija
tik daudz notikumu un tik daudz sajūtu, ka
to visu es varēšu saprast un apjēgt tikai pēc
kādiem desmit gadiem, kad to bildi prātā sabīdīšu kopā no maziem gabaliņiem un atcerēšos

Valentīndienas diskotēka – „Tev būs
iespēja gan atcerēties nesenos 90.-tos, gan
ieklausīties šodienas labākajā mūzikā! Gan
iztrakoties, gan atpūsties un baudīt deju,
skanot romantiskai mūzikai un, protams, arī
latviešu dziesmas.” – tā skanēja Valentīndienas diskotēkas reklāma skolas avīzē pirms
10 gadiem. Varbūt pienācis laiks sarīkot diskotēku, lai atcerētos 2000. gadu lielākos hitus?
„Prāta spēles” – pirms 9 gadiem galda
spēļu fani satikās, lai draudzīgā gaisotnē
sacenstos un izbaudītu „burziņu Katanas

pašu svarīgāko,” tā toreiz izteicās Valters.
Desmit gadi pagājuši, varbūt laiks vēl vienai
intervijai?
„Man tagad ir pienācis laiks, kad jāsāk
šķirot īstie draugi no tādiem, kuri ar mani
kontaktējas tikai tāpēc, ka es esmu tas, kas
esmu,” Valters saka, runājot par savu augošo
popularitāti un fanu uzmanību. Patiešām,
kurai meitenei gan tolaik nebija Valtera grupas
„Putnu balle” disks? Vismaz man noteikti bija…
Par saviem plāniem pēc skolas beigšanas Valters stāsta: „Varbūt kaut kas saistībā
ar mūziku. Vēl gandrīz divi gadi, lai paspētu
izdomāt. Pagaidām peldu pa straumi.” Prieks,
ka Valteram izdevās veiksmīgi turpināt darboties mūzikas jomā!

ieceļotāju stilā”. Lai gan vārds „burziņš” mūsu
vidū vairs nav populārs, „Katanas ieceļotāji”
joprojām ir. Skolēni, kuri mēdz savas pēcpusdienas pavadīt, spēlējot „Katanu” skolas vestibilā, noteikti būtu sajūsmā par šī pasākuma
atgriešanos.
„Dziesmu duelis” – pasākums, kuru
savulaik apmeklējuši pat ap 100 cilvēku. Dueļa
dalībnieki – komandas „Jautrās mušmires” un
„Rudens raibie”, kuru sastāvā bijuši arī skolotāji – kopā ar skatītājiem spēlēja un dziedāja
„populārās” un „aizmirstās latviešu dziesmas”.
Jādomā, ka pasākuma idejas autori iedvesmojušies no tolaik populārā TV3 šova ar tādu
pašu nosaukumu. Kāpēc gan mums nevarētu
būt savs 1. ģimnāzijas „Izklausies redzēts”?
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Ko studēt?
Ir likumsakarīgi, ka jautājums, ko studēt,
skolēniem vienmēr ir bijis aktuāls.
Novembra numurā mēs rakstījām par
to, kā izvēlēties sev piemērotāko universitāti
ārzemēs, kamēr 2006. gadā raksts „Studijas
ASV – Mission (Im) Possible?!” kliedēja mītu
par to, ka iestāties Amerikas augstskolās ir
neiespējami. Savukārt rakstā ar intriģējošo
nosaukumu „Study hard, party hard vai kāpēc
ir vērts pamēģināt tikt zviedros?” autore kā
argumentus par labu studijām SSE min ne tikai
mācību kvalitāti, auditoriju mīkstos krēslus un
bezvadu internetu, bet arī „neatkārtojamos
zviedru pārtijus”.

diezgan nopietno 20 gadu vecumu, kurā skola
parasti jau ir absolvēta, tomēr mēs plānojam
būt kopā ar jums visos skolas priekos un
bēdās vēl vismaz piecreiz tik ilgu laiku. Daudz
laimes, RĢL!

Stils
2000. gadu modes tendences vislabāk
raksturo leģendārās fizikas skolotājas Vivijas
Slīteres atbilde uz jautājumu „Kādēļ Jūs izvirzāt
īpašas prasības pret skolēnu apģērbu?” kādā
10 gadus vecā intervijā.
„Man nepatīk, ka liela daļa 1. ģimnāzijas
audzēkņu izskatās pēc bomžikiem. Kāpēc,
piemēram, modē ir pliko nabu būšana? Kāpēc
savukārt zēni tā nestaigā? Toties viņiem ir
bikses, kurām dibens beidzas pie ceļgaliem.
(.) Saprotu, ka tas ir tāds stils, bet tas izskatās
vienkārši drausmīgi! Un kas tur skaists, kad
šajā dubļu laikā bikšu gali velkas pa zemi, kļūst
slapji un netīri. Dažas meitenes ar šallēm aptinušās tā, ka acis vien palikušas ārā, bet naba
plika! Man tas izraisa smieklos. Tomēr ļoti
gribētos, lai tas viss izskatās estētiski.”
Pārskatot senākus „Rīgas Ģimnāzijas
Laiku” numurus, nākas secināt, ka skolēni
toreiz nemaz nebija tik atšķirīgi no mums (ja
neņem vērā to, ka viņiem nez kāpēc patika
valkāt džinsus ar platiem galiem, protams).
Šogad „Rīgas Ģimnāzijas Laiki” ir sasnieguši
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Intervijas
Skola, draugi, hobiji, ģimene, miegs... Mums ne vienmēr izdodas to visu
apvienot, un 1. ģimnāzijā par mājasdarbu trūkumu sūdzējies laikam
vēl nav neviens – tieši tāpēc var tikai apbrīnot uzņēmīgos skolēnus,
kas mācības apvieno arī ar darbu. Mēs uzmeklējām divus no viņiem –
Leonardu un Linardu, lai uzzinātu, ar ko viņi īsti nodarbojas un kā viņi to
visu paspēj.

Intervija ar Leonardu Pudņiku
Liene Pekuse

Kur tu šobrīd strādā?
Šobrīd es strādāju vairākās vietās – uzņēmumā, kas nodarbojas ar restorānu un bāru
konsultācijām un apmāca darbiniekus, kā arī
restorānā „Pērle” Baltezerā, kurā kopš vasaras
sākuma strādāju par šefpavāru. Dažreiz kopā ar
kolēģi veidoju un vadu meistarklases, prezentācijas, apmācu restorānu un bāru darbiniekus.
Kā tu šo darbu dabūji?
Viss sākās ar trauku mazgāšanu kafejnīcā
„Mākonis” pirms apmēram diviem gadiem.
Laika gaitā es sāku strādāt kā viesmīlis, palīgs,
tad kļuvu par sous chef (šefpavāra palīgu) un
konditoru. Paralēli piestrādāju arī citos restorānos un banketos, rīkoju draugiem dažādas svinības, kurās arī pasniedzu ēdienus un
dzērienus. Pagājušā gada oktobrī iepazinos
ar cilvēkiem, kuri piedāvāja man labāku darbu
ar iespēju attīstīties un apgūt daudz ko jaunu
(tas ir uzņēmums, kurā joprojām strādāju). Vēl
pēc dažiem mēnešiem sāku strādāt kafejnīcā
„i’Bar” par šefpavāru. Tur bija ļoti maza virtuve
ar vienkāršiem ēdieniem, bet dažādos banketos
man bija iespēja izpausties un iepazīstināt
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cilvēkus ar savām jaunajām idejām un stilu.
Pēc kāda laika gan man šajā darbavietā
kļuva nedaudz garlaicīgi, jo ziemas sezonā
apmeklētība bija maza, un es darbu pametu.
Tad pienāca vasara un sāku strādāt „Pērlē”,
bet jau nākamā gada janvārī tiks atvērts
jauns un neparasts austrumu restorāns,
kura izveidē piedalos arī es. Noteikti nedēļas
nogalēs nāciet ciemos!
Kas ietilpst tavos darba pienākumos?
Manos darba pienākumos ietilpst ļoti
daudz kas. Ideju un recepšu izveidošana un
pilnveidošana, kalkulācija, meistarklašu organizēšana un vadīšana, nedaudz arī palīdzu ar
mārketingu sociālajos tīklos. Vairāk nekā pusgadu katru mēnesi veidoju rakstus žurnālam
„Četras Sezonas”. Protams, citreiz parādās arī
kādi jauni uzdevumi, tāpēc sadaļa „Jāizdara..”
manā telefona aplikācijā „Notes” nekad nav
tukša.
Kas ir interesantākais un apnicīgākais tavā
darbā?
Darbā man viss šķiet interesants. Kopš
pagājušās ziemas, kad mainīju darbavietu, nav
bijis dienas, kad es neiemācītos kaut ko jaunu.
Katru dienu es iegūstu milzīgu daudzumu jau-

INTERVIJA

nas informācijas, vecākie kolēģi mani māca
domāt loģiskāk, izprast un novērtēt dažādas
situācijas, būtībā māca saprast dzīvi. Darbā
nav nekā apnicīga, ir tikai nogurums un stress.
Kā tev izdodas apvienot darbu ar
mācībām?
Ļoti vienkārši – es izmantoju katru minūti no savas dzīves pēc iespējas produktīvāk.
Protams, tas ir ļoti grūti, it īpaši 12. klasē, bet
es smejos, kad cilvēki man saka: „Es neko nevaru paspēt, man nav laika.” Laiks vienmēr ir
un atradīsies, tikai jāprot to pareizi saplānot
un lietderīgi izmantot. Veiciet eksperimentu:
parēķiniet, cik laika jūs katrs pavadāt sociālajos tīklos, lasot dažādus jaunumus, kuriem
lielākoties nav nekādas nozīmes; saskaitiet,
cik laika jūs pavadāt, skatoties skaistas bildes „Pinterest”, un sabiedriskajā transportā,
cik daudz guļat, cik ilgi ēdat, utt. Un tad vienu
nedēļu pamēģiniet visu šo laiku izmantot kādiem konkrētiem uzdevumiem un mērķiem,
kurus vēlaties realizēt! Jūs paši būsiet izbrīnīti,
cik daudz brīva laika jums būs. Es uzskatu,

ka ir jāizvērtē savas prioritātes,lai efektīvi saplānotu laiku. Jāatrod īsākais ceļš, atcerieties –
laiks nav bezgalīgs. Vai tiešām ir vērts to izniekot liekām sarunām un informācijai, kura jūsu
dzīvē neko nemainīs?
Vai arī pēc skolas beigšanas tu gribētu
turpināt strādāt šajā jomā?
Noteikti turpināšu strādāt šajā jomā arī
pēc skolas. Vēl pirms gada es uzskatīju, ka
tas viss ir „forša haltūriņa”, bet pēdējais gads
ir pierādījis pilnīgi pretējo. Restorānu sfēra Latvijā ir vāji attīstīta, tāpēc būs, ko darīt un kur
augt.
Rodas iespaids, ka tu esi laimīgs – gan
savā darbavietā, gan dzīvē kopumā.
Viennozīmīgi esmu! Beidzot esmu iemācījies līdz galam izprast, kas ir laime un novērtēt
to. Visiem cilvēkiem mēdz būt slikts garastāvoklis un neveiksmīga diena, bet paskatieties uz
savu dzīvi no citas puses un ieklausieties tajā,
ko saka apkārtējie!
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Intervija ar Linardu Augustu
Alise Pundure

Pēc 9. klases arī vienu mēnesi apguvu apģērbu
dizainu Londonā, Central Saint Martins, kas ir
pasaules prestižākā modes skola.

Ar ko tu nodarbojies? Cik sen un kā tas
aizsākās?

Kāds ir tavs darba process?

Nodarbojos ar modes dizainu. Pagaidām,
kamēr mācos vidusskolā, strādāju ar individuālajiem klientiem. Strādāt ar individuālajiem klientiem sāku pēc 8. klases, bet ar pašu modes
dizainu nodarbojos jau ļoti sen. Es sapratu, ka to
vēlos darīt jau apmēram 3. klasē, bet pavisam to
izdomāju 5. klasē. Man ļoti patika zīmēt cilvēkus,
un cilvēkiem vajadzēja apģērbu. Mani ļoti saistīja modes industrija, taču sapratu, ka negribu būt
ne stilists, ne fotogrāfs, bet gribu nodarboties ar
modes dizainu un būt cilvēks, kas „stāv aiz tā
visa”, kas rada. Sākumā vienkārši pats zīmēju,
zīmēšanu es apguvu pašmācības ceļā. 7. klasē
uzsāku mācības Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā un
pēc skolas privāti apguvu apģērbu konstruēšanu.
Vasarā pēc 8. klases es sāku mācīties šūšanu,
pabeidzu pirmo kursu un pēc 10. klases pabeidzu
2. kursu, iegūstot profesionālo diplomu šūšanā.

Strādājot ar individuālajiem klientiem, sākumā es ar klientu satiekos, izrunāju dizainu,
noskaidroju, ko tieši viņš vēlas. Protams, uzdodu jautājumus par apģērba detaļām, tad
noņemu mērus un, skatoties uz cilvēku individuāli, zīmēju skici, veidoju dažādus variantus,
kuriem klāt uzreiz piedāvāju arī audumus. Pēc
tam tiek veidota piegrieztne un klients nāk uz
daudzām mērīšanām, līdz viss ir ideāli. Kādreiz
vēl šuvu pats, bet tagad man ir tik daudz pasūtījumu, ka es to nevaru paspēt, tāpēc man ir
vairāki šuvēji. Visas mērīšanas notiek, izmantojot maketaudumu, kas ir parasts kokvilnas vai
linu audums. Pēc tā piekoriģē piegrieztnes, un
beigās visu pabeidz, līdz rezultāts ir perfekts.
Tad es sapakoju un pats izgriežu no auduma
visas detaļas, un atdodu šuvējam, kas vienkārši
to visu „saliek kopā”.
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INTERVIJA

Kas ir interesantākais un apnicīgākais tavā
darbā?
Interesantākais noteikti ir satikt daudz
jaunu cilvēku, kuri nāk pie manis kā klienti.
Interesanti ir arī tas, ka katram klientam ir savas vēlmes attiecībā uz apģērba dizainu, un ir
interesanti novērot, kas kuram patīk, un saskatīt tās līdzības, kas veidojas – uz ko cilvēki
vairāk „panesas”. Apnicīgi bieži vien ir pasūtīt
audumus. Es materiālus Latvijā nepērku, visu
pasūtu no Itālijas vai Anglijas, šo to arī no
Francijas. Problēma ir veikt pārskaitījumus uz
bankām – ir ļoti ilgi jāgaida, kamēr tiek aizsūtīts
un iztulkots pārskaitījums, jo bieži vien teksts
angļu valodā viņiem neder. Tas ir visilgākais
un apnicīgākais process, jo pats audums tiek
atsūtīts 24 – 48 stundu laikā.
Kādi, tavuprāt, līdz šim ir tavi lielākie
sasniegumi šajā jomā?
Kad pēc 9. klases biju Londonā un tur
mēnesi mācījos, es iepazinos ar vienu no
pasaules labākajiem dizaineriem, kas strādā ar
ādu, Edward Griffiths, un es ar viņu kopā šuvu
ādas somu Bredam Pitam, kura tika izmantota
filmā „By the Sea”, kas iznāca šoruden. Protams,
arī prakses. Viena no ievērojamākajām bija
10. klases laikā, otrajā semestrī, pavasarī,
kad es divarpus nedēļas biju praksē Londonā
pie dizainera tieši Londonas modes nedēļas
laikā, piedalījos gatavošanās procesā studijā,
kā arī „backstage”, ģērbjot modeles. No Latvijā
pazīstamiem cilvēkiem mani klienti ir pavārs
Mārtiņš Rītiņš un „Index Cafe” īpašnieks,
uzņēmējs Agris Jākobsons.

Ko tu vēlies sasniegt nākotnē?
Filmā „Wall Street: Money Never Sleeps”
vienam brokerim uzdod jautājumu: „Kāds ir
tavs mērķis?” Un viņš atbild: „Vairāk.” Mans
mērķis noteikti ir tāds pats. Neapstāties un
darīt vairāk un vairāk, bez robežām.
Kas ir vērtīgākais, ko tu esi ieguvis no
savas nodarbošanās?
Noteikti prieks un gandarījums. Man ļoti
patīk redzēt sava dizaina gala rezultātu, kā
cilvēki to valkā, un it īpaši dzirdēt labas atsauksmes. Redzēt prieku klientu acīs, saņemt
komplimentus par to, cik labi apģērbs valkājas,
cik ērts tas ir, un tā tālāk. Nākotnei vērtīgākais
ir iegūtie noderīgie kontakti – gan sabiedrībā,
gan tieši modes industrijā ļoti ievērojami cilvēki. Vēl vērtīgākais ir pieredze kā tāda, iespēja satikt dažādus cilvēkus un iemācīties kontaktēties ar visiem.
Kā tev izdodas apvienot darbu ar
mācībām?
Neizdodas. (smejas)
Kādi ir tavi plāni pēc skolas beigšanas?
Mācīties tālāk. Man šobrīd jau ir pāris
projektu, kas top Londonā, vēlos braukt uz
Londonu un mācīties tālāk tai pašā Central
Saint Martins. Un tad jau tikai uz priekšu!
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A-LE-LE-HIT-A-BONGA
Luiss Martins Rozentāls

Oktobra beigās un novembra sākumā norisinājās 7. un 10. klašu
iepazīšanās vakari. 10. klases skolnieks Luiss iesvētības izbaudīja
veselas divas reizes – gan vadot tās „septītajiem”, gan pats tiekot
iesvētīts kā vidusskolēns. Viņš piekrita dalīties ar mums savos iespaidos
par visu, sākot ar svinīgo zvērestu un beidzot ar noslēpumaino rituālo
deju.

23. oktobris un 5. novembris – datumi,
kuros visi jaunie un ne tik jaunie pirmģimnāzisti
tika iepazīstināti cits ar citu un zvērēja uzticību savai skolai. Abus pasākumus nav iespējams salīdzināt, jo tiem atšķīras ne tikai tēmas
(Disneja multfilmas un Pirmsākums), bet arī
publika, kura katrā pasākumā bija noskaņota
pilnīgi citādi.
Īsi pirms 7. klašu uzvedumiem zālē
valdīja pilnīgs klusums un katra jaunā censoņa
sejā bija manāmas lielāka vai mazāka uztraukuma pēdas. Man tika uzticēts uzdevums
šo uztraukumu kliedēt ar savdabīgu priekšnesumu (jā, man patiesi bija uzvilktas skrituļslidas un rozā mugursoma). Kad zālē
atmosfēra kļuva jautrāka, sākās pamatskolēnu
priekšnesumi. Šos priekšnesumus vērtēja trīs
ar pusi žūrijas locekļi – 2015. gada absolvents un leģenda Vilhelms Karlsons, skolas
baņķieris Toms Henšelis un pūkaina radība
ar divām brīnumdaiļām galvām (Helēna Šania
Volbeta un Elizabete Lasmane).
Pēc priekšnesumiem jaunos pirmģimnāzistus sagaidīja dažādi pārbaudījumi, kurus
tie ļoti prasmīgi pārvarēja, tomēr pēdējais
uzdevums – zvērests – viņiem sagādāja lielas
grūtības. Septītie ugunīgi atteicās piekrist
zvēresta punktiem, kuri dod vecāko klašu
skolēniem dažādas privilēģijas, piemēram,
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tiesības līst viņiem priekšā ēdnīcas rindā. Pēc
ilgām debatēm zvērests tomēr tika dots.
5. novembris, īsi pirms pieciem vakarā.
Pie sporta zāles durvīm drūzmējas milzīgs
pūlis. Troksnis ir liels, un visi desmitie nepacietīgi gaida, kad sporta zāles durvis tiks vērtas
vaļā.
Pēc tam, kad katrs bija atradis savu vietu
zālē, Vidusskolēnu dome uzstājās ar ludziņu
par mūsu skolas pirmsākumiem. Ludziņas
beigās pūlis aplaudēja un trakodams smējās.
Šo ludziņu es uzskatu par vienu no pasākuma „pērlēm”.
Ja mazie censoņi uzmanīgi un paklausīgi
sēdēja un vēroja paralēlklasesbiedru priekšnesumus, tad desmitie bija pilnīgs pretstats.
Zālē valdīja tāds troksnis, ka priekšnesumu
saturu vairs nevarēja dzirdēt jau otrajā rindā,
lūgumi būt klusākiem tika pilnībā ignorēti, un
reizēm arī emocijas par žūrijas lēmumiem tika
izteiktas skaļi un ugunīgi. Tomēr tieši brīvā
atmosfēra bija tas, kas šo vakaru padarīja
tik neaizmirstami izcilu. Es, cilvēks ar labām
ausīm un brillēm, tomēr biju spējīgs daļēji
novērot priekšnesumus un varu teikt, ka tie
bija vairāk nekā izdevušies. Tomēr ludziņa par
mūsu skolas pirmsākumiem ir un paliek absolūtā līdere.
Visa īstā jautrība sākās tikai pēc tam.

SKOLA

Zvērestu mēs devām tumšā istabā ar fona
mūziku, kas nedaudz atgādināja dziesmu no
„Kobra 11”. Ārkārtīgi ekstravaganti, bet, kad
zvērestu bijām devuši, mūs visus sasēja kopā.
Grupas vadītāji uzstāja, ka tas mums palīdzēs
citam ar citu labāk iepazīties un satuvināties.
Un šādi mēs, sasieti kopā, no pagrabstāva
uzkāpām līdz otrajam stāvam. Nākamajā
istabā mūs sagaidīja īpatneja, jauniešu vidū
aktuāla spēle, kurā galda tenisa bumbiņas
jātrāpa plastmas glāzēs, kas parasti pildītas ar

domes galvas. Kārlis Lībietis, noformējuma
koordinators, uz šo jautājumu sniedza atbildi:
„Mūsu mērķis bija jaunajos pirmģimnāzistos
radīt patriotismu pret skolu un parādīt visas 50
Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas nokrāsas.”
Kad visi grēki bija izsūdzēti, bija pienācis
laiks „dzīvnieku” istabai. Kas gan tas par pirmsākumu bez pirmatnējiem cilvēkiem un dzīvniekiem? Šajā istabā par evolūciju es uzzināju
vairāk nekā bioloģijas stundās trīs gadu laikā.
Galu galā, jau pavisam noguris, es devos

limonādi vai sulu pēc izvēles. Secinu vien, ka
pirmģimnāzistiem savas spējas šajā spēlē vēl
ir „jāpieslīpē” (mums vēl ir 3 gadi, ko trenēties,
hei!).
Ceļā uz grēksūdzes istabu, pielīmēts pie
kādas meitenes, es jau biju ārkārtīgi uzjautrināts un smaidīgs. Tomēr sāku domāt, ko
ar šo visu ir vēlējušies panākt Vidusskolēnu

atpakaļ uz aulu, kur mūs sagaidīja kopīgā
rituālā deja. Izteiksmīgi kustoties, mēs saucām
„a-le-LE-HIT-A-BONG-A”. Šādi arī mēs noslēdzām savu iepazīšanās pasākumu.
Šo pieredzi vārdos aprakstīt patiešām
nevar – varu tikai sacīt, ka šis pasākums mūs
no ģimnāzistiem padarīja par pirmģimnāzistiem.
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Noķert Ziemassvētkus
Linda Lielbriede

Netipiski spoži decembra saules stari
uzmodināja Jāni no dziļā brīvlaika miega. Ar
labpatiku ieklausījies mājas klusumā, Jānis
nopriecājās, ka jau ceturto brīvlaika dienu viņš
mājās ir viens pats, jo gan vecāki, gan brāļi un
māsas bija devušies kaut kādā eksotiskā ceļojumā uz Dienvidjūru, atstājot Jāni „savā vaļā”.
Atvilcis aizkaru, Jānis apžilba – pa nakti
bija sasnidzis tik daudz sniega, ka visa Puķīšu
iela, kurā Jāņa ģimene dzīvoja, bija apsnigusi ar nepilnu metru biezu sniega kārtu, kurā
tagad žilbinoši spoguļojās saules stari.
Lēnām nokāpis apakšstāvā, Jānis izdomāja sarūpēt sev kārtīgas brokastis. Rūpīgi
izpētījis ledusskapi un slepeno našķu plauktiņu, viņš vīlies secināja, ka brokastīm atlikušas
vien dažas lāses piena un kaut kas, kas reiz
bija brokastu pārslas, bet nu bija pārvērties par
šokolādes pulveri. Pabrokastojis un sametis
traukus, kur pagadās, Jānis devās atpakaļ uz
savu istabu. Pie durvīm viņš paklupa pār šokolādes Adventes kalendāru. Laimīgi smaidot,
Jānis bez domāšanas notiesāja visus atlikušos
šokolādes rūķus. Tā lēnā garā pagāja dažas
rīta stundas.
Te pēkšņi Jānis izdzirdēja, ka lejā, virtuvē, atskan plīstoša stikla šķindoņa, it kā visas
glāzes, kas tobrīd atradās visdažādākajās
virtuves vietās, būtu vienlaicīgi izšķīdušas pret
flīžu grīdu. Paķēris beisbola nūju, kas allaž
mētājās pie viņa durvīm, Jānis klusi lavījās
virtuves virzienā. Bez trokšņa pavēris virtuves
durvis, Jānis ieraudzīja skatu, kas lika viņam
paģībt. Pa viņa mammas vienmēr brīnumtīro
virtuvi (kas nu jau četras dienas tāda nemaz
nebija) drošu roku saimniekoja RŪĶIS. Jā,
tik tiešām – pēc izskata tāds, kurš tik tikko
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nokāpis no Vientuļā kalna. Tomēr RŪĶIS arī
bija sajutis Jāni, kurš, atguvis samaņu, mēmi
lūrēja uz neticamo parādību virtuvē, jo abu acu
skatieni sastapās, un tajā pašā brīdī rūķis tika
piespiests pie sienas ar beisbola nūju. „Atzīsties, zagli, kas tu esi? Ko tu dari mūsu mājā?”
caur zobiem nošņāca Jānis. „Mierīgi, ja? Es,
pirmkārt, neesmu zaglis,” atcirta rūķis, atbrīvojies no Jāņa tvēriena un ieņemdams cienīgu
stāju. „Un, otrkārt, man ir tas gods stādīties
tev, puikiņ, priekšā kā Vienvienīgā Ziemassvētku Vecīša 834. rūķim, kuru paziņas sauc
par Gimlinu. Pie tevis es esmu ieradies, lai
iemācītu svinēt Ziemassvētkus, jo Vienvienīgais Ziemassvētku Vecītis ir uzzinājis, ka tu esi
pilnībā aizmirsis par svētku tuvošanos.”
Jānis stāvēja, pilnīgi apstulbis, un nesaprata ne vārda no tā, ko rūķis, kas sevi dēvēja
par Gimlinu, tikko bija teicis. Bet atklāsme
atausa palēnām, un, piesteidzies pie sienas
kalendāra, Jānis šausmās konstatēja, ka līdz
Ziemassvētkiem ir atlikušas vien 24 stundas.
Un tas nozīmēja, ka arī vecāki būs atpakaļ tajā
pašā laikā. Acu priekšā Jānim iznira lapiņa,
kuru mamma pirms aizbraukšanas bija atstājusi, sarakstot visus darbus un darbiņus, kuri
Jānim jāpagūst izdarīt, lai sagaidītu svētkus.
Te nu Gimlins ķērās vērsim pie ragiem
un bargā balsī komandēja Jāni, lai viņš
pagūtu sakārtot māju un uzburt Ziemassvētku
noskaņu. Nopūlējies ar mājas tīrības atjaunošanu, viņš ķērās pie sniega šķūrēšanas.
Sniega bija necerēti daudz, un, būtu Jānis
bijis dažus gadus jaunāks, no ragaviņām viņš
nebūtu atraujams. Jānis raka vienu pusstundu,
otru pusstundu, bet darbam neredzēja ne gala,
ne malas. Pacēlis acis, lai atvilktu elpu, Jānis
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aplūkoja citas Puķīšu ielas savrupmājas. Ar

svētku Vecīša eglīšu audzētavā. Šādam ceļo-

skaļu nopūtu viņš secināja, ka mājas bija cita
par citu greznāk uzpostas svētku rotā, izmantojot visdažādākos dekorus un gaismiņas,
kuras, kā Jānis atminējās, plašā izvēlē bija
pieejamas „Prečuklubā” un „Galapunktā”.
Pamanījis kaimiņu bērnus, tos apnicīgos
sīkaļas, skaļi spēlējamies sniegā, Jānis meta
lāpstu pie malas un dažu minūšu laikā uzvēla
vismaz duci milzīgu sniegavīru, kas stalti
gozējās visapkārt mājai.
„Ei, slinkummais, neizmirsti, ka māja arī
jāizgrezno! Nedomā, ka es nezinu, ka tu gatavojies pazust GTĀ (Grabažas Traucās Ātri)
dzīlēs,” Gimlina skarbā balss pārtrauca Jāņa
līksmo domu par stundiņu vai divas ilgu atelpu
pie datora.
Gausiem soļiem iegājis putekļainajos
un stindzinoši aukstajos bēniņos, Jānis itin
drīz uzgāja vairākas Ziemassvētku rotājumu
kastes. Nostiepis putekļainās kastes lejā, lai
Gimlins pārbauda, kuri rotājumi būtu visatbilstošākie, Jānis aiz noguruma aizlavījās pas-

jumam bija nepieciešams pat vairāk laika nekā
nokļūšanai no Lapzemes pie Jāņa, jo eglīšu
audzētava bija ierīkota kādas slēpošanas
trases pakājē Kazahstānā, tāpēc ka Lapzemē
eglītes nepaguva izaugt tik ātri, cik ātri pienāca
nākamie Ziemassvētki.
Bet Jāņa darbi ar to vēl nebeidzās. Lai
gan Gimlins bija parūpējies par eglīti, par
Ziemassvētku pusdienām bija jāpadomā
Jānim, kuram gatavošana it nemaz nebija
stiprā puse.
Brāzdamies kā virpuļviesulis, Jānis
nokļuva tuvākajā „Miri” lielveikalā. Piekrāmējis pilnus ratus ar precēm, bez kurām,
Jāņaprāt, Ziemassvētki nebija iedomājami,
viņš devās uz kasi. Taču pēc norēķināšanās
Jānis apjauta būtisku sava plāna trūkumu – kā
gan viņš visu iegādāto dabūs mājup? Salicis
visu neskaitāmos iepirkumu maisos, Jānis
devās mājup ar tādu ātrumu, ka pat gliemezis uzskatītu sevi par cienīgu viņu apdzīt.
Beidzot pārnācis mājās, Jānis aiz pārguruma

pēlēt iemīļoto datorspēli. Tomēr atpūta ilga
vien dažas minūtes, jo Gimlins pavēlēja
viņam izrotāt māju. Teju nosmacis gaismiņu
virteņu valgos, pārsalis, karinot rotājumus pie
ārdurvīm, neskaitāmas reizes paslīdējis, uzstādīdams spīdošos ziemeļbriežus, aplipis ar
eņģeļmatiem un apdauzījies ar krītošām eglīšu
bumbiņām, Jānis atviegloti iesprauda gaismiņu virtenes kontaktdakšu rozetē un ironiski
teica: „Lai top gaisma!” Nu Jāņa māja gan no
iekšpuses, gan no ārpuses varēja sacensties
ar pārējām Puķīšu ielas savrupmājām par
Ziemassvētku noskaņām bagātākās mājas
titulu. Jā, te nu vietā būtu pabrīnīties, kur gan
Jānis dabūja Ziemassvētku eglīti, ja no mājām
nebija izgājis. Bet tur lieti noderēja Gimlina
atbalsts, kurš, labi zinādams, ka Jānim egles
nav, bija paciemojies Vienvienīgā Ziemas-

nodomāja, ka Ziemassvētki ir galīgi garām,
ja reiz pat Ziemassvētku rūķis nevar uzburt
visu nepieciešamo vienā acumirklī. Tā vietā
Gimlins, skaļi murminādams un buršķēdams,
šķiroja Jāņa pirkumus: „Jā, kas tad mums te
ir, mandarīni, tie ir labi, piparkūkas, tās arī ir
lieliskas. Bet kas tad tas? Kāpēc tu nopirki to
draņķīgo limonādi, to kolu?”
„Tu jau runā kā mana tante. Zini, Gimlin,
Ziemassvētki bez tās kolas nav nekādi īstie
svētki,” atmeta Jānis.
„Nu, labi, kopumā ar taviem pirkumiem
esmu apmierināts. Rīt no rīta modināšu tevi
agri, lai vari stāties pie plīts un šmorēt visus
labumus. Nedomā, ka to darīs tava mamma
vai māsa. Varbūt tu biji iedomājies, ka to darīšu
es, ko? Es redzēju tavā Gūūūūūūgl kontā, ka
tu esi manu vārdu meklējis internetā un atradis,
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ka es esmu virtuves pārzinis Lapzemē. Bet
tagad, marš gulēt!” spalgi nokliedza Gimlins.
Nākamajā rītā Jānis pamodās gluži
spirgts un priecīgs, kā jau allaž Ziemassvētku
rītā. Bet drīz viņa seja apmācās, jo bija ar
steigu jāiet gatavoties ģimenes sagaidīšanai.
Tomēr, nokāpis pa kāpnēm, Jānis sastapās
ar pārsteigumu – Gimlins, bārdu sapinis garā
bizē un aizsējis mammas sarkanrūtoto priekšautu, rosījās pa virtuvi, aromātisku tvaika
mutuļu ieskauts.
„PRIECĪGUS ZIEMASSVĒTKUS, PUIKIŅ!” līksmi iesaucās Gimlins, iznirdams no
kāda meistarstiķa radītajiem dūmu mutuļiem.
Arī Jānis novēlēja Gimlinam priecīgus svētkus
un steidzās rūķim palīgā, jo ģimenei jau kuru
katru brīdi vajadzēja būt klāt.
Pēcpusdienā Jānis sagaidīja ģimeni
atbraucam un saņēma bagātīgas uzslavas no
mīļajiem par lielisko sagaidīšanu. Jānis smaidīja pie sevis, jo atcerējās Gimlina pēdējos
vārdus, pirms viņš devās atpakaļ uz Lapzemi:
„Paliec sveiks, mans jaunais draugs! Bija
prieks palīdzēt tev atcerēties, kas ir Ziemassvētki. Atceries to arī turpmāk! Un vēl, pirms
es aizeju – zem eglītes ir liels maiss, tajā iekšā
ir viss nepieciešamais tev un tavai ģimenei, lai
jūs nekad neaizmirstu, cik svarīgi ir svētkus
svinēt sirsnīgā gaisotnē un, pats galvenais,
ģimenes lokā!”
Tā reiz Ziemassvētkus sagaidīja Jānis,
kurš bija aizmirsis par svētku tuvošanos.
Tāpēc mans novēlējums svētkos tev, lasītāj,
ir saglabāt sevī svētku sajūtu katru dienu, jo
tikai svētki var uzburt patiesi neaizmirstamus
pārsteigumus.
Visi stāsta varoņi ir autora iztēles auglis. Jebkura līdzība ar reālu personu, valsts iestādi, privātu uzņēmumu vai
notikumu ir pilnīgi nejauša. Autors neatbild par sekām,
kas rodas, nepareizi interpretējot stāsta saturu.
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Ko apmeklēt
gada nogalē?
Liene Pekuse

Decembrī apmeklēšanas vērtus
pasākumus sev atradīs gan
aktīvās atpūtas cienītāji, gan tie,
kuriem labāk patīk ieritināties
zem segas ar komiksu grāmatu.
Neļauj salam sevi apturēt!

Kas? Pārgājiens „Atrast Rīgas robežu”
Kad? 12. decembrī plkst. 9.00
Kur? Bukultos, Baltezerā
Ko darīsim? Iesim pārgājienā, meklējot Rīgas
robežu – šoreiz iepazīsimies ar robežas līniju
no Bukultiem līdz Dreiliņiem. Kopīgi izpētīsim, ko slēpj šī Rīgas puse, dalīsimies līdzi
paņemtajās sviestmaizēs un tējā. Pasākumu
veidosim paši un visi kopā!

IZKLAIDE

Kas? Ziemassvētku vecīšu labdarības skrējiens
Kad? 13. decembrī plkst. 11.30
Kur? Doma laukumā
Ko darīsim? Saģērbsimies kā Ziemassvētku vecīši, satiksim vēl vairākus simtus tādu pašu vecīšu
un skriesim pa Vecrīgas ieliņām, kopīgi ieskandinot Ziemassvētkus un aicinot ziedot labdarībai.
Skriesim, lai palīdzētu – skrējiena mērķis ir savākt ziedojumus 10 000 EUR apmērā, lai atbalstītu
42 smagi slimu bērnu māmiņas, nodrošinot viņām profesionālu auklīšu dienesta pakalpojumus.
Lieliska iespēja šogad vēl paspēt izdarīt ko labu!

Kas? Jūrmalas Ziemassvētku orientēšanās spēle
Kad? 26. decembrī plkst. 14.00
Kur? Dzintaru Mežaparkā, Jūrmalā
Ko darīsim? Iepazīsimies ar Jūrmalas interesantākajām un elpu aizraujošākajām vietām, kopīgi
risināsim atjautības uzdevumus un kārtīgi izkustēsimies pēc svētku mielasta baudīšanas. Otros
Ziemassvētkus pavadīsim svaigā gaisā kopā ar
ģimeni vai draugiem!
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Kas? Stand-up vakars
Kad? 15. decembrī plkst. 19.00
Kur? Kafejnīcā „Tims Mints” (Jāņa sētā 5)
Ko darīsim? Gardi smiesimies un baudīsim nenopietno atmosfēru, kamēr jokos Kalvis Troska un Denis Tulpe, kuri kopīgā
stand-up izrādē uzstāsies ar savu labāko stāstu izlasi.

Kas? Šokolādes Ziemassvētki
Kad? 19. decembrī no plkst. 11.00 līdz 14.00
Kur? Laimas šokolādes muzejā (Miera ielā 22)
Ko darīsim? Svinēsim pirmā semestra beigas un Ziemassvētku brīvlaika sākumu, iepazīstoties ar Rīgas saldāko muzeju – būs iespēja
pagaršot šokolādi no šokolādes strūklakas, izgatavot savu mazo šokolādes tāfelīti ar uzrakstu „Es mīlu...”, vērot burvju mākslinieka priekšnesumu un arī satikt pašu Ziemassvētku vecīti. Sajūti Ziemassvētkus!

Kas? WinterCon festivāls
Kad? 20. decembrī plkst. 12.00
Kur? Lielajā Ģildē (Amatu ielā 6)
Ko darīsim? WinterCon sevi devē
par populārās kultūras un moderno
tehnoloģiju pasākumu. Tur pulcēsimies kopā ar visiem tiem, kuri kaut mazliet interesējas par galda
spēlēm, jaunākajām tehnoloģijām, mūsdienu mākslu un rokdarbiem, komiksiem un literatūru. Pasākuma programmā iekļauts arī tērpu šovs, kas nozīmē, ka varēsim izvēlēties savus mīļākos komiksu
varoņus un kļūt par viņiem uz veselu dienu, piestrādājot pie saviem tērpiem un sacenšoties ar
citiem varoņiem. (www.unicon.lv)
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Ziemassvētki – dāvināšanas laiks
Reičela Paula Zapevālova

Ziemassvētku dekorācijas pilsētas ielās, pašceptu piparkūku smarža...
Ziemassvētki patiesi ir gada gaidītākie svētki, pārdomu, piedošanas un
brīnuma laiks, taču ne velti tos dēvē arī par dāvināšanas laiku. Visvairāk,
manuprāt, Ziemassvētku brīnuma noskaņu palīdz radīt tieši tev domātas
mīļas un sirsnīgas dāvanas saņemšana, kad redzi – dāvinātājs to
izvēlējies vai pagatavojis tikai un vienīgi tev. Šādu dāvanu var atcerēties
ne tikai uz īsu brīdi – dāvanas mēdz būt arī tādas, ka tās atceras pat visu
mūžu. Piedāvāšu dažas idejas, kuras visai viegli varēsi realizēt pats!

Pirmkārt, vienmēr padomā par dāvanas iesaiņojumu, kas var būt lielisks papildinājums dāvanas personiskuma radīšanai. Kartona kastīte, cepampapīra tūtiņa, koka kārbiņa, stikla burciņa.
Ļauj vaļu iztēlei, jo veidu, kā iesaiņot dāvanu, ir bezgala daudz!
Pirms divdesmit gadiem viena no Ziemassvētku un Jaungada tuvošanās pazīmēm bija pārpildītās pastkastītes – cilvēki cits citam sūtīja apsveikuma kartītes. Tagad tā jau ir vēsture. Tomēr tieši
apsveikuma kartiņa ar individuālu novēlējumu, ja ne pa pastu sūtīta, tad pievienota dāvaniņai, ļaus
sajust dāvaniņas mīļumu un dvēseliskumu.

Īpašu dziesmu izlase CD
Uztaisi kādam no saviem draugiem vai mīļajiem īpašu CD ar viņam vai varbūt jums abiem
nozīmīgām un mīļām dziesmām! Un neaizmirsti skaisti noformēt arī CD vāku un dziesmu sarakstu!
Mūzikas pazinēji par šo dāvanu būs īpaši priecīgi.

Smaržīgā vēstule
Tev vajadzēs: A4 vai jebkura cita formāta papīru, tēju vai kafiju (melnā tēja ir ļoti labs papīra
krāsotājs, ja vēlies iegūt dzeltenīgu toni, savukārt kafijas radītais tonis, iespējams, būs pelēcīgāks
un gaišāks), garšvielas aromāta burvībai (kanēli, krustnagliņas, vaniļas cukuru), verdošu ūdeni,
cepešpannu vai kādu citu platu, lēzenu trauku.
Lai visu sagatavotu, karafē vai kādā citā ietilpīgā (~1l) traukā ieliek pāris maisiņu melnās
tējas, pievieno kanēli, saberztas krustnagliņas, vaniļas cukuru un uzlej verdošu ūdeni. Ļauj tam
visam ievilkties un atdzist. Kad „krāsviela” gatava, ielej to cepešpannā un peldini tajā papīru ~5-10
minūtes. Tad papīru ņem laukā un žāvē uz restītēm vai izkarini kā veļu. Izkalstot papīrs būs ieguvis
vecīgu izskatu, būs mazliet saburzīts un ļoti smaržīgs!
Uz šī papīra vari saviem tuvajiem uzrakstīt mīļu un aizkustinošu vēstuli vai nodrošināt
pārsteiguma brīdi saviem draugiem, nosūtot vēstuli pa pastu!
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Fotobilžu atmiņas spēle
Izprintē (kvadrātveida) mīļas ģimenes bildes vai
ar lieliskām atmiņām saistītas draugu bildes un uzlīmē
tās uz cietākām kartona pamatnītēm! Katru bildi sagatavo divos eksemplāros. Jo vairāk bilžu pāru būsi
izveidojis, jo garāka un interesantāka būs spēle!

Magnētiņi ar draugu vai mīļoto
cilvēku foto
Patiesībā nemaz nav obligāti jāpērk speciālās
lakas, lai pagatavotu šādus magnētiņus. Pietiks, ja
bildes attīstīsi kolāžā, izgriezīsi tās, pielīmēsi pie
cietākas virsmas un aizmugurē ar superlīmi piestiprināsi vienkāršus magnētiņus, kurus var nopirkt kancelejas preču veikalos.

Ziemassvētku burciņas
Arī parasta stikla burciņa var būt pārsteigumu
pilna! Dāvana Ziemassvētkos var būt piepildīta
stikla burciņa ar dažādiem sīkumiem, kas spēs radīt
svētku noskaņu ikreiz, kad uz to paskatīsies vai kad
to pasmaržos. Paštaisīto dāvanu vari piepildīt gan ar
smaržīgām garšvielām, gan dažādām pērlītēm, vai pat
izveidot īstu mākslas darbu burciņā! Ja dāvana domāta
kādam saldummīlim, burciņu vari piepildīt ar saldumiem
vai ar sastāvdaļām, piemēram, cepumu pagatavošanai.

Pašgatavotas vannas bumbas
Patiesībā ļoti viegli pagatavojama ir arī smaržīga vannas bumba, un ir daudz variantu, kā
to izdarīt, tāpēc droši meklē visas sastāvdaļas un pagatavošanas procesu internetā! Par vannas
bumbu skaistā iesaiņojumā īpaši priecāsies draudzene, mamma vai māsa!

Iedvesma katrai gada nedēļai
Tev nepieciešamas 52 lapiņas (tās var būt krāsainas vai vienā stilā ieturētas). Uz katras
lapiņas uzraksti vienu iedvesmojošu domu vai citātu, vai kādu interesantu ideju, kā pavadīt dienu.
Lapiņas vari kaut kā īpaši izkārtot, aizlocīt vai skaisti aizsiet ar mazām lentītēm. Tad saliec tās glītā
kastītē. Šī dāvana prasa īpašu pievēršanos noformējumam – lai tās saņēmējam būtu vēlme to
turēt savā acu priekšā un katru dienu vienu zīmīti izvilkt un izlasīt. Šīs dāvanas sagatavošana ir
laikietilpīgs process, bet rezultāts ir tā vērts!
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Ziemassvētku dziesmu izlase
Nekas tā nerada Ziemassvētku noskaņu kā atbilstoša mūzikas izlase,
tāpēc avīzes komanda ir izveidojusi sarakstu ar savām mīļākajām
Ziemassvētku dziesmām – cik dažādi esam mēs, tik dažādas arī
dziesmas –, tāpēc kaut ko sev te atradīs gan indy roka, gan klasiskās
mūzikas cienītāji. Sameklē mandarīnus un piparkūkas, noskenē QR kodu
un klausies „Spotify”!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Coldplay - Christmas Lights
Blink-182 - I Won’t Be Home For Christmas
OneRepublic - Christmas Without You
Neon Trees - Wish List
Hurts - All I Want For Christmas Is New Year’s Day
Eartha Kitt - Santa Baby
She & Him - Christmas Wish
The Killers - Don’t Shoot Me, Santa
Otis Redding - White Christmas
Brenda Lee - Rockin’ Around The Christmas Tree
Noskenē!
Frank Sinatra - Have Yourself A Merry Little Christmas
Queen - Thank God It’s Christmas
Birdy - White Winter Hymnal
The Head and the Heart - Winter Song
Bon Iver - Blindsided
Willie Nelson feat. Norah Jones - Baby It’s Cold Outside
Pyotr Ilyich Tchaikovsky, „The Nutcracker” - Dance of the Sugar-Plum Fairy

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Chris Rea - Driving Home For Christmas
Mariah Carey - All I Want For Christmas Is You
Wham! - Last Christmas
Prāta Vētra - Ziemu Apēst
The Pretenders - 2000 Miles (It Must Be Christmas)
Low - Just Like Christmas
Slow Club - Christmas TV
Billy Squier - Christmas Is The Time To Say „I Love You”
Sound Poets - Ziemas Skats
The Ronettes - Sleigh Ride
Cliff Richard - Mistletoe And Wine
Elvis Presley - Blue Christmas
The White Stripes - In The Cold, Cold Night
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Jaunā gada apņemšanās
Marta Metuzāle, Katrīna Kalniņa

Ja arī tu piederi pie tiem cilvēkiem, kas katru janvāri sev izvirza
(ne)reālus mērķus un apņemšanās, bet jau pēc nedēļas atmet visam ar
roku un izliekas, ka neko tādu neatceras, tad te ir 33 mērķi, kurus visa
otrā semestra garumā censties sasniegt tepat, starp daudzajām mūsu
mīļās skolas sienām!
;; Apmeklēt 50% sporta stundu visa semestra
garumā (un sportot, nevis deldēt soliņu)

;; Neapstājoties uzskriet pa kāpnēm no sporta
zāles līdz pat trešajam stāvam

;; Veselu nedēļu katru dienu pusdienot skolas
ēdnīcā

;; Uzstādīt jaunu skolas rekordu rauga pankūku ēšanā

;; Nopirkt katru skolas avīzes jauno numuru
;; Apmeklēt kādu jauktā kora koncertu
;; Paviesoties skolas muzejā
;; Pievienoties novadpētniecības pulciņam
;; Apmeklēt vismaz vienu VD sēdi
;; Iegādāties skolas džemperi (ja tev tāda
vēl nav)

;; Doties vismaz vienā RV1Ģ braucienā uz
kalnu

;; Pasūtīt uz skolu pusdienām picu
;; Dabūt 10 fizikas kontroldarbā
;; Nenosalt trešā stāva ledainajās klasēs
;; Izpildīt mājasdarbu tajā pašā dienā, kad
tas uzdots

;; Aiziet uz kino ar to klasesbiedru, ar kuru
vismazāk kontaktējies

;; Ierasties skolā pidžamā
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;; Aizsūtīt savai simpātijai vēstuli Valentīndienas pastā

;; Publicējot kaut ko sociālajos tīklos, pievienot
#PirmāVienmērPirmā

;; Atrast jaunu hobiju (varbūt pie reizes izdosies papildināt arī savu CV)

;; Veselu nedēļu nenokavēt nevienas pirmās
stundas sākumu

;; Veselu nedēļu nenokavēt nevienas pēc-pusdienu-starpbrīža stundas sākumu

;; Uzdāvināt ziedus tai skaistajai meitenei
Sieviešu dienā

;; Izdekorēt skapīti
;; Beidzot sākt sveicināt Skapīšu Pavēlnieci
;; Bez piepūles atvērt skolas smagās ārdurvis
;; Nopirkt eklērus skolas ēdnīcā
;; Izgulēties pavasara brīvlaikā
;; Kārtīgi sagatavoties, lai veiksmīgi nokārtotu pārcelšanas eksāmenus gada beigās

;; Semestra beigās saņemt atzinības rakstu
par labām sekmēm

;; Atcerēties visu klasesbiedru dzimšanas dienas

;; Uzņemties izplānot klases pavasara ekskursiju
;; Ar pirmo mēģinājumu nodot visas grāmatas
bibliotēkā

Horoskopi

Marta Metuzāle, Eva Kauliņa

Tev vairs nav jāgaida līdz
Vecgada vakaram, lai izzīlētu, ko
atnesīs jaunais 2016. gads – lasi
tālāk un noskaidro to tūlīt!

IZKLAIDE

AUNS – Auni, tā vien šķiet, skrien laikam pa priekšu un jau dzīvo ziemas brīvlaikā. Gada sākumā iegūtās
skolotāju simpātijas ļoti noderēs, viņus pārņems svētku noskaņa, un Auni tiks pažēloti. 2016. gada
sākumā būs grūti sabalansēt pienākumus un izklaides, tomēr ar laiku Auni sakārtos savu dienas
režīmu (par lielisku un uzticamu draugu kļūs plānotājs). Marts būs tas mēnesis, kad viss saliksies pa
plauktiņiem. Darbs atmaksāsies, un eksāmenus viņi nokārtos bez problēmām. Vasarā, kad ikdienas ritms
būs pazudis, Auni jutīsies mazliet apmaldījušies, taču Jāņos satiks kādu pretējā dzimuma pārstāvi, kas
aizpildīs brīvo laiku. Gada karstākos mēnešus viņi lielākoties pavadīs ar draugiem, taču oktobrī Auna
zvaigznājā ienāks Jupiters, kas nodrošinās, ka svarīgāku vietu viņu dzīvē ieņems ģimene. Mācību ziņā
Auniem būs nedaudz jāpasvīst, jaunajā mācību gadā skolotāji nebūs īpaši atsaucīgi, tādēļ Auniem būs
sevi jāpierāda, kas noteikti izdosies, un jau oktobra otrajā pusē viss ies kā pa sviestu.
VĒRSIS – Vēršiem ieteicams līdz Jaunajam gadam nokārtot visus parādus, lai 2016. gadu var iesākt ar jaunu
elpu. Vēršiem nākamajā gadā ļoti gribēsies kaut ko jaunu. Nav svarīgi, vai tā būs jauna pieredze, attiecības,
draugi vai vienkārši jauna pildspalva, galvenais, ka kaut kas jauns. Viņi vēlēsies izvairīties no rutīnas, tādēļ
pavasara vai vasaras brīvlaikā, iespējams, ieplānos ceļojumu uz kādu tuvāku vai tālāku valsti. Rudenī Vērši
kopā ar klasesbiedriem, ar kuriem līdz šim nebūs īpaši kontaktējušies, apvienosies kopīga mērķa vārdā –
izdosies izveidot kopīgu projektu, kas bagātinās Vērša personību, un padarīs to daudzpusīgāku. Pozitīvās
sajūtas ļaus mierīgi pārciest ziemas salu un neiekavēt nevienu ar mācībām saistīto deadline.
DVĪŅI – Lai gan Jaunais gads Dvīņiem nesāksies spoži, turpmākais gads to kompensēs. Janvārī uznāks
neliela pēc-svētku depresija, un tumšās pēcpusdienu debesis un salstošie pirksti stāvokli galīgi neuzlabos.
Parādoties pirmajiem saules stariem, atmodīsies Dvīņu dzīvesprieks. Pavasara mēneši aizritēs kultūras
dzīves izbaudīšanā – Dvīņi apmeklēs gada gaidītākās filmas, kritiķu novērtētākos baletus, populārāko
mūziķu koncertus un kaut kā pat iegādāsies biļetes uz iecienītākajām teātra izrādēm. Tomēr Dvīņiem
jāatceras, ka pavasaris ir mācību gada beigu posms, tādēļ mācības nedrīkst atstāt otrajā plānā! Vasarā ies
līdzīgi kā pavasarī, tikai karstāk – Dvīņi būs sastopami visās iespējamajās ballītēs un festivālos. Rudeni un
ziemu viņi noteikti nepavadīs salstot, jo Dvīņus sildīs vasarā uzkrātā enerģija.
VĒZIS – Vēzim šis gads būs īpaši veiksmīgs! Jau gada sākumā Vēži sapratīs, ka ir laiks izlauzties no
savas čaulas un mesties piedzīvojumos ar galvu pa priekšu, vārdu sakot, beidzot jāparāda pasaulei sava
īstā būtība. Viņi iepazīs daudzus līdzīgi domājošus cilvēkus, ar kuriem ir ieteicams saglabāt kontaktu,
jo gada otrajā pusē tas var lieti noderēt. Pavasarī, laikam kļūstot siltākam, arī Vēžu sirdīs ienāks siltas
vēsmas. Kāda ilglaicīga simpātija sāks izrādīt uzmanību, un maija beigās pavērsies iespēja attiecības
pārnest nākamajā līmenī, tādēļ jāpievērš uzmanību visām zīmēm! Vasara solās būt ļoti piepildīta ar
visdažādākajām aktivitātēm, taču nav ieteicams neko plānot. Spontānās idejas nesīs vislabākās
atmiņas! Jauno mācību gadu Vēži sagaidīs ar lielu apņēmību un mērķtiecību, taču novembrī uznāks
pagrimums, kuru pavadīs slinkums un sliktākas atzīmes. Tomēr decembra pirmajā nedēļā Vēži atskārtīs,
ka ir palicis tik nedaudz līdz brīvlaikam, un saņemsies, lai pabeigtu pirmo semestri ar teicamu liecību!
LAUVA – Lauvas šogad nedaudz piebremzēs, Saturna ietekmē paspers nelielu soli atpakaļ un izvērtēs
savu pašreizējo stāvokli. Lauvām apkārt mēdz būt daudz skauģu un viltus draugu, tādēļ ir laiks atrast
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cilvēkus, kuriem spētu uzticēt dzīvību. Kad negatīvisms tiks izskausts no dzīves, pavērsies iespējas
tālākai attīstībai. Janvārī un februārī ieteicams nodoties garīgi attīstošām nodarbēm, piemēram,
pievērsties meditācijai vai iesaistīties bridža pulciņā. Lauvas jauniegūtā personība tiks pamanīta, un
Valentīndienā tiks saņemti daudzi simpātiju apliecinājumi. Eksāmenu laika stress Lauvas neietekmēs,
jo viņi būs iemācījušies visu darīt laicīgi un kārtīgi. Vasaras brīvlaiks pienāks ļoti ātri, un Lauvas nekādā
gadījumā netērēs laiku, nīkstot izplūdes gāžu piepildītajā pilsētā. Viņus varēs satikt pludmalē! Rudenī
mazas grūtības sagādās ieiešana atpakaļ ritmā, un mācību gadu Lauvas neiesāks spīdoši, taču rudens
brīvlaikā Marsa ietekmē parādīsies motivācija, kura iedvesmos visu atlikušo gadu!
JAUNAVA – Atlikušo 2015. gadu iesakām pieturēties pie moto „Domā, pirms dari”, jo neapdomāta vārdu
izvēle vai pārsteidzīgi lēmumi var pamatīgi sabojāt Jaunavas 2016. gadu. Kāds pretējā dzimuma pārstāvis,
kurš jau sen Jaunavu ir noskatījis, saņems drosmi un Valentīndienā atklās savas simpātijas. Jaunava,
būdama ļoti analītiska un atturīga, uzreiz nemetīsies nezināmā teritorijā, tomēr šis gads solās būt
veiksmes pilns, tādēļ iesakām izmēģināt visu, ko liktenis piespēlē. Aprīļa beigās un maijā Jaunava knapi
spēs nosēdēt skolas solā, taču šī apņemšanās atmaksāsies ar labiem gada vērtējumiem. Tikai jāuzmanās
no cipara četri! Viss, kas ir saistīts ar to – diena, stunda, pasūtījuma numurs – būs nelabvēlīgs Jaunavām!
Vasarā iesakām papildināt pieredzi un iesaistīties kādā organizācijā vai pieteikties brīvprātīgajā darbā!
Rudens mācību ziņā solās būt viegls, tādēļ nevajadzētu kautrēties izbaudīt zelta rudeni Siguldā vai
pavadīt dienu draugu lokā, cepot pankūkas un skatoties visas Vidusskolas Mūzikla filmas pēc kārtas. Gada
aukstākajos mēnešos gan Jaunavām jāskatās zem kājām, jo decembrī pastāv liela iespēja paslīdēt uz
ledus! Visādi citādi gada nogale solās būt mierīga un mandarīnu, piparkūku un sniegavīru pilna!
SVARI – Svariem šis būs lielais iespēju un veiksmes gads, tāpēc ļoti vajadzēs uzmanīties no dažādiem
skauģiem un nelabvēļiem, kas tā vien gribēs pielikt priekšā kāju, lai šie laimes lutekļi mazliet pakluptu.
Valentīndienas pastā vai skapītī sagaidīs apsveikums no simpātijas (jā, padomā tik, šogad arī viņiem
būs tā laime saņemt uzmanības apliecinājumus!), bet pavasarī tauriņi būs ne tikai ārā aiz loga, bet arī
vēderā. Kad pusdienās ārpus skolas jau varēs doties bez vējjakas, lielu pārsteigumu sagādās skolotāji,
kuri liksies gluži kā paklausīgi jēriņi un dāļās augstas atzīmes gandrīz visos priekšmetos, tāpēc Svari
mācību gadu pabeigs daudz labāk, nekā bija redzējuši pat savos pārdrošākajos sestdienas rītu sapņos.
Vasarā viņi daudz ceļos pa Latviju un ārvalstīm, kur smelsies spēkus un saulesstarus, lai to pietiktu līdz
pat gada beigām. Lai dzīve neliktos pārāk rožaina, rudenī ir gaidāmi dažādi sīki un nepatīkami strīdi,
kas traucēs koncentrēties mācību darbam un ieviesīs nelielas pārmaiņas Svaru draugu kompānijā, taču
decembra noskaņās visi salabs, un ikdiena atgriezīsies ierastajās sliedēs.
SKORPIONS – Visi Jaunā gada galvu reibinošie notikumi sāksies jau šogad! Precīzāk sakot, pie visa vainīga
būs kāda negaidīta Ziemassvētku dāvana, kas liks nākamajam gadam iesākties diezgan satriecoši. Tikpat
raibās un lieliskās noskaņās paies viss gads – martā, sēžot iemīļotajā kafejnīcā, sarunu ar Skorpionu
uzsāks kāds pievilcīgs pretējā dzimuma pārstāvis, mācību gada beigās Skorpioni pēdējā brīdī izglābs savu
liecību un saņems arī atzinības rakstu, bet jūlijā iesaistīsies kādā jauniešu organizācijā, kas būs perfekts
papildinājums CV, un augustā piepildīs sirsniņā jau ilgi mītošu sapni. Arī nākamais mācību gads iesāksies
ar neparedzētām pārmaiņām draugu lokā un privātajā dzīvē, taču, iestājoties aukstajam laikam, jāsaudzē
sava veselība! Marsa atrašanās vieta brīdina, ka rudenī Skorpioniem būs augstāks risks vairākas nedēļas
mocīties ar kakla sāpēm un tekošu degunu, tāpēc sieniet biezas šalles, dzeriet karstas tējas un gādājiet,
lai katru dienu izbaudītu nepieciešamās astoņas miega stundas. Decembrī gan var droši dodties pikoties,
jo starp milzīgajām mājasdarbu kaudzēm tā vien gribēsies izvēdināt galvu un kādu draudzīgi iekaustīt.

24

RĪGAS ĢIMNĀZIJAS LAIKI

IZKLAIDE
STRĒLNIEKS – Strēlnieki 2016. gadā nepazīs paši sevi, jo viņi būs ballīšu zvēri un kompānijas dvēseles!
Jaunais gads tiks ļoti lustīgi nosvinēts, Strēlnieki būs uz emociju viļņa un līdz pat martam dzīvos mūžīgā
ballīšu eiforijā. Diemžēl visam labajam reiz pienāk gals, tāpēc aprīlī nāksies mazliet histēriski glābt visu,
kas vēl saglābjams, lai sasniegtu izvirzītos mērķus mācību jomā. Varam nomierināt – Strēlniekiem viss
izdosies, eksāmeni tiks nokārtoti pārsteidzoši labi, un „divpadsmitajiem” arī izdosiesies iestāties vēlamajā
augstskolā. Vasara paskries vēja spārniem, katra diena būs vesels piedzīvojums, tāpēc iesakām rakstīt
dienasgrāmatu, lai neaizmirstu nevienu sīko, bet svarīgo vasaras detaļu. Oktobrī Venera sola romantiskus
pārsteigumus no kāda paziņas, kurš Strēlnieku jau sen klusībā dievina, bet nevar saņemties to pateikt
skaļi, tāpēc jātur acis vaļā, un varbūt oktobra liktenis tiks piepildīts jau agrāk! Toties 2016. gada nogalē
Strēlniekiem nāksies rūpīgi izskatīt savas finanses, lai iegādātos kārotās Ziemassvētku dāvanas visiem
mīļajiem (un iepriecinātu arī sevi), tāpēc jau laicīgi jāatrod veids, kā papildināt savu kabatasnaudu!
MEŽĀZIS – Pievērsiet uzmanību skaitlim 17! Katra mēneša septiņpadsmitajā datumā zvaigznes
Mežāžus lutinās un gādās par atceltiem kontroldarbiem, jaukiem pārsteigumiem un saulainiem
rītiem. Ziemas nogalē Mežāžiem piemitīs nepārvarams slinkums, kurš vēlāk diemžēl negatīvi ietekmēs
eksāmenu rezultātus. Slinkuma iespaidā nedrīkst pamest novārtā savu ārpusskolas hobiju, jo tieši tas
2016. gadā ļaus iepazīties ar cilvēkiem, kas varēs palīdzēt nākotnē. Aprīlī dzīve uz pāris nedēļām kļūs
līdzīga romantiskas filmas sižetam, taču pēc tam Mežāžiem būs tā laime uzzināt, kas īsti notiek pēc „viņi
dzīvoja ilgi un laimīgi”. Vasarā jāuzmanās no ekstrēmām aktivitātem gan ūdenī, gan uz sauszemes un
tā vietā labāk jāizvēlas apmeklēt mūzikas festivālus! Salacgrīvā Mežāzis iegūs kādu ļoti labu draugu
vai draudzeni, ar kuru kopā rudenī varēs lēkt lapu kaudzēs un cept picu. Savukārt novembra otrajā pusē
gaidāms satraucošs paziņojums no vecākiem. Ceļojums vai ģimenes pieaugums? Atliek tikai minēt.
ŪDENSVĪRS – Kamēr ārā viss vēl ir drēgns un auksts, tikpat skumji klāsies arī Ūdensvīriem un liksies, ka neviens
viņus īsti nemīl. Risinājums – nomainīt savu depresīvo mūzikas izlasi, kas tā vien vedina uz bēdīgām pārdomām.
Ūdensvīriem liela aizmāršība ir viena no raksturīgākajām īpašībām, un pavasarī tā izpaudīsies sevišķi spilgti –
dzimšanas dienās neapsveikti draugi, aizmirsti mājasdarbi, pazaudēta skapīša atslēga – tas viss Ūdensvīrus
sagaida Jaunajā gadā. Taču nenokariet degunu, jo brīdī, kad sāksies vasara, visas rūpes nokritīs no jūsu skolas
somas nospiestajiem pleciem. Svinot Jāņus, Ūdensvīrs iepazīsies ar simpātisku pretējā dzimuma pārstāvi,
kurš prātu un telefona atmiņu piepildīs ar skaistiem vārdiem līdz pat novembrim. Vasarā noteikti iesakām
sazināties ar klasesbiedru, kurš klases žurnālā ir ar sesto kārtas numuru, jo tieši ar šo cilvēku saistīsies vasaras
aizraujošākie notikumi. Septembrī Jupiters sola tikšanos ar sen neredzētiem draugiem – beidzot varēs atrisināt
pārpratumu, kura dēļ pārtraucāt kontaktēties. Gada nogalē gaida ceļojums uz kādu vēl neizzinātu vietu.
ZIVIS – Neptūns Zivīm 2016. gadā sola īpaši iedvesmojošu gadu! Vienalga, vai Zivs zīmē, raksta dzeju, komponē
vai darbojas kādā citā radošajā sfērā, visu gadu nepietrūks ideju un interesantu cilvēku apkārt, kas pratīs norādīt
uz izaugsmes iespējām. Janvārī Zivis saņems jau sen gaidītu piedāvājumu (jā, tu noteikti zini, par ko ir runa!), kas
mazliet novērsīs domas no otrā semestra likstām un ķibelēm. Mācību gada otrā puse būs šaušalīgi nogurdinoša,
taču Zivis neļaus stresam iedzīt sevi depresijā, jo privātajā dzīvē viss ies kā pa diedziņu.Varam iepriecināt –Valentīna
dienu šogad nenāksies svinēt vienatnē ar šokolādi un portatīvo datoru, savukārt vasara tiks pavadīta jūras krastā
un labāko draugu kompānijā. Augustā Zivis gaida kāds spontāns ceļojums pa Latviju, kuram viņas gan mazliet
pretosies savas apdomības dēļ, taču iesakām tik ļoti nesatraukties, jo šīs ekskursijas ietvaros Zivis gūs atklāsmi par
to, ko īsti vēlas darīt nākotnē. Rudens puse gan būs drūma un sērīga jaunā mācību gada dēļ, kurš nebūs iesācies
tik labi kā cerēts, taču jau novembrī atkal uzspīdēs saule un Zivju mākslinieciskā darbība atgūs pozitīvās nokrāsas.
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