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Kā ar mums sazināties? 
Raksti uz e-pastu

rglavize@inbox.lv
 un dalies ar savām 
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rakstus, kā arī

paziņo par kādu notikumu
skolā vai ārpus tās!

RĪGAS ĢIMNĀZIJAS LAIKI

REDAKTORES SLEJA
„Ja piepildītos kaut 
piecas domas no simts, 
tad tā pirmā par tevi, otrā 
par mums, trešā, ceturtā, 
piektā vien atkārtojums.”

(Prāta Vētra) 

Visu mīlētāju diena jau tepat aiz stūra. 

Televizorā Džeks atkal atvadās no Rozas, un 

veikalu skatlogi ņirb, sarkanu sirsniņu ieskauti. 

Tiem, kuriem blakus otrā pusīte, iespēja savu 

mīļoto cieši apmīļot un vēlreiz mīlestībā atzīties, 

bet pārējie var izmantot iespēju un 15. februārī 

lētāku šokolādi iegādāties. Nepārprotiet mani, 

svinēt mīlestību šajā laikā, kad ziema mūs vi-

sus ir noēdusi līdz pēdējām enerģijas rezervēm, 

jā, tas patiešām ir jauki. Bet varbūt turpmāk 

biežāk, nē, pat ik dienas pieķeršanos atzīmēsim. 

Nekavēsimies ikvienam savai sirdij tuvam 

cilvēkam labu vārdu pateikt, mīļi pārsteigt un 

par viņiem īpaši parūpēties. Mīlēsim vairāk un 

stiprāk, un pasaule atbildi parādā nepaliks.

Agnese Amālija Eihenberga
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Skolas lepnums
Beidzot ir pienācis 
laiks atskatīties uz 
mūsu skolas skolēnu un 
skolotāju spilgtākajiem 
panākumiem pagājušajā 
mācību pusgadā un arī šī 
gada sākumā.
Stāsta Elza Helēna Sniķersproģe

Noteikti ir jāsāk ar to, ka mūsu skolai 

tika piešķirta ceļojošā „Lielās Pūces” balva 

„lielo skolu” kategorijā. Jau kopš 1989. gada 

Ata Kronvalda fonds veido Latvijas skolu 

novērtējumu, balstoties uz talantīgo skolēnu 

rezultātiem mācību priekšmetu olimpiādēs, 

zinātnisko darbu lasījumos, tehniskajās un

ķīmijā – 

Katrīna Sproģe (2.vieta, 12.klase), 

Vitālijs Gusevs (2.vieta, 11.klase), 

Haralds Baunis (2.vieta, 10.klase), 

Ritums Cepītis (1.vieta, 10.klase), 

fizikā – 

Reinis Baranovskis (3.vieta, 12.klase), 

Emīls Senkāns (3.vieta, 11.klase),

Reinis Frēlihs (1.vieta, 10.klase),

matemātikā – 

Dāvis Sparinskis (1.vieta, 12.klase), 

Johanna Estere Viļuma (2.vieta, 11.klase),

Kristaps Čivkulis (2.vieta, 11.klase), 

Gerda Grase (1.vieta, 10.klase), 

Aleksejs Popovs (3.vieta, 10.klase).

Kopvērtējumā Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, 

kas pārstāvēja Latviju, kopā ar Igaunijas 

pārstāvjiem dalīja godalgoto 1.vietu, aiz 

sevis atstājot Lietuvas, Somijas, Zviedrijas un 

Krievijas pārstāvjus. 

radošajās skatēs, un mūsu skolai ar lielu 

pārsvaru ir izdevies noturēties „lielo skolu” 

reitinga pirmajā vietā.

26. Starptautiskajā 
Jauno matemātiķu, 
fiziķu, ķīmiķu olimpiādē 
godalgotām vietām 
tika apbalvoti: 
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Tāpat lielu godu mums 
nesuši 10 zelta stipendi-
ju ieguvēji: 
Māris Seržāns, Ervīns 
Cauņa, Artūrs Krasts, 
Andris Pāvils Stikuts, 
Andris Locāns, Mikus 
Puriņš, Gustavs Mārtiņš 
Upmanis, Jānis Tjarve, 
Vladlens Kurajevs un 
Ģirts Zāģeris. 

Stipendiju piešķiršanas mērķis ir atbalstīt 

izcilus izglītības iestāžu absolventus, kā 

arī rosināt viņus intensīvam, radošam 

studiju darbam. Tās katru gadu tiek 

piešķirtas astoņpadsmit 12.klašu ab-

solventiem par izcilām zināšanām un 

augstiem sasniegumiem Rīgas, Latvijas 

un starptautiskās mācību priekšmetu 

olimpiādēs un zinātnisko darbu konkursos.

Vēl viens vērā ņemams sasniegums ir 

Draudzīgā aicinājuma balvas iegūšana mūsu 

absolventiem: Mārim Seržānam, Mikum 

Puriņam, Edvīnam Cauņam, Pēterim Kārlim 

Ratniekam un Andrim Pāvilam Stikutam, 

kā arī viņu skolotājām Marutai Kusiņai un 

Andrai Reinholdei. Šī balva tiek pasniegta 

tiem, kuri ar sava darba sasniegumiem ir 

cildinājuši Latvijas vārdu pasaulē, sekmējuši 

izglītības attīstību un latviskumu sabiedrībā.

Turpinot par mūsu skolas skolotāju 

panākumiem, noteikti ir jāpiemin Zaigas

Tenisones iegūtā Ata Kronvalda balva 

par ievērojamu un ilggadēju ieguldījumu 

talantīgo skolēnu audzināšanā un 

izglītošanā. Liels prieks un lepnums arī par 

Jevgeniju Proskurinu, kurš ir ieguvis Latvi-

jas Universitātes skolotāja balvu, un Maiju 

Balodi, kura, kā viena no meistarīgākajām un 

radošākajām skolotājām, ieguva „Ekselences 

balvu”.



skulptūru čempionāts, „Staro Rīga” 

speciālizlaidums, kā arī grandiozais svētku 

salūts. Ikviens arī varēja piedalīties „Grāmatu 

draugu ķēdē” vai novērot no malas, kā 

grāmatas tika padotas no rokas rokā no 

vecās biblotēkas uz „Gaismas pili” pa dzīvo 

„ķēdi”, ko veidoja simtiem cilvēku. Viens no 

ievērojamākajiem notikumiem norisināsies 

9.-19. jūlijā, kad notiks 8. Pasaules koru 

olimpiāde, kurā, starp citu, piedalīsies arī 

mūsu skolas jauktais koris!

7

RĪGA 2014
Šis ir īpašs gads Latvijai, 
it īpaši Rīgai, kurai vairāk 
kā mēnesi  jau ir bijis 
tas gods būt par Eiropas 
kultūras galvaspilsētu.
Stāsta Anete Abricka

Šis ir gads, kurā mēs varam parādīt sevi 

Eiropai no labākās puses, kļūstot par 

Eiropas kultūras epicentru. 2014. gadā Rīgā 

varēs baudīt simtiem mākslas, kino, teātra, 

mūzikas un citu kultūras pasākumu. Mums 

tiks pievērsta visa Eiropas uzmanība. Gadu 

iesākām ar krāšņu un notikumiem bagātu 

janvāri. Mūsu acis priecēja pasaules uguns 

Kultūras pasākumi februārī 

      15. februārī Esplanādē notiks 

„Rīgas ziemošanās”, kad varēs 

piedalīties dažādās sacensībās un 

citās aktivitātēs, notiks arī masku 

parāde, kas noslēgsies ar Ziemas 

balli vakarā.

       Vēl 15. februārī Rīgas centrā 

uz Daugavas ledus norisināsies 

Rīgas skijoringa karnevāls, 

iepazīstinot skatītājus ar ikgadēju 

ziemas motosporta tradīciju. 

Tajā būs iekļauts galvenais 

karnevālrallija brauciens un vēl 

vairāki citi grupu braucieni. 

Pasākums būs ļoti piemērots 

motosporta cienītājiem.

      27. februārī Latvijas 

Universitātē, „Nabaklab” un 

radio „Naba” notiks „Zinātniskās 

kafejnīcas”, kuru ietvaros 

neformālā gaisotnē varēs 

satikt kādu zinātnieku, kuram 

varēs uzdot jebkuru sev 

saistošu jautājumu. Pasākuma 

norises vietās norisināsies arī 

tematiskās izstādes un koncerti.

ŠOGAD NORDEA 

RĪGAS MARATONS

(19. MAIJS)

būs viena no 

Eiropas kultūras 

galvaspilsētas pro-

grammas sastāvdaļām. 

Maratona distancē būs 

iekļauts „Mūzikas un 

kultūras kilometrs”. 

Rīgas centrā uz divām 

skatuvēm uzstāsies 

mūziķi un priecēs 

gan skrējējus, gan to 

atbalstītājus. 
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Balsu pavēlnieks
Intervija ar Kasparu Vēveru
Intervēja Andris Potrebko

- Vai varat pastāstīt par 

visiem pakāpieniem Jūsu 

izglītībā, kur Jūs mācījāties, 

kā nonācāt līdz kordiriģenta 

amatam?

- Mācoties Limbažos, 

domāju, ka noteikti studēšu 

kādas eksaktās zinātnes, bet 

beigās sanāca, ka man ļoti 

iepatikās mūzika. Gribēju 

dziedāt, bet skolotāji ieteica 

pasaudzēt balsi, jo sākās 

balss lūzums. Uzstājoties 

pāris reizes gan dziedātājā, 

gan diriģenta lomā, sapratu, 

kur tā štelle, kāpēc mūzika 

tik ļoti uzlādē vai tieši 

otrādi – nogurdina. Tas viss 

likās tiešām mistiski un forši. 

Tā nenotiek vienmēr, bet 

tad, kad ir tā saikne starp 

klausītāju un izpildītāju, 

tas tiešām ir kaut kas 

maģisks. Sanāk tāda zupa 

ar enerģijām, bet, ja nav 

šīs saiknes, tad tas viss iet 

pa tukšo un nogulsnējas. 

Vēlāk iestājos Jāzepa Vītola 

Latvijas Mūzikas akadēmijā 

bakalaura programmā. Man 

bija izcils pasniedzējs Igors 

Kļava, viņš man tiešām 

pagaidām šķiet vislabākais 

diriģents Latvijā, vēlāk 

mācījos maģistros pie ļoti 

laba meistara – Andra 

Veismaņa.

- Ikkatram no mums ir 

bijis jautājums, kā skolotāji 

nokļūst mūsu skolā. Kāds ir 

 » Jau gada sākumā 

pirmā septembra 

priekšnesumā mēs bijām 

patīkami pārsteigti, 

izdzirdot mūsu skolas 

kori pilnā sastāvā, 

godam pildot savu 

darbu, bet kora priekšā 

stāvēja garš vīrietis, kurš 

aizrautīgi kontrolēja 

un vadīja dziedātāju 

izpildījumu. Dažus 

mēnešus vēlāk mēs 

bijām fascinēti par vēl 

labāku kora izpildījumu, 

un atkal – kori diriģēja 

tas pats cilvēks. Skolas 

avīzes komanda vēlējās 

uzzināt, kāds ir šis 

spējīgais diriģents 

Kaspars Vēvers.

Jūsu ceļš līdz 1. ģimnāzijai?

- Vispār man jāatzīst, 

vismaz, cik man ir sanācis 

iegūt darbavietas vai uzzināt, 

kādas ir vakances, tās esmu 

uzzinājis tikai caur paziņām. 

Tādā veidā arī šo iespēju
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bet arī, ja tā ir pietiekami 

enerģētiski uzlādējoša.

- Varbūt varat ko ieteikt? 

- Jā, pēdējā laikā man ļoti 

patīk franču komponists 

Gijoms de Mašo (oriģi-

nālvalodā - Guillaume de 

Machaut), viņam ir skaņdarbs 

Messe de Nostre Dame, kurā 

ir tādi kā austrumnieciski 

izrotājumi, kas tiešām 

skan tik iespaidīgi, ka 

jāklausās ar atvērtu muti. 

Un to četrdesmit minūšu 

laikā, kad skan šī mūzika, 

aizdomājies – neviens jau 

nezina, kā tā mūzika skanēja 

tolaik, bet, kad tu dzirdi 

tādu izpildījumu, tev uzreiz 

šķiet – kaut kas tur ir citādi 

nekā varēja būt, ir dažādas 

nianses. 

- Vai Jums pašam arī tagad 

patīk padziedāt?

- Jā, pat ļoti. Man ir lielas 

problēmas ar pašdisciplīnu, 

līdz ar to, kad es nevaru sa-  

man ieteica Rīgas Doma 

kora skolas matemātikas 

skolotāja, kurai bija 

saistība ar šo skolu. Caur 

viņu tika meklēti mūzikas 

speciālisti ģimnāzijai. Mēs 

aprunājāmies, visi bija 

apmierināti, un es sāku 

strādāt. Atkal pilnīgi nejauši. 

Neko nemeklēju. Tas vispār 

bija tāds laiks, kad es vēlējos 

ko mainīt savā dzīvē. Un tas 

arī izdevās.

- Kā  Jums patīk mūsu skolas 

skolēni? 

- Patīk. Jāsaka, ka līdz šim 

neesmu saskāries ar nevienu 

sliktu skolēnu. Daži mēdz 

uzskatīt, ka ģimnāzijā mācās 

augstprātīgi cilvēki, bet tam 

nu es galīgi nepiekrītu. Ja 

arī dažreiz kāds palepojas 

ar sasniegto (kas ir diez-

gan tālu no augstprātības), 

tam vienmēr ir pamatots 

iemesls – darbs.

- Cik daudz koristu pašlaik 

dzied korī?

- Pēc saraksta mēs esam ap 

sešdesmit, bet no tiem, kas 

pastāvīgi apgrozās, esam ap 

piecdesmit.

- Kādu mūziku Jūs pats 

ikdienā klausāties?

- Man ir iPod. Man tiešām ir. 

(smejas) Bet problēma ir tā, 

ka tad, kad to nopirku, es to 

izmantoju vienu nedēļu, bija 

šausmīgi neērti nēsāt līdzi... 

Es esmu sācis ikdienā braukt 

ar riteni, un tad nav forši, ka 

tu klausies uz austiņām kaut 

ko. Pāris reizes jau esmu 

uzrāvies. Tādā veidā man 

nav laika daudz klausīties 

mūziku, izņemot mājās. 

Mājās es klausos... ļoti 

dažādu mūziku. Nav svarīgi, 

kāds žanrs, bet svarīgi, lai 

ir enerģiska, dzīva mūzika. 

Esmu arī rokmūzikas un 

akustiskās folkmūzikas 

cienītājs. Šad tad man ļoti 

patīk vokālā garīgā mūzika, 

„Daži mēdz uzskatīt, ka ģimnāzijā mācās augstprātīgi 
cilvēki, bet tam nu es galīgi nepiekrītu. Ja arī dažreiz 
kāds palepojas ar sasniegto, tam vienmēr ir pamatots 

iemesls – darbs.”



principā ir svarīgi,  lai pa 

dienu nebūtu liela slodze. Ja 

ir liela slodze, tad nesanāk. 

Citādi man nav tāda knifa, 

kā tikt ar to galā. Man nesen 

piedzima dēls, viņš ir tāds kā 

enerģijas avots. Katru rītu, 

kad es pieceļos un paskatos 

uz viņu, viņš vienmēr smaida, 

un es nevaru saprast, kas tas 

par triku, bet uzreiz jūtos kā 

ar bateriju uzlādēts. 

- No Jūsu sacītā var noprast, 

ka diriģēt nav tā, kā daudzi 

domā – pavicināt ar rokām 

vai nūjiņu kora priekšā.

- Nu jā... Mariss Jansons 

reiz teicis, ka diriģentam 

var būt trīs ampluā: vai nu 

viņš nāk priekšā un traucē, 

vai nu viņš nāk priekšā un 

netraucē, kas patiesībā jau 

ir ļoti labi, vai arī augstākā 

pakāpe jau ir tad, kad viņš 

iedvesmo, uzlādē un palīdz 

izpildīt mūziku. Bet mana 

bijība ir neaktīva mūzika, 

tad diriģentam vajag dot to 

enerģiju, teikt īstos vārdus. To 

neviens arī nevar iemācīties. 

Formāli var jau visu izdarīt, 

bet jautājums ir par gala 

rezultātu. Diriģenta darbā vēl 

ir tā, ka visam jānotiek veikli, 

ir liela slodze smadzenēm 

un ir vajadzīga plaša iztēle, 

kopā tas prasa no cilvēka 

tādu momentānu darbu. 

Tādā ziņā man pietrūkst 

dažreiz tas viss. Es tiešām 

ceru, ka esmu iezadzies tajā 

netraucējošajā kategorijā, 

kaut arī es noteikti mēdzu 

arī patraucēt.

- Varu atgādināt, ka visi bija 

sajūsmā par 18.novembra 

koncertu.

- Jā, man pašam prieks, ka 

koris saņēmās. Šogad tas, 

man šķiet, bija pirmais 

koncerts, kurā es sajutu, 

ka ir iekšās! Vēlos uzsla-

vēt koncerta organizatorus! 

Koncerts bija izdevies! 

organizēties un saorganizēt 

citus cilvēkus, es jūtos 

sarūgtināts. Tādos brīžos 

es padziedu. Un ikdienā 

regulāri es piedalos baroka 

mūzikas korītī Collegium 

Choro Musici Riga, ko vada 

Māris Kupčs. Ir jauki nedaudz 

atpūsties no mūsdienu 

ritējuma un steigas.

- Varbūt Jūs varat padalīties 

ar pieredzi, kā ir tajās dienās, 

kad vienkārši negribas 

uzstāties? Kā tam tikt pāri, 

kur smelties iedvesmu? 

- Bieži vien man ir tā, ka tu 

nenojaut to negribēšanu līdz 

pat brīdim, kad sāc muzicēt, 

un, kad tu sāc, tad saproti, ka 

nu nav... Vienkārši nav. Bet 

tur ir tāds pluss un reizēm 

mīnuss, ka nevar vienkārši 

beigt mēģinājumu un pateikt: 

”Viss, šodien beidzam,” un tev 

nākas caur tādām nelielām 

sāpēm formāli nostrādāt. Tad 

tu pats tā nelāgi jūties, ka 

nav sanācis iedvesmoties un 

iedvesmot citus. Man varbūt 

nav tā, ka es pieceļos no rīta 

un saprotu, ka šodien nebūs, 

bet dienas laikā dažreiz 

emocionāli sabrūku. Bet

„Man pašam prieks, ka koris 
saņēmās. Šogad tas, man 

šķiet, bija pirmais koncerts, 
kurā es sajutu, ka ir iekšās!” 
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- Pietiks par mūsu skolas 

kori. Vai Jūs darbojaties arī 

kādā citā korī?

- Jā, es darbojos kā 

kordiriģents Latvijas Bankas 

korī. Tur varbūt mana loma ir 

tāda mazāka, bet ir tā, ka tur ir 

pilnīgi cita atmosfēra, tur es 

varu izbaudīt citas paaudzes 

klātbūtni. Man jāatzīst, ka 

dziedāt griboši cilvēki ir 

ļoti sakarīgi. Dziedāšana ir 

vienmēr savā ziņā tāda kā 

dalīšanās. Ja tu esi riebīgs 

cilvēks, tu nedalīsies. Dziedot 

tev jārēķinās, ka dziedāšana 

ir saistīta ar došanu.

- Vai Jūs esat domājis 

par darbu ārzemēs kā 

kordiriģentam?

- Nu, esmu ar ārzemēm 

saistīts tikai kā dažādos pro-

jektos. Bija iespēja strādāt, 

taču netiku, lai gan jāatzīst, ka 

skandināvi ir ļoti ieinteresēti 

latviešu diriģentos. Mums kā 

diriģentiem ir daudz iespēju, 

kur praktizēties, daudz koru, 

tāpēc arī viņi ir tik labi. 

- Vai ar koriem esat piedalījies 

arī kādos starptautiskos 

konkursos?

- Jā, mēs tieši ar 1. ģimnāzijas 

jaukto kori piedalīsimies 

starptautiskā konkursā, Koru 

olimpiādē, kura notiks Rīgā, 

tāpēc diemžēl nesanāks 

paceļot. Mēs piedalīsimies 

vairākās kategorijās, kur 

esmu ielicis arī tādus 

skaņdarbus, par kuriem 

brīžiem domāju, vai tiešām 

sanāks. Bet gan jau būs labi. 

Man ir tāds uzstādījums, ka es 

noteikti velētos doties kādā 

ceļojumā, visticamāk nevis 

nākamajā pusgadā, bet vēlāk. 

Man gribētos piedalīties 

kādā sadraudzības pasākumā 

ar citu valstu ģimnāziju 

koriem, ka mēs aizbraucam 

pie viņiem, viņi atbrauc pie 

mums. Tas būtu interesanti 

gan skolēniem, gan arī mums, 

diriģentiem.

- Vai esat domājuši par 

iespējamiem kora nosauku-

miem? 

- Par nosaukumiem mums 

ir grūts stāsts. Mēs aizvien 

vēl esam kora nosaukuma 

meklējumos jauktajam ko-

rim. Ja kādam ir idejas, var 

droši nākt un teikt! Mums 

ir bijuši jau tik daudz vari-

anti. Bija „Frekvence”, bija 

„Kvazārs”. Līdz šim mēs 

neesam nevienu no šiem 

variantu akceptējuši, tāpēc 

saucamies gluži vienkārši 

RV1.ģ jauktais koris.

11
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Izskatās, ka sniegs šogad apmaldījies
Stāsta Sandra Rocēna

Lai arī decembris ar 

Ziemassvēkiem un Vecgada 

vakars ar salūtu jau kādu 

laiku ir aiz muguras, daudzos 

cilvēkos nav izdzisusi cerība 

par ilgi gaidīto sniegoto 

ziemu. Lai gan Latvijā sniega 

šogad tā mazāk, izrādās, ka 

citviet balta un tīra sniega 

sega ir pārsteigusi daudzus.

Kā interesantāko gadī-

jumu noteikti jāmin sniegu 

Ēģiptē. Tieši tā. Tieši šoziem 

ir piepildījies tas, par ko 

dziedāja Mārtiņš Freimanis 

savā dziesmā ,,Kad Ēģiptē 

sniegs”. Pēc 112 gadu 

pārtraukuma Kairā, Ēģiptes 

galvaspilsētā, uzplauka 

vietējie slēpošanas tērpu 

pārdošanas uzņēmumi. 

Daudzi cilvēki sniegu 

ieraudzīja pirmo reizi 

dzīvē. Tas noteikti bija liels 

piedzīvojums visiem, it 

īpaši bērniem. Manuprāt, 

mēs, Latvijā esošie, šobrīd 

no visas sirds vēlētos, lai 

kailsalam pa virsu pārklājas 

skaista, balta sniega sega, 

taču šai arābu tautai tas bija 

kas neparasts. Klīst baumas, 

ka nezinātājiem pat licies, 

ka sācies pasaules gals vai 

citplanētiešu apokalipse vai 

arī augšāmcēlies kāds no 

viņu senajiem faraoniem. 

Mums atliek vien iedomāties 

Heopsa, Gīzas un citas 

piramīdas, apsnigušas citiem 

par prieku. Kā vēsta portāls 

DELFI, sniegs manīts arī 

citās reģiona valstīs – Saūda 

Arābijā, Izraēlā, Sīrijā.
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Sniegainā ziema
 Turpretī ņujorkieši 

par sniega daudzumu ir 

sašutuši. Janvāra sākumā šī 

ASV metropole un tai tuvie 

reģioni piedzīvoja savu šī 

gada pirmo sniega vētru, kas 

sagādāja galvassāpes gan 

drošības sargiem, gan sa-

biedriskajiem darbiniekiem, 

gan arī pašiem iedzīvotājiem. 

Vienas nakts laikā uzsniga 

teju 60 centimetru bieza 

sniega sega, liekot ceļu 

tīrītājiem strādāt bez atpūtas. 

Cilvēkus lūdza palikt mājās. 

Šīs „piespiedu brīvdienas” 

dažiem sagādāja prieku, 

turpretī citiem it nemaz – 

vētra paņēma vairāk nekā 

10 cilvēku dzīvibas. Tika at-

celti apuveni 4000 avioreisu, 

kas izraisīja diezgan lielu 

stresu daudziem ceļotājiem.

Saules Zeme
Klusā okeāna otrā krastā, 

proti, Japānā arī sniegs nav 

taupījis savus resursus un 

uzbēris pamatīgu segu. 

Diemžēl arī tur tas ir radījis 

vairāk bēdu nekā prieku, 

jo nogruvumos, lavīnās 

un citos negadījumos, kas 

saistīti ar sniegu, bojā 

gājuši vairāk kā 50 cilvēku. 

Uz ceļiem veidojušies 

rekordlieli sastrēgumi. Tik 

lieli, ka cilvēki pat vairākas 

diennaktis  bija spiesti 

pavadīt mašīnās. Līdzīgi kā 

ASV, arī Japānā tika traucēta 

aviosatiksme, kā arī vilcienu 

transports.



Kad visas rietumu un austrumu stila vietas ir apnikušas un 

vēlies sajust Latvijas dabas harmoniju un mieru, „Pienene” 

ir īstā vieta. Kafejnīcā „Pienene” iespējams izbaudīt kādu no 

daudzajām zāļu tējām, kas vāktas Latvijas pļavās. Tās ir ne 

tikai gardas un dažādu aromātu un garšu pilnas, bet arī veselīgas. Pie tējas var nogaršot kādu 

no kafejnīcā nopērkamajiem našķiem – sukādes, ievārījumus u.c. Šeit var arī iegādāties Latvijas 

amatnieku izstrādājumus – kosmētiku, no zāles un siena ražotu papīru, dažādas zāļu tējas, 

traukus, kā arī dažādas dizaina preces.
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Kafejnīcas
Visas rakstā 
minētās vietas 
ir iepriekš 
apmeklētas, 
pārbaudītas, 
izmēģinātas.
Stāsta Annija Katkeviča

Katrs ģimnāzists noteikti jau 

ir iepazinis visas skolai tuvākās 

„pasēdēšanas vietiņas”, kā Costa 

Coffee, Index Cafe, Coffee Inn un 

citas. Tomēr vienmēr ir interesanti 

iegriezties arī kādā vēl nezināmā 

vietā. Kas zina, kas gaida 

otrpus durvīm? Nevar aizmirst 

arī, ka tuvojas īpaši svētki – 

Valentīndiena. Tad nu te dažas 

vietiņas, par kurām iespējams 

vēl nezini! Šīs vietas patiks ne 

tikai tavām garšas kārpiņām, bet 

arī iedvesmos ar savu auru un 

interjeru.

Bonēra
Adrese: Blaumaņa iela 12a

Francijas šika cienītājiem 

noteikti jāapmeklē 

kafejnīca „Bonēra”. Jau 

ienākot mājīgajās telpās 

var sajust Francijas dvesmu un eleganci, interjers 

ir veidots, iedvesmojoties no Koko Šaneles. Katrs 

apmeklētājs var baudīt mierīgu pēcpusdienu pie kafijas 

krūzes vai kūkas, bet nepieciešamo veselības devu iegūt 

no svaigām sulām. Kā arī „Bonērā” var iedzert ne tikai 

krūzi kafijas, bet arī iegādāties kādu vintage aksesuāru 

vai apģērbu. Kafejnīcā tiek rīkotas dažādas izstādes un 

pasākumi.

Pienene
Adrese: Kungu iela 7/9



ArbOOz
Adrese: Dzirnavu iela 34a

15

Ja vēlies palutināt sevi ar kādu kūku vai esi 

viens no franču saldumu macaroon cienītājiem, 

tad „ArbOOz” ir īstā vieta, kuru apmeklēt. Tā ir 

diezgan maza, tomēr stilīga un koša pilsētas 

konditoreja. Kad esi ienācis iekšā un ieraudzījis 

krāšņos gardumus, vairs nav iespējams iziet 

ārā, neko nenopērkot. Pats galvenais, ka tas būs 

prieks ne tikai acīm, bet arī garšas kārpiņām. 

Varēsi atpūsties no pilsētas steigas, baudot 

saldumus turpat uz vietas, vai arī nopirkto 

paņemt līdzi īpašās kastītēs.  

Tea & Coffee 
Garden
Adrese: Grēcinieku iela 28

Kafejnīcas lielie logi aicina ielūkoties 

un nākt iekšā baudīt omulīgu gaisotni. 

Šī ir ideāla vieta, kur iet, ja kompānijā 

ir gan kafijas, gan tējas cienītāji. 

Dzērienu klāsts ir daudzveidīgs, un katrs 

varēs atrast sev piemērotāko. Nebūs 

jāuztraucas arī par tukšiem vēderiem, jo 

piedāvājumā ir gan kruasāni, gan kūkas, 

gan kēksiņi, gan tortes un tartes, un viss 

par pieņemamām cenām. Ienākot tā var 

šķist pavisam vienkārša kafejnīca, tomēr, 

ja palūkosies vērīgāk, atradīsi durvis uz 

Chilim istabu. Austrumnieciskajā stilā 

iekārtotajā istabā varēsi ērti ieslīgt 

mīkstos dīvānos un izbaudīt relaksāciju 

citādos toņos.



Terēzei bija pateikts, ka viņa 

fotografēs viena, un tad uz-

rados es. Sākumā Terēze 

negribēja ar mani fotografēt, 

bet tad, kad sākām runāt...

Terēze: Es biju ļoti dusmīga, 

tāpēc, ka man tika apsolīti tie 

darbi vienai pašai. Likās, ka 

baigais prestižs. Es nemācēju 

tajā laikā strādāt ar citiem 

fotogrāfiem, un man pasaka, 

ka kaut kāds Mozgirs ar mani 

strādās, bet, nē, nē, viss bija 

labi, foršs cilvēks.

- Ticu, ka foršs, cik ilgi ar šo 

foršo cilvēku jau esi kopā tā 

oficiāli?

T: 15.februārī būs gads. 

- Kā pateicāt vecākiem, ka 

jums ir otrās pusītes?

T: Kristaps līdz šai baltai 

dienai to vēl nav oficiāli 

pateicis. Un es to savai 

mammai pateicu, aptuveni 

tad, kad mēs bijām tikai 

kādas pāris dienas kopā. Es 

viņai visu stāstu. Parādīju 

draugos Kristapa bildes un 

teicu: „Rekur, paskaties, mans 

jaunais draugs, paskaties, 

kāds viņš smukiņš.” Mamma 

paskatījās uz Kristapu, 

paskatījās uz mani un teica: 

„Terēz, tu apzinies, ka uz 

 » Skolas fotogrāfi un 

gada pāris. Šie ir abu 

jauniešu raksturlielumi, 

pēc kuriem viņus atpazīs 

ikkatrs Rīgas Valsts 

1. ģimnāzijas skolēns. 

Bet šodien dosim iespēju 

Jums iepazīt arī citas 

viņu šķautnes! 

- Kur un kā jūs iepazināties?

Kristaps: Mēs iepazināmies 

šajā skolā. Mūs Vidusskolēnu 

dome salika kopā Skolotāju 

dienas fotografēšanai, kas 

bija aizpagājušajā gadā. 

16 RĪGAS ĢIMNĀZIJAS LAIKI

Pāris kā no bildes
Intervija ar Terēzi un Kristapu
Intervēja Elīna Jekale



tavām trešajām kāzām vairs 

neiešu.”  

- Kāpēc, jūsuprāt, tieši jūs 

cilvēki izvēlējās nominācijai 

„Gada Pāris”?

T: Jo mēs viņus fotogrāfējam, 

un, ja viņi nebūs jauki pret 

mums, viņiem nebūs skaistu 

bilžu. 

- Vai šī uzvara jums vispār 

kaut ko nozīmē?

K: Es to salīdzinu ar 

amerikāņu filmām, kad tur 

ir tās lielās balles un gada 

pāris. Viņi iznāk priekšā, un 

viņiem uz galvām uzliek 

kroņus. Visi ir baigi priecīgi 

un aplaudē. Mums gluži tā 

nebija, mums uzsauca „rūgts” 

un viss. 

T: Mums iedeva ziemas-

svētku ornamentus!

K: Jā, jā, man bija briedis. 

Bija forši!

- Kā jūs pavadīsiet Valentīn-

dienu?

T: Mēs vēl neesam līdz galam 

izdomājuši.  Pavadīsim Ogrē, 

manā pilsētā, bet, ko tieši 

darīsim, es vēl nezinu. Es 

ceru, ka varēsim izdomāt, kā 

pārsteigt vienam otru. 

K: Neskatīsimies „Titāniku”!

T: Man riebjas „Titāniks”!

K: Man patīk, bet ne-

skatīsimies. 

- Jūs dzīvojat dažādās 

pilsētās, vai tas traucē 

attiecībām?

K: Nē

T: Nu, nedaudz. 

K: Kas nedaudz?

T: Nu, nedaudz!

K: Nu, jā, nu, būtu foršāk, ja 

mēs kaimiņos dzīvotu, bet 

vienalga es to neuzskatu par 

problēmu. 

- Kā pavadāt laiku kopā?

K: Skatāmies seriālus un 

ēdam!

T: Tu liec mums izklausīties 

tik interesantiem! Parasti 

mēģinām sākt darīt visādas 

jaunas lietas. Nesen Kristaps 

mani aizveda slidot, ko es 

nebiju darījusi gadiem ilgi. 

Vispār mēs varam paņemt 

riteņus un aizmīties uz citu 

pilsētu, aiziet kopā paskriet. 

Daudz esam kopā darījuši. 

Uz izstādēm ejam, lieku 

Kristapam iet uz teātri. 

- Pie teātra Kristapam bija 

ļoti zīmīga sejas izteiksme, 

tad vai ir kas tāds, ar ko 

nodarbojas tikai viens 

no jums, bet kopā tur 

neiesaistīsieties?

T: Nu, Kristaps spēlē pokeru, 

kur es nevēlos iesaistīties. 

K: Terēze iet uz teātri, kur 

es gribu iesaistīties, bet 

viņa uzskata, ka es negribu 

iesaistīties, kaut arī es 

gribētu iesaistīties. Jebkurā 

gadījumā, Terēze ir bijusi uz 

visām izrādēm, un man nav, 

kur iesaistīties.

- Kura ir pēdējā vieta, kur 

bijāt saistībā ar mākslu? 

Izrāde, koncerts, varbūt kopā 

fotogrāfējāt?

T: Mēs bijām uz Instrumentu 

koncertu, bet tas bija sen. 

K: Tas bija tāds lielākais 

pasākums. Fotogrāfēšanu 

neuzskatu par kaut ko 

īpašu. Tas ir mūsu darbs, ar 

to mēs šokolādes pelnām. 

- Kāda ir jūsu iecienītākā 

vieta, kur kopīgi atpūsties?

T: Pie Kristapa gan jau. 

„Es neticu, ka pilnīgi visu var 
ierakstīt grāmatā. Līdz ar to 

arī dzīve ir fascinējoša.”

17
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K: Jā, pie manis. Kad no 

sākuma bija banālais pirmais 

mēnesis, tad bija kino.  

- Un kur jums patiktu 

atrasties, varbūt ne tik 

ikdienišķās noskaņās?

K: Paņemt riteņus un aiz-

braukt kaut kur uz ārzemēm. 

T: Itāliju!

K: Jā, Itāliju!

- Kā jūs uzveiktu garo ceļu, 

ko klausītos?

K: Es dziedātu viņai, bet viņa 

aizspiestu ausis. 

T: Nē, tieši runājot par mūsu 

pirmo dziesmu, tā būtu Thrift 

Shop. Es pat nejokoju, mēs 

viņu dziedājām pirmo kopā 

būšanas mēnesi!

- Nedaudz novirzoties no 

attiecību tēmas, kas jums 

dzīvē liekas aizraujošs, 

fascinē?

T: Dzīvot! Man, starp citu, 

vakardien uzdeva jautājumu, 

ja man iedotu grāmatu, 

kurā ir rakstīta visa mana 

nākotne, vai es to izlasītu? 

Es to pilnīgi noteikti izlasītu! 

Tīri tāpēc, ka pēc grāmatas 

izlasīšanas, var pasmieties 

par to, ko var izmainīt. Es 

neticu, ka pilnīgi visu var 

ierakstīt grāmatā. Līdz ar to 

ar visiem strīdas. Bet par 

nopietnām tēmām mēs 

vienmēr atrodam kom-

promisu. Kristaps ir tas 

racionālais, kurš mani 

vienmēr nomierina. 

- Ko jūs novēlat Valentīn-

dienā visiem vientuļajiem?

K: Katram kāds patīk, aiziet 

un pateikt to tam cilvēkam. 

Jā, tas ir tieši tik vienkārši, 

T: Teica vīrietis, kuru es 

nokoļīju. 

K: Jā, arī tā tas dažreiz notiek.

T: Bet es pilnīgi viņam 

piekrītu. Ja tev kāds patīk, 

tev nav, protams, uzreiz 

jāuzmācas tam cilvēkam, 

ja tu viņu nepazīsti, bet ar 

pilnīgi visiem cilvēkiem var 

iepazīties, uzsākt sarunu, 

paaicināt uz kādu tikšanos. 

arī dzīve ir fascinējoša. Es 

nekādā gadījumā nepaļautos 

paranoiskām domām, ka tas 

notiks, tikai tāpēc, ka tā ir 

rakstīts grāmatā. 

K: Man jau liekas, ka tas 

fascinējošais ir tas, ka tu ne-

zini, kas notiks tālāk. 

T: Bet tu jau arī nezināsi!

K: Bet tu izlasīsi un zināsi. 

T: Nezināsi!

K: Jā, es esmu tas māņticīgais 

attiecībās. 

- Jūs neesat pārāk atšķirīgi 

kā cilvēki, bet jums daudzos 

jautājumos atšķiras viedokļi.  

Kur, jūsuprāt, ir tā robeža, 

kur atšķirīgiem cilvēkiem jau 

kļūst grūti sadzīvot? 

T: Jā, mums bieži atšķiras 

viedokļi, bet mēs nekad 

nestrīdamies, tikai tad, kad 

slikts garastāvoklis,  tad jau 



Pirms mazāk nekā mēne-

ša iesvētījām Rīgu Eiropas 

kultūras galvaspilsētas 

godā, apmīļojot Nacionālās 

Bibliotēkas grāmatu gūz-

mu, Centrāltirgu pārvēršot 

par mākslas platformu un 

vērojot krāšņāko salūtu 

kopš Rīgas astoņsimtgades 

svinībām. Šis gads sola 

galvu reibinošu kultūras 

programmu, taču sāksim 

palēnām, nevar strēbt karstu, 

vai ne tā?

Kultūras galvaspilsē-

tas notikumos ietilpst 

arī laikmetīgā teātra 

programma forte forte, kas 

ir Eiropas vadošo režisoru 

izrāžu sērija gada garumā. 

Visas šīs izrādes vieno 

līdzīgas tēmas, kuru centrā ir 

cilvēka un varas, personības 

un masu, „normālā” un 

„nenormālā” attiecības 

pavisam parastās situācijās. 

Vienu no forte forte izrādēm, 

kuru varēsim baudīt jau 

pavisam drīz, piedāvā flāmu 

mākslinieks Jans Lauverss 

un apvienība Needcompany, 

viņu izpildījumā 19. un 

20. martā būs skatāma izrāde 

„Izabellas istaba”. Sīkāka 

informācija www.theatre.lv 

Jaunumus joprojām sagādā 

arī repertuāra teātri, pat 

neskatoties uz to, ka sezona 

jau ieslīgusi otrajā pusē. 

Dailes teātrī pirms mēneša, 

10. janvārī, pirmizrādi 

piedzīvojusi lietuviešu 

režisora Oskara Koršunova 

iestudētā luga „Izraidītie”, 

kas vēsta par mūsu 

tautiešu veiksmīgajiem 

un ne tik veiksmīgajiem 

likteņa pavērsieniem, do-

doties svešumā meklēt 

laimi. Oskars Koršunovs 

2011. gadā šo lietuvie-

šu dramaturga Marjus 

Ivaškeviča lugu uzvedis 

uz Lietuvas Nacionālā 

drāmas teātra skatuves, 

kur tā paguvusi iekarot 

skatītāju sirdis un kritiķu 

atzinību. Neļaujiet sevi 

nobiedēt izrādes garumam 

(tā ilgst nepilnas piecas 

stundas), jo galveno lomu 

attēlotāji – Juris Žagars un 

Dainis Grūbe, kā arī pārējais 

aktieru ansamblis, skatītāja 

uzmanību spēj noturēt visā 

tās garumā. Šomēnes izrādi 

iespējams redzēt 15., 16. un 

28. februārī. 

Gada sākums piedāvā 

plašu izvēli arī mākslas 

cienītājiem. 21. janvārī 

Rīgas Mākslas Telpas Lielajā 

zālē durvis vēra izstāde 

„GRAFIKA-S”, kur ir apskatāmi 

vairāk kā piecdesmit Latvi-

jas mākslinieku jaunākie 

darbi. Izstāde „GRAFIKA-S” 

arī atzīmē zīmīga latvie-

šu mākslas notikuma 

simtgadi – 1914. gadā 

Rīgā notika pirmā latvie-

šu mākslinieku grafisko 

darbu izstāde. Izstāde būs 

skatāma līdz 6. martam. 

Plašāka informācija par to 

www.makslastelpa.lv

Tā kā prātu pie lie-

las informācijas gūzmas 

jāpieradina pamazām, šoreiz 

iztiksim bez grāmatām, 

bet ceru, ka kādā no šiem 

kultūras notikumiem sirdī 

un prātā spēsiet radīt 

to patiesības, tīrības un 

šķīstības sajūtu, ko spēj radīt 

vēl īsti nepienākusī ziema 

un baltās sniega pārslas uz 

asfalta. 

Kultūra
Stāsta Eva Emīlija Česle
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Sirds forma kā simbols ir ļoti sens. Agrākos laikos 

cilvēki, kādam aizejot aizsaulē, to neuzšķērda. Tomēr 

viņi to darīja ar liellopiem. Aplūkojot liellopu asinsrites 

galveno orgānu, kurš ir līdzīgs mūsdienās pazīstamajam 

sirds simbolam, tā laika ļaudis uzskatīja, ka tāda pati 

sirds ir arī visiem citiem (Kāpēc gan tā būtu citāda?). 

Līdz ar to, stilizējot tās formu, viņi izveidoja mums 

zināmo mīlestības simbolu. Tad, kad izrādījās, ka 

cilvēka sirds izskatās krietni citādi, simbols jau bija 

iegājies gan kāršu spēlē kā ercens, gan arī ikdienā kā 

sirds apzīmējums, tāpēc vēlāk tas vairs netika mainīts. 

Sigita 12.f

Ja godīgi, es nezinu, bet mani vienmēr ir mocījis 

šis jautājums, jo sirds simbols it nemaz nav līdzīgs 

anatomiskajai sirdij. Tādā gadījumā, kurš dumiķis to ir 

izgudrojis? Pat pēc krāsas nav īpašas līdzības! Tikpat 

labi sirds varētu būt zilgana vai tumšāk sarkana. 

Eva 11.b

Kā radies sirds simbols?
Jautā Diāna Mikāne

Ar katru straujo sirdspukstu mēs neizbēgami tuvojamies vispasaules Sirsniņu dienai, 

Mīlestības svētkiem jeb Valentīndienai. Sauciet to, kā vien sirds kāro, bet nenoliedziet, ka 

šo svētku nemainīgais simbols ir sirds. Tāpēc šoreiz skaļajā starpbrīžu burzmā centāmies 

noskaidrot, kāpēc šis simbols ir tieši tāds, kāds tas ir. 
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Sirds varēja rasties no divām lāsītēm, kuras 

saplūstot, veido vienu veselumu. 

Beatrise 12.e

Kad meitenes izvēlās uzvilkt ļoti lielu dekoltē, 

tad apmēram tādu formu mēs varam redzēt. 

Jānis 11.c 

Eleganti apakšgala apaļumi. 

Emīls 11.c

Anatomiskā sirds

 nav tāda?  Man tas ir jaunums.

Krists 11.a
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Krustvārdu mīkla
Horizontāli:

4. Grāmatu vāciņi, kurus 

mums mīļi palūdz lietot 

bibliotēkas grāmatām.

6. Auto marka, kuru labprāt 

lietotu mūsu skolas vīrieši.

7. Priekšmets, ar kuru 

pirmģimnāzisti dažreiz 

mēdz zīmēt zīmējumus 

ģeometrijā.

10. Viena no 1. ģimnāzijas 

fizikas skolotājām.

13. Mācību priekšmets, uz 

kura olimpiādi mūsu skolas-

biedri devās 7. februārī.

14. Skolotāja, kuras viens 

no mācību līdzekļiem ir Sisi.

18. Mūsu skolas 

absolvents, bijušais 

premjerministrs.

19. Īpašība, kas raks-

turo kaut ko ļoti mazu, pēc 

iespējas mazāku, tādu, kādas 

atzīmes pirmģimnāzistus 

neapmierina.

20. Datorspēle, kuru 

mūsu skolas skolēni mēdz 

uzspēlēt pēc visu 

mājasdarbu pabeigšanas.

22. Priekšmets, kurā 

skolēni naudu neglabā.

25. Augstskola, kuras 

krēsls atrodas direktora 

kabinetā.

26. Darbi, kuru veikšanai 

dažreiz skolēniem nepietiek 

laika.

27. Tas, ko 

pirmģimnāzistam ir liela 

iespēja saņemt, dodoties pie 

skolas māsiņas.

Vertikāli:

1. Uzvārds Leonam, kura 

vārdā mūsu skola tika 

saukta 1940-1990 gadam.

2. Pilsētvalsts Tuvajos 

Austrumos, par kuru rakstījis 

Homērs.

3. Iecienīts ēdiens mūsu 

skolas ēdnīcā.

5. Atriebība.

8. Liels bļodveida dobums 

zemē vai debess ķermenī, 

kuru labprāt pētītu astro-

nomijas papildstundu 

dalībnieki.

9. Tas, ar ko skolēni cītīgi 

nodarbojas starpbrīžos un 

dažreiz arī stundās oktobrī 

un novembrī.

11. Mēnesis, kura laikā 

visi ar nepacietību gaida 

brīvlaiku.

12. Tēma, ko apgūst 

11.klases fizikā.

15. Valoda, kurā mūsu 

skolas skolēni no 2001. 

gada drīkst likt eksāmenu 

un iegūt diplomu.

16. Vārds skolniecēm, ku-

ras vārda dienu svin 3.jūnijā.

17. Divu vai vairāk lietu 

attiecība vai saistība, kuru 

RV1Ģ skolēni spēj atrast.

21. Lelles, kurām 

meitenes bērnībā mācīja 

matemātiku.

23. Viens no matemātiķu 

mīļākajiem četrstūru 

veidiem.

24. Firma, kas ir izgatavo-

jusi 1.ģimnāzijas datorklases 

datoru ekrānus.
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