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Nav vietas mums abiem un laika, vien palodze

Starp vītušiem ziediem un aizkariem

Nav laika mums abiem, vien nozagtais

No pulksteņa dvēseles nozagtais.

Nav pasaules mums abiem un laika

Vien palodze balta un maiga.

Nav brīvības mums vairs un smaida

Tik vien kā kluss noslēpums

Noslēpums – slēptākais, mīļais

Sīks noslēpums – nešķīsti skaists

Par laiku, kas atmiņā laimīgi tītais

Par laiku, kas laimē šai vīlās.

redaktore Lelde Voino

Neesi lasījis 
iepriekšējos
izdevumus?

Noskenē QR kodu vai 
apmeklē mūsu skolas 
mājas lapas  
„Rīgas Ģimnāzijas Laiki” 
sadaļu, kur tu atradīsi 
iepriekšējo gadu avīzes 
numurus.  
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Gada Balvas 2014
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Mīlas vēsturnieki
Annija Katkeviča un Elza Helēna Sniķersproģe

Arī pie mums 14. februārī ikkatrs, ieelpojot vēso ziemas gaisu, var just mīlu vir-
mojam gaisā. Daži šajā dienā ceļas spārnos, bet citiem elpot kļūst grūtāk. Lai kā arī būtu, 
mēs zinām, ka katrs no jums, pirmģimnāzistiem, alkst iegūt jaunas zināšanas mīlas 
jomā. Vai nebūtu interesanti uzzināt, kurš ir vainojams pie visu mīlētāju dienas un tās 
tradīciju rašanās? Dārgie lasītāji, šis bija tikai retorisks jautājums, tādēļ turpiniet vien 
lasīt, ieņemot labākās vietas mūsu mīlas vēsturnieku ekspresī uz jauniem zināšanu 
laukiem!

Nevienam nav pārsteigums, ka diena ir nosaukta par godu Svētajam Valentīnam. 
Vēsturiskie avoti gan vēstī, ka Senajā Romā ir bijuši pat vairāk nekā trīs Svētie Valentīni.Tādēļ 
jautājums paliek atklāts – kurš no visiem Valentīniem ir īstais svētku nosaukuma cēlonis?

Izplatītākā leģenda stāsta, ka imperators Klaudijs II esot aizliedzis jauniem un 
neprecētiem vīriešiem precēties, lai viņi būtu labāki karotāji. Savukārt priesteris Valentīns, 
kurš saprata šī lēmuma netaisnīgumu, nepakļāvās imperatora pavēlei un turpināja slepus 
salaulāt mīlētājus. Kad Valentīna pārkāpumu atklāja, Klaudijs piesprieda viņam nāvessodu, 
kas tika izpildīts 270. gada 14. februārī.

Paldies tev, Valentīn!
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Varbūt arī Latvijā? Vai arī ne…

•  Dažās valstīs ir ticējums, ka pirmajam vīrietim, ko 14. februāra rītā sastop brīva 
meitene, jākļūst par viņas „Valentīnu”. Tas esot pienākums, un netiek ņemti vērā 
vīrieša iebildumi.

• Japānā rīko konkursu par skaļāko mīlestības apliecinājumu. Drosminieki kāpj  
uz tilta un pilnā balsī kliedz savu vēstījumu otrai pusītei. Skaļākās rīkles īpašnieks 
saņem balvu – baudā vai graudā, tā jau ir katra individuāla izvēle.

• Senajā Romā šajos svētkos jaunavas rakstījušas zīmītes ar savu vārdu un metušas 
tās lielā urnā. Vēlāk pie urnas nākuši pilsētas neprecētie vīrieši, un katrs vilcis no 
tās pa zīmītei. Cilvēki, kas viens otru „izlozējuši”, gadu skaitījušies kā pāris. Šie 
nejauši izveidotie pāri nereti arī apprecējās.

Kāpēc sarkanas rozes?

Katra meitene Valentīndienā cer saņemt sarkanu rožu klēpi. Sarkanās rozes ir kļuvušas 
par vienu no Valentīndienas nozīmīgākajiem simboliem. Seni nostāsti liecina, ka tās radušās 
grieķu mīlestības dievietes Afrodītes neveiklības dēļ. Leģenda vēsta, ka viņa, steidzoties pie 
sava mīļotā Adonīsa, uzkāpusi uz balta rožu krūma, tieši ērkšķos. Afrodītes asinis pārvērtušas 
baltās rozes sarkanās. Tādēļ atcerieties, dārgās dāmas, ļaujiet puišiem skriet pakaļ jums, lai 
kafejnīcas vietā nenāktos apmeklēt traumatologu.
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Rinalds Pikše
Laura Kristapsone

Ar Rinaldu satiekamies gluži parastas un pelēkas darba dienas vidū – ārā ir 
apmācies, snieg slapjš sniegs, visi kaut kur steidzas. Turpretī viņa stāstos par Brazīliju 
spīd saule, un rodas iespaids, ka šis gads viņam pagājis kā viens liels, nebeidzams 
karnevāls. Viņš atzīst, ka vasarā nācies pacensties, lai atgūtu mācībās nokavēto, bet tas 
bijis tā vērts. Un, klausoties Rinaldā, arī man pavisam aizmirstas nākamais kontroldarbs 
un sagribas nokļūt kādā siltākā, saulainākā vietā. Pasapņot taču nav aizliegts, vai ne?

Kurā vietā Brazīlijā tu dzīvoji? Kāda 
bija tava viesģimene?

Dzīvoju pie Sanpaulu diezgan turīgā, 
ekscentriskā ģimenē ar trīs dēliem. Tēvs 
bija īpaši spilgta personība, labā nozīmē, 
pilnīgi traks cilvēks, kas dienā izdzēra 
20 kafijas tasītes un bija gatavs darīt jebko 
un jebkad. Tas arī ļoti paplašināja manas 
iespējas, jo viņam vienmēr bija kāda inte-
resanta ideja, ko darīt un ko apskatīt. 
Viņš pats būvēja nelielas koka mašīnītes, 
speciāli paredzētas tikko noasfaltētu ielu 
testēšanai, un mēs viņam bieži palīdzējām 
darbā, braucot pa tukšajām pilsētas ielām 
kā sacīkstēs.

Vai pēc atgriešanās Latvijā vēl uzturi 
ar viņiem kontaktus?

Jā, šad tad sarakstos Skype, viņi visu 
laiku jautā, kad braukšu atpakaļ uz Brazīliju. 
Manuprāt, labāk tomēr nevis katru dienu 
čatot, bet vienreiz aizbraukt apciemot, ko 
arī ceru izdarīt. 

Brazīlija, vispār Dienvidamerika, aso- 
ciējas ar nabadzību un ļoti lielu nevien- 
līdzību starp iedzīvotājiem ienākumu ziņā. 
Kāda patiesībā ir situācija?

Jā, daudzi ir nabadzīgi, bet atkarīgs, 
kā uz to paskatās. Brazīlieši pilnīgi visu 
laiku ir priecīgi un izbauda dzīvi – gan 
nabagie, gan bagātie priecājas par lietām, 
kas viņiem katram pieder. Nevienlīdzība 

Kā izlēmi doties apmaiņas braucienā 
un kāpēc izvēlējies tieši uz Brazīliju?

Atklāti sakot, tas nemaz nebija 
mans lēmums. Abi mani vecākie brāļi bija 
apmaiņas programmā ASV, tāpēc, kad 
pienāca mana kārta un es varēju kaut 
kur braukt, atlika tikai jautājums – uz 
kurieni? Es vienkārši paņēmu valstu 
sarakstu un ar zīmuli atzīmēju, uz kurām 
valstīm gribētu braukt, uz kurām ne. Izdo-
māju, ka uz ASV negribu – par Ameriku 
jau biju ļoti daudz dzirdējis un, braucot 
uz turieni apmaiņā, ir ļoti liela iespēja 
nonākt kaut kādā lauku ciematā. Mans 
brālis, piemēram, dzīvoja fermā Indianas 
štatā kopā ar 1000 govīm. Beigās mani 
varianti bija Kanāda, Brazīlija, Francija 
vai Ķīna. Sākotnēji izvēlējos braukt uz 
Franciju, pat sāku pie privātskolotāja 
mācīties franču valodu, bet man bija 
atlicis ļoti maz laika un sapratu, ka neva-
rēšu paspēt valodu apgūt vajadzīgajā 
līmenī. Tā nu pēdējā brīdī aizbraucu uz 
Brazīliju, portugāļu valodā mākot tikai 
sasveicināties un noskaitīt līdz trīs. 
Apmaiņas programmas orientēšanās 
nometnē Riodežaneiro gan sapratu, 
ka, salīdzinot ar pārējiem studentiem, 
tas jau bija daudz. Pirmos trīs mēnešus 
runāju angliski, bet piektajā – jau samērā 
tekoši portugāļu valodā.

Gads Brazīlijā – zemē, kurā visi ir priecīgi
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Bīstami? Es domāju, ka ne, bet man par to 
grūtāk spriest, jo uzturējos kopā ar vietē-
jiem. Varbūt naktī kādā nabadzīgākā rajonā. 
Sanpaulu gan ir pat atsevišķs rajons, kura 
nosaukumu varētu tulkot kā „kreka” vai 
„kokaīna zeme”, bet tādās vietās vienkārši 
nevajag uzturēties. 

Vai skolā mācības bija vieglākas vai 
grūtākas nekā Latvijā?

Vispār izglītības sistēma Brazīlijā ir 
ļoti vāja, ir milzīga atšķirība starp publis-
kajām un privātajām skolām. Es mācījos 
privātskolā, bet arī tur mani pārcēla gadu 
uz priekšu. Stundās visu uzreiz sapratu 
un neatpaliku, biju kā jebkurš normāls  
skolēns. Brazīlijā nesen pat bija skandāls 
par to, ka naudu Pasaules čempionātam 
futbolā valdība ņēma no izglītībai pare-
dzētā budžeta. Tāpēc tagad arī tās pāris 
samērā labās publiskās universitātes 
naudas trūkuma dēļ kļūs par privātajām, 
kurās, protams, par mācībām jāmaksā. Viņi 
neļauj izglītībai attīstīties tā, it kā speciāli 
gribētu, lai visi ir stulbi.

Bet ko brazīliešu jaunieši dara brīvajā 
laikā?

Viena atbilde – futbols. Sporta stun- 
dās mēs spēlējām tikai futbolu. Futbols ir 
viņu dzīve. 

Vai tu biji arī slavenajā karnevālā?
Esot Brazīlijā, tu vienkārši nevari 

nebūt karnevālā. Karnevāls ir ballīte uz 
ielas, kas var notikt jebkurā brīdī, ne tikai 
februārī. Cilvēki vienkārši noīrē busiņu un 
kādu mūzikas grupu, kas spēlē salsu, un 
lēnām brauc pa pilsētu, kamēr apkārt visi 
dejo. Mani patiešām pārsteidza, cik labi 
brazīlieši organizē ballītes.

Kā tev Brazīlijā visvairāk pietrūka no 
Latvijas?

Valoda un ēdiens. Brazīlijā pamat-

viņiem ir pierasta. Ir pilnīgi normāli, ka ir 
tāda pilsētas daļa - favela, kur tūkstošiem 
cilvēku dzīvo drausmīgos apstākļos. Arī 
Sanpaulu uz ielām gulēja cilvēki, turpat 
arī tirgojās, cenšoties kaut ko nopelnīt. 
Es dzīvoju ārpus centra, nelielā pilsētiņā, 
kuras iedzīvotāji pārsvarā bija turīgi cilvēki. 
Bagātnieki dzīvoja atsevišķos, noslēgtos 
rajonos, kuriem apkārt bija žogs un pie 
ieejas stāvēja sargi, kas katru iebraucēju 
pārbaudīja. Šie rajoni bija kā definīcija 
paradīzei – tur bija tīrs un kārtīgs, bija 
lielas, skaistas mājas, ezeri, puķes, palmas, 
praktiski visu iespējams dabūt, neizejot no 
nožogojuma. Nu jā, un tad ārpusē bija tā 
īstā dzīve.

Kāda ir vietējo attieksme pret ārzem-
niekiem? Vai Sanpaulu nebija bīstami?

Man ir blondi mati un zilas acis, tāpēc 
uzmanību pievērsa daudz, bet vairāk tādā 
pozitīvā veidā. Ārzemniekus viņi sauc par 
„gringo”, ko daudzi uztver kā negatīvu 
vārdu, bet tā nav. Holivudas filmās visi 
dienvidamerikāņi tiek parādīti kā ļoti agre-
sīvi, bet īstenībā, ieraugot uz ielas kādu 
„gringo”, viņi ir sajūsmā, nāk un prasa, no 
kurienes tu esi, kāpēc atrodies Brazīlijā. 
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ēdiens ir rīsi ar pupiņu mērci, kas principā 
ir garšīgi, bet apnīk, ja jāēd katru dienu.

Vai ir kāds atgadījums šī gada laikā, 
kas īpaši palicis atmiņā?

Nerunājot par jau pieminētajām lie- 
liskajām ballītēm – pie manas mājas bija 
bambusu audze, kurā dzīvoja mērkaķīšu 
ģimene. Es iemācījos to, ka istabas logu 
nekad nevar atstāt vaļā, jo viņi apēdīs visu, 
kas ir apēdams. Es viņus baroju, līdz piera-
dināju tā, ka viņi dažreiz uzrāpās man uz 
rokas, un beigās es pat varēju paturēt rokās 
viņu mazuļus, kas vēl bija pavisam maziņi. 
Tas bija ļoti mīļi un forši. 

Vai domā kādreiz atgriezties Brazīlijā, 
lai studētu vai strādātu?

Man pašam tas ļoti patiktu. Brazīlijā 
nav Latvijas vēstniecības, bet es satikos 
ar Latvijas goda konsuli, un viņa man 
teica, ka es varētu būt viens no cilvēkiem, 
kas tur strādātu, ja vēstniecība tomēr 
atvērtos. Bet tas vēl ir tālā nākotnē, lai 
kļūtu par diplomātu, jebkurā gadījumā 

vēl ir jāiegūst augstākā izglītība. Runājot 
par universitātēm, es īstenībā labprāt arī 
studētu Brazīlijā. Divi no maniem vies-
ģimenes brāļiem mācījās vienā univer-
sitātē, un es mēnesi aizbraucu padzīvot 
pie viņiem. Viņi kopā ar 10 draugiem īrēja 
paši savu māju, tā tur ir tāda normāla lieta, 
līdzīgi kā Amerikā ar studentu biedrībām 
vai „brālībām”. Tā ka varētu teikt, ka es 
jau nedaudz izbaudīju Brazīlijas studentu 
dzīvi, un man šausmīgi patika. Vienīgi žēl,  
ka izglītības kvalitāte tur nav pati labākā.

Ko tu ieteiktu citiem skolēniem, kas 
apsver iespēju doties apmaiņā?

Ja ir iespēja – neapdomāt, bet vienkārši 
braukt. Es ieteiktu doties uz kādu eksotisku 
vietu – uz Latīņameriku vai Āziju. Un, lai 
gan sākumā liekas, ka tu tur neiederēsies, 
aizbraucot sapratīsi, cik cilvēki ir lieliski 
jebkurā pasaules vietā. Tad tu sāc aptvert, 
kas vispār ir pasaule, un kļūsti daudz atvēr-
tāks visam. Apmaiņas brauciens pilnībā 
maina tavu dzīvi un domāšanu.
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Ziemassvētku balles 2014
17. un 18. decembrī skolā norisinājās ikgadējās Ziemassvētku balles. Aizvadītas 

nesen renovētajā aulā, tās izcēlās ar iespaidīgo apmeklētāju skaitu, jo uz pamatskolas 
balli ieradās 200 skolēni, bet uz vidusskolas – 500 pirmģimnāzisti.

Abi vakari tika iesākti ar skolēnu pašu veidoto un iestudēto ludziņu „LV-2572”, kuras 
autore bija Agnese Amēlija Eihenberga. Liela pateicība jāizsaka arī visiem aktieriem un 
režisoriem Evai Emīlijai Česlei un Vilhelmam Karlsonam. Ludziņai sekoja balles oficiālā 
atklāšana un dejas aulā visa vakara garumā, par muzikālo pavadījumu pamatskolēniem 
gādāja pašu skolēnu pārstāvētās grupas – „Rectal Exam” un „Sudden Lights”. Vidusskolas 
ballē bez „Rectal Exam” šo pienākumu veica arī absolventu grupas – „Tax Free” un „Pirmais 
kurss”.

Visa vakara garumā apmeklētāji varēja izbaudīt neformālu gaisotni kādā no 
tematiskajām istabām. Savu dziedātāja talantu skolēni bija aicināti pierādīt karaokes istabā. 
Brīvajā skatuvē visi varēja uzstāties paši un nodemonstrēt prasmes, kas apgūtas mūzikas 
stundās. Filmu istaba ļāva atpūsties no dejošanas, kamēr alternatīvās mūzikas telpa 
aicināja dejot, cik spēka. Vidusskolas ballē tika piedāvātas arī vairākas svinga meistarklašu 
nodarbības, kuras vadīja skolas skolēni.

Pamatskolas ballē tika apbalvots aktīvākais apmeklētājs, dejotājs un dziedātājs, bet 
vidusskolas balles kulminācija bija Gada Balvu pasniegšana. Šogad balvas tika sadalītas 15 
kategorijās.
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Piecas Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas 
pārīšu nokrāsas

Ir sācies jauns macību gads. No Ziemassvētku un Jaunā gada svinēšanas mēs 
esam atvadījušies un sākam gaidīt pavasari - laiku, kad galvā pūš vējš un sirds straujāk 
iepukstas. Domājot par pavasari, es, ziņkārības vadīta, nolēmu sameklēt mūsu skolā 
piecus pārīšus un uzzināt, kādi ir viņu attiecību mazie noslēpumi un aizkulises.

Dārta Eleonora Dakse un Pauls Pērkons

Kā jūs iepazināties?
Pauls: Baseinā – tā būtu visvieglāk 

pateikt. Mēs nezinājām, ka mēs mācāmies 
vienā skolā.

Darta: Mēs sākām trenēties kopā. Man 
bija ļoti liels pārsteigums, ka viņš arī mācās 
manā skolā. Es viņu ieraudzīju un nodo-
māju - ko viņš te dara? Ā, viņš te arī mācās, 
jauki!

Bet kā jūs kļuvāt par pāri?
D:  Too complicated! (pārāk sarežģīti)

P:  Jā, sarežģīti. Mēs bijām labākie 
draugi, un tad tas gadījās.

Kā jūs pateicāt saviem vecākiem, ka 
esat kopā? Kāda bija viņu reakcija?

P: Mans tētis domāja, ka mēs jau 
esam kopā, pirms mēs patiesībā bijām, 
tāpēc viņam tas nebija nekāds pārsteigums. 
Viņš pats man pajautāja un tad teica: „Ā, jūs 
esat? OK.” Nekādas reakcijas.

D: Manai mammai bija līdzīgi. Viņai 
arī bija tāds – ok, lieliski. Smieklīgi vienīgi 
bija tas, ka es viņai kaut kad prasīju, ko viņa 
domā par Paulu. Viņa atbildēja: „Puisis kā 
puisis. Tev jau jābūt ar viņu kopā, ne jau 
man.”

Kādas interesantas īpašības vai para-
dumus jūs esat atklājuši viens otrā?

P: Kad Dārta sāk smieties par kaut 
ko, viņa pēc tam sāk smieties par saviem 
smiekliem un tad kādas piecas minūtes 
vēl papildus smejas par sevi. Es un viņas 
vecāki jau esam pie tā pieraduši un vien-
kārši sēžam mierīgi. Viņai arī ir īpaša sejas 
izteiksme tad, kad viņa grib kādu šokolādi 
vai kaut ko tādu. Caururbj ar savām acīm 
jebkuru. Kad viņa nožāvājas, viņa mazliet 
nokunkst. Tas bija tas, ko es ātrumā varēju 
atcerēties.

Jautājumus uzdeva un atbildes apkopoja Marija Rudzīte
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D: Pauls visu laiku bakstās. Tagad arī 
viņš visu laiku kaut ko dara ar rokām. 

Hiperaktivitāte?
P: Aptuveni.
D: Viņš nevar nosēdēt – pat tagad 

viņš nedaudz krata kāju.
P:  Nekratu gan, ko tu melo!
D:  (priecīga) Nē, nopietni, mēs vien-

kārši sēžam, un kaut kas viņam ir jābaksta. 
Nu tagad pēkšņi kļuva baigi mierīgais 
(smejas), ļoti sakoncentrējies. Tā, kas vēl? 
Viņš vienmēr brauc nevis īsāko ceļu, bet ar 
kādu līkumu.

P:  Es aizdomājos un aizmirstu, ka 
kaut kur jāgriežas.  Dārta pajautā, vai man 
nebija jānogriežas, un tad es atceros.

Pastāstiet par kādu jauku, neveiklu vai 
interesantu brīdi kopā.

D:  Es nezinu, mums visi ir tādi inte-
resanti brīži. Man neveiklākais brīdis kopā 
ar Paulu ir bijis iepazīšanās ar viņa vecā-
kiem. Atceries, kā tu mani mierināji, kad es 
biju uztraukusies?

P:  Kurā brīdī?
D:  „Nu, cik es zinu, mans tētis ieroci 

līdzi nenēsā,” (citē Paulu) Tas mani ļoti 
„nomierināja”.

Kāda bija Paula vecāku pirmā reakcija, 
kad satika tevi?

D: Es sāku smieties.
Un viena pati smējies?
P:   Jā! (smejas)
D:  Nu kā, viņa vecāki tādi ļoti no- 

pietni cilvēki, un es laikam nespēju izturēt 
to spriedzi un sāku smieties.

P:  Tas pats, kas vienmēr notiek – 
nevar apstāties.

D:  Man šķiet, ka viņa vecāki domā,  
ka es esmu dīvaina.

P:   Gan jau! (smejas)

Pēdējais jautājums – kā jūs svinēsiet 
Valentīndienu?

P:  Ļoti romantiski – baseinā, divos 
treniņos.

D:  Romantiskā komandas gaisotnē.
P:  Nekas nav plānā, bet gan jau 

izdomāsim kaut ko.
D:  Gan jau ēdīsim pēc treniņa. . . un 

pirms treniņa.
P:  Noteikti kaut ko izdomāsim tajā 

pašā dienā, mēs vēl tā īsti neplānojam neko.
D:  Tas būs spontāns lēmums, vai arī 

ēdīsim un gulēsim - kā jau parasti (smejas).
P:   Vai nu mēs spontāni ēdam, vai nu 

mēs plānoti ēdam – tur nav variantu.

Kā jūs iepazināties?
Raitis: Toreiz, kad debesis bija zilākas 

un zāle zaļāka, mēs iepazināmies. Mēs kopā 
mācījāmies pamatskolā - trīs gadus vienā 
klasē. Bet kā mēs iepazināmies? Vispār 
bija tā, ka bija 1. septembris 7. klasē un 
es ar savu draugu Kasparu gāju uz Dailes 
teātri, jo tajā laikā 1. septembris vēl notika 
Dailes teātrī. Mēs ejam, un viņš paskatās 
uz mūsu klasi, ierauga divas meitenes 

Ilze Paņko un Raitis Pekuss
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I:  Esam.
R:  Tā nosacīti.
I:  Kāpēc nosacīti? Man liekas, ka 

mana mamma katru dienu par tevi kaut ko 
pajautā.

R:  Nu, mana mamma saka, ka man 
jāmeklē draudzene no manas skolas, tad 
viņa būs gudra. Tātad manai mammai nav 
pretenziju.

Bet kā tu pateici? Kāda bija viņas 
reakcija?

R:  Man šķiet, ka mana māsa pateica.
I:  Vismaz tad, kad tu man atstās-

tīji, tu teici: „Mana mamma zina, ka man ir 
draudzene – Liene laikam pateica.”

R:  Kaut kā tā. Es nezinu, nekāda šoka 
nebija.

I:  Man arī vecākiem nebija jāsaka. 
Man liekas, ka viņi saprata, ka Raitis ir mans 
draugs, jo, kad Raitim tuvojās dzimšanas 
diena, es kopā ar Vilhelmu, Raita draugu, 
plānojām viņa dāvanu, un tad tētis jautāja: 
„Kurš ir Raitis?” Es teicu: „Tas, kurš mūsu 
skolā ir prezidents.” Tētis: „Tu domā tas, kurš 
ir tavs draugs?” Es: „Nu, jā, arī tas.”

Kādas interesantas īpašības vai para-
dumus jūs esat atklājuši viens par otru?

R:  Vienmēr, kad Ilze smejas, viņa 
izdara tā: „Huh!” Un saliec celi uz augšu.

I:  Raitim ir tāda kā patiesības 
balstiņa, un vienmēr, kad viņš saka kaut ko 
nopietnu, bet viņš negrib izklausīties baigi 
pārsalts vai pārāk skarbs, viņš runā tādā 
balstiņā, it kā viņš būtu piecgadīgs – tāda 
maza puisīša balstiņā.

Pastāstiet par kādu jauku, neveiklu, 
vai interesantu brīdi kopā.

R:  Man tikko bija vārda diena, un 
mums kaut kad ar Ilzi bija Facebook čats…

I:  Ā, jā, es varu pastāstīt! Kaut kas 

un saka: „Paskaties, Raiti, kādas divas 
smukas meitenes!” Nu jā, un tagad viena 
no meitenēm ir mana draudzene, otra – 
Kaspara draudzene.

Ilze: Cik romantiski!
Kā jūs kļuvāt par pāri?
R: (smejas) Viņa man uzrakstīja Face-

book!
I: Patiesībā tā nav taisnība!
R:  Tad stāsti savu versiju.
I:  Labi, es varu pastāstīt savu ver- 

siju. Paga, mēs tādu pilnāku vai nepil-
nāku gribēsim dzirdēt. Labi, pieņemsim, ka  
nepilnāku…

R:  (smejas) Viņa tagad cenšas kaut 
ko izdomāt.

I:  Vienkarši, ja es stāstu to pilnāko, 
tad būtu – jā, mēs jau abi labi zinām  
patiesību, ka pamatskolā mēs viens 
otram patikām, bet, ja mēs to izlaižam un 
pieņemam, ka mēs to nezinām…

R:  Kāda tam saistība?
I:   Nu kā – tas tā kā nebija mirkļa…
R:  Nepiekrītu. Tur ar pamatskolu 

vispār nav nekādas saistības. Ko? Es tev 
patiku pamatskolā?

I:  Nē, nu labi, es nojautu kaut ko, 
jo viņš man uztaisīja ļoti jauku dzimšanas 
dienas dāvanu.

R:  Un tad viņa man uzrakstīja 
sociālajā tīklā Facebook.

Tad tu tomēr uzrakstīji Facebook?
I:  Jā, jā, jā, bet tas nav tas….
R: Tik romantiski... 21. gadsimta   

 jaunieši!?
Kā jūs pateicāt saviem vecākiem, ka 

esat kopā?
R:  (smejas)
Jūs neesat pateikuši?
R:  Nē, mēs esam pateikuši.
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notika, nav zināms, kas, un viņš man kaut 
ko atsūtīja Facebook, nav zināms, ko… dažas 
bildes. Un es uzrakstīju: „Benefit of dating 
Raitis, number 86.” Vienkārši kaut kādu 
skaitli paņēmu, un Raitis teica: „O, tu vari 
nosaukt arī pārējās 85 lietas?” Tad uz viņa 
vārdadienu es uzrakstīju pārējās 85 lietas, 
kāpēc ir jauki ar viņu būt kopā.

Kā jūs svinēsiet Valentīndienu?
R:  Mēs svinēsim? (smejas)
I:  Man varbūt tajā dienā ir dejo-

šanas koncerts, bet, ja nav, nu tad….
R:  Droši vien romantiski kopā mācī-

simies, jo mēs esam ļoti cītīgi skolēni!
I:  Šī bija tā balstiņa! Viņš it kā 

nepasaka taisnību, bet gan jau patiesībā 
viņš grib pamācīties fiziku. Tā ir viena no 
tām lietām, ko viņš sola, ka man iemācīs, 
bet tas vēl nav noticis.

Kā jūs iepazināties?
Evita: Bija 1. septembris, labi, 2. sep- 

tembris (smejas), mēs ienācām klasē, īsti 
nerunājām līdz pat pirmā pusgada beigām. 
Mēs bijām klasesbiedri, bet mēs īsti neko-
municējām. Tad kaut kā sākām komunicēt, 
un viss sākās.

Kurš spēra pirmo soli?
Ģirts: Es.
E:  Kā jau parasti. Sākumā tās bija 

vienkārši parastas sarunas, līdz viņš ar, 
uzsveru, zīmīti, jā, tā kā pamatskolā, pajau-
tāja.

Ģ:  Es pajautāju, vai viņa negrib aiziet 
uz Costu, vai arī viņa ar stilīgiem cilvēkiem 
nekur īsti neiet. (smejas)

E:   Tā mēs aizgajām uz Costu. Sākumā 
Costa bija vienīgā satikšanās vieta ārpus 

Evita Casno un Ģirts Lācis

skolas, līdz mēs sākām satikties arī citur.
Kā jūs pateicāt saviem vecākiem, ka 

esat kopā? Kāda bija viņu reakcija?
E:  Maniem vecākiem es vienkārši 

stāstīju, ka man ir klasesbiedrs Ģirts un ka 
mēs sākam pavadīt vairāk laika kopā. Viņus 
tas īpaši neizbrīnīja. Saviem vecākiem tu 
pateici tad, kad es ierados pie tevis?

Ģ:  Lielā mērā. Pagaidām vienīgais, 
ko viņi zina, ir viņas vārds. (smejas)

E:  Bet to viņi tikai nesen uzzināja. 
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E:  Un tad viņa mamma teica: „Nāc, 
nāc vien ārā – es nekožu.” Es joprojām 
nesaprotu, kāpēc es tā rīkojos. Tev ir vēl 
kaut kas smieklīgs?

Ģ:  Vēl ir tā riepa. (smejas)
E:  Mums vienkārši ir kaislīgas attie-

cības ar riepu. Mēs staigājām, un tur bija 
riepa. Es neatceros kādā sakarā, bet es 
smējos, ka es vēlos to riepu. 

Ģ:  Jā, viņa teica, ka grib riepu, un es 
gāju to paņemt.

E:  Un kādā brīdī tev apnika vai tu 
piekusi, un tu to riepu nometi. Tad mēs 
sākām runāt, cik ļoti tā riepa mūs vieno…
(smejas)

Ģ:  Inside jokes.
E:  Un tad viņš kā joku man vārda 

dienā uzdāvināja…
Ģ:  Tādu kā mazu, mazu riepiņu.
E:  Un tas it kā simbolizē mūsu 

piedzīvojumu. (smejas)
Ka jūs svinēsiet Valentīndienu?
E:  Mēs iesim uz Fifty shades of Grey.
Ģ:  Pēc tam kaut kur paēst.

Kādas interesantas īpašības vai para-
dumus jūs esat atklājuši viens par otru?

E:  Hmm… Tas būs dīvaini, ja tu teiksi 
par vannu, jo to tu tā kā neatklāji. Es vien-
kārši tev pateicu. (smejas) Par tevi nav nekā 
interesantu, ko pateikt. (smejas) Es nezinu.

Ģ:  Visi cilvēki iet vannā kā cilvēki, un 
tad ir Evita, kas vienkārši laiž ūdeni un sēž 
vannā, kas nav aiztaisīta.

E:  Kas ir – 1 cm peļķītē. (smejas)
Pastāstiet par kādu jauku, neveiklu vai 

interesantu brīdi kopā.
E:  Pirmajā reizē, kad es biju pie Ģirta, 

viņa vecāki vēl īsti nezināja par mani. Viņi 
zināja, ka ir kaut kāda meitene, bet nezināja 
neko tieši. Viņa mamma nāca pa durvīm 
iekšā, un es, neatceros, kāpēc ieskrēju 
vannasistabā, un tad viņa mamma – ko viņa 
teica?

Ģ: Situācija bija tāda – viņa ieskrēja, 
viņai tieši piezvanīja telefons, un viņa 
runāja tualetē pa telefonu. Mana mamma 
domāja, ka viņa tēlo, ka ir spiesta tualetē 
runāt pa telefonu.

Unda Evita Paidere un Niks Gauručs

Kā jūs iepazināties?
Unda: Volejbola nometnē vasarā, 

jūlija beigās.
Niks: Jā, bija volejbola nometne. Es 

tur biju jau no pirmās dienas, un Unda 
atbrauca trešajā dienā. Mēs spēlējām 
pingpongu ar draugiem, un viņa ienāca 
pa durvīm. Unda bija skaisti saģērbusies, 
pirmais, kas man iekrita acīs, bija viņas 
skaistais smaids un žilbinošās acis, un es 
nodomāju, ka man ir jāiepazīstas ar to 
meiteni.

Kā jūs pateicāt saviem vecākiem, ka 
esat kopā? Kāda bija viņu reakcija?

U: Īstenībā es nekad neesmu viņus 
nostādījusi fakta priekšā, ka es esmu kopā 
ar Niku. Pirmajā reizē, kad mēs gajām 
uz oficiālu randiņu, tas bija ceturtdienas 
vakars, diezgan pavēls, tētis jautāja: „Kur 
tu ej?” Tāpēc man nācās jau pašā sākumā 
pateikt. Nākamajā dienā, protams, bija 
jautājumi no mammas: „Jā, es tā dzirdēju, 
man tētis pačivināja, ka tev vakar ir bijis 
randiņš.” Sākumā vecāki bija samulsuši,  
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bet kaut kā jau viss aizgāja.
N:  Es vienkārši mammai teicu, ka 

es iziešu ārā un būšu mājās vēlu, un viņa 
neko neteica. Nākamajā dienā tas pats. 
Trešajā dienā es teicu to pašu. Mamma: 
„Ar ko tad tu iziesi?” Es: „Es iziešu ar Undu 
ārā.” Mamma: „Ar Undu?” Es: „Jā, ir viena 
meitene, kas man ļoti patīk, un mēs satie-
kamies.” Mamma: „Ā, nu labi!” Tad arī pēc 
pāris dienām nācās izstāstīt, ka mēs esam 
kopā. Bet pats labākais bija tad, kad Unda 
mani atveda mājās un gribēja mani izlaist 
ārā. Viņa iebrauca pagalmā, kas ir tieši 
pie mājas. Mēs stāvam, atvadāmies, un es 
pēkšņi paskatos, ka tētis skatās pa logu: 
„Kas tur atbraucis? Sveša mašīna? Kas te 
notiek? Pagalmā sveša mašīna!” Tētis nāk ārā, 
laikam tūlīt būs pirmā iepazīšanās! Tomēr viss 
kārtībā, viss pozitīvi – reakcija bija pozitīva. 

Kādas interesantas īpašības vai para-
dumus jūs esat atklājuši viens otrā?

U:  Es īsti nevaru izdomāt neko inte-
resantu, vismaz nekas man nenāk prātā. Ir 
kaitinošas īpašības, bet tas nav nekas inte-
resants.

N:  (smejas) Es vienkārši esmu gar- 
laicīgs cilvēks.

U:  Nē, es vienkārši nekad nemāku uz 
tādiem jautājumiem atbildēt.

N:  Ko es esmu pamanījis… ko 
es pamanīju arī uzreiz, jo viņa to dara 
arī ikdienā, tas ir, ka jebko, kas viņai ir 
apkārt, – vai tā ir pildspalva, vai telefons, 
vai tas ir viņas īkšķis, vai viņas mazais pirk-
stiņš – Unda ņems un to grauzīs. Vienkārši 
sēž un grauž pirkstiņu. Kad viņa uzvelk 
džemperi – sēž un grauž apkakli. Viņa 
vienkārši ņem un visu grauž. Unda ir mans 
mazais kāmītis.

Pastāstiet par kādu neveiklu, jauku vai 
interesantu brīdi kopā.

U: Ir daudz tādu jauku, mazu 
momentu, bet man pirmais ienāca prātā 
visnesenākais – kā Niks mācīja man 
driftot ar kvadraciklu. Viņam īsti nesa-
nāca (smejas). Vienvārdsakot, man bija bail 
garāžā iebraukt.

N:  Man arī bija bail, ka tu kaut kur 
iebrauksi.

U:  Otrs gadījums arī bija nesen, kad 
mēs centāmies pārspridzināt balonu uz 
ielas.

N:  Tas bija tiešām interesanti. Es 
zinu to, ka Undai nepatīk, ka kaut kāds 
balons uzprāgst, meitenēm tā ir, nekas 
nav, bet sabīstas. Es to balonu ieliku starp 
mums, tas bija ielas vidū, kur vispakārt ir 
cilvēki, un es viņu gribēju samīļot tā, lai tas 
balons uzsprāgst. Viņa tik ļoti baidījās.
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Kā jūs iepzināties?
Ernests: Grūti atcerēties pašu pir- 

mo brīdi. Pirmā atmiņa man ir tāda, ka  
ğeometrijas kabinetā es pildīju literatūras 
mājasdarbu un pajautāju Kristīnei kaut ko 
par Karali Līru, bet pats sev atbildēju, atstā-
dams viņu apstulbušu. Tas bija pirmais, ko 
viņai pateicu. Pēc tam, kad viņa bija atnā-
kusi pie savām draudzenēm no manas 
klases, mēs ik pa laikam parunājām.

Kristīne: Un tad es viņam pajautāju, 
vai var palīdzēt ar fizikas mājas darbu. Tā 
aizsākās ikvakara sarunas un viss sāka 

Kristīne Dombrovska un Ernests Kalniņš

U:  Kādas septiņas minūtes vienkārši 
bēgu.

N:  Bet tad es panācu to, ka viņa 
uzticas man un tad mums arī izdevās 
uzspridzināt to balonu.

Vai jums ir kādi plāni Valentīndienai?
N:  Protams, mums ir plāni, kā var 

nebūt plānu! Mēs dosimies samīļot mazas, 
mīļas radībiņas, respektīvi, mēs brauksim 

ritēt savu gaitu. 
Kā jūs pateicāt saviem vecākiem, ka 

esat kopā? Kāda bija viņu reakcija?
E:  Manai mammai nostrādāja mātes 

instinkts, un viņa vienkārši pajautāja: „Vai 
tev ir draudzene?” Pēc tam „klusie telefoni” 
nodeva šo ziņu tālāk.

K:  Pirmais zināja mans brālis, jo 
viņam sāka nepatikt tas, ka tik daudz laika 
pavadu pie telefona, un, lai viņš beigtu 
prašņāt, es viņam pateicu. Tā kā dzīvoju 
skolas laikā viena, ar mammu katru vakaru 
jāsazvanās, un tad viņa vienkārši jautāja, 
vai tad man kāds jau esot, un, jā, nācās atzī-
ties (smejas). Visgrūtāk to bija pateikt tētim, 
bet es viņu palēnām morāli tam sagata-
voju, dodot mājienus. 

Kādas interesantas īpašības vai para-
dumus jūs esat atklājuši viens otrā?

E:  Kad Kristīne sadusmojas, viņa 
mēdz kratīt savu galvu, tas ir diezgan 
smieklīgi, iesaku katram viņu sadusmot, lai 
to redzētu pats.

K:  Ernests spoguļojas katrā stiklā, 
katrā spogulī, katrā vietā, kur viņš var 
saskatīt savu atspulgu. Goda vārds, viņš 
taisās un spoguļojas ilgāk par mani.

Haskiju pajūgā.
U:  Tā ir viņa dāvana man Ziemas-

svētkos, un mēs nodomājam, ka Valnetīn-
diena būtu laba diena, lai to izmantotu.

N:  Ir vairākas vietas Latvijā, kur to 
var izdarīt – ir Ogre, Salaspils un vēl viena 
vieta. Mēs brauksim uz Salaspili. Būs jauka 
diena suņu pajūgā, un tad brauksim kaut ko 
garšīgu paēst.
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Pastāstiet par kādu neveiklu, jauku vai 
interesantu brīdi kopā.

E:  Gribēju viņas dzimšanas dienā 
pārsteigt viņu. Es biju aizbraucis uz Bēni, pa 
telefonu pateicis viņai, ka netikšu uz viņas 
jubileju. Tad es centos iezagties iekšā viņas 
mājā. Diemžēl viņa mani pamanīja, pirms 
vēl biju ielavījies viņas pagalmā, bet viņa 
tajā brīdī bija tik samulsusi, ka vienkārši 
stāvēja uz vietas un skatījās uz mani ar 
atvērtu muti.

K:  Es viņam slepus noorganizēju 
18 gadu ballīti, jo pats viņš svinēt nedo-
māja. Tā nu es uzņēmos gan atrast telpas, 
gan saaicināt cilvēkus, izdomāt, ko darīt, kā 

viņu aizvest uz turieni, lai viņš neko neno-
jaustu. Rezultātā viņš bija ļoti pārsteigts 
un priecīgs tajā vakarā, jo neko nebija 
pat nojautis. Un arī es biju priecīga un 
jāpateicas vēlreiz cilvēkiem par atsaucību 
un izpalīdzēšanu!

Kā jūs svinēsiet Valentīndienu?
E:  Tur vēl ir jautājumi? Mēs to pava-

dīsim tā, kā to dara visi – skatoties „Titā-
niku” un raudot viens otra rokās, ēdot šoko-
lādi, kuru iegādājāmies „pa lēto”.

Atgādinājums  
pirmģimnāzistiem!
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un atgriezties mājās ēst „Nutellu” un dzert 
kafiju.

Ak, šīs zilaces – viņas ir kā spilgtas 
augusta debesis, kas tik patīkami silda un 
pēkšņi sāk saldēt.

Un šīs zaļaces – tās ir kā koša pavasara 
meža lapotne, kurā visa lidojošā radība 
var smagu dienu nodzīvojusi atpūsties un 
patverties.

Brūnaces – tās līdzinās raibai un 
mājīgai ziediem apaugušai pļavai, kur var 
gulēt stundām ilgi, līdz neatnāk zilaču 
debesis un nesāk saldēt.

Mums apkārt ir šī acu ainava, bet mēs 
to nepamanam. Tajā vajadzētu raudzīties 
stundām ilgi, bet mēs skatamies kaut kur 
citur. Mūsu dzīvēs nekad nebūs iespējams 
izbēgt no meitenēm, tāpēc ar viņām ir 
jāsadzīvo, jāmēģina novērtēt, ka Dievs 
mums viņas, lai arī kādas viņas būtu, ir devis. 
Un rūpēsimies par viņām. Kādreiz pabarosim 
viņas arī ar veselīgu ēdienu, aiziesim kopā 
paskriet, un teiksim biežāk, ka viņu žaketes 
ir visskaistākās Latvijā pieejamās žaketes kā 
arī viņas – pašas visgudrākās un skaistākās.

Mēs ēdam. Mēs, puiši, ejam uz veikalu. 
Esam treniņos, risinām matemātiku vai 
cenšamies atpūsties. Tur visur ir viņas. Viņas 
smaida, skatās uz mums, citreiz neskatās 
uz mums, kaut ko saka savās maigajās 
balsīs un novērš mums uzmanību. Jā, šīs  
meitenes. Padomāsim par šo, no mūsu 
dzīvēm nekad neiztrūkstošo, elementu.

Vārds „labi”, kā zināms, meitenēm 
neizsaka to, ko tas patiesībā nozīmē – tāds, 
kam piemīt, kādas vērtīgas iezīmes un 
īpašības. Nē, viņām vārdi „tu izskaties labi” 
nozīmē būt tādai pašai kā visas pārējās, vai 
pat vēl nederīgākai, ne ar ko neizcelties 
un būt nesmukai. Savukārt, „normāli” – tas 
ir iznīcinošs vārds. Ja gribi pateikt, ka šī 
jaunā, zilā, strīpainā kleita izskatās normāli, 
jo tā stipri līdzinās pārējām zilajām 
kleitām un tās kvalitātes īpašības arī ir 
tik pat augstas kā citām, labāk nevajag. 
Katra kleita, ko ir uzvilkusi meitene, ir 
vislabākā, izteiksmīgākā, acis žilbinošākā 
un brīnišķīgajai sejai vislabāk piestāvošā 
kleita, to taču ir uzvilkusi meitene!

Meitenes raud. Pie bēdīgām filmām. 
Raud arī pie priecīgām un sirdi līksminošām 
filmām. Raud, kad ir par ko raudāt, un 
raud, jo nav par ko raudāt. Viņas arī ēd. 
Ēd šokolādi. Bet ne tikai. Ēd arī „Nutellu” 
un „Svetlanas”. Kad apēd šokolādi, sāk ēst 
„Nutellu”. Un tad ēd „Svetlanas” ar pāri 
palikušo „Nutellu”. Ak, un kafija ir kā zelts.

Brīvajā laikā viņas mēdz skriet. Patiesībā 
meitenēm patīk skriet. Patīk tas process, 
kad var iziet svaigā gaisā, nobildēt savas 
skriešanas kurpes, ielikt bildi „Instagram” 

Puiši par meitenēm
Andris Potrebko
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Mēs arī ēdam. Mēs arī ejam uz veikalu, 
droši vien vēl biežāk nekā puiši. Esam 
pašaizsardzības kursos vai noklīdušas, 
meklējot tuvāko tualeti. Tur visur ir viņi. 
Jā, šie puiši. Ne viena vien daiļā dzimuma 
pārstāve ir centusies izprast viņu uzvedību.

Par ko viņš domā, kad prasa – kāda ir 
nākamā stunda? Vai viņš grib, lai pavadu 
viņu uz kabinetu? Vai bastosim stundu 
kopā? Vai varbūt viņš vienkārši vēlas 
uzsākt nopietnu sarunu ar mani? Meitenes, 
nemeklējiet īpašu izskaidrojumu katram 
viņu pateiktajam vārdam. Ar puišiem viss 
ir daudz vienkāršāk, viņi patiesi saka, ko 
domā… un varbūt dažreiz tas nav nekas 
daudz. Līdzīgi ir ar viņa skatieniem – ja 
Tev šķiet, ka viņš Tevi slepus novēro, nelolo 
lielas cerības, visticamāk viņš ir aizdomājies 
par to, kas šodien ir dienas piedāvājumā.

Vīrieši un asaras šķiet divas nesa-
vienojamas lietas. Protams, var gadīties 
kādam gruzim iekrist acī, bet ne jau nu 
viņi raudās, kad Leonardo nogrimst jūras 
dzīlēs vai kad uzzina, ka tikko izdzertā 
kola nebija diētiskā. Vistuvāk stadijai „norit 
pār vaigu asara” viņi nokļūst, kad pamana 
kaut mazāko pāri darījumu viņu mīļākajai 
meitenei – mašīnai. Jā, mašīnām puišu 
pasaulē piemīt īpašs šarms. Gadās, ka 
viņi mašīnu numurus atceras labāk nekā 
tikko iepazītās meitenes vārdu. Ja Tev tiek 
uzticēti viņa mašīnas vadības groži, tad zini, 
ka viņa jūtas pret Tevi ir patiesas. 

Ja vēlaties izteikt kādu vilinošu 
piedāvājumu puisim, labāk nesāciet ar – Vai 
nāksi iepirkties ar mani? Vai arī – varbūt 

Meitenes par puišiem

dodamies pastaigā gar kanālu? Visvairāk 
viņu ieinteresēs piedāvājums uzspēlēt 
Counter Strike vai League of Legends. Vēl 
perfektāk būtu, ja videospēlei pievienotu 
proteīniem bagātu porciju ēdiena, 
jo mīlestība nāk caur vēderu. Taču 
neaizmirsīsim, ka puišiem ir svarīga arī 
sava fiziskā forma. Ne velti viņus sauc par 
stiprā dzimuma pārstāvjiem, un spēks 
slēpjas muskuļos. Bicepsiņš, tricepsiņš un 
sešpaka neradīsies paši no sevis, tomēr 
jebkurš vēlas līdzināties Švarciņam*.

Kas ir puiši, un ko viņi domā? Šķiet, 
ja mēs, meitenes, to zinātu, dzīve kļūtu 
daudz vieglāka. Tomēr vai tā nekļūtu arī 
garlaicīgāka?

Annija Katkeviča un Elza Helēna Sniķersproģe

* Arnoldam Švarcenegeram
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Kas notiek pagrabstāvā?
Mūs ieskauj apakšstāvam neraksturīgi gaišās sienas krāsas. Dažādu bilžu, 

dokumentu un, kas ir pat ļoti svarīgi, ēdiena klātbūtne mūs vedina uz dažādām domām 
un sarunām. Turpinot apmeklēt dažādas skolas ārpusstundu aktivitātes, esmu ieradies 
uz Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas Skolas muzeju, kur norisinās novadpētniecības nodarbība.

„Tie aktīvākie šeit esam kādi 7, kaut sarakstā ir arī citi,” stāsta šī pulciņa vadītāja Aina 
Zumente. Kad vaicāju par pašas darbības sākumu, viņa visai negribīgi atbild: „Es pati esmu 
mūzikas skolotāja, neesmu vēsturniece, taču angļu valodas skolotāja Elza Rusmane, mana 
priekšgājēja, mani ievēroja, kad palīdzēju sagatavot materiālus skolas 70 gadu jubilejai 
veltītas grāmatas Pirmā skola veidošanai.”

„Pašam muzejam (muzeja vadītājas balsī parādās azarts) dzimšanas diena ir 1967. gada 
12. decembrī,” gadu skaitļus Aina pārvalda brīvi, sauc tos bez mazākās aizdomāšanās, pat 
neieskatās lapiņā, „un tas piedzima skolas aulā, mazajā aulas balkoniņā. Toreiz to vadīja 
skolotāja Velta Trautmane, viņa bija ģeogrāfijas skolotāja, un viņa pati ar saviem skolēniem 
no vācu valodas tulkoja vēstures materiālus. Tas tādēļ, lai vispār varētu pirmo materiālu 
izveidot. Un viņa bija ļoti lepna ar savām pirmajām sešām mapēm un pirmajiem diviem 
stendiem.”

Muzeja aktīvisti palīdz organizēt tādus pasākumus kā absolvetu salidojumi, kur viņi tiekas gan pieredzēju-
šiem, gan mazāk pieredzējušiem absolventiem.

Andris Potrebko
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Un ko tad darboņi šajā informācijas pasaulē dara?

Mācās būt par gidiem, taču ne tikai! Katrs te var izpausties pēc savām spējām un vēlmēm.
Jaunieši vāc materiālus, viņi filmē svarīgākos mūsus skolas notikumus, piemēram, 

absolventu salidojumus, rīko citus absolventu pasākumus, strādā ar jau savākto informācijas 
krājumu. Ir daudz skolotāju, kuri ir gan beiguši šo skolu, gan arī pašreiz māca vai ir mācījuši 
mūsu skolā. Mēs plānojam apkopot informāciju par viņiem visiem, mums vajag viņu bildes, 
un mēs vācam intervijas, bet skolotāji mūk prom, un nav tik vienkārši viņus nofotografēt.

Kā izrādās, kopš tiem laikiem skolas muzeju sāka palēnām pārcelt zemāk, līdz 
1990. gadā tika noorganizēta arhitektu un skolas absolventu G. Birkerta un A. Holcmaņa 
viesošanās skolā, un viņi izdomāja, ka pagrabstāva tukšās telpas varētu savienot un izveidot 
kārtīgas muzeja telpas 150 kvadrātmetru platībā. Nevienam Rīgā neesot tik daudz telpu.

Un arī ekspozīcija ir šo telpu cienīga, jo tieši mūsu skolas telpas ir tās, uz kurām 
1868. gadā pārcēla Rīgas domskolu – Baltijā pirmo skolu. Tā nu telpās iespējams izprast gan 
Latvijas izglītības, gan tieši Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas vēsturi, turklāt šeit ir dokumentētas 
gandrīz vai neskaitāmu mūsu skolas absolventu gaitas.

Šīs skolas vēsture ir fantastiska, mēs ar to ļoti lepojamies! Šī ir ne tikai senākā skola 
Latvijā, arī pedagogi vienmēr ir bijuši vislabākie cilvēki. Te praktiski nav tādu, kuri nebūtu 
personības.

Daži jautājumi Katrīnai Tomiņai
Starp dalībniekiem izvelējos Katrīnu, A. Zumentes vārdiem runājot, skolas muzeja 

balstu, lai izjautātu par iespaidiem un piedzīvoto, darbojoties novadpētniecībā.

Kāds ir tavs stāsts, kā tu iesaistījies?
Es gribēju rakstīt vienam konkursam 

darbu un aizgāju pie savas vēstures skolo-
tājas Mežsargas, un jautāju viņai idejas. Tā 
kā tēma bija par skolām, viņa man teica, ka 
mums ir labs skolas muzejs. Tad es izdo-
māju, ka varētu rakstīt par savu skolu, kāpēc 
gan ne? Tā nu es atnācu un satiku skolotāju 
Zumenti, un mēs runājām un domājām, un 
nonācām pie idejas, ka varētu rakstīt par 
Centra skolu direktoriem. Tad tas viss attīs-
tījās līdz tam, ka darbs jāraksta par skolu no 
nacionālās valsts perioda līdz mūsdienām. 

Un tā es sāku rakstīt, kas, kā parasti rakstot 
tādus lielus un apjomīgus darbus, pārvērtās 
par pēcpusdienas dzīvošanu muzejā, un tā es 
sāku aizvien vairāk iepazīt muzeju, muzeja 
cilvēkus, sapratu to, ka mani tas viss inte-
resē. Ar to darbu piedalījos dažādos muzej-
nieku konkursos. Tādēļ, ka es tik labi zināju 
skolas vēsturi, nolēmu sākt vadīt ekskur-
sijas. Un lielākais sasniegums ekskursiju 
vadīšanā bija pagājušā gada februārī, kad 
es vadīju ekskursiju valsts prezidentam –  
Andrim Bērziņam.

Un visu laiku tagad tā notiek, ka es 
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sēžu stundā un atnāk skolotāja un jautā:  
„Vai tu varētu novadīt manējiem ekskursiju?”

Kas tevī un tavās spējās mainījies  (uzla-
bojies) pēc iesaistīšanās muzeja aktivitātēs?

Kopš iesaistījos muzeja darbībā, ir ļoti 
paplašinājies manu zināšanu un interešu 
loks gan par muzejiem, gan skolas vēsturi, 
gan arī vēsturi vispār. Ļoti novērtēju to, ka 
ir bijusi iespēja iepazīties un parunāties, 
kā arī intervēt skolas absolventus, bijušos 
skolotājus. Domāju, ka katram ir jāzina, ar 
ko viņa skola, mājas, darbs ir īpašs, tādēļ 
muzejs ir interesants un labs veids, kā šādas 

zināšanas papildināt. Turklāt muzejnieki ir 
forši, un man patīk ar viņiem pavadīt laiku, 
dalīties pieredzē.

Arī darbošanās muzejā ļauj attīstīt  
pašapziņu un runas mākslu, piemēram, 
vadot ekskursijas.

Redzu, kā mēs paši esam attīstījušies, 
redzama katra izaugsme visās jomās – 
runas mākslā, sevis un muzeja pasniegšanā 
publikai, pārliecībā publikas priekšā – tas 
viss ir attīstījies, un to redzu ne tikai sevī, 
bet arī pārējos muzejniekos.

Muzejā tādu neforšo cilvēku nav.  
     Un, ja arī atnāk neforšie, tad 
                                     ātri arī aiziet

A. Zumente

2014. gada 11. decembrī notika RV1Ģ skolas muzeja rīkota konference „50 gadi kopā ar matemātiku” par 
godu tam, ka 1963. gadā pirmo reizi mūsu skola sāka padziļināti mācīt matemātiku (un arī fiziku).„ „

Tādas, redz, nu ir tās inteliģento pirmģimnāzistu pagrabstāva izklaides. Viņu 
pulciņā jutos ļoti patīkami un tiku jautri uzņemts. Arī jūs katrs varat tāds būt! Vēl jo 
vairāk, jūs varat sniegt paliekošu vērtību gan pagātnes pētniecībā, gan arī visu mūsdienu 
neskaitāmo notikumu saglabāšanā, lai arī vēl tikai topošie pirmģimnāzisti zinātu par 
mūsu un mūsu priekšteču veikumu.
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Kas notiek?

1. Nike Training Day
Pierādījums, ka Titānika skatīšanās vēlā vakarā nav vienī-

gais veids, kā pavadīt Valentīndienu. Šogad Arēnā Rīgā būs vien-
reizēja iespēja pavadīt dienu profesionālu treneru pavadībā un 
pārbaudīt savu fizisko stāvokli. 

14. februāris, Arēna Rīga

2. Pashkevich/Frank quartet
Džezs patīk (gandrīz) visiem, tāpēc šis koncerts arī patiks 

(gandrīz) visiem. Biļešu iepriekšpārdošana Kaņepes Kultūras 
centrā.

14. februāris, Kaņepes Kultūras centrs.

3. YANN TIERSEN
Ja rodas jautājumi, kas viņš ir, tad ir laiks skatīties franču 

filmas un sadzirdēt skaistākos skaņu celiņus, kādi kino vēsturē 
ir radīti. (Slavenākā filma, kurai radījis mūziku, – „Le fabuleux 
destin d’Amélie Poulain”)

6. marts, „Palladium” 

4. PADEGS un PADEGS
 Latvijas mākslinieku vidū ir daudz personību, par kurām ir 

vērts veidot stāstus un uzvedumus. Tāpēc „Mūzikas un mākslas 
atbalsta fons” veido izrāžu un stāstu ciklu par spilgtām perso-
nībām kultūrā un mākslā, īstenojot izrādi par 20. gs. sākuma 
mākslinieku un slaveno dendiju Kārli Padegu.

28. marts, 30. marts, teātris „TRĪS MĀSAS” 
7. februāris, „ARSENĀLS” 

5. ANDELE MANDELE – GRAND
Ikkatras meitenes sapnis - simtiem garderobju, tūkstošiem 

kleitu, kurpju un rotaslietu vienuviet!
14. februāris, Ķīpsalas izstāžu halle

Sarkanās krāsas apkārt tik daudz, ka izskatās - viss asiņo, avīzes lapas salīp kopā un 
cukurs birst kā no pārpilnības raga. Nav īsti nozīmes, vai jūs esat no tiem, kas skriedami 
cenšas noslīcināt savu otro pusīti šokolādes jūrā, vai arī klusītiņām vemjat stūrītī, ir 
jāzina – kas notiek? (un tam nepavisam noteikti nav jābūt saistītam ar Valentīndienu)

Laura Orleāne
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Āķīgais jautājums
Elīna Jekale

Valentīndienai tuvojoties, devos skolas gaiteņos, lai noskaidrotu, kur dzīvo 
Kupidons. Lūk, kādas atbildes es saņēmu!

Kupidons? Tas ir tas mīlestības, ja? Nu pēc visādām multi- 
plikācijas filmām, manuprāt, viņam būtu jādzīvo vai nu uz 

mākoņa maliņas, vai nu... jebkurā gadījumā kaut kur augstu, lai 
viņš varētu visus novērot, bet es teiktu, ka viņš dzīvo sirdī.  

Ilva Frīdenberga, 12.e

Tā, es tūlīt izdomāšu. Vajag 
kaut ko dziļu. Es nezinu, 
varbūt Aizspogulijā? Nē, 
kaut kur tikpat dīvainā 
vietā. Nārnijā! 
Lelde Voino, 10.b

Nu tā kā ala, bet tā 
nevar būt vienkārši 

parasta, pelēka ala. Tad 
es iedomājos, ka tai iekšā 
jābūt rozā ar kaut kādiem 

pūkainiem dīvāniņiem. 
Kaut kā tamlīdzīgi. Tur 

dzīvo Kupidons.  
Marija Rudzīte, 12.e

Sirsniņā... (Elīz, izdomā kaut ko oriģinālāku!)  
Anti-Purvciems? Es nezinu! Pagaidi, būs kaut kas. 
Kupidons dzīvo katra cilvēka apslēptākajā... nē.  
Aiz krūštura?  
Elīza Gulbe, 10.b

Āķīgais jautājums
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Hmm, Kupidons. Nav ne jausmas, kas viņš ir, taču pēc skaņas 
atgādina Leprikona un kurpes savienojumu, bet skaņa nav 
svarīga. Manuprāt, Kupidonam pieder daži privātīpašumi, 
piemēram, miniatūrmājiņas zem vairākiem kokiem Rīgas 

parkos. Viņš tajās nedzīvo, viņš tur tikai atvelk elpu un raksta 
dzejpifānijas - tādas savas domas, par kurām nevar īsti pateikt, 

kas tas ir, taču ir zināms, ka tās ir dzeju ritmā un tajās viņš 
atļaujas skatīties uz pasauli gluži kā no epifānijām. Bet par 

to nav stāsts! Šis vispār nav stāsts, tikai atbildes ievads. Pati 
atbilde ir vienkārša – tur, kur var redzēt zvaigznes. Viņam tās 

jau no bērnības patīk. Viņš aizbēga no savu vecāku mājām 
četru gadu vecumā, jo tur bija jumts, bet viņam vajag zvaigznes, 

Kupidons, tāpat kā mākslinieki bez otām, tikai eksistēs.  
Linda Freivalde, 11.e

Tā radās pusdievi un 
mēs, parastie Rīgas Valsts 

1. ģimnāzijas skolēni. 
Timurs Davilovs, 12.e

Ahā, nezinu. Varbūt kaut kur Eirāzijā, kaut ko tādu 
ģeogrāfijā mācījāmies, jā, jā. Kupidons vispār ir 
baigais vecis. 
Puisis no 7. klases, vēlējās palikt anonīms
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Liene Pekuse
Viss slēpjas piecos vārdos

   Vēlies uzaicināt savu sirds cilvēku uz randiņu, bet nezini, ko teikt? Tevī 
valda patīkams satraukums un jūtu uzplūdumi? Izmisīgi meklē savā prātā 
pareizos vārdus, lai tikai nekas nenoiet greizi? Šajā rakstā tu neatradīsi atbildes 
uz šiem jautājumiem,vai arī atradīsi, izvēle paliek tavā ziņā... viss atkarīgs no tā, 
cik neaizmirstamu satikšanos sev vēlies. Galu galā būtu taču interesanti novērot 
cilvēka reakciju, ja viņam pavēstītu kādu no mūsu ieteikumiem, vai arī nebūtu...

Es joprojām mīlu savu bijušo. #KāIzbojātRandiņuPiecosVārdos

Viņu vaina, ka ir nabadzīgi. #KāIzbojātRandiņuPiecosVārdos

Nekad neesmu redzējis Hariju Poteru. #KāIzbojātRandiņuPiecosVārdos

Tu smaržo kā mana mamma. #KāIzbojātRandiņuPiecosVārdos

Disney filmas ir priekš bērniem. #KāIzbojātRandiņuPiecosVārdos

Tu skūpsties kā mana māsīca. #KāIzbojātRandiņuPiecosVārdos

Nav brīnums, ka esi viena. #KāIzbojātRandiņuPiecosVārdos

Mana bijusī arī tā dara. #KāIzbojātRandiņuPiecosVārdos

Es zinu. Es iegooglēju tevi. #KāIzbojātRandiņuPiecosVārdos

Man nemaz nepatīk tavs ritenis. #KāIzbojātRandiņuPiecosVārdos

Viņa šovakar ņems tikai salātus. #KāIzbojātRandiņuPiecosVārdos

Vai tev arī ir garlaicīgi? #KāIzbojātRandiņuPiecosVārdos

Neuztraucies, tas nav nekas lipīgs. #KāIzbojātRandiņuPiecosVārdos

Tajā ir diezgan daudz kaloriju. #KāIzbojātRandiņuPiecosVārdos

Matemātika nav mans mīļākais priekšmets. #KāIzbojātRandiņuPiecosVārdos

1. 
2. 
3.
4.
5. 
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meklē pārējos (ne)ieteikumus twitterī lietojot – #FiveWordsToRuinADate
__________________________________________________________________________

Man ļoti gribas, lai vārds – sirdscilvēks – paliek kopā. Man šķiet – ja kāds ir ļoti tuvu 
sirdij, tad šī cilvēka attālums no tās (sirds) rada tikai sāpes. Tādēļ man gribētos, lai sirdscilvēki 
nebūtu nekādā attālumā viens no otra.  Bet es sapratīšu, ja šādu privilēģiju drīkstēšu izmantot 
tikai tad, kad man būs pašai sava grāmata…
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Skolotāju padomi mīlestībā
Kristiāna Grāvīte

Kas ir mīlestība? Uz šo jautājumu ir grūti atbildēt jebkuram. Tas ir kaut kas 
ļoti personīgs un katram īpašs. Skolotāji par šo tēmu runā diezgan izvairīgi, tomēr 
pāris vērtīgi padomi tika iegūti.

Sk. Mežsarga

Sk. Tumova

Sk. Savicka

Sk. Rikmanis

Sk. Melne

Sk. Mednis

Kādu puisi izvēlēties? Parasti jau visi skatās uz purniņiem, bet pur- 
niņi jau nav tie svarīgāki. Pavērojiet, kurš labāk zina vēsturi. Atrodiet 
tādu, kurš nespēlē kārtis, citādi nospēlēs visu mantu. Lai aicina uz randi-
ņiem un atceras par puķēm un konfektēm, tās jau meitenēm dikti iet pie 
sirds. Un, protams, lai neskatās uz citu klašu meitenēm.

Jāiemācās mīlēt sevi!

Pasaules Veselības 
organizācija esot atzi- 
nusi, ka mīlestība ir sli-
mīga... Vieglu slimošanu!

Ja Mednis teica, ka mīlestība nemaz nav tik laba, tad man tagad vajadzētu teikt pretējo. 
Kā skolotāja es saku, ka mīlestība jau nav nemaz tik slikta lieta, bet tā var ietekmēt darbu 
stundu laikā, īpaši, ja otra pusīte ir tajā pašā klases telpā. Un reizēm tas ietekmē mācības uz 
slikto pusi, bet reizēm uz labo, jo jūs varat arī mācīties kopā, lai uzlabotu savas prasmes un 
zināšanas. Nevar teikt, ka mīlestība ir laba vai slikta, var tikai paskatīties uz sevi un saprast, 
vai tā tevi dara par labāku cilvēku vai ne.

Vajag paļauties uz 
jūtu ķīmiju!

Satiku savu vīru pasākumā, un pirmais iespaids 
nebija tas labākais. Pat vēl tagad nevaru saprast, kāpēc, 
bet savām draudzenēm pēc pasākuma teicu, ka tieši šāds 
vīrietis nekad nebūs mans vīrs. Nevis tādēļ, ka nepatīk vai 
tādēļ, ka viņš ko sliktu būtu izdarījis, bet vienkārši tāpat. 
Pēc diviem mēnešiem man piezvanīja puisis un aicināja 
uz randiņu. Stāstīja, ka esot iepazinis mani pasākumā. 
Tā kā puisi neatcerējos, es atsacījos, tomēr viņš bija ļoti 
uzstājīgs un neatkāpās. Vārdi „tikai tad, kad ieraugi mani, 
lūdzu, nebēdz uzreiz prom, parunāsimies” mani ieintriģēja. 
Aizgāju uz satikšanos un no puiša šķīros tikai četros no 
rīta. Līdz pašam rītam sēdējām pie baznīcas un viņš man 
lasīja dzeju, man ļoti patīk dzeja. Tāpēc, puiši, es jums saku 
galvenais ir romantika. Atrodiet īsto pieeju un aiziet!
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