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Cauri rindkopām un burtiem.
„Kādā citā stāvā runā maizi. Runā
pašcepto maizi. Vārdu, ko pats iejāva
citos vārdos, pats gaidīja, kad rūgs. Pats
lika uz lizes un šāva krāsnī. Jā, garoza
ir atlēkusi, šoreiz garoza ir atlēkusi,
bet abrā rūgst atkal un vairs neatlēks.
Te runā arī akmeņus. Akmeņus, ar
kuriem logus dauza, un akmeņus, ko
pamatā liek.
Te runā brezentu. Lai lietus netek
cauri. Un, ja te runā mežģīnes, tad te
runā arī adāmās adatas. Un šie nav
vienīgie stāvi, varbūt arī secība ir cita.”
Tā Imants Ziedonis reiz rakstīja
par sarunām. Par tām, kādus vārdus
mēs izsakām, kā pasniedzam pasauli
un cik ļoti dažādi ir iespējams visu
aprakstīt. Par vārdiem, kuri ievaino,
par vārdiem, kuri spēj dāvināt vi
sumu, un par vārdiem, kuri vienkārši
rāmi atgādina par klātesamību. Par
vārdiem, bez kuriem cilvēcība nespētu
eksistēt. Par vārdiem, kuru melnbal
tajos mudžekļos ir piepildīta lapa pēc
lapas šajā avīzē. Vārdiem, kas esam
mēs, „Rīgas Ģimnāzijas Laiki”.
Te būs akmeņi pamatiem – nākotnes
meklēšanai augstskolās, lepnumam
par savas skolas skolēniem un priekam
par gada pirmajos mēnešos sasniegto.
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Te būs maize – visskaistākais, ko jā
paspēj pamanīt un izbaudīt kultūras
notikumos, atskate tajā, kas nokavēts,
bet joprojām saldi smeldz atmiņās,
un prieks par cilvēkiem, kuri iepazina
savas nākotnes profesijas.
Brezents, kurš pasargās no lietus, būs
mūsu pamatskolēni un vidusskolēni,
tie, pavisam īpašie, ar kuriem varam
lepoties – tie, pie kuriem piederam
mēs ikkatrs. Bet šoreiz intervijas ar
diviem.
Mūzika viegli tīsies cauri āboliņa
lapiņām, tās skaitot un apmaldoties
skaitlī trīs.
Adāmās adatas uzadīs stilu, ar
akmeņiem metīsim volejbola logā,
bet mežģīnes paliks skolotāju daudz
slāņainajām personībām.
Un vēl un vēl un vēl. Visu pasauli
aprakstot.
Mēs nemākam klusēt, itin par visu ir
jāpastāsta. Un ir jau arī, par ko runāt –
mūsu skola spēj dzīvot, mutuļot un
elpot.
Rīgas Valsts 1. ģimnāzija cauri tās
Laikiem.
Beidzot un atkal.
Galvenā redaktore
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RENāte turka

Rīgas Ģimnāzijas Laiki | LepojamieS

Ir pagājuši tikai divi gada mēneši, tomēr daudziem tie jau ir bijuši saspringta
darba un pienākumu pilni. Vieni no aizņemtākajiem ļautiņiem ir bijuši mūsu
skolas pārstāvji Rīgas pilsētas olimpiādēs – sagatavošanās ir prasījusi ne vienu
vien bezmiega nakti un izmisuma momentu. Tomēr tas absolūti noteikti ir bijis tā
vērts un mūsu skolēnu sasniegumi ir apbrīnojami! Lielais „Hip Hip Urrā!” visiem
šī mācību gada uzvarētājiem un veiksmi valsts olimpiādēs!

Rīgas pilsētas fizikas 63.olimpiādes 2.posma 9. – 12.klašu uzvarētāji:
1. vieta:
Pateicība skolotājiem:
Māris Seržāns (12.klase)
Artūrs Krasts (12.klase)
Germans Rimarevs (12.klase)
Artūrs Bērziņš (11.klase)
Reinis Baranovskis (11.klase)
Dāvis Zavickis (11.klase)
Rūdolfs Treilis (10.klase)
Oskars Amenhoteps Arājs (10.klase)
Māris Baumanis (10.klase)
Kristaps Čivkulis (10.klase)
Reinis Frēlihs (9.klase)
Raimonds Rainskis (9.klase)
Jēkabs Mežinskis (9.klase)
Krišjānis Puduls (9.klase)

Ata Krūmiņa
Artis Brasovs
Sergejs Vinogradovs
Pēteris Brics
Imants Mednis
Anna Jansone
Raimonds Meija
Jevgenijs Proskurins

Rīgas pilsētas franču valodas 43.olimpiādes 2.posma 5. – 12.klašu uzvarētāji
1. vieta:
2. vieta:
Anna Bindere (12.klase)

Elīna Vorobjova (12.klase)

Rīgas pilsētas latviešu valodas un literatūras 39.olimpiādes 2.posma
8. – 9.klašu uzvarētāji
1. vieta:
2. vieta:
Laura Kristapsone (9.klase)

Elīza Actiņa (8.klase)

Rīgas pilsētas vācu valodas 43.olimpiādes 2.posma 10. – 12.klašu uzvarētāji
3. vieta:
Skaidrīte Maija Graudiņa (12.klase)

Ja vēlies uzzināt par mūsu skolēnu sasniegumiem pirmais, seko līdzi jaunumiem
skolas mājaslapā r1g.edu.lv!
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SKOLAS PASĀKUMI

Laika atskaite
2013.gada pirmā pavasara mēneša pirmajā dienā 12.klases savas skolas gaitu
pēdējā pusgadā saņēma piederības zīmes Rīgas Valsts 1. ģimnāzijai – gredzenus,
kas mūs visus vieno, gredzenus, pēc kuriem pirmģimnāzistus – Mūsējos – var
atpazīt visā plašajā pasaulē, gredzenus, kuri izraisa neizmērojamu lepnumu.
Tradīcijas tika ievērotas, un pasākums
norisinājās Latvijas Universitātes lielajā
aulā, tika izrādītas visu divpadsmito sa
gatavotās žetonfilmas, pēc kuru daudz
veidības varēja spriest, cik dažādi mēs
esam un cik atšķirīga ir katra skola. Ir
nudien tik savādi, cik gan daudz dažādu
personību ir mācījušās kopā jau visus
šos trīs gadus, savstarpēji ietekmējoties,
augot un mainoties!
Vakara sākumā ar savu dziedājumu
priecēja tikai šajā mācību gadā izveido
tais jauktais koris ar diriģentu Kasparu
Vēveru priekšgalā, savukārt noslēgumā
grupa „The Moonhouse” ļāva iegrimt
atmiņās par šiem trīs, emociju pārba
gātajiem vidusskolas gadiem. Viņi itin
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EVIJA DIŠLERE

ir sākusies

kā pabeidza apli, nodziedot savu pirmo,
speciāli literatūras uzdevumam radīto
dziesmas kaverversiju. Un atmiņu
vilnis turpinājās arī skolas telpās, kur
dažas klases kopā ar vecākiem, radiem
un draugiem mājīgā gaisotnē pārrunāja
pēdējo gadu piedzīvojumus.
Atnākot 10.klasē uz savu pirmo sep
tembri, 12. klase šķita vēl kaut kas tāls,
bet nu, kad tūlīt, tūlīt būs pēdējais
zvans, ir grūti tam noticēt, ka skolas
gadi ir pagājuši. Bet katru reizi, vien
alga, cik gadu būs aizskrējuši, paskato
ties uz savu žetongredzenu, sejā atausīs
smaids par brīnumu pilnajiem divpad
smit skolas gadiem. u

4

Rīgas Ģimnāzijas Laiki | RADOŠĀ LAPA

Es neļaušu tev aizmirst.
Es būšu mūžīgais modinātājs kabatā,
Tu vari izlikties, ka nedzirdi,
Tu vari pieprasīt man klusēt,
Bet es atkal sākšu kliegt.
Tu vari aizbāzt man muti,
Es tev bakstīšu sānos.
Sasien man rokas,
Sasien visu, ko spēj,
Un paslēp bagāžniekā.
Un vienalga tev gruzdēs
Galvā doma par mani –
Guļošu sasietu, mēmu…
Un es neļaušu tev aizmirst.
Krista Solovjova

Apsēdies gultas kājgalī
Šūpo kājas un pasmejies kā jucis –
Tu zini, pasaule jau nemainās,
Ja tu vienreiz atļaujies būt pats.
Nomet šo šķīvi zemē – lai plīst!
Nežēlo porcelānu, savus rāmjus un bailes!
Saplēs šo trauku un atbrīvo prātu,
Tu pasauli manīsi, tikai būdams tu pats.
***
Tūrisma birojs atvērts manā sirdī –
Nāc un iepērcies, uzzini visu, ko vēlies!
Būs tev akcija, šovakar dāvanā došu
Kādu dvēseles gabalu kā suvenīru.

Anita Līvija Rozenvalde, 9.d
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Zaļbarība un činčiks
Vakar ir šodien un rīt jau ir dzīvots. Kur mēs bijām aizvakar?
Kaut kā tā klīstot var aizklīst par tālu. Var aizklīst līdz malai, var noklīst un
pazust, var izrakt bedri, riņķojot uz vietas. Var nejauši pārtraukt cīņu starp
fiziku un metafiziku.
Parastas pēdas parastās kurpēs iet pa parasto ceļu.
Parastas acis, parastas rokas grib saprast parasto dzīvi.
Parasti sapņi, parastas asaras; ir palicis pārāk parasti būt neparastam.
Tu domā, ka esi īpašs, bet pasaki man lūdzu, kā tu atšķiries no mums, pārējiem
gaļas gabaliem? Kaut kas man čukstēja, ka asinis ir vienā krāsā,vienalga, no
kura miesas nākušas. Bet es esmu īpašs!
Pasaki man kā?
Es runāju ar tevi, vai tad tas nav pietiekami? Atkarīgs no tā, kas esi tu un
kas esmu es? Pagaidi! Pirms atbildi, es tev došu klišejiski pareizu atbildi,
lai neieslīgtu garākās sarunās, - nekas.
Vienu dienu es vēl būšu.
Divas dienas es vēl būšu.
Pēc desmitās dienas es domāju, vai gadījumā es neaizmirsu kaut ko svarīgu.
Būšanas rutīnā es aizmirsu nebūt.
Eu, skat! Es atklāju, ka man ir bail no šķidruma. Tas ir it visur, pārāk daudz kur.
Un tas plūst. Uzpludina!
Pagaidi, ēna, es skrienu tev līdz,
Kad būšu liels, es noķeršu tevi...
Ēna skraida.
Es nemanu.
Es noguru šodien iet. Šodien putni ir tikai bioloģiski radīti tēli. Kaut kas liek
apgāzt likumus un ticēt, ka nevis zeme mūs pievelk, bet gan debesis atgrūž.
Sēžu darvā tik ilgi, ka vairs nesaprotu – tā tek manī, vai tā tek no manis.
Man jāizvēlas starp vairāk stulbuma un mazāk stulbuma.
Es nesapratu, bet izvēlējos.
Es miršu un atdzīvošos, ja vajadzēs, bet līdz vājprātam es nebūšu cilvēks!

Elīza Bula
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Rīgas Ģimnāzijas Laiki | VIDUSSKOLĒNU DOME ZIŅO

Tava Skola, Tava Dome
Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas Vidusskolēnu dome, kurā šajā mācību gadā aktīvi
darbojas apmēram 40 skolēnu, jau ir paspējusi sevi pierādīt, organizējot tādus
pasākumus kā Skolotāju diena, 7. un 10. klašu iepazīšanās pasākumi, pamat
skolas un vidusskolas Ziemas balles.
Skolotāju dienā (5. oktobrī) kopīgi
sveicām mūsu pašus labākos skolo
tājus. Pēc 7. klašu olimpiskajām
spēlēm 18. oktobrī visi septītie kļuva
par pilntiesīgiem RV1Ģ audzēkņiem,
taču desmitie par tādiem kļuva ne
dēļu vēlāk – 25. oktobrī, pēc tam, kad
skolas telpas izstaigāja ģērbušies kā
senie romieši.
Nesenākie pasākumi, kas notika šī
semestra sākumā, proti, Ziemas balles,
bija arī visvērienīgākie. Abas balles
kopumā apmeklēja ap 500 cilvēku,
tajās uzstājās 2 panākumus ieguvušas
grupas – The Citizens un The Moon
house. Pirmģimnāzisti dejoja, ska
tījās ludziņu „Biroja Ziemassvētki”,
dziedāja karaoki, fotografējās, ska
tījās filmas, ēda piparkūkas – kārtīgi
izpriecājās, lai spētu izturēt mācību
gada garāko ceturksni līdz pavasara
brīvlaikam.
Turpmākajos VD plānos ir aktīvi
iesaistīties Pirmās Plates organizēša
nā. Šī muzikālā sacensība notiks jau
aprīļa beigās. Kopumā aprīlis būs ļoti
aktīvs mēnesis arī saistībā ar VD iek
šieni. Tiks veikti labojumi statūtos, kā
arī vēlēts jaunais VD priekšsēdētājs,

tā vietnieks un iecelta pārējā valde.
Vēlēšanās balsot un kandidēt uz ama
tiem gan ir arī kāds ierobežojums –
balstiesības ir tikai VD biedriem. Lai
par tādu kļūtu, ir jāapmeklē vismaz
30% sēžu, taču, ja domi apmeklē re
tāk, tas Tev netraucē aktīvi iesaistīties
tās darbā sēdēs, kurās esi klāt.
Taču Vidusskolēnu dome nav tikai
pasākumu organizētāju pulciņš. Mēs
mēdzam nodarboties arī ar rokdar
biem, iepazīt viens otru tuvāk, kādā
īpašā sēdē pēc labi padarīta darba
mielojamies ar cepumiem un dzeram
tēju. Runājam par to, kas būtu jāuz
labo, lai mūsu, visu pirmģimnāzistu,
ikdiena skolā būtu pēc iespējas labāka.
Ja TEV šķiet, ka esi ar kādu ģeniālu
ideju par jaunu pasākumu skolā, taču
viens to nespētu realizēt – nāc pie
mums uz VD.
Ja TU zini veidu, kā uzlabot skolēnu
ikdienu skolā – nāc uz VD.
Ja TU vēlies paplašināt savu draugu
un paziņu loku skolā – nāc uz VD.
Pastāstīsi visu, kas uz sirds, uzklau
sīsim un centīsimies palīdzēt. Un tas
viss otrdienās pēc 8. stundas. u

r1g.edu.lv/v/arpusstundu/dome | rv1g.dome@gmal.com | twitter.com/RV1G | draugiem.lv/RV1G
priekšsēdētājs Reinholds R. Razums 12.a | vietnieks Jānis Pētersons 11.sb
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KULTŪRA

Kādas meitenes skatījums uz pasauli un kultūru jeb
sevi cienošam Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas skolēnam martĀ
Teātris : MUŠA

Nekaunīgi un pilnīgi subjektīvi
atļaušos Mušu (Jaunā Rīgas teātra
izrāde pēc Sofijas Oksanenas romāna
„Attīrīšanās” motīviem) pasludināt
par „noteikti jāredz”. Skatītājam
ir iespēja sekot līdzi notikumiem
Alīdes Trū, Igaunijas pilsones, mājā
pie meža. Alīde iziet ārā no mājiņas
ar dārza dakšu rokās un savā dārzā
sastop Zāru, jaunu meiteni pavisam
īsā kleitiņā, saplēstās zeķbiksēs,
pārmālētu un noraudātu seju. Līdz
ar Zāras ierašanos ir ļauts ieskatīties
Alīdes atmiņās par notikumiem sākot
no 1941.gada, kad Padomju Savie
nība pilnā sparā okupēja Igauniju.
Manuprāt, nav tādas definīcijas, kura
tik labi paskaidrotu, kas ir čekas
pagrabi, neiegūstama pretmīlestība
un bailes. Šī nebūs izrāde, kuru ap
runāt pie kafijas tases, drīzāk gan
tāda, kuru gribas paturēt pašam savā
prātā.
Izlasiet grāmatu un ierodieties
teātrī laicīgi, jo par sēdvietām Mazajā
zālē esat atbildīgi paši!
Filma : THE DREAMERS
Bernardo Bertoluči 2003.gadā iznā
kusī filma Sapņotāji (The Dreamers)
ir lieliska filma visiem tiem, kuri mīl
atlikt lietas, domā, ka dzīvos bohēmā
mūžīgi un ir visnotaļ tendēti uz filo
Marts 2013

zofiskām pārdomām. Filma par māsu
un brāli, un trešo-svešo, kurus vieno
kino, grāmatas, mūzika un bezjēdzīgi
protesti. Visi ir tieši tik saistīti, ka pat
vannojās trijatā (ceru, ka tas izraisa
vismaz kaut kādu interesi).

HELĒNA MARTINSONE

kas būtu jāiepazīst jebkuram

Autors :
DŽEROMS DEIVIDS SELINDŽERS
Iesaku jums visu Dž.D.Selindžeru.
Brīnišķīgs autors, kura darbus lasīt,
lai ieskatītos mūsu vienaudžu dzīvēs
citā laikā. Bibliotekā atradīsies „Uz
kraujas rudzu laukā” un „Deviņi
stāsti”. Šajās grāmatās grūti atrast
kādu varoni, kurš nesmēķētu. Pasaule
mainās.
Skolā :
SKOLAS BIBLIOTĒKAS KRĀJUMI
•
Anna Gavalda „Skaists Izrāv
iens” – viegli lasāms romāns ar nelielu
filozofiskas domāšanas piesitienu. Ne
tik daudz uzrakstīts, cik daudz liek
domāt. Grāmata, kura ļauj atgriezties
vasarā.
•
Kristīne Želve „Meitene, kas
nogrieza man matus” – Ļoti ilgi es ne
zināju, ko īsti iesākt ar savu jaunību.
Man gribējās to kaut kur likt. Un ilgu
laiku es liku to mierā. Septiņi vien
kārši stāsti par vienkāršiem cilvēkiem,
mazliet ironiski, mazliet uzjautrinoši,
stipri par mums. u
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Rīgas Ģimnāzijas Laiki | AKTUĀLS PASĀKUMS

Sekojot saviem
sapņiem
Šī gada 13.februārī visā Latvijā notika ikgadējās Ēnu dienas, kurās varēja pieteik
ties ēnot dažādu profesiju pārstāvjus un, kā raksturīgi Ēnai, netraucējoši pavērot
šo cilvēku darba dienu no malas, reizumis pārtraucot to ar kādiem pāris jautā
jumiem. Arī daudzi mūsu skolas jaunieši izmantoja šo iespēju un veltīja vienu
dienu, lai iepazītu, iespējams, savu nākotnes profesiju. Ar savu pieredzi dalīties
piekrita trīs 12.klases skolnieces.
„Ēnu dienas ir pasākums, kas ļauj
ieskatīties kādas interesējošas profesijas
„aizkulisēs”, manā gadījumā – stājglez
niecības restauratores.
Diena iesākās ar Rakstniecības un
mūzikas muzeja krājumu apskati. Sā
kot ar īsām vēstulēm un beidzot ar
grandioziem teātra tērpiem, visam
piemīt vēsturiskā elpa, un tas iedveš
bijību. Savukārt turpinājums sekoja
Latvijas Mākslas akadēmijā, kur va
rēja jau praktiski novērot, kā notiek
tieši gleznu restaurācija. Un līdz tam
brīdim, dzīvoju ar pārliecību, ka res
tauratora īsti neko acīm pamanāmu
neizdara, bet tad es ieraudzīju. Vis
pirms fotogrāfiju ar uzrakstu „pirms”
un pēc tam pašu restaurēto glez
nu. Krāsās un kompozīcijā izmaiņu
nebija, bet tas viss bija kļuvis tīrāks,
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spilgtāks un uzmanību piesaistošāks.
Un tad mums, ēnām, tika izstāstīts
un arī parādīts kā no „pirms” tikt līdz
„pēc”, kas nedaudz atgādināja ārsta
darbu, jo ir jāzina kādus instrumentus
ņemt un kādas vielas izmantot, lai
nesabojātu veselo.
Man patika ēnot restauratori, kaut
arī tā nekad nav bijusi profesija, kuru
es vēlētos apgūt, tādēļ visiem tiem,
kas šaubās par Ēnu dienas vajadzību
vai arī kam šķiet, ka netiek piedāvātā
interesējošā profesija, iesaku vienkār
ši pieteikties tām, jo iegūtā pieredze,
noderīga vai ne tik ļoti, tik un tā ir
pieredze, kas ir solis tuvāk, lai atrastu
savu sapņu profesiju.”

Evija Dišlere

„Ēnu diena man vienmēr bijusi kā
nozīmīgs atskaites punkts, raugoties
nākotnē. Tieši šī iemesla dēļ es nekad
neizvēlos ēnot premjeru, prezidentu
vai kādu šovmeni, skrienot kā aita
barā, bet izlemju par labu kādai man
saistošai, sasniedzamai un reālai pro
fesijai. Esmu aktīvi piedalījusies Ēnu
dienās jau iepriekš – biju ēna Saeimas
deputātam un datordizainerim portālā
draugiem.lv.
Šogad biju Latvijas Bankā, ēnojot
vecāko ekonomistu Starptautisko at
tiecību un komunikācijas pārvaldē.
Tas izkliedēja visas šaubas par manu

studiju izvēli nākotnē. Ja iepriekš šķita,
ka ekonomika ir tāda sausa un garlai
cīga, tad tomēr sapratu, ka, pat ja tā ir,
es tur iederos un redzu sevi nākotnē!
Tieši šis ir mans lielākais ieguvums
no Ēnu dienām – esmu praktiskā ceļā
sapratusi, kas slēpjas zem cēliem no
saukumiem, tādā veidā apzinoties, kas
ir vai nav piemērots man. Uzskatu, ka
Ēnu diena ir derīga ikvienam, ir tikai
jāatrod sava sfēra, nevajag baidīties
mēģināt gadu no gada atrast savu ceļu
plašajā profesiju pasaulē!”

Šogad „ēnoju” telpiskās attīstības
plānotāja profesiju uzņēmumā SIA
Metrum. Viņi izstrādā priekšnotei
kumus novada attīstībai - kur un ko
drīkst būvēt. Sanāca, ka tieši todien
firmai ir jāprezentē projekts Durbes

pašvaldības sēdē. Tā kā tiku uzaicināta
to apmeklēt, varēju sīkāk iepazīties ar
jau gatavu projektu. Tamdēļ biju pār
steigta, cik sīkumains ir šis darbs – ja
grasies būvēt māju, katrs nieciņš ir
jāsaskaņo ar būvvaldi, kura balstās uz
attīstības plānu, pat jumta slīpums un
logu rūšu veids ir noteikts!
Sēde norisinājās nesaspringtā gai
sotnē. Vispirms Metrum pārstāvji pre
zentēja plānu. Interesanti, ka sējuma
struktūra bija tieši tāda kā ZPD un arī
prezentācija neatšķīrās no tām, kādas
taisām skolā. Daži deputāti pēc plāna
izklāstīšanas iesaistījās diskusijā par
vēja ģeneratoru izvietošanas ierobežo

jumiem. Vēlāk tika apspriesti attīstības
virzieni, kas bija neinteresantākā daļa.
Kad sēde bija beigusies, mūs pacienāja
ar cepumiem un tēju. Saņēmu vērtīgus
padomus par studijām - obligāti vajagot
izmantot iespēju studēt ārzemēs, kaut
vai ar Erasmus, kā arī iestāties interesē
jošajā fakultātē, un, ja netiek budžetā,
tad pēc tam var labi samācīties, lai
iekļūtu. Protams, tās ir lietas, kuras mēs
paši vienmēr apzināmies, tomēr reizēm
pesimismā aizmirstam, tamdēļ bija
jauki, ka uzņēmuma pārstāvji iedvesa
entuziasmu.
Noteikti plānoju arī savu nākotni
saistīt ar ģeogrāfiju, tādēļ šī nodarbība
man ļoti noderēja. Iesaku ikkatram pie
dalīties Ēnu dienās – meklējot Savu
patieso vietu vai vienkārši paplašinot
redzesloku.

Marts 2013

Dagnija Strīķe

Liene Stankevica
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VIENS NO

SARMA REITERE

LABĀKAJIEM

Pirms 7 gadiem absolvējis Rīgas Valsts 1. ģimnāziju, pirms 3 – pasniedzis te ķīmiju
devītklasniekiem, bet nu viņš studē Jorkas universitātē, lai pēc kāda laika mēs visi
viņu varētu dēvēt par ķīmijas doktoru Kristapu Ermani. Šajā intervijā viņš stāsta
par ķīmiju un pirmo ģimnāziju – mums visiem tuvām tēmām.
Zināms, Jūs esat labās attiecībās ar ķīmiju.
Kad tā sāka Jūs pastiprināti interesēt?
Jau no mazotnes interesēja, kā un kāpēc
lietas dabā notiek. Patika gan fizika, gan
ķīmija. Ap 5. klasi no grāmatplaukta iz
vilku mammas ķīmijas mācību grāmatu
no viņas skolas laikiem un ar interesi
izlasīju. Tomēr līdz 9. klasei domāju, ka
būšu programmētājs un dabaszinātnes
būs hobija līmenī. Tad sanāca aizbraukt
uz valsts ķīmijas olimpiādi un tās ietva
ros arī ekskursijā uz Organiskās Sintē
zes Institūtu. Tur Kalviņš izvadāja pa
jaunākajām laboratorijām un pastāstīja
par spožajām karjeras iespējām ķīmijā
Latvijā (tās gan vēlāk izrādījās nedaudz
pārspīlētas). Redzot, kā notiek darbs
modernās ķīmijas laboratorijās, sapra
tu, ka gribu būt zinātnieks un kopš tā
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laika jau mērķtiecīgi gāju uz karjeru
ķīmijā.
Dzīve Jūs uz 1. ģimnāziju atveda divreiz,
gan kā skolēnu, gan kā skolotāju. Kā tas
notika?
Studējot ķīmiju LU, atlika diezgan
daudz laika piestrādāšanai. 3. kursā
dzirdēju, ka Teikas vidusskolas ķīmijas
skolotāja iet dekrētā, joka pēc pietei
cos par aizvietotāju un negaidītā kār
tā mani paņēma. Tajā pašā laikā jau
3. gadu palīdzēju organizēt Rīgas Valsts
1. ģimnāzijas skolas olimpiādi. Skolo
tājas uzzināja, ka pats arī strādāju par
skolotāju, un piedāvāja ar nākamo gadu
nākt uz 1. ģimnāziju. Skolotāja Starēviča
plānoja iet pensijā likumdošanas dēļ,
arī skolotāja Kreituse izlēma iet pensijā,

tādēļ vajadzēja skolotājus un nākamajā
septembrī jau mācīju 1. ģimnāzijā.
Kāda bija sajūta, kad skolotāji, kuri Jums
pirms pāris gadiem vēl mācīja, kļuva par
kolēģiem? Kādas bija Jūsu attiecības?
Visvairāk bija vienkārši prieks viņus
atkal ikdienā redzēt un satikt. Attiecības
vienmēr bija ļoti labas, joprojām varēju
no viņiem daudz mācīties un viņi
nekad neliedza padomu. Sajūta bija
gandrīz kā atgriežoties mājās.
Kā Jums šķiet, kāpēc par Jums joprojām
runā un par Jums atceras kā par labu
ķīmijas skolotāju?
Nemaz nezināju, ka par mani vēl runā
un atceras – tas, protams, priecē. Par
iemesliem gan drīzāk jāprasa pašiem
runātājiem!
Kādas ir Jūsu spilgtākās atmiņas no
skolas gan skolēna, gan skolotāja ādā?
Nav konkrētu spilgtu mirkļu. Tomēr
vienmēr ar prieku atceros skolotāja
Kriķa matemātikas stundas, pat pēc ne
gulētām naktīm viņa stundas nešķita
garlaicīgas vai nepatīkamas. Tāpat arī
skolotāja Brica fizikas stundas. Viņi ne
tikai iemācīja matemātiku un fiziku, bet
arī parādīja, kā var pasniegt salīdzinoši
grūtus priekšmetus skolēnam patīkamā
veidā.
No skolotāja gaitām patīkamas atmiņas
ir par ceturtdienas papildstundām –
vienmēr pārsteidza, cik daudzi skolēni
bija gatavi palikt skolā līdz pieciem pēc
pusdienā, lai intereses pēc uzzinātu ko
vairāk ķīmijā.
Marts 2013

Ko Jūs uzskatāt par savas dzīves lielāko
sasniegumu?
No sirds ceru, ka tas man vēl ir priekšā!
Bet no līdzšinējiem varētu būt vairāki.
Intereses radīšana skolēnos par ķīmiju
(cik nu man tas izdevās), iekļūšana
doktorantūrā Jorkas universitātē, sava
fragmenta veiksmīga uzsintizēšana dok
torantūras ietvaros.
Ar ko Jūs nodarbojaties doktorantūras
laikā Jorkas universitātē?
Es strādāju pie forboksazola B totālās
sintēzes. Forboksazols B ir ļoti spēcīgs
pretvēža aģents, kas tika atrasts sūklī
Indijas okeānā. Viņš nav pieejams no
derīgos daudzumos no sūkļa, līdz ar
to tālākiem bioloģiskiem pētījumiem
ķīmiķi cenšas viņu dažādos veidos
uzsintizēt. Mans projekts ir vienas šīs
molekulas daļas sintēze, ko pēc tam
mēģināšu savienot ar kolēģu uzsintizē
tajiem abiem atlikušajiem fragmentiem.
Kāds būtu Jūsu novēlējums pirmģimnā
zistiem, īpaši šī gada absolventiem?
Neviens no 1. ģimnāzijas absolventiem
nevar sūdzēties par talantu trūkumu.
Tādēļ gribu novēlēt likt lietā savus ta
lantus un intereses un vienmēr censties
sasniegt pēc iespējas vairāk, pat ja tas
nozīmē ieguldīt vairāk darba, pūļu un
drosmes. Un, ja vietā, kur esat nonācis,
Jūsu darbu un zināšanas nenovērtē,
atrast vietu, kur novērtē.
Ja ir kāda studiju programma, universi
tāte vai darba vieta, kura Jums patiktu,
bet šķiet, ka neesat gana labs vai laba,
piesakieties tik un tā. Nekas slikts tāpat
notikt nevar! u
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Ikdienā bieži šķiet, ka mūsu skolas personību eliti veido tieši vidusskolēni – viņi
pārstāv Rīgas Valsts 1. ģimnāziju valsts un pasaules mēroga olimpiādēs, piedalās
liela mēroga projektos un, tā vien šķiet, ka darbojas tikai uz kafijas bāzes. Tomēr
tas ir tikai stereotips – arī ar pamatskolēniem mums ir ļoti daudz iemeslu lepoties!
Tādēļ turpmāk „Rīgas Ģimnāzijas Laiki” iepazīstinās jūs arī ar „mazajiem” - un
nav jau nemaz tik ilgi jāgaida, līdz arī viņi iekaros pasauli!
Šajā numurā - intervija ar Evu Gabriloviču. Viņa ir Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas
7.a klases skolniece, kura jau 8 gadus nopietni nodarbojas ar sporta dejām un
nepilnu gadu ar hiphopu. Brīvajā laikā viņa dejo, zīmē un spēlē videospēles. Evu
iedvesmo cilvēki, kuri nepadodas grūtos brīžos, viņai patīk dejot, klausīties mūzi
ku, izklaidēties un gulēt.
Kur, kad, un cik bieži Tu dejo?
Es nodarbojos ar diviem deju veidiem,
tāpēc ir divas vietas, kur es to daru –
Rīgas Centra Humanitārā vidusskola
(sporta dejas) un Veizāna Deju skola
(hiphops). Treniņi man ir katru dienu,
dažreiz pat sanāk vairākas reizes
dienā.
Kā un kad tu sāki nodarboties ar
dejošanu?
Sporta dejas sāku dejot ļoti sen, maz
liet vairāk kā pirms 8 gadiem. Patiesī
bā pie visa vainīga ir mamma – viņa
ieteica nodarboties ar kādu sporta
veidu un tā, kā man jau no agras bēr
nības ir paticis izjust ritmu un mūziku,
viņa mani pieteica deju grupiņā. Bet ar
hiphopu sāku nodarboties nesen, tikai
šī gada rudenī. Šo deju veidu es vēlē
jos izmēģināt, jo gribēju ko jaunu un,
klausot draudzeni, arī izlēmu riskēt!
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Vai Tu uzskati sporta dejas kā sporta
veidu?
Jā! Tu varbūt neskrien un necīnies,
bet tevī ir ļoti daudz slodzes un
tiek nostiprinātas noteiktas muskuļu
grupas. Es par sportu uzskatu jebko,
kurā tiek fiziski noslogoti muskuļi.
Kura sporta deja tev patīk vislabāk?
Man personīgi vislabāk patīk foks
trots, jo tas ir ļoti mierīgs un plūs
tošs... Tas arī man vislabāk padodas.
Dejošanā, protams, ir arī čempionā
ti. Cik bieži tādi notiek? Tu piedalies
visos čempionātos? Par dalību ir arī
jāmaksā?
Čempionāti ir ļoti svarīgi, tajos at
rāda to , ko esi iemācījies visa gada
laikā. Tie notiek divas reizes gadā,
vienu reizi ir latīņu deju čempionāts,
otru - standarta deju čempionāts. Es

diemžēl nepiedalos latīņu deju čem
pionātos, iespēju dejot standarta deju
čempionātā gan izmantoju vienmēr.
Tas noteikti nav par brīvu, un visās
sacensībās ir dalības maksa - čempio
nātos apmēram 7 lati, bet parastajās
sacensībās - 5. Parastās sacensības
ir sacensības, kurām nav lielas nozī
mes, parasti tajās nav daudz cilvēku
un tās notiek katru nedēļu. Tomēr tās
ļauj noskaidrot līmeni salīdzināju
mā ar pārējiem, ja neesi pārliecināts
par savām spējām. Es pati parastajās
sacensībās piedalos ļoti reti, jo tās ir
mazsvarīgas.
Vai savu nākotnes profesiju vēlies
saistīt ar dejošanu?
Nē, pat, ja man dejošana ir sirdslieta,
es nevēlos savu darbu jaukt ar savu
hobiju, bet tas nenozīmē, ka es netur
pināšu dejot, dejošana ir un būs mans
hobijs, pat, ja nebūs mana profesija.
Manuprāt, sajaucot kopā darbu un
hobiju, galarezultāts nevar būt nekas
labs un es pārāk mīlu dejošanu, lai ko
tādu sev nodarītu.
Ko Tu saki par dejošanu mūsu skolā?
Vai tas tev šķiet ļoti vienkārši?
Dejošana skolā īstenībā ir ļoti laba
ideja. Lieliska, jo cilvēks spēj iemācī
ties kaut ko papildus, kaut ko īpašā
ku, unikālāku, nevis tikai basketbolu,
futbolu, tautas bumbu kā lielākajā
daļā mūsdienu skolu. Daudziem ne
patīk dejošana, jo tas šķiet meitenīgi,
viņiem nav ritma izjūtas vai arī
vienkārši tādas lietas nepadodas. Tas,
protams, ir subjektīvi, bet viņiem
Marts 2013

nudien nākas mācīties, lai iegūtu
labas atzīmes dejošanā. Tomēr vēlāk
dzīvē tas ļoti noderēs, jo tiek gan uz
labota ritma izjūta, gan arī iegūta ne
aizmirstama pieredze!
Protams, ka man tas ir viegli, neko
papildus negatavoju. Labprāt arī pa
skaidroju un pamācu soļus klases
biedriem, kuriem dejošana nepadodas
īpaši labi.
Vai Tu iesaki citiem sākt nodarboties
ar dejošanu? Kāpēc?
Jā, jo tā ir tik tiešām jauka un intere
santa nodarbe, tomēr ir jābūt uzma
nīgam ar deju stila izvēlēšanos. Pie
mēram, sporta dejām ir jāatvēl ļoti
daudz laika, īpaši, ja ir mērķis iegūt
čempiona godu. Jārēķinās arī ar to,
ka dejošana nav nekāds lētais prieks,
jo visi tērpi, speciālās kurpes, kā arī
pašas nodarbības maksā diezgan dār
gi. Tomēr tas viss ir tā vērts!
Es ieteiktu dejotgribētājiem sākumā
sameklēt partneri (ja grib dejot sporta
dejas), ja viņš jau dejo kādā deju
klubā, vienkārši pievienojaties! Ja ir
vēlme dejot tādu deju veidu, kurā dejo
viens, prasiet draugiem, skatie
ties
mājaslapās un, nonākot deju klubā,
klausiet skolotājus, tehnika ir ļotisva
rīga! Iesaku arī ikkatram iemācīties
gūt prieku no skolas deju nodarbī
bām, jo tās nudien pēcāk noderēs –
un dejot ir fantastiski! u
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Klausos! Slash koncerts.

14. februāris, ceturtdiena. Lielākā daļa svin Valentīndienu vai izbauda vakaru ar
saviem sunīšiem un kaķīšiem, bet ir daļa cilvēku, kam šī diena ir Sleša koncerts.
Pilna zāle ar vientuļniekiem un roķīgiem pārīšiem.
Diena ir paskrējusi, iepazīstot Kauņu
un tās iedzīvotājus. Galvenā atziņa:
dažādi apsargi un kārtības uzrau
gi skolā nav īpaši centušies mācīties
angļu valodu, tāpēc viņiem ir grūti
tev ko aizrādīt. Bet te nu mēs stāvam
pie Žalgira ieejas, pusstundu pirms
koncerta sākuma. Ievilkām dziļu elpu
pirms došanās iekšā. Bijām gatavi uz
pilnu zāli. Tā, ka mums būs jāsēž uz
margām, kas atdala stāvvietas no sēd
vietām, lai netiktu sabradāti. Tomēr
zāle ir tikai ceturdaļaizpildīta. Maza
nesaprašana par to, kur ir visi cilvē
ki, īpaši atminoties mājas un Arēnu
„Rīga”, kur rindā jāsāk stāvēt jau die
nu iepriekš, lai tiktu kaut kur sākumā.
Apmēram 20 minūtes pavadījām
runājot muļķības un nepārtraukti domājot: „Kāpēc, pie velna, te vēl ne
viena nav!” Priekšā varēja sadzirdēt
pazīstamu valodiņu, kurā tika izteikts
šis pats sašutums.
Pēkšņi zālē gāžās iekšā milzīga cil
vēku straume. Piecas minūtes pirms
koncerta, un tu jau vairs nevari pa
elpot – tā ir pareizā sajūta, viss var
sākties!
Kādu laiku bijām nozuduši no so
ciālajiem tīkliem un cilvēku acīm,
tāpēc izteicām minējumus par to, kas
varētu iesildīt paša Sleša koncertu.
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Te tavu pārsteigumu – uz skatuves
ieraugi pazīstamas sejas. Konkursu
par to, kas iesildīs Guns’n’Roses bijušā
ģitārista jaunākā un otrā (aiz pirmā
solo albuma „Slash”, kas iznāca 2010.
gadā) solo albuma „Apocalyptic Love”
vienīgo koncertu Baltijas valstīs, iztu
rēja pašmāju grupa The Velvet Super
nova. Grupa ir samērā jauna (dibināta

2011. gadā), bet visiem dalībniekiem
ir zināma pieredze spēlējot citās gru
pās, tāpēc viņi diezgan ātri ir auguši
un to kontā ir dažādi sasniegumi, pie
kuriem nu jau var pieskaitīt skatuves
dalīšanu ar Slešu, Mailzu Kenediju un
grupu The Conspirators.
Visi gaida. Neko nevar redzēt, var
dzirdēt tikai pazīstamu ģitāras spē
lēšanas manieri. Pēkšņas gaismas un
uz skatuves stāv viņš savā cilindrā un
„I’m lovin’ it” kreklā. Dažkārt likās, ka
publika ir pārāk sausa un mierīga, it
īpaši salīdzinot ar to, kā parasti notiek
pie mums, tomēr bija arī puikas, kuri
izdomāja, ka piemērota rīcība būtu
mošot. Tā nu apmēram trešdaļa zāles
tika iesaistītas šajā stumdīšanā un
grūstīšanā. Daudziem vecāka gadagā
juma cilvēkiem un vīriešiem, kuriem
bija jāpasargā savas otrās pusītes, tas
ne pārāk patika, drīz vien viss ļem
basts tika pārtraukts, toties mani šis
pavērsiens mazliet iepriecināja, viss
likās nedaudz pareizāks un dzīvīgāks.
Tā nu publika izbaudīja gan „Apo
calyptic Love” un iepriekšējos skaņ
darbus, gan vecos labos Guns’n’Roses
hītus Mailza Kenedija izpildījumā.
Visvairāk, šķiet, no jaunajiem dar
biem tika izbaudīts „Starlight”, kur
Mailza balss lika sajusties tā, it kā
leģendārā grupa 1996. gadā nebūtu
šķīrusies, bet joprojām dzīvo. Tikai
brīžos, kad sākās solo daļas, visi ap
klusa, visa zāle stāvēja pilnīgi mierīgi,
neviens pat nešūpojās, un klausījās,
neviens nesarunājās - vai nu aiz
cieņas, vai nevarot atrast pareizos
vārdus, vai varbūt vienkārši tāpēc,
Marts 2013

ka tā darīja pārējie.
Pēdējā dziesma „Sweet Child
O’Mine”, visi lēkā un dzied līdzi. Solo
beidzas un Slešs pazūd. Viņš mūs pa
ķircina, liekot saukt viņa vārdu, līdz
mums tiešām sāk likties, ka varbūt tas
ir viss. Bet nē, sāk skanēt pazīstamais
„Welcome to the Jungle” rifs, un nu
tiešām visi lec un kliedz līdzi visiem
vārdiem, ko vien zina, un, pat ja ne
zina, kliedz līdzi tik un tā, līdz pilnī
gam spēku un balss izsīkumam. No
beigums „Paradise City” un milzīgs
papīra lapiņu lietus.
Vairāk kā trīs stundas pavadītas arē
nā „Žalgiris”. Ejot ārā tāda pati sajūta,
kā nākot iekšā - „Nopietni? Mēs šeit
tiešām bijām?”. Pirms koncerta likās,
ka tas vēl ir tik tālu, un pēc - ka tas jau
bija tik sen. Trīs stundas tu esi savā
mazajā pasaulītē, liekas, ka dzīvo, kā
gribi, nevis, kā pienākas, esi tur, kur
tev jābūt – tāda atmosfēra. Kad izej
reālajā pasaulē, tad tas vairs nekādi
nesaistās kopā ar to, ka tagad ej uz
veikalu, lai ēstu šokolādi un siermai
zītes. Un vienkārši ir labi. Mūzika! u
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Ķīmijas
savaldzinātais

Ervīns Cauņa ir 12.f klases skolēns, kas gadu no gada ir ieguvis godalgotas vietas
ķīmijas olimpiādē ne tikai savā klašu grupā, bet arī vienu augstāk. Šajā vasarā
viņš pārstāvēja Latviju pasaules ķīmijas olimpiādē Vašingtonā, ASV. Mūsu saru
nas laikā, kas notiek vēlā nakts stundā Skype, Ervīnu var iepazīt kā vienkāršu sko
lēnu, kuram arī gadās šo to atlikt uz pēdējo brīdi un reizēm saslimt ar slinkumu,
bet tad svarīgākais esot spēt turpināt iesākto.
Kas Tevi raksturo kā personību?
Tas, ka diezgan bieži ar idejām aiz
raujos. Reti kad daru kaut ko tikai
nedaudz. Ja man tas ir interesanti, tad
izpētīšu to pamatīgi un kārtīgi. Laikam
jāpiemin, ka man piemīt pamatīga
ziņkāre. Dabaszinātņu priekšmeti man
patīk pamatā tāpēc, ka tie spēj atbildēt
uz maniem „Kāpēc?” un „Kā?”.
Vai Tu kādreiz jūties ievērojams citu
acīs savu talantu dēļ?
Nezinu, vai man ir daudz talantu, ma
nuprāt, svarīgāks ir ieguldītais darbs.
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Es varu būt pārāks tikai kādā savā
lauciņā, jo katram cilvēkam ir savas
stiprās un savas vājās puses.
Vai ir kāds konkrēts skolotājs, kas Tevi
iedvesmojis, motivējis visvairāk?
Laikam divi skolotāji - skolotāja Starē
viča, kura bija iemācījusi skolniekiem
neelpot bez liekas vajadzības, ja negrib
tikt izsaukts pie tāfeles, nopelnot vēr
tējumu. Viņa pieķēra mani špikojot
kontroldarba laikā... tā nu dabūju n/v
bez iespējas labot. Sāpīgi, lai neteiktu
vairāk! Un tad, lai gadā dabūt kaut cik

pieklājīgu atzīmi, nācās pastiprināti
mācīties. Jo vairāk mācījos, jo vairāk
sāka patikt. Un otrais cilvēks, kas mani
iedvesmoja, bija skolotājs Kristaps
Ermanis, kurš vadīja papildstundas, un
sagatavoja mani pirmajai olimpiādei.
Vai Tev mēdz reizēm uznākt slinkums?
Ko tad dari, lai saņemtos?
Mēdz, un laikam pat pārāk bieži. Ja
laiks to atļauj, tad paslinkoju arī, kāpēc
gan sevi ierobežot? Ja laiks min uz pa
pēžiem, nākas saņemties un tad parasti
nomainu savu darbavietu, jo ja vienā
vietā esmu sācis slinkot, tur visdrīzāk
darbs vairs nenotiks. Tas parasti arī
palīdz. Viegli un efektīvi!
Vai kādreiz ir nācies zaudēt savaldību,
jo kāds, tavuprāt, nesaprot pašsapro
tamas lietas?
Tikai tad, ja šis cilvēks ir pats uzņēmies
darīt kādas ļoti svarīgas darīšanas, kas
skar arī mani. Ja cilvēks, no kura man
kaut kas ir atkarīgs, neko nesaprot, bet
absolūti nevēlas to atzīt, tad gadās sa
nervozēties. Mazliet kaitina tāda stūr
galvība un bezatbildība. Taču pilnīgi
zaudējis savaldīšanos šādu lietu dēļ lai
kam nekad īsti neesmu.
Ar ko Tu nodarbojies brīvajā laikā?
Man ir vairāki hobiji. Piedalos auto
sporta sacensībās, pats būvēju un re
montēju savu sacīkšu automobili, kā
arī sportoju un lasu.
Ko ir grūtāk pieņemt – cilvēkus, kas
nesaprot ķīmijas valdzinājumu, vai tos,
kas ziņa ļoti labi un ir konkurenti?
Marts 2013

Laikam jau tos, kas nesaprot ķīmijas
burvību. Tomēr visgrūtāk saprast cil
vēkus, kuriem saistošs nav neviens
priekšmets, līdz ar to viņiem arī nav
skaidrības, nojausmas, ko iesākt nākot
nē. Viņiem nav īsti personības – nav
nevienas kaislības un mērķa.
Vai esi kādreiz sapņojis, ka savu dzīvi
varētu saistīt ar kaut ko citu, ne ķīmiju?
Jā, līdz 6. klasei ticēju, ka būšu valod
nieks. Jaunības naivums!
Kādi ir Tavi nākotnes plāni?
Laikam nekas diži jauns. Studēt un
iedziļināties ķīmijā. Kad būšu studiju
vidē, visdrīzāk kļūs skaidrāks, kur vē
los strādāt un kas tā dēļ ir jādara. To,
kas skar tuvāko nākotni, – mācīšos
RTU.

Ervīna jautrie ķīmijas fakti

• Dimants istabas temperatūrā ir ter
modinamiski nestabils, un tas ar laiku
pārvērstos grafītā, taču tas prasa tik
daudz laika, ka to nav iespējams prak
tiski novērot.
• Ja caur cauruli laiž sašķidrinātu slā
pekli, tad no tās pil šķidrums, bet zem
caurules var skaidri redzēt, ka peļķe
neveidojas. Izrādās, tas ir kondensē
jies gaiss, un tas, kas pil ir sašķidrināts
gāžu maisījums.
• Šokolādes sastāvā ir teobromīns.
Teobromīnam nav nekāda sakara
bromu. Tā nosaukums ir cēlies no grieķu
theo – dievs un broma – ēdiens. Tātad
šokolādes sastāvā ir dievu ēdiens.
• „Ja ķīmiķim ir laba veselība, tas nav
ķīmiķis.” u
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Lai gan mūsu skola ir pazīstama ar lieliskajiem panākumiem mācībās,
mēs spējam būt arī izcili sportisti.Par to varēja pārliecināties nesen, kad
skolā notika volejbola turnīrs – bija gan prieki, gan vilšanās un ikkatrai
uzvarai bija sava ēnas puse.

Jānis daugavietis

Šoreiz Rīgas Ģimnāzijas Laikos ekspresintervija piecu jautājumu garumā ar vienu
no volejbolistiem - Andri Locānu.
Kā Tu vērtē šo turnīru? Vai piepildījās viss, ko cerējāt?
Nē. Mums pietrūka vairāku spēlētāju, tādējādi nebija optimālā sastāva, lai
spētu pienācīgi konkurēt, taču par spīti šai kļūmei, mēs cīnījāmies no sirds un
pat uzvarējām 10.d klasi..
Kas Tev patīk volejbolā?
Visvairāk man tajā patīk moments,kad
tu vari nobloķēt citu spēlētāju un tādējādi
iegūt punktu. Varenības sajūta!

+PLUSI
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Nekas šajā pasaulē nav perfekts
un tikai treniņi spēj radīt progresu. Tomēr arī liels
darbs neko nedos, ja nebūs nepareizību labošanas –
uz viena grābekļa ir iespējams kāpt vairākas reizes
, ja nedabū tā kārtīgi pa pieri! Tādēļ šajā numu
rā Sarmas Reiteres, licenzētas pludmales volejbola
tiesneses, kura ir tiesājusi Pļaviņam/Šmēdiņam un Samoilovam/Sorokinam, viedoklis
par skolā notikušo volejbola turnīru.
Ikkatrs, kurš kādreiz pabijis mūsu
Šī gada volejbola turnīram pieteicās 12
skolas sporta zālē sapratīs, ka tās izmēri klases, kas tika sadalītas 3 apakšgrupās,
visās dimensijās neļauj pilnvērtīgi spēlēt kurā visas klases aizvadīja spēles savā
volejbolu, taču tas nav šķērslis, lai klases starpā – vienu setu līdz 25 punktiem (lai
ikgadu veidotu komandas un piedalītos arī sacensību nolikumā teikts, ka tiks spē
starpklašu volejbola turnīrā.
lēti 2 seti līdz 15). Finālturnīram kvalifi
Lai arī pirmajā ģimnāzijā netrūkst cējas katras grupas uzvarētājkomanda un
sportistu, kas ar volejbolu ir uz „tu”, labākā no 2. vietu ieguvušajām koman
lielākas priekšrocības šajā turnīrā ir tiem, dām. Pēc 3 nedēļu cīņām finālturnīram
kas volejbolu spēlē tikai skolas zālē, jo šie kvalificējās 11.g, 11.f, 12.d un 11.b klase.
skolēni ir uz „tu” ar sijām, kas spēļu laikā
Skolēnu rīkotā turnīrā skolā pieda
izrādās daudz izdevīgāk. Neskaitāmas iz los jau otro gadu un, lai arī organizatori
spēles beidzas tieši griestos vai sienā, taču un tiesneši bija citi, nepameta sajūta, ka
cilvēki uzskata, ka ikkatrs var organizēt
daudz retāk bumba tiek iedzīta grīdā.

-

MĪNUSI
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Kāda ir Tava volejbola pieredze līdz šim?
Diezgan neliela. Esmu spēlējis pludma
les volejbolu,bet šī bija pirmā šāda tipa
pieredze.
Kad tad īsti sāki spēlet volejbolu un
kāpēc?
Pati pirmā spēle man bija apmēram 10
gadu vecumā. Manā ģimenē to daž
reiz spēlēja un mans brālis bija ar to
aizrāvies, tāpēc, visticamāk, to sāku

spēlēt arī es. Tomēr es volejbolu ne
spētu nosaukt par savu mīļāko sporta
veidu, neiedegos tik ļoti.
Ja būtu iespējams, vai Tu spēlētu volej
bolu profesionāli?
Šobrīd diemžēl neesmu pietiekamā
līmenī, bet, ja būtu, es to darītu. u

jebkura sporta veida turnīru un jebkurš,
kurš ar acīm pārskrējis noteikumiem, ir
tiesnesis. Atskaitot jau pieminēto kļūdu
nolikumā, kas bija pieejams tikai pēc pie
teikšanās turnīram, varu atzīmēt, ka, ja
organizatori no spēlētājiem prasa sporta
veidam atbilstošu aprīkojumu, tad, ma
nuprāt, arī tiesnešiem, tādam vajadzētu
būt, proti, līnijtiesnešiem volejbolā ir
karogi, nevis svilpe. Jāatzīmē arī fakts, ka
klasiskajā jeb zāles volejbolā nekad nav
situācija, ka spēli tiesā pirmais tiesne
sis un 2 līnijtiesneši – jābūt arī otrajam
tiesnesim. Tāpat oficiālajos volejbola no
teikumos (sacensību nolikumā, cerams,
bija domāti oficiālie FIVB noteikumi)
teikts, ka spēles 1. tiesnesim pēc katras
izspēles ar roku žestiem jānorāda ko
manda, kurai būs nākamajai jāservē, un
kļūdas (kāpēc apturēja izspēli) raksturs.
Taču vissmieklīgākais šķiet nolikuma
punkts par to, ka spēles tiesnesim vien
mēr ir taisnība un iebilst viņa lēmumam
nedrīkst. Šis punkts būtu saprotams
Marts 2013

sacensībās, kuras tiesātu pieredzējis un
zinošs tiesnesis, taču, ja tiesnesis pats
piedalās turnīrā kā spēlētājs, tādējādi ra
dot interešu konfliktu, un kurš, kā šķita,
noteikumiem pārskrējis pāri, neizprotot
tos, tad saprotams, ka, teiksim, Latvijas
junioru izlases spēlētājs noteikumu in
terpretācijā katrā situācijā būs zinošāks.
Visas šīs kļūdas varētu pat ļoti vien
kārši novērst, ja organizatori būtu kon
sultējušies ar volejbolā pieredzējušu
cilvēku, kas ir piedalījies vai organizējis
turnīru. Šādi cilvēki skolā ir vairāk nekā
uz vienas rokas pirkstiem saskaitāmi,
sporta skolotājus ieskaitot. Vajag tikai
izrādīt interesi un vairāk censties.
Nobeigumā vēlos dot padomu tiem,
kas kā alternatīvu ZPD izvēlas veidot
pasākumus skolā, neorganizēt sporta
veidu turnīrus, ja šajā sporta veidā ne
jūties kā zivs ūdenī, jo tas var sabojāt
spēles prieku spēlētājiem un, ja spēlētāji
no turnīra negūs pozitīvas emocijas, to
rīkot nav vērts. u

Sarma reitere
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Atdzīvināt pasauli!

renāte turka

Neviens no gada mēnešiem nav svaigāks par martu – iestājas astronomiskais pa
vasaris, saule sāk mūs lutināt, augi un dzīvnieki mostas no ziemas miega, bet ne
tikai...Šajā laikā atdzīvojas arī modes pasaule – visapkārt pasaulei norit Modes
nedēļas pavasara un vasaras kolekcijām. Ņujorka, Londona, Parīze, Milāna –
modes galvaspilsētas, kas šogad piedāvā galvu reibinošas krāsas, kam pa vidu
jaucas klasiski melnbaltās vadlīnijas.
Pirmajā šā gada Fashion Week Ņu
jorkā dizaineri demonstrēja savu ro
mantisko pusi, modē atkal ir bārkstis,
volāni, rišiņas salikumā ar neparas
tiem piegriezumiem un kontrasta krā
sām. Sezonas audums ir zīds, kas tika
iekļauts praktiski visās modes skatēs.
Svārki, kleitas, blūzes, šorti, viss, ko
vien iedomājies no zīda – šī auduma
šogad par daudz nebūs, kamēr vien
veiksmīgi saskaņosi krāšņos toņus ar
neitrālajiem! Zīds Tavu siluetu padarīs
īpaši vieglu un romantisku, tādēļ ie
spējams, ka pavasaris sirdī ienāks ātrāk
kā dabā. Lai padarītu tēlu vēl spilgtāku
izvēlies pareizos aksesuārus. Lieliski
noderēs clutch somiņas un liela izmēra
saulesbrilles, kā arī pavisam pārsteidzo
ša izvēle apavu jomā – līdz ceļiem garas
gladiatoru sandales.
Drosmīgākām modes dāmām šis
pavasaris aicina izvēlēties tērpus ar
ģeometriskas formas apdruku vai pie
griezumu. Modes pasaules ģeometrija
vislabāk akcentējas melnbaltajos sali
kumos. Izvēle ir Tavā ziņā – akcentēt
melni balti svītrainās bikses, kam pie
skaņots vienkārši melns topiņš augš
daļā vai pievērst uzmanību ar drosmīga
ģeometriska piegriezuma baltu blūzi,

kurai pievilktas klāt visparastākās mel
nās bikses.
Šī gada pavasara/ vasaras modes moto
noteikti ir „SAKI „JĀ” VISU KRĀSU
SAJAUKUMAM!” Lai veicas to ievērot,
jo skola nav šķērlis, izpaužot savu per
sonību – tomēr vienmēr vissvarīgākā ir
individualitāte un unikalitāte. u

KONKURSS

Ieraksti skolotāja uzvārdu! Kad viss aizpildīts, saskaiti, cik ir burtu B un V. Cik
sanāca? Atbildes nākamajā numurā!

Vertikāli

Horizontāli

1. Skolotāja, kuras uzvārds tulkojumā
no lietuviešu valodas nozīmē „lapsa”.
2. Skolotājs, kurš māca fiziku, kādreiz
strādājis par mārketinga menedžeri.
3. Skolotāja, kura skolā strādā aptuveni
33 gadus, viņai bija jāizvēlas, vai dzīvi
saistīt ar vācu valodu vai sportu.
4. Skolotāja, kura RV1Ģ strādā kopš
pirmās SB klases (1997. gads).
8. Skolotāja, kura pirmajā darba gadā
RV1Ģ valkājusi zilu skolniecisku
kleitiņu, kuras dēļ bieži vien sajauk
ta ar vidusskolniecēm. Māca latviešu
valodu un literatūru.
9. Skolotāja,kurai portālā draugiem.lv
ir savs fanuklubs.

5. Skolotāja, kura jaunībā strādājusi
par gidi, ir pabeigusi arī LU Ķīmijas
fakultāti.
6. Skolotājs, kura horoskopa zīme ir
mežāzis, kādreiz bijis Artūra Damlica
labā roka, ļoti talantīgs latviešu valodā.
7. Skolotāja, kura 2010. gadā saņēma
„Zelta pildspalvu”.
10. Skolotāja, kura bērnībā sējusi ra
barbera mizas garā virtenē un rijusi
nost, sacenšoties ar vienaudžiem, kurš
vairāk norīs. Dzimusi 9. martā.
11. Skolotāja, mācījusies kādreizējā
Rīgas 36. vidusskolā un sēdējusi pir
majā solā sliktās uzvedības dēļ.
12. Skolotāja, kura pasniedz filozofiju,
3 bērnu mamma.
13. Skolotājs, brīvajā laikā makšķer
nieks, RV1Ģ strādā apmēram 10 gadus,
strādā pārsvarā ar zēniem. u
1.

2.

3.

4.

5.
7.

6.
8.

9.

10.

11.
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renāte turka un Nadja Dolmatova

Plānojot nākotni
Pavasaris jau pavisam noteikti ir klāt, un tas nozīmē, ka ikkatram divpadsmi
tajam ir pienācis laiks izlemt, kur piesaistīt savu nākotni – kur studēt. Vairums
šo lēmumu jau ir pieņēmuši sen, tomēr, ja Tu vēl neesi atradis savu īsto vietu
dzīvē, kā arī vēlies savai sapņu skolai „uzskriet virsū“, ticot veiksmei, šajā sadaļā
piedāvājam nelielus ieskatus 4 dažādās apskates vērtās augstskolās Eiropā. Taču,
ja 12. klase Tev vēl ir priekšā, šie nelielie apraksti var noderēt kā iedvesmas avoti!
Kas gan zina, kā liktenis pavērsīsies...
Šoreiz par sarežģīto multimediju un režisoru vidi raksta Nadja Dolmatova. To
mēr, ja mediji nav tas, ko sirds kāro, tāpat visa pasaule ir vaļā un augstskolu
atrašanu un ģeogrāfiju arī iespējams lasīt Renātes Turkas viedokli.
Lai viss mirdz iedvesmā un oriģinalitātē!

Tallinn University Baltic Film and
Media School
Baltijas Filmu un Mediju Skola (BFM)

Tallinas Universitātes Baltijas Filmu
un Mediju skola (BFM) ir vienīgā aug
stākās izglītības iestāde Ziemeļeiropā,
kurā iespējams apgūt filmu, televīzijas
un mediju studijas angļu valodā. Tā
piedāvā trīs gadu bakalaura un divu
gadu maģistrantūras programmas, kā
arī citus ar filmām un medijiem sais
tītus kursus
Nodarbības pašlaik māca teorētiķi
un profesionāļi no Eiropas un Ziemeļ
amerikas. Studenti sāk savu pirmo
mācību gadu ar praktiskiem uzde
vumiem un, beidzot studijas, iegūst
starptautisko grādu. BFM piedāvā labi
aprīkotu studiju un producēšanas vidi
galvaspilsētā Tallinā. Kursi ir vērsti uz
praktiskas mediju prasmes apgūšanu,
lai absolvents spētu pielietot savas
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iegūtās zināšanas pēc skolas pabeig
šanas jau darba tirgū.
BA Media: 3 gadi. Audiovizuālo me
diju bakalaura programma. Studenti
iegūst praktisku pieredzi, izstrādājot
audiovizuālos darbus dažādos formā
tos, ieskaitot TV programmas, īsfil
mas, dokumentālās, mūzikas video,
reklāmas un korporatīvos video.
Angļu valodas programma ietver
gan praksi un teoriju, gan sagatavo
absolventus karjerai televīzijas un me
diju nozarē kā producentus, žurnā
listus, režisorus, redaktorus un kino
operatorus. Absolventi var turpināt
akadēmiskās studijas BFM’s Master
of Arts programmu filmu mākslā vai
Cross-Media Producēšanā

BFM nodrošina studentus ar bez
maksas iekārtām un aprīkojumu tel
pām, lai būtu iespēja pēc iespējas
kvalitatīvāk veidot filmas un TV iestu
dējumus profesionālā vidē. Skolas
kinozālē ir 108 sēdvietas. To izmanto
arī kā auditoriju. Lektori motivē stu
dentus apmeklēt ar filmām un medi
jiem saistītus pasākumus, kā arī kino
teātra seansus.
Mājokļa izmaksas studentam Tallinā
ir atkarīgas no atrašanās vietas un
izmitināšanas kvalitātes, bet mēnesī
cenas parasti svārstās 80–190 EUR
kopmītnē un 100–510 EUR privātiem
īres dzīvokļiem.
Studiju maksas:
Audiovizuālā mediju BA 2000 EUR / semestris
Crossmedia Producēšana BA 1750 EUR / semestris
Mājaslapa: http://www.bfm.ee/

Šajā skolā mācās arī Rīgas Valsts
1. ģimnāzijas absolvente Līva Vilnīte,
kuru daudzi pazina kā „meiteni, kas
dzied”. Viņa pati par Baltic Film and
Media School ir izteikusies ļoti pozi
tīvi : „Skola ir tikai 300 km uz zieme
ļiem no mums, bet tā ir iespēja mācīties
angļu valodā internacionālā vidē pie
pasniedzējiem, kuru mājvietas ampli
tūda stiepjas no tās pašas Igaunijas līdz
Amerikai un Brazīlijai. Pagaidām an
gliski ir divas bakalaura programmas –
Mediji un Starpmediji. Es studēju
Starpmedijus (Crossmedia Production)
un nevienu brīdi neesmu nožēlojusi,
ka uzdrošinājos un aizbraucu. Skola
ir kļuvusi par otrajām mājām ne tikai
omulīgo telpu dēļ (BFM 2012. gada
nogalē tika pie jaunām mājām – per
fekti aprīkotām gan filmu, gan mediju
studijām), bet arī novērtējot lieliskos
cilvēkus. Mēs kursā esam 23 cilvēki,
skolā nekad nav pūļa. Tā ir mierpilna
vide radošām idejām. Arī pasniedzēji
šeit vairāk liekas kā kolēģi.
Kaut tā ir pilnīgi jauna pasaule, jau
pirmo mēnešu laikā jutos kā mājās.
Gan skolā, gan pilsētā – viegli kļūt
par “savējo”. BFM ir lieliska iespēja sa
vienot šķietami nesavienojamas lietas,
nezaudējot radošumu un savu “es”.”

Danish School of Media and Journalism
Dānijas mediju un žurnalistikas skola

Dānija ir slavena ar to, ka mācības
šajā valstī ir orientētas tieši uz stu
dentu trenēšanu darba tirgum. Danish
School of Media and Journalism ir ofi
ciāli atzīta par vislabāko žurnālistikas
Marts 2013

apguves vietu Dānijā. Diemžēl visi
3–4 gadu bakalaura kursi notiek dāņu
valodā ar iespēju angliski apgūt tikai
vienu, paša izvēlētu kursu.
Balakaura programma „TV un
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mediju režisors” attīsta studenta pras
mes organizēt, producēt un pārdot TV
un mediju projektus mediju uzņē
mumiem vai sakaru departamentu
privātajiem un valsts uzņēmumiem.
Šī programma sniedz iespēju inova
tīvi un analītiski strādāt ar televīziju
un mediju produkciju, izmantot šīs
iemaņas projektu plānošanā un jaunu
projektu ražošanā, kā arī iegūt iepa
zīties ar jaunākajām digitālo mediju
tehnoloģijām. Studentiem ir jāapgūst arī juridiskie, finanšu un tirdznie
cības aspekti televīzijas un mediju

iestudējumos – tiek iesaistīts arī eko
nomiskais un biznesa plānošanas fak
tors.
Mācības ir bezmaksas, bet dzīvoša
na gan maksā dārgi. Dzīvokļa īre ir
200-400 Ls mēnesī. Ēšanas izmaksas
150-200 Ls. Bieži vien augstskolas
pieprasa iemaksāt studiju depozītu
100-200 Ls.
Pieteikšanas gala termiņš ir 1. aprīlis.
Mājaslapa:
http://www.dmjx.dk/international

Hochschule der Medien

Mediju augstskola Štutgartē (Vācija)

Šī mediju augstskola piedāvā 16
bakalaura ievirzienus, kas ir iedalīti
3 fakultātēs: Izdevniecība un mediji;
Elektroniskie mediji; Informācija un
komunikācija. Lekcijas parasti notiek
teātrī, kā arī darbnīcās un studijās, pie
drukāšanas mašīnām vai aiz kameras –
nekas nav statisks vai garlaicīgs, visu
laiku ir radoša vide! Studijām ir rak
sturīgi aizraujoši praktiskie projekti
universitātes laboratorijās vai sadar
bībā ar partneruzņēmumiem teorētis
ko zināšanu papildināšanai un zināt
nisko darba metožu apgūšanai.
Kopš 2012. gada vasaras semestra
studijas ir bezmaksas, taču augstskola
pieprasa 150-300 eiro semestrī par
administratīvajiem izdevumiem.
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Pieteikums 2013./2014. mācību gada
ziemas semestrim jāiesniedz līdz 31.
maijam. Pieteikumā jānosūta šādi
dokumenti:
-	 pieteikuma anketa (kas atroda
ma augstskolas mājaslapā),
-	liecība
-	 valodas prasmes sertifikāts (kas
šajā gadījumā ir DSD II diploms).
Dzīvot studiju laikā ir iespējams
kopmītnēs, kas vidēji izmaksā 300
EUR mēnesī uz 3-4 cilvēkiem. Citas
sadzīviskas izmaksas ir Eiropas līmeņa
standarta cenās.
Mājaslapa:
http://www.hdm-stuttgart.de

University College Birmingham

Universitāte Birmingemā, Apvienotajā Karalistē

Ikkatra skolēna sapnis ir atrast tieši
sev piemērotu augstskolu, kurā īstenot
savus mērķus un cerības. Tamdēļ ļoti
atbalstāma un lieliska ir ikkatru gadu
organizētā izstāde “Skola”, kuras ietva
ros ir iespējams iepazīties ne tikai ar
Latvijas, bet arī ārzemju universitāšu
aktualitātēm. Arī par University Col
lege Birmingham (tekstā tālāk UCB)
sniegtajām iespējām es uzzināju tieši
tur. Viens no interesantākajiem šīs
augstskolas kursiem ir tūrisma biznesa
menedžments.
Tas ir trīs gadu bakalaura kurss, kura
laikā students sāk ne tikai izprast to, ka
tūrisms nav vien gida pakalpojumi, bet
šo profesiju var izvērst arī kā biznesa un
vadības darbu. Pirmajā gadā visiem jau
niešiem mācību programma ir vienāda.
Tad viņi apgūst pamata biznesa eko
nomiku, mārketinga pamatzināšanas,
tūrisma industrijas teorijā un izpēta
populārākos tūrisma galamērķus. Otrais
gads tiek veltīts plānošanai – finansiāli
(menedžeru finanses), ģeogrāfiski (ga
lamērķu plānošana un ieviešana) un arī
teorētiski (pētījumi un iegūtās informā
cijas analizēšana). Šajā gadā vēl ir papil
dus izvēles iespējas no plaša apgūstamo
priekšmetu klāsta, piemēram, pasāku
mu organizēšana, modernās valodas,
dabas tūrisms, pasākumu vadīšanas
„Start-Up”. Trešā gada laikā students
veic pētījumu un raksta bakalaura
darbu, vēl paspējot apgūt dažādas
Marts 2013

menedžmenta nianses un starptautiskā
tūrisma attīstību, kā arī tūrisma antropo
loģiju, sporta tūrismu, stratēģisko plānošanu un iespējas.
Studiju laikā visiem studentiem ir ie
spēja darboties praksē turpat Birmin
gemā vai doties strādāt brīvlaikos uz
UCB piedāvātajām prakses vietām visā
pasaulē. Protams, iespēja doties apmai
ņas programmā uz semestri vai gadu.
Universitāte ir ļoti pretimnākoša un
visu pasniedzēju un studentu mērķis
ir sasniegt maksimālo, nepazaudējot
dzirkstelīti un dedzību.
Programmas cena ir 7,800 £ gadā tātad trīs gados 23,400 £. Pēc The Com
pleteUniversityGuide.co.uk
datiem,
UCB pēc tūrisma novirziena studen
tu novērtējuma ir piektais augstākais
rezultāts (augstākais novērtējums ir
Surrey – 4.3, bet UCB – 3.9 (maksi
mālais iespējamais novērtējums –
5.0)).
Šī gada divpadsmitajiem pieteikša
nās termiņš bija jau janvārī un arī es
pati nolēmu par labu apgūt bakalaura
studijas tepat Latvijā, tomēr plānoju
turpināt savas studijas UCB maģistra
programmā. Novēlu katram topošajam
studentam atrast savu īsto programmu
un pat tad, ja dzīve iegrozīsies citādāk,
neatmest ar roku saviem sapņiem! Visa
pasaule ir vaļā, vajag tikai paraudzīties
tajā ar plaši atvērtām acīm un doties uz
priekšu. u
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HELĒNA MARTINSONE

Basģitārista trīsvienība

Iespējams, ka zvaigznes kaut kā interesanti sastājās debesu jumā, kad piedzima
Toms, bet skaidrs kā diena, ka skaitlis trīs (mūzikā un mākslā) uz kaut ko norāda.
Monologs? Dialogs? Vai arī vienkārši saruna. Bet par tām svarīgajām lietām pa
saulē bez lomu rāmjiem 4 x 3 jautājumos.
Mūzika, zīmēšana un...
Teiktu, ka tas ir tehnisks darbs. Roku
darbs kā galdniekam, kas kaut cik ir
pieredzēts, rasēšana kā arhitektam, uz
ko laikam nepārliecināts eju. Vai vien
kārši matemātiskas sakarības. Līdzs
varam ir jābūt.

Vārds, Uzvārds: Toms Valmiers
Vecums: 19 gadi
Klase: 12.c
Mūzika: basists grupās „The Moon
house”, „The Coco’nuts” un „El Mars”
Māksla: zīmēšana, gleznošana un
veidošana

Trīs lietas Tomam zāļu skapītī stāv:
Klajas debess klusums, draugu siltas,
bet šauras virtuves sajūta, Bobs Dilans. Trešais stīgu instruments, kuru gribētu
spēlēt (bass un ģitāra jau kabatā) ir ...
Trīs dziesmas, ko klausīties pamosto Un šis man tiešām dažkārt rādās
sapņos. Nu labi, vienu reizi, bet tomēr.
ties:
Džeimsa Teilora kvarteta „One Way Un tas ir... KONTRABASS!
Street” , Devendra Banharta „Lazy Ou, jā. Tā murrāšana, tā elegance, tas
Butterfly” un Boba Dilana „Outlaw iespaids un tā dvēsele, viņš tiešām uz
runā, kā tās patīkamās balsis, kuras
Blues”.
var klausīties, neatkarīgi no satura,
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domām vai notīm. Un kā gan tāds
liels koka meistardarbs var neatstāt uz
mani iespaidu, tomēr esmu galdnieka
dēls.
Trīs lietas, kas iedvesmo ķert pēc
audekla:
Dabas kāpums un kulminācija ārpus
ierastās harmonijas robežām kā saules
un horizonta rotaļas; cilvēka saplūšana
un iesēšanās apkārtnē, piederība; un
nu jau arī personīgi tuvas nostaļģijas
atveide.
Trīs labākās vietas, kur spēlēt basu:
Skatuve (īpaši uzlādējoša vieta); gultas
mala, un tās drošība kā pretstats ska
tuvei; parka soliņš – tas nozīmē būt
pilsētvidē un tās skaņās, un vienīgais
veids, kā sadzirdēt savu nepieslēgto
basu, ir caur vibrācijām, caur ķermeni.
Trīs skolas, kur iet mācīties Tomam un
līdzīgiem:
Arhitektūras fakultātes; mākslas aka
dēmijas; kāda nezināma, perfekta, ap
slēpta iestāde (tieši un ideāli piemēro
ta).
Trīs lietas, kas jāizdara...
Jāaprok kādu lietu un jāatstāj zīmīti
pēcnācējiem par lietas atrašanās vietu;
jāsatiekas ar kontrabandu, ups, kon
trabasu; jāpadara kādu māju plakanu
- ar āmuru, cirvi, veseri vai dinamītu.
Trīs vietas, kur jāaizbrauc:
Jāaizbrauc pie vecmammas pēc zaptes;
jāizbrauc pa upi; jāiebrauc pazemē,
dziļi pazemē.
Marts 2013

Trīs cilvēki, kuri iedvesmo:
Personīgi tuvi cilvēki, ar kuriem sa
skarsmē var just, ka viņi iet kādā vir
zienā; galēji atzīti meistari; bezpa
jumtnieki – ar viņu drosmi pamest
ikdienišķo dzīvi un ar spēju nolikt
malā ikdienas sabiedrības vēlmes.
Trīs dienās var paspēt:
Noskatīties visas „Star Wars” filmas.
Trīs gados var pagūt:
Trīs reizes nopūst svecīšu lērumu,
izaudzēt sandevillu [zieds]; novest
mūsdienu balstu, datoru, līdz smadze
ņu satricinājumam un komai.
Bet kā ir dzīvē?
Grupa spēlē koncertā – muzikantu
domas:
Solists: “Wow, kā es dziedu! Kā es
kratu matus! Visas meičas zālē ir
manas!”
Bundzinieks: “Super, kāds man
foršs ritms! Ātrs, tehnisks, enerģisks!
Meičas vienkārši sajūsmā!
Ritma-ģitārists: “Ej tu nost, kādu es
foršu akordu paņemu, superīgi! Visas
meitenes jūsmo!”
Solo-ģitārists: “Awesome, kādu es so
liņu nospēlēju! Kāds draivs! Meičas
vienkārši raud!”
Basa-ģitārists: “Do, re, sol. Do, re, sol.
Do, re, sol...” u
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redaktore
Madara Meļņika

redaktores vietniece
Evija dišlere

maketētājs
reinholds r. razums

RENĀTE TURKA

Elīza bula

HELēna martinsone

JĀNIS DAUGAVIETIS

Liene stankevica

Nadja Dolmatova

DAGNIJA Strīķe

sarma reitere

Tīna Šipkēvica

Vai Jums patika šī avīze? Vai pēc izlasīšanas vēlējāties paši uzrakstīt
kādu aizraujošu rakstu? Vai arī Jums gultas pagultē ir daudzi jo
daudzi raksti, kurus neviens vēl nav lasījis, bet Jūs vienmēr esat
gribējis, lai tie beidzot ierauga saules gaismu? Tieši tagad ir pienācis
laiks piepildīt sapni!
“Rīgas Ģimnāzijas Laiki” ar jauniem spēkiem ir atsākuši savu darbību, un
vēlas, lai ikviens, kam sirdī deg rakstīšanas dzirksts, raksta un iedvesmo citus.
Mēs piedāvājam interesantu un draudzīgu komandu, jaunu un traku ideju
atbalstīšanu, kā arī lieliskas izaugsmes iespējas.
Turklāt iegūtā pieredze būs neaizmirstama!
Reizēm mums ir cepumi. Reizēm mēs brēcam viens uz otru un neprātīgi sme
jamies. Reizēm raksti top vēlās nakts stundās vai skolā pie kafijas krūzes.
Reizēm notiek mazas revolūcijas mirkli pirms materiālu nodošanas
maketēšanā. Reizēm mēs aizmirstam, kā jāraksta elementāras lietas.
Un vienmēr mēs esam lieliski.

RĪGAS ĢIMNĀZIJAS LAIKI
Pievienojies!

Ar mums var sazināties šādi:

• Meklējot galveno redaktori Madaru Meļņiku no 12.c
(madara.melnika@gmail.com);
• Dzenoties pakaļ galvenās redaktores vietniecei Evijai Dišlerei – 12c.;
• Aprakstot visu dzīvi un vēl mazlietiņ kādā epastā,
kas nosūtīts uz rv1g.avize@gmail.com,
• Apmeklējot Vidusskolēnu domes sēdes.
r1g.edu.lv/v/arpusstundu/avize | rv1g.avize@gmal.com | twitter.com/RV1G | draugiem.lv/RV1G
redaktore Madara Meļņika 12.c | vietniece Evija Dišlere 12.c
Marts 2013
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