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Marts, šis pelēkais un slapjais mēnesis, ko es
vēlētos salīdzināt ar gumijas zābaku, ir pienācis. Bet
marts ir viscilvēcīgākais mēnesis. Ja tā padomā, katrs
mēnesis ir kā cilvēks. Janvāris man atgādina to, kādi paši
esam gada sākumā – apņēmušies noskriet maratonu
un grauzt burkānus, bet februāris man atgādina cilvēku
gada otrajā mēnesī – sēdošu un ēdošu. Bet marts, ai,
marts, cik gan tas ir patiess. Marts ir mēnesis, kad esam
nīgri, dusmīgi, jo laikapstākļi nekam neder, ārā ne silts,
ne auksts, suns pie saites raustās un kaimiņš atkal lūdz
aizdot cukuru. Taču tie jau ir tādi dzīves sīkumi. Gluži kā
cilvēkā, arī martā slēpjas visa pasaule.
„Acis ir dvēseles spogulis. Viņas dvēsele ir skaista,”
to man teica marts, runājot ar cilvēka lūpām. Jo tas ir
tas, kas martam piemīt. Skaidrums. Gluži kā gaiss, kā
saules stari, martā viss ir skaudrs un ass. Martam piemīt
viscilvēciskākais skaistums, un tieši tas liek uzziedēt
visam pārējam. Parādiet man marta vidū ziedošu
puķi. Nezied vēl, ticiet man. Patiesībā, zeme pavasara
sākumā ir riebīgi pelēka un, ko nu tur daudz, nav īsti,
kur sirdi un dvēseli piesiet. Taču parādiet man marta
vidū vīstošu cilvēku un es ticēšu tam, ka nav vērts ticēt
nekam.
Cik gan patiesāk visi smejas, cik spītīgi visi kļūst
strīdos, un kādu skaistumu var ieraudzīt mūsu dvēseles
spoguļos. Ieskatieties viens otra acīs, tik patiesas acis
nevar ieraudzīt nevienā no mēnešiem. Un patiesums ir
visdižākā skaistuma izpausme.
Daba gluži vienkārši nemīl tukšumu. Ik mēnesi tā
gozējas savā varenībā, bet martā, šķietami vienmuļā
periodā, tā plaucē savus visdaiļākos ziedus – cilvēku
dvēseles. Dienu no dienas, tās kā pumpuri atveras
arvien platāk, smaržo spēcīgāk... un meklē sev līdzīgās.
Ik dienu dvēseles attīrās, no lišķības, no smaguma
un bailēm. Pamazām nokrīt visu iepriekšējo mēnešu
slogs un dvēseles kļūst par pavasara burukuģiem, kas
pamazām atgriežas brīvības ostā.
Martā puķes nezied. Martā zied dvēseles. Brīvībai
gatavas dvēseles.

SKOLA

Pieminot skolotāju Andu Zīdu
03.09.1946. – 24.02.2015.

Anda Zīda – brīnišķīgs cilvēks, talantīga skolotāja.
Šajā mācību gadā skolotāja atgriezās
pie sava darba pēc grūti pavadītā laika
slimnīcā. Viņa pārdzīvoja par savu skolēnu
sekmēm un zināšanām un pati gribēja
sagatavot mūs, devītās klases, latviešu
valodas eksāmenam. Tāda varonīga rīcība ir pa spēkam tikai tam cilvēkam, kas
patiešām mīl savu darbu un cilvēkus, kuri ir
apkārt. Viņa no visas savas sirds mēģināja
palīdzēt. Ikvienam. Gribēja iemācīt latviešu
valodu tā, lai mēs varētu to pareizi un lietderīgi izmantot ikdienā. Skolotājas darbs
viņai sagādāja lielu prieku, un mēs vienmēr
to izjūtām – katra stunda pie šīs skolotājas
tika pavadīta draudzīgā atmosfērā.
Daudzi viņas skolēni atcerēsies burvīgo frāzi „Mīļie, draugi!”, kas bija atslēga
uz mūsu sirdīm. Caur šo frāzi skolotāja
mēģināja panākt savu skolēnu uzmanību
un uzticību, lai mēs vieglāk saprastu pat
visāķīgākos ortogrāfijas un interpunkcijas
noteikumus. Anda Zīda speciāli organizēja
papildus stundas tiem, kuriem ar latviešu
valodu bija grūtības. Dzirdot katru nākamo
jautājumu konsultācijas laikā, viņa bija priecīga atbildēt un pastāstīt kaut ko vairāk.
Skolotājai patika lasīt. Vienmēr mēģināja sekot līdzi laikam un sagatavot savu
viedokli par kādu no tobrīd populārākajām
grāmatām. Literatūras stundās vērtēja mūsu
viedokļus, kā arī aizraujoši stāstīja rakstnieku
biogrāfijas. Skolēni bieži uzdeva jautājumus,
uz ko viņa varēja izsmeļoši un, galvenais,
asprātīgi atbildēt. Nav noslēpums, ka Andai
Zīdai patika arī teātra izrādes. Klasē, pašā
redzamākajā vietā uz sienas pie tāfeles,
vienmēr bija manāma afiša no Dailes teātra.

Mēs viņu atcerēsimies arī kā izcilu
audzinātāju. Rūpes par mums, punktualitāte, neatlaidība, nesavtība – īpašības, kas
viņu padarīja ideālu šim darbam. Un tāda
viņa arī bija. To mēs jutām katrā audzināšanas stundā un arī ekskursijās, kuras viņa
rūpīgi plānoja, lai mums būtu interesanti un
lai mēs tajās arī kaut ko iemācītos. Laiku
bija jāizmanto lietderīgi, ko viņa prata izcili
un ko iemācīja darīt arī mums.
Skolotājai Andai Zīdai mēs pateicamies par visu, ko viņa nesavtīgi mums ir
devusi savas dzīves pēdējos gados.
No visas sirds –
9. b klase,
Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas kolektīvs.
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Kā ātrāk sagaidīt pavasari?
Marta Metuzāle

Lai gan pavasaris šķiet jau gandrīz
ar pirksta galu aizskarams, rokas vēl
aizvien slēpjam cimdos un matus vēl arvien
sabāžam zem biezām ziemas cepurēm,
lai nesaaukstētos. Ir pēdējais laiks cienīgi
sagaidīt pavasari un atvadīties no ziemas.
Ar katru rītu sajūta mostoties ir arvien
priecīgāka – debesis kļūst gaišākas un
putni čivina arvien sparīgāk, modinot augšā
visus, kuriem tīk aizgulēties un nokavēt
pirmo stundu. Patīkami ir salīdzināt drēgnos
janvāra rītus ar jau mīlīgākajiem februāra
un marta rītiem. Gandrīz visa ziema jau
ir garām, atlikusi tikai niecīga daļiņa, lai
izbaudītu pēdējos ziemas priekus.
Aizbrauc pēdējo reizi uz kalnu šajā
sezonā! Palien zem siltas segas ar tējas
krūzi un izlasi kādu grāmatu! Izdari visas tās
sen piemirstās lietas, kuru izdarīšanu atliki
jau kopš novembra beigām! Nu ir pienācis
pēdējais laiks tās beidzot paveikt. Paslido
pa „Lido” slidotavu un smejies par sniegpārslām, kas lido sejā un aizmiglo skatu!
Kādu laiku šādas iespējas vairs nebūs,
tāpēc izmanto to, kamēr vēl vari! Taču, ja
debesis mūs ar sniegu šajā sezonā vairs
nelutina, tad aizej uz ierasto un sirdij tik
mīļo „Costa Coffee” un izdzer pēdējo kakao
ar marshmallowiem!
Izejot ārā no skolas pēc garām un visnotaļ nogurdinošām stundām, var ievērot,
ka debesis jau rotājas koši zilos, ne vairs
piecdesmit pelēku nokrāsu toņos. Tas liek
smaidīt un rada sajūtu, ka pavasaris tepat
jau vien ir.
Nekas, ka vēl nevar vilkt šortus vai
minisvārkus, jo skolotāja Savicka to neatļauj, galvenā jau ir tā apziņa, ka beidzot, ne
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pārāk siltajās skolas telpās, ir pat nedaudz
siltāks nekā ārā, turklāt ierasto piecu biezo
apģērba kārtu vietā var uzvilkt tikai divas un
nesasalt ragā. Var izslēgt no apziņas ģērbšanos pa sīpoliņu modei; aukstums vairs
nav aktuālākā problēma!
Starp citu, arī drēbju skapja sakārtošana ir lielisks veids, kā paātrināt pavasara
atnākšanu. Noliec plānākās un košākās
drēbes redzamākā vietā, atrodi, kur rudens
sākumā noglabātas mīļākās saulesbrilles,
un kaut kur dziļi skapī nobēdzini biezos
ziemas zābakus, lai tie nepievelk ziemas
enerģiju un neatgaiņā pavasara kautrīgos
tuvošanās mēģinājumus!
Iegādājies kādu spuldzīti dzeltenos
toņos un iestati to tā, lai no rīta tu pamostos
spožās gaismas dēļ! Tad tu jutīsies pamodies no snaudas saules gaismā (vai arī
solārija apmeklējuma laikā). Silti toņi psiholoģiski pastiprina siltuma sajūtu, tātad arī
pavasaris liksies tuvāks un spēcīgāks.
Arī saldējuma apēšana izraisīs spēcīgas emocijas un/vai kakla sāpes. Saldējums vairāk asociējas ar vasaru, taču, kurš
gan ir teicis, ka saldējums nav paredzēts
iekšķīgai lietošanai arī pavasarī? Sarīko
saldējuma izēšanos draugu lokā! Tā būs
ne tikai aizraujoša laika pavadīšana ar
smiekliem un pozitīvām emocijām, bet
arī darbosies kā pavasara piesaukšanas
rituāls.
Protams, ir vēl miljoniem un miljardiem
daudz veidu, kā to pavasari ielaist sirsniņā.
Vajag tikai ļaut vaļu iztēlei un priecāties par
katru saules staru, kas spīd sejā fizikas
stundu laikā un traucē saskatīt tāfeli.

PAVASARIS

20. marts un laime
Elīna Jekale

Kalendārais pavasaris jau ir spēris dažus nedrošus soļus šajā gadā, arī laiks lēnām kļūst
pavasarīgāks un patīkamāks. Lai arī kalendāri tas tiešām ir sācies, tad tomēr astronomiskais
pavasaris vēl nedaudz liek sevi pagaidīt. Tāpat arī pilnīgais pavasaris mūsu galvās vēl
nav, jo jānokārto pēdējie kontroldarbi, jāizpilda pēdējie mājasdarbi, un mūsu lieliskajiem
divpadsmitajiem vēl stāv priekšā tāds nieks kā centralizētais eksāmens angļu valodā. Tomēr
20. marta pulksten 18:57 mēs varēsim sveikt pavasari.
Pavasara iestāšanās noteikti ir viena no laimīgākajām dienām gadā. Ziemas garās
naktis kļūst īsākas, bet īsās dienas kļūst garākas, no zemes sāk spraukties laukā pirmās
sniegpulkstenītes. Ir iestājies pavasaris, un cilvēki ir laimīgi! Kāpēc gan to nenosvinēt ar
Laimes dienu? Pasaules lielie un gudrie vīri ir sapratuši, ka lielu lietu veikšanai cilvēkam
ir jābūt laimīgam un cilvēki par savu prioritāti sāk izvirzīt svarīgo dzīves noteikumu – būt
laimīgam. Tieši tāpēc 20. marts ir atzīts par vispasaules Laimes dienu, kura šogad tiks svinēta
jau otro reizi.
Savukārt, par laimīgāko tautu pasaulē, ja uzticamies New Economics Foundation
veiktajam pētījumam, ir atzīti Tannas salas iemītnieki. Tannas sala atrodas Klusajā okeānā,
un tās iemītnieki ir apņēmušies dzīvot pēc senču paradumiem, kas nozīmē dzīvi bez
tehnoloģijām.
Ņemsim piemēru no Tannas salas iemītniekiem un atcerēsimies, ka laika īsināšanai
starpbrīžos varam parunāt ar draugiem vai iepazīties ar vēl neiepazītiem skolas biedriem, bet
bezjēdzīgo sēdēšanu pie datora varam aizstāt ar kādu pastaigu!
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Ar smaidu dejot!
Māreta Roze Purvišķe

Droši vien esi dzirdējis skaļu mūziku un, maigi sakot, enerģisku skolotāja ritma
sišanu. Otrdienās un trešdienās astotās un devītās stundas laikā pa aulas durvīm iekšā aicina bariņš meiteņu un (par brīnumu) gandrīz tikpat daudz puišu.
Dejošanas stundās ir ne tikai iespēja iemācīties dejot, bet arī atrast jaunus
draugus un kvalitatīvi pavadīt laiku.
Skolotājs Juris Arājs atzīst, ka sākumā neticēja, ka pāris puiši, kuriem radās ideja par
dejošanas stundu kā fakultatīva pulciņa ieviešanu vidusskolēniem, patiešām to īstenos.
Viņi bija savākuši vairāk kā 200 skolēnu parakstus – gan skolēnu, kuri jau dejojuši pie
Arāja pamatskolā, gan tādu, kuri par skolotāju tikai dzirdējuši no draugu stāstiem, tādēļ
administrācija ļāva ideju īstenot.

Kad dejotājiem prasīju, kāds ir galvenais iemesls pulciņa apmeklēšanai, atbilde visbiežāk
bija – skolotājs Arājs. Pozitīvā attieksme un azarts, ar kādu skolotājs māca vidusskolēniem
dejot, ir apbrīnojams. Nav pagājusi neviena stunda bez smaida un smiekliem. Kaut arī
dejotgribētāju ir daudz, pieteikušies bija pat 200 skolēnu, stundas tomēr neizdodas apmeklēt
visiem, bet tas ļauj skolotājam mācīt ar personīgāku pieeju, norādot dažkārt uz individuālām
kļūdām, vai paskaidrojot un vēlreiz atkārtojot soļus, ja kādam nesanāk. Pats skolotājs brīdī,
kad uzzināja, ka pieteikušies tik daudz skolēnu, bija ļoti pārsteigts, bet pozitīvā nozīmē. Viņš
nebija domājis, ka stundām būs tik liela piekrišana.
Dejošanas nodarbības būs arī citus gadus, ja apmeklētāju skaits nekritīsies, vismaz tā
cer gan skolotājs, gan skolēni, kuriem diemžēl dejošana pieejama tikai ārpusstundu laikā.
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SVĒTKI

Lieldienu tradīcijas citviet
Reičela Paula Zapevālova

Lieldienas ir starptautiski svētki, kad visur pasaulē svin Kristus atdzimšanu
vai vienkārši priecājas par pavasara atnākšanu, tāpēc varam tikai brīnīties, cik
dažādas ir tradīcijas un interpretācijas gaismas iestāšanās svētku sagaidīšanai.
Latvijā Lieldienās ne vien rīko vērienīgas olu kaujas, bet arī ēd olas ar sāli, lai
nemelotu. Populāra tradīcija ir šūpošanās,
lai vasarā nekož knišļi un visu gadu nenāk
miegs. Tāpat daudzi Lieldienās dodas uz
bazīcu. Taču, piemēram, Vācijā kopš 1965.
gada pieņemts Lieldienu laikā dekorēt
kokus ar tukšām, nokrāsotām olām.
Mūžīgajā pilsētā Romā Lieldienu
nedēļā ierodas vairāki simti tūkstošu ticīgo
no visas pasaules, lai svinētu Kristus
augšāmcelšanos un saņemtu Romas
pāvesta svētību. Viens no notikumiem ir
simboliska ceremonija, kurā pāvests mazgā
vīriešu kājas, lai pieminētu vēsturisko Kristus
pazemības žestu pret saviem apustuļiem.
Pāvests piedalās arī nakts procesijā Kolizejā, kas simbolizē Kristus ciešanas, veicot
mokpilno ceļu uz Golgātas kalnu pirms
sišanas krustā. Bet Lieldienu rītā Svētā
Pētera laukumā notiek Svētā mise, kur
pāvests cita starpā sniedz arī tradicionālo
miera un cerības vēstījumu Urbi et Orbi –
vēstījumu savai pilsētai (Romai) un pasaulei.
Kā zināms, liela daļa Lieldienu tradīciju
saistās ar olu ripināšanu. Un arī Vašingtonas
Baltajā namā katru gadu ar rūpīgu precizitāti tiek ievērota tradīcija, kas tika aizsākta
jau 19. gs. sākumā – ikgadējā Lieldienu Olu
Ripināšana. Tradīcijas ietvaros Baltā nama
mauriņš tiek atvēlēts bērniem, kas, izmantojot speciālas pagarinātas karotes,
ripina olas. Šī tradīcija joprojām ir dzīva.
Piemēram, Baraks Obama, savā pirmajā
prezidentūras gadā, Baltā nama olu ripinā-

šanā uzaicināja piedalīties viendzimuma
laulības pārus un viņu bērnus.
Savukārt Lielbritānijā olu ripināšana
izpaužas kā īpaši cieti vārītu olu ripināšana
lejā no kalna. Tradīcija ir simtiem gadu veca
un izplatīta grāfistēs viscaur Anglijai. Spēles
noteikumi ir dažādi, taču saskaņā ar senu
Lankašīras leģendu, pēc spēles saplīsušo
olu čaumalas ir rūpīgi jāsadauza, citādi tās
savāks un ļaunprātīgi izmantos raganas.
Ja Lieldienās nokļūstat Filipīnās, tad
rēķinieties, ka jums būs jāpiedzīvo visnotaļ
asiņaini skati, jo ielās iziet puskaili cilvēki,
kas dauza savas muguras ar bambusa
nūjām līdz pat asinīm. Šis rituāls Filipīnas
katoļiem simbolizē kalpošanu Dievam
un tiek uzskatīts par vienu no lūgšanas
formām. Ticīgie ir pārliecināti, ka tas attīra
no grēkiem, dziedē slimības un pat piepilda
kvēlākos sapņus. Jāpiebilst, ka Filipīnu
Katoļu baznīca cenšas norobežoties no šī
rituāla, saucot to par nekristīgu.
Lieldienas ir vissvarīgākie reliģiskie
svētki arī Grieķu pareizticīgo kalendārā.
Gatavošanās svētkiem sākas jau Zaļajā
ceturtdienā, kad grieķi cep īpašu lieldienu
maizi un krāso olas sarkanā krāsā, kas
simbolizē dzīvību, Jēzus asinis un visa
jaunā atdzimšanu. Veikalu skatlogos tiek
izkārtoti krāsaini un spilgti iesaiņojumi
ar tradicionālām Lieldienu svecēm, ko
Lieldienās dāvanās saņem bērni. Savukārt
viena no svētdienas tradīcijām ir ģimenes
pusdienas, kad galdā tiek likts vesels jērs
vai kazlēns.
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Pavisam neparasta ir tradīcija, kas
Lieldienu laikā novērojama Kolumbijā.
Bruņurupucis, iguāna un citi eksotiski dzīvnieki pārtop Kolumbijas iedzīvotāju Lieldienu maltītē! Kolumbieši, kas dzīvo laukos,
Lieldienās šos dzīvniekus ved saviem radiniekiem lielpilsētās. Ģimenes sanāk kopā
un gatavo klasiskos Lieldienu ēdienus –
bruņurupuču olu omleti, iguānas zupu un
bruņurupuča sautējumu, ko pasniedz ar
kokosriekstu rīsiem. Kā stāsta paši kolumbieši, Lieldienu laikā bieži gadās, ka autobusos atrod izbēgušas iguānas, ko lauku
iedzīvotāji centušies nogādāt pilsētās, lai
apēstu ar radiniekiem vai pārdotu melnajā
tirgū.
Taču Čehijā puiši Lieldienās veic rituālu, kas ir līdzīgs mūsu Pūpolsvētdienas
iepēršanai. Ar īpašām, no vītola zariem
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savītām pātadziņām, viņi simboliski ieper
meitu kājas. Tiek uzskatīts, ka šis rituāls
nodrošina veselību un jaunību visam turpmākajam gadam, kā arī parāda, cik populāra
ir meitene – jo vairāk pērienu viņa dabūjusi,
jo vairāk viņai pielūdzēju. Ja senākos laikos
puiši šādas pātadziņas vija paši savām
rokām, tad tagad tās pavisam vienkārši
var nopirkt mazos veikaliņos uz ielām. Bet
paši čehi smejas – ja tuvumā nav vītolkoka
pātagas, meitu var iepērt ar to, kas nu ir pa
rokai...
Lai arī cik atšķirīgas un neidomājamas
nebūtu Lieldienu tradīcijas šajās valstīs un
citos pasaules nostūros, nemainīga paliks
svētku sajūta un prieks par pavasara atnākšanu. Tāpēc novēlu arī jums, gaidot pavasari, rast svētku atmosfēru, gūt radošas
idejas un saglabāt patīkamu noskaņojumu!

INTERVIJA

Viens gads Dānijā
Intervija ar Dāvi Pazaru
Elīna Jekale

Kā tu izlēmi doties apmaiņas braucienā?
Kā es izlēmu, hmm... Pēc stundām
gribēju doties mājās, tad es satiku savu
draugu Matīsu Zīlānu. Viņš sēdēja vestibilā, un es vienkārši apjautājos, ko viņš
gaida. Viņš teica, ka ies uz prezentāciju
par apmaiņas braucieniem. Tā kā man
nekas labāks nebija ieplānots, nodomāju,
ka aiziešu es arī. Tā aizsākas doma par
to, ka varētu braukt apmaiņas braucienā,
tad šī doma nostiprinājās. Sanāca tā, ka es
aizbraucu uz Dāniju, un Matīss aizbrauca
uz Kanādu.

Dāniju katru gadu sūta divus, uz Austrāliju
un Jaunzēlandi sūta vienu, bet tas ir tā,
ka tu izvēlies Austrāliju vai Jaunzēlandi,
bet tevi var arī aizsūtīt uz to otro, nekad to
nevar zināt. Un ar atzīmēm ir tā, ka kopā
ar pieteikšanās dokumentiem jāliek skolas
liecība. Es neatceros konkrēti, bet man
liekas, ka klasiskais variants, ka nedrīkst
būt nesekmīgas atzīmes. Nosacījumi un
atlase sākās, ja runa ir par stipendijām.
Stipendijas mainās, bet vienmēr ir stipendija uz Vāciju. Kā viņi atlasa tos, kuri saņem
stipendiju, nu, to es nezinu.
Vai tu biji vienīgais apmaiņas students
Dānijā?

Kāpēc tu izvēlējies Dāniju?
Dānija vispār nebija mana pirmā
izvēle. Sākumā es domāju par visu, izņemot
Eiropu. Es gribēju uz Jaunzēlandi, bet tā
vieta jau bija aizņemta, tad radās ideja par
Ķīnu, bet es nobijos, jo likās, ka tas varētu
būt pārāk ekstrēmi. Tad bija tā, ka laiks jau
gāja uz beigām, lai pieteiktos, visvairāk
brīvās vietas, uz kurām var pieteikties, bija
tieši Eiropā, tad arī nolēmu, ka Eiropa. No
Eiropas izvēlējos Skandināviju, un no Skandināvijas es izvēlējos Dāniju, jo tur ir vissiltākās ziemas, un man nepatīk ziemas.
Vai, kad piesakies, arī notiek kaut kādas
atlases, vai ir jābūt konkrētām atzīmēm?
Nā, nav atlases, vienkārši ir tā, ka
katrai valstij ir skaits, cik daudz skolēnus
var sūtīt uz kādu konkrētu valsti. Latvijai
kā mazai valstij arī šo vietu nav daudz. Uz

Es biju vienīgais no Latvijas, bet tā
kopā no organizācijas mēs bijām piecdesmit deviņi puiši un četrdesmit viena
meitene. Visi apmaiņas studenti atradās
dažādās Dānijas vietās. Es dzīvoju pilsētā
Randers, kas nav liela, bet tik un tā ir viena
no lielākajām Dānijas pilsētām, tāpēc es
biju kopā vēl ar trīs apmaiņas studentiem:
vienu puisi no Čīles, meiteni no Vācijas un
meiteni no Igaunijas.
Vairāk laiku pavadīji ar apmaiņas skolēniem vai ar pašiem dāņiem?
Sākumā ar apmaiņas studentiem,
jo principā pirmo nedēļu mēs pavadījām
nometnē visi kopā. Tad sanāk, ka tie ir tādi
ka pirmie draugi, pirmie kontakti, bet pēc
tam jau iepazinos ar vietējiem, pie tam visi
brīvprātīgie pārsvarā dzīvoja citās pilsētās,
tāpēc tik viegli satikties nemaz nebija.
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Skolā biji vienīgais apmaiņas skolēns?
Jā, skolā gan biju vienīgais.
Zinu, ka dzīvoji viesģimenē, vai nebija
dīvaini?
Dīvaini ir tikai sākumā. Grūti aprakstīt
to sajūtu, kad ierodies pie citiem cilvēkiem,
kurus tu pazīsti pēdējo pusotru stundu, un
tad ir tāds: „Es pie viņiem dzīvošu veselu
gadu.” Sākums ir tāds ļoti pareizs. Vienmēr
visu izdari, nepārkāp nevienu noteikumu,
nu, sanāk uzvesties tā it kā visu laiku būtu
formālā vidē, kad nevēlies atstāt sliktu
iespaidu. Pēc tam jau sāk pierast pie viesģimenes, tad jau tā ikdienas dzīve ir gandrīz
pielīdzināma būšanai mājās.
Tava viesģimene arī uzstādīja tev kādus
noteikumus?
Patiesībā nē. Vienīgais noteikums, kas
bija, ir, ka viesvecāki gatavo vakariņas, bet
bērni, kas bija es un mana viesmāsa, visu
pēc tam sakopj.

dzen uz leju, jo bieži vien izvēlies runāt
angļu valodā, jo tā ir vieglāk, nevis centies
runāt dāniski.
Kā tu sazinājies skolā?
Es biju pilnīgi parastā dāņu skolā.
Priekšmetos sākumā es nesapratu praktiski neko. Tikai centos pierakstīt to, kas uz
tāfeles, lai varu iztulkot un tādā veidā mācīties tos vārdus. Bet, bija forši, ka mācību
procesā bija ļoti daudz grupu darbu, prezentācijas, vairāk bija kopīgs darbs, nevis individuāls. Grupā strādajot, vienmēr būs kāds,
kurš varēs palīdzēt, dot padomu.

Kā jūs sarunājāties savā starpā?
Dānijā vispār lielākā daļa cilvēku
runā angliski, īpaši mūsu vecuma cilvēki,
bet, kas atšķiras no Latvijas, angliski runā
arī pieaugušie un arī gados vecāki cilvēki.
Tāpēc principā jebkur var runāt angliski un
visi sapratīs. Tas sākumā ir liels bonuss,
ar domu, ka vietējā valodā neko daudz
vēl nesaproti, bet tev tik un tā ir veids, kā
komunicēt. Pēc laika tas spēlē kā mīnuss, jo
angļu valoda ir kā komforta zona. Kad tu jau
zini kaut ko dāņu valodā, tad angļu valoda
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Kā dāņu izglītības sistēma atšķiras no
mūsu?
Izglītības sistēma atšķiras ļoti krasi.
Viss ir orientēts uz skolēnu. Ir tā, ka ir
parastas vidusskolas, ir biznesa ģimnāzijas
un ir tehniskās ģimnāzijas. Tajās, kas ir
specializētās ģimnāzijas, – biznesa ģimnāzijās un tehniskajās ģimnāzijās – priekšmeti
ir ļoti orientēti uz konkrēto nozari. Es biju
biznesa ģimnāzijā, man bija tādi priekšmeti
kā uzņēmumu ekonomika, pasaules ekono-

INTERVIJA

mika, mārketings, inovācijas, man nebija
ne fizikas, ne ķīmijas. Matemātika man bija
izvēles priekšmets. Bet tā matemātika, kas
bija nepieciešama, bija ekonomikās. Ļoti
specializēti, jau vidusskolā ir iespēja uz
kaut ko specializēties. Gandrīz vai nebija
mājasdarbu, varbūt vienīgi kaut ko izlasīt
vai izpildīt vienu uzdevumu, bet vienmēr bija
vienas vai divu nedēļu gari darbi, kas varētu
būt eseja vai jebkas cits. To darbu nemaz
nevar izpildīt sākumā, jo to divu nedēļu laikā
arī tiek izņemta tā viela, par kuru ir jāraksta.
Principā sanāk, ka ir tēma, par kuru jāuztaisa viens liels mājasdarbs. Attiecīgi nav arī
kontroldarbu, atzīmes tiek liktas par esejām,
grupu darbiem un prezentācijām. Pa visu
mācību gadu man bija varbūt divi testi svešvalodā.

lapa. Visu laiku salīdzināju Latviju ar citām
zemēm. Likās, ka ārzemēs ir citādāk. Bija
daudz neatbildētu jautājumu. Pēc šī gada
visi jautājumi ir atbildēti. Arī esmu izlēmis,
ko darīt pēc skolas.

Gads bija pietiekami?
Kā bija atbraucot atpakaļ? Nebija grūti?
Es zinu, ka daudziem ir. Dažiem pat ir
nepieciešams atkal aizbraukt uz to valsti, lai
gūtu kaut kādu psiholoģisku efektu, bet man
nebija sajūta, ka es būtu te kaut ko palaidis
garām, viss likās gandrīz tāds pats, kāds
tas bija. Protams, sākumā ir nepierasti, bet
nedēļas vai divu laikā biju jau apradis.
Kāda kopumā pieredze Dānijā? Bija tas,
ko gaidīji, vai ieguvi kaut ko pilnīgi citu?
Gadu ilgā apmaiņā ārzemēs, ja iegūst
tikai to, kas bija gaidīts, tad kaut kas ļoti
smagi ir darīts nepareizi, jo katra diena,
it īpaši sākumā, ir pilna notikumu, jaunu
iespaidu. Braucot uz turieni, nevar īsti iedomāties, kas sagaida. Bet man bija mērķi
atpūsties un izdomāt, ko darīt pēc skolas,
arī saprast, kā ir dzīvot ārzemēs. Tā visa
ārzemju padarīšana man bija kā neaizpildīta

Man liekas, ka gads ir tieši laikā.
Vispār ir trīs varianti. Vasaras programmas
ir viens no tiem, bet tā īsti nav apmaiņa.
Ir pusgads, kas jau ir tuvāk apmaiņai, bet
problēma, ka līdz galam neiemācās valodu,
kā arī tajā mirklī esi pilnībā iedzīvojies, viss
ir salicies pa plauktiņiem, un tev pasaka, ka
jābrauc mājās, nepaliek laika padzīvot tajā
pabeigtajā stadijā, ja tā to var saukt. Nu, jā,
tad ir apmaiņa uz gadu.
Citiem arī iesaki doties apmaiņas braucienos?
Pilnīgi noteikti, ja ir tāda iespēja, jo tas
ir diezgan unikāli. Tas, ko iegūsti, paliek ne
tikai uz to gadu, bet pēc tam tās zināšanas
var izmantot visu atlikušo dzīvi. Ja paskatās
tā profesionāli, tas, ka esi bijis ārzemēs, tas
ir vērtīgi darba vietā, jo tu tomēr uz citu fona
atšķiries. Ir pieredze, kas citiem nav bijusi.
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Kā ir ar kontaktiem? Tie arī saglabājas?
Protams, nav tā, ka katru dienu runājam, arī ar draugiem no Latvijas es nerunāju
katru dienu, kad biju prom, bet draugs ir
paliekoša vērtība. Nav nozīmes, kur dzīvo.
Laiku pa laikam parunājamies.
Dāņi ļoti atšķiras no latviešiem?
Īsti jau nē, ir daudz kopīga. Dāņiem
ir tā skandināvu mentalitāte, tā noslēgtība
un privātums, cilvēki nav atklāti uzreiz, bet
dāņiem ļoti patīk ballēties. Jauniešu ballītes
ir vispārpieņemts fakts arī vecākiem, kas
nav raksturīgi latviešiem. Ir gadījies, ka
viesvecāki jautā: „Dāvi, kāpēc sēdi mājās
un nekur neej?” Nav jau tā, ka es nekur
negāju, vienkārši sanāca divas brīvdienas
pēc kārtas pavadīt mājās, tas jau nav nekas
neikdienišķs. Bet vispār, jā, turpinot par
dāņiem, viņi ļoti vērtē uzticību, tā viņiem ir
ļoti svarīga gan ģimenē, gan cilvēku attiecībās vispārīgi. Daudzi piekritīs, ka uzticība
ir pats galvenais, bet ne vienmēr cilvēki
tā izturēsies. Tomēr dāņi tik tiešām tā arī
izturas, viņiem uzticība ir pats svarīgākais.
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Stāsts par
bezdelīgu
Andris Potrebko

Rīta saule apspīdēja apsnigušo zemi,
caur kuru jau daudzviet bija redzami
pakaltušu zāles stiebru pudurīši. Viegls,
patīkams vējš kustināja, šķiet, jau pumpurot
sagatavojušos kokus.
Un blakus, pie Purvciema sētas aprūsējušā zilgano šūpoļu karkasa, stāvēja
sniegavīrs. Jau atmigrējušie putni pielido
un, uzmetuši aci šim baltajam vecim, lido
prom. Tāpat uz zemes nosēdās bezdelīga.
Slinkumā atmetusi domu iet meklēt citu
ligzdošanas vietu, viņa priecīga nolēma
iemitināties sniegavīra slotas kātā. Sanesa
papildus žagarus, visu sakārtoja un iesēdās
tajā. Viņa nebija īpaši komunikabla,
salīdzinot ar pārējiem putniem,viņa bija
drīzāk intraverta, kā mūsdienās mēdz
teikt. Tad, it kā tikai pirmo reizi ieraudzījusi
savas ligzdas saimnieku, nolēma iepazīties:
„Labrīt! Būsim draugi?”
Nav atbildes.
„Tu jaukā vietā esi iedzīvojies! Laikam
sen jau te esi?”,sacīja bezdelīga.
Atbildi nesagaidījusi, tā nolēma iet
gulēt, jo bija stipri nogurusi.
Nākamajā rītā, košļājot savu rīta kukaini, bezdelīga tā kārtīgi ieskatījās sava
drauga mēmajās acīs: „Zini ko? Man patīk
tavs smaids! Tas ir tik mīlīgs un priecīgs!”
Klusums.
„Jā, paldies, es jau zināju, ka arī mans
smaids ir skaists! Tu esi tik jauks!”
„Kāpēc tu nerunā ar mani? Nekautrējies!”, bezdelīga atsmēja.

STĀSTS

Tā, aizmirsusi izsalkumu, jaunā lidotāja stundām ilgi nosēdēja pie mēmā, tomēr
izskatīgā sniegavīra.
Tomēr pienāca laiks,kad nācās doties medībās, pabeigt iekārtot ligzdu. Arī to visu viņa
darīja ar domām par savu jauno draugu.
Jau pašā vakarā, atrāvusi galvu no sava zāles pudura, bezdelīga pēkšņi ieraudzīja
pusaudžu baru, kuri savās plaukstās bija sagatavojuši lielas, slapjas pikas. Viens no viņiem
meta, trāpīja sniegavīram tieši smukajā vaigā. Putnēns lielā ātrumā un dusmās drāzās
mežoņiem virsū. Knābāja tos, sita, saviem tumšajiem spārniem. Negaidīti tā saņēma pikas
triecienu un aizlidoja tālu sniegā. Bija sāpīgi, neizturami! Bet tad tā saņēma vēl vienu spērienu
un aizlidoja vēl tālāk. „Nu vairs es nepiecelšos,” domāja bezdelīga, nevarēdama vairs spārnu
pacelt. Sāpes dedzināja visus sānus. Tad viņa ieraudzīja puikas, atkal gatavus darīt pāri
sniegavīram. Viņa saņēma visus spēkus, brīnumainā kārtā cēlās un lidoja. Viņa cīnījās,
gandrīz notriekdama vienu no kājām, pārējie panikā metās bēgt, izbijušies par nemirstīgo,
trako putnu.
Bet sniegavīram izrādās bija atšķelts gabals galvas. Putnēns noskuma. Tad saņēmās,
savāca, cik vien spēdama savā knābī sniegu, un mēģināja dziedināt sava drauga rētu. Tas
notika ļoti lēnām, bet bezdelīga bija apņēmīga un pacietīga. Un tā viņa darbojās vairākas
dienas, līdz sniegavīrs tika atjaunots. Tā putns katru dienu cēlās, ēda un lidoja atpakaļ, lai
būtu kopā ar savu mīļoto. Jā, sniegavīrs tai patika arvien vairāk.
Bet sniegs atkāpās nemanāmi. Un uz beigām jau manāmi. Bezdelīga pēkšņi pamanīja
sava drauga sejā izspiežamies lielas sviedru lāses. Pēkšņi kaut kas bija noticis. Izskatījās,
ka katra nodzīvotā minūte sniegavīram prasīja milzīgu spēka atdevi. Bezdelīga bija izmisusi,
viņa nezināja, ko darīt, bet cerība viņu nepameta. Putns visiem spēkiem centās atvēsināt un
uzmundrināt vīru. Neatlaidība viņu stiprināja.
Un negaidīti ligzda gāzās. Kopā ar visu sniegavīra roku, bet bezdelīga palika kopā ar
sniegavīru, tā viņu nedomāja pamest.
„Tikai nepadodies,” izmisumā tā sauca, „es būšu ar tevi!”
Tad pēkšņi viņa dzirdēja balsi viņai atbildam: „Glābies, es miršu, un tu līdz ar mani!”
Bezdelīga palika ar sniegavīru līdz pat vakaram.
Nākamajā rītā atnāca kaķis un pazudināja bezdelīgu. Tad arī pats sniegavīrs, aptraipīts
ar bezdelīgas atliekām, izjuka.

Vai mums visiem nav kāds, ko mēs tik ļoti mīlam, bet nemanām, ka tas mūs
pazudina?
MARTS 2015
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Pasākumi
Elīza Gulbe

Mājās spilgtāku pavasari par skatu aiz loga neieraudzīt, jādodas pasaulē, pa
ceļam – arī pāris ieraksti apmeklējamo vietu un lietu sarakstā nekaitēs nedz
veselībai, nedz paša priekam. Atbilstoši derēs arī kā iemesls uzvilkt savu jauno
ādas jaku vai saulesbrilles, ievietot bildi Instagramā vai vienkārši pabarot savu
intereses orgānu ar piedāvātajiem pasākumiem.
Lieldienu tirdziņš Čiekurkalna Krustcelēs
Rusova, Gaujas, Ungura ielas un Čiekurkalna 4.šķērslīnijas krustojumā
5. aprīlis 10:00 – 17:00
Iespēja atrast sava bērna prieku
vai atļaut sev neaizmirst, ka tas nav
zudis, piedāvā tirdziņa atmosfērā ietvertas Lieldienu aktivitātes, sākot ar
šūpošanos, beidzot ar trušu parādi un
olu festivālu. Latvijas mājražotāju, amatnieku, zemnieku preces rūpēsies par
savu svētku noskaņu, ko piedāvāt gan
draugu kompānijām visos vecumos,
gan ģimeniskām sabiedrībām.

Pirmā Plate
9. aprīlis
Ar godpilnām skaņām mums pazīstamais mūziķu konkurss jau 11. reizi piepildīs Rīgas Valsts
1. ģimnāzijas telpas, atgādinot par skolā sastopamajiem talantiem. Mūsu mazās matemātiķu galvas un
atbalstošās rokas, profesionāli žūrijas locekļi un muzikāli aizraujoši priekšnesumi turpinās tradīcijas, kopā
veidojot kvalitatīvi pavadītu laiku pasākumā „Pirmā
Plate”.
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PASĀKUMI

Ceturtā Purvīša balvas izstāde
21.02. – 12.04
Arsenāls
Ja prāts gatavs ieelpot kreativitāti,
tad visi ceļi un visas vizuālās mākslas
skolotāju vēlmes ved uz šo ekspozīciju,
kur apkopoti glezniecības, grafikas,
tēlniecības, instalāciju un videomākslu
darbi, kas spējīgi pievērst sev uzmanību ne tikai no ekspertu puses, bet
gan arī no vienkārša cilvēka dzīves
apbrīna skatpunkta.
Ceturtajai Purvīša balvai par
izcilāko sniegumu vizuālajā mākslā
2013. un 2014. gadā neatkarīgo ekspertu izvirzītie astoņi mākslinieki un
autoru kolektīvi – Kaspars Teodors
Brambergs, Miķelis Fišers, Gints
Gabrāns, Kristaps Ģelzis un Ģirts Bišs,
Ginters Krumholcs, Ģirts Muižnieks,
Henrijs Preiss, Artūrs Riņķis.

Teātra izrāde „Aspazija”
Jaunajā Rīgas teātrī
Jauna izrāde Jaunajā Rīgas teātrī
slīd pāri skatuvei par tēmu, kas visiem
pazīstama pietiekami, lai vēlētos
to iepazīt tuvāk. Ar Jāņa Šipkēvica
(Shipsi) komponētu mūziku Aspazijas
graciozums turpina būt nemirstīgs
un vilinošs savā stāstā, kas kultūras
baudītājiem nedod mieru. Reti Elzas
Pliekšānes vārds tiek atdalīts no Raiņa
klātbūtnes, taču šoreiz par izrādes
mērķi tiek uzstādīts jautājums „Bet kas
Aspazija bija pati?”
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Rīgas kafejnīcu raksturi
Māreta Roze Purvišķe

Svētdienas rīta brančs – vieglas brokastis un lieliska draugu kompānija; krūze
karstas kafijas, milzīgs cepums vai kādas kūkas gabals, kas burtiski kūst uz
lūpām, klusa mūzika un mājīga atmosfēra – visas šīs lietas ir atrodamas tepat –
Rīgas centrā. Katram ir kāda īpaši iemīļota kafejnīca, bet, ja tomēr neiegriezies
šādās vietās bieži, varbūt vēl neesi atradis sev vispiemērotāko.
Mū Cafe – maza un salīdzinoši jauna
kafejnīca, kas iemitinājusies Tērbatas
ielā 66, katru garāmgājēju vilinās ar
mājīgo dizainu un dažādajiem konditorejas kārumiem, kuri redzami caur
lielajiem stikla logiem. Taču Mū piedāvā
arī pusdienu piedāvājumus, veselīgas sulas un limonādes – turklāt no
pašmāju zemnieku produktiem. Šeit
iespējams nogaršot arī īpašu kārumu –
frozen yoghurt (saldētos jogurtus).

Mākonis Coffee & Design – Palasta iela 7. Sākotnēji dizaina studija un maza kafijotava, tagad jau restorāns, bārs un dažādu dizaina lietu veikals. Kaut arī visbiežāk tiek
apmeklēti pirmie divi stāvi, Mākonis piedāvā rīkot pasākumus un banketus, izplešoties
pat līdz 4. stāvam, taču no 5. stāva paveras burvīgs skats uz Pārdaugavu.

Pietura – maza kafejnīca, kas apbur ar
mājīgu dizainu un svaigu ceptu smalkmaizīšu, kūku un citu konditorejas
izstrādājumu smaržu. Draudzīgs personāls, kas vienmēr būs gatavs pagatavot
Illy kafiju gan baudīšanai uz vietas, gan
līdzņemšanai. Kr. Valdemāra iela 67.
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KAFEJNĪCAS

Sienna – baroka stilā veidota mākslas kafejnīca,
piedāvā desertus no izcilā šefpavāra Mārtiņa
Rītiņa restorāna Vincents un valdzina klientus ar
katru rītu svaigi ceptiem kruasāniem un augstas
kvalitātes kafiju. Strēlnieku iela 3.

Kafejnīca Mierā – radošā kvartāla
sirdī gaišos toņos iekārtota kafejnīca,
kas piedāvā nobaudīt dažādas kūkas,
cepumus, trifeles un citus saldumus, kā
arī karstu kafiju un mierīgu atmosfēru.
Miera iela 9.

Muffins & more – maza, bet mājīga
kafejnīca Ģertrūdes ielā 9 savaldzinās
ar ne tikai iekārtojumu, bet arī dažādu
krāsaino kēksiņu un citu kulinārijas
izstrādājumu klāstu un izkārtojumu.
Bet bez milzīgās kēksiņu izvēles kafejnīca piedāvā arī dažādas sviestmaizes,
pāris zupas un smūtijus. Kaut gan vieta
ir ļoti maza, ir iespēja kēksiņus iegādāties līdzņemšanai vai pat iesaiņot
skaistās kastītēs, sagādājot kādam
mīļajam garšīgu svētku dāvanu.

Ummm, cik
garšīgi...
Īstais garšas baudījums.
Paveriet lapu!
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Īstais garšas
baudījums
Iedomājies ideālo kūku. Samtaina un izsmalcināta garša.
Vienkāršs, taču elegants dizains. Tā kūst mutē un sasilda tavu sirdi ar mīlestību, kuru
cepējs tajā ir ieguldījis… Sāka
tecēt siekala, vai ne? Man
noteikti.

Lai tiktu pie šāda konditorejas brīnuma, vai apgūt šo izsmalcināto mākslu, tev viennozīmīgi jāiepazīstās ar Leonardu Pudņiku.
Labākās siera bulciņas un picas ir skolas kafejnīcā, labākās kūkas – Leonardam. Šis
11. klases audzēknis nopietni nodarbojas ar konditoreju vienu gadu, bet ar pavārmākslu jau
kopš bērnības. Līdz šīm brīdim Leonards ir izveidojis savu blogu Facebook un Instagram ar
nosaukumu „BakeandmixinRiga”. Paralēli viņš strādā par šefpavāru modernajā restorānā
„iBar”, kur tu vari nogaršot viņa gastronomiskos brīnumus mājīgā atmosfērā ar kādu veselīgu
smūtiju vai kvalitatīvu kafiju.
Ja kādreiz gribi pasūtīt vai pats uzcept garšīgas kūkas, cepumus vai ko citu, bet neesi
drošs, kur meklēt receptes un piedāvājumus – noteikti apskatieties BakeandmixinRiga lapu.
Tur tu atradīsi labas, atstradātas un vieglas saldumu receptes. Katru nedēļu šī lapa tiek
papildināta ar kādu gardu recepti un bildēm. Pats cepējs ir pačukstējis mums, ka pēc neilga
laika viņa lapā arī tiks publicēti viņa paša apskati par dažādākajām Rīgas kafejnīcām.
Leonarda saldumu garšas noslēpums ir viņa īpašais mīlestības sīrups. Šāds sīrups ir
katram cilvēkam, taču jāatcerās – ar to nedrīkst skopoties!
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RECEPTE

Šeit būs viena no receptēm –
Siera kūkas cepumi ar dzērvenēm.
Pagatavošana:

Sastāvdaļas:

Ieslēdz cepeškrāsnī režīmu
bez ventilatora uz 175°C.
Bļodā ieber 180g baltā cukura, 120g brūnā cukura, pievieno
120g sviesta istabas temperatūrā
un kārtīgi visu samaisa. Tad iesit
vienu olu un atkārto processu. Pievieno mīklai 120g svaigā siera un
samaisa, lai veidotos viendabīga
masa. Tad pievieno 180g kviešu
miltu un 2 tējkarotes cepamā pulvera, samaisa, līdz masa ir viendabīga. Sakapā 140g baltās šokolādes gabaliņos ~0.5cm diametrā,
iemaisa tos mīklā. Pievieno 100g
žavētu ogu un tos arī iemaisa mīklā.
Ieliek mīklu ledusskapī uz 30 min.
Tad no mīklas veido cepumus
ar diametru 6 centimetri. Liek 6
cm atstarpēs vienu no otras. Cep
12 minūtes. Atdzesē un bauda!

120g sviests
120g brūnais cukurs
180g baltais cukurs
1 ola
2 tējkarotes cepamais pulveris
120g svaigais siers
180g kviešu milti
140g baltā šokolāde
100g žāvētas dzērvenes
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Interesantas un noderīgas lietotnes
Alise Katrīna Pundure

Mūsdienās mēs viedtālruņus izmantojam gandrīz visu laiku. Viedtālruņiem tiek
piedāvātas ļoti daudz un dažādas lietotnes. Starp tām ir atrodamas gan bezjēdzīgas, gan arī ikdienā ļoti noderīgas. Esam apkopojuši dažas no interesentākajām, lai arī Tu varētu izmantot savu viedtālruni lietderīgāk!

Memorado

Duolingo

Been

Lietotne ar 15 dažādām
spēlēm, kas palīdzēs uzlabot Tavu atmiņu, reakciju
un koncentrēšanās spējas.
Spēles izveidotas ar neirozinātnieku palīdzību. Izmēģini, un, iespējams, ka šīs
spēles izraisīs tik pat lielu
atkarību kā Candy Crush,
toties, spēlējot tās, Tu uzla-

Šī lietotne piedāvā Tev
iespēju apgūt jaunas valodas. Ar interesantu uzdevumu palīdzību vari apgūt
vai nostiprināt savas zināšanas angļu, vācu, franču,
spāņu, un citās valodās. Interesanta bezmaksas aplikācija, kas ļauj iemācīties
kaut ko jaunu.

Šajā lietotnē vari atzīmēt
valstis, kurās esi bijis. Ja
esi bijis ASV, vari atzīmēt
arī konkrētus štatus. Ar
laiku manīsi, kā procentuāli
palielinās to valstu skaits,
ko esi apmeklējis un, skatoties kartē varēsi izlemt, kurp
doties nākamreiz!

bosi savas prāta spējas.

iOS, Web
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iOS, Android,
Web
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iOS, Android

NODERĪGI!

Mēs iesakām!

Sleep better
Lietotne, kas ir ne tikai modinātājs, bet arī seko līdzi Tavam
miegam, un pamodina Tevi brīdī, kad Tavs miega cikls ir
noslēdzies un kad Tu jutīsies izgulējies. Ar lietotnes palīdzību vari sekot līdzi sava miega kvalitātei, un ar vērtīgu
padomu palīdzību vari to uzlabot!
iOS, Android

Movist

Desmos

Airbnb

Lietotne piedāvā Tev veidot
dažādus filmu sarakstus.
Tu vari veidot savu filmu
kolekciju, atzīmēt filmas,
kuras esi redzējis, kā arī
atzīmēt tās, kuras vēlies noskatīties. Kad nākamo reizi
draugs ieteiks noskatīties
kādu filmu, uzreiz varēsi to
pievienot sarakstam!

Viena no labākajām grafiskā kalkulatora lietotnēm. Ievadot kādas funkcijas vienādojumu, Desmos uzreiz parāda funkcijas
grafiku. Noderīgi, ja netiec
galā ar algebras mājasdarbu!

Brīvajā laikā vari pasapņot
par dažādām pasaules
vietām, kuras vēlies apmeklēt, un plānot savus sapņu
ceļojumus! Lietotne piedāvā
dažādas vietas, kur kādā
konkrētā pasaules pilsētā
pārnakšņot. Ja vēlies, vari
piedāvāt kādam arī savu
istabu!

iOS

iOS, Android

iOS, Android,
Web
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Aptumsumi
Liene Pekuse

Iespējams, ka tavs hobijs ir dejošana vai basketbols, vai piedalīšanās matemātikas olimpiādēs, bet
ir cilvēki, kuri ir izvēlējušies pavisam citādāku aizraušanās veidu un
viņus sauc par aptumsumu medniekiem. Ko tas nozīmē?
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Pastāv divu veidu aptumsumi – pirmais,
kad Saule „pieiet priekšā” Mēnesim – to
sauc par Saules aptumsumu, otrais, kad
Mēness ieiet Zemes ēnā, to sauc par Mēness
aptumsumu. Tomēr, tā kā Mēness ir mazāks
par Zemi, pilnu Saules vai Mēness aptumsumu
var novērot tikai konkrētās vietās uz Zemeslodes. Tad nu cilvēki, kuri ir „aptumsumu
mednieki”, rūpīgi seko līdzi, kurā pasaules
malā šoreiz būs vērojams pilns Saules vai
Mēness aptumsums, tādējādi izvēloties
sava ceļojuma galapunktu. Tuvākais Saules
aptumsums būs 2015. gada 20. martā un
pilnīgu Saules diska aizsegšanu varēs novērot Atlantijas okeāna ziemeļos, Fēru salās,
Norvēģu jūrā, Ziemeļu Ledus okeānā un
Svalbāras arhipelāgā. Tomēr, ja nebiji plānojis ceļojumu uz kādām no šīm vietām,
neuztraucies, arī Latvijā šoreiz aptumsuma
maksimumā Mēness būs aizsedzis nedaudz
vairāk par trijām ceturtdaļām no Saules diska.
Šī parādība norisināsies laika posmā no 10:55
līdz 13:13, maksimālo Saules aizsegšanas
disku varēs novērot plkst. 12:04. Pēdējo
reizi Latvijā daļēju Saules aptumsumu varēja
redzēt nedaudz vairāk kā pirms četriem
gadiem. Tādēļ šis notikums ir gana rets, lai tam
pievērstu uzmanību. Tomēr atceries, ka lai ilgi
skatītos Saulē, tavām acīm ir nepieciešama
papildus aizsardzība un to tu vari panākt ar
speciālajām brillēm, kuras paredzētas Saules
aptumsuma vērošanai, vai arī uzvelkot visu
savu saules briļļu kolekciju reizē. Vari to gan
darīt no sava istaba loga, vai arī kopā ar citiem
Saules aptumsuma vērotājiem, kuri varbūt
būs līdzi paņēmuši teleskopu un ļaus arī tev
tajā ielūkoties. Precīzāku informāciju meklē –
starspace.lv.

NODERĪGI!

No Rīgas līdz Jūrmalai
Ēriks Vilunas, Daniils Vladimirovs

Tā kā pavasaris pamazām nāk tuvāk un laiks ar katru brīdi kļūst arvien siltāks un
patīkamāks, katram no mums gribas izjust svaigās un varbūt pat nedaudz aizmirstās pavasara sajūtas, kā arī atpūsties no nogurdinošās pilsētas gaisotnes
un mācībām. Vai to var izdarīt labāk kā ar pastaigu gar jūru, kura turklāt atrodas
mums tik tuvu? Ja Jums radusies nepārvarama vēlme pēc stundu beigām vai
kādā brīvdienā izbaudīt brīnišķīgās jūras aromātu, mēs apkopojām vilcienu
sarakstus no Rīgas līdz Jūrmalai. Brauciens aizņem aptuveni pusstundu, kā
arī biļete līdz Jūrmalai vienā virzienā maksā no 1.15 € līdz 1.85 €, tā kā to var
atļauties ikviens. Tas tiešām ir tā vērts!

Maršruts

Laiks Piezīmes

Maršruts

Laiks Piezīmes

Rīga – Tukums 2

05:51

Rīga – Sloka

15:22

Rīga – Sloka

06:12

Rīga – Tukums 2

15:56

Rīga – Sloka

06:57

Rīga – Sloka

16:31

Rīga – Sloka

07:16

Rīga – Tukums 2

17:06

Rīga – Tukums 2

07:36

Rīga – Sloka

17:30

Rīga – Sloka

07:55

Brīvdienās kursē
līdz Dubultiem.

Rīga – Tukums 1

17:55

Rīga – Sloka

08:25

Rīga – Dubulti

09:02

Tikai darbadienās.
%

Tikai darbadienās;
dažās pieturās
nepietur.

Rīga – Sloka

18:00

Rīga – Tukums 2

09:20

%

Rīga – Sloka

18:30

Rīga – Sloka

09:50

%

Rīga – Sloka

10:54

%

Rīga – Tukums 2

18:56

Rīga – Tukums 1

11:26

%

Rīga – Dubulti

19:20

Rīga – Sloka

12:16

%

Rīga – Sloka

19:45

Rīga – Tukums 2

13:00

%

Rīga – Tukums 1

20:16

Rīga – Sloka

13:35

%

Rīga – Ķemeri

21:00

Rīga – Tukums 2

14:17

%

Rīga – Tukums 2

21:38

Rīga – Sloka

14:52

%

Rīga – Tukums 2

22:40

Rīga – Tukums 2

23:40

Tikai darbadienās.
Tikai darbadienās.
Brīvdienās kursē
līdz Dubultiem.

Brīvdienās kursē
līdz Dubultiem.
Tikai darbadienās.

% – Darbadienās līdz 17. aprīlim 25% atlaide vienā virzienā.
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redaktore
korektore
maketēšana
vāka dizains
rakstu autori
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Lelde Voino
Anna Roze
Daniils Vladimirovs, Eduards Osis,
Ēriks Vilunas
Laura Polkmane
Marta Metuzāle, Elīna Jekale,
Māreta Roze Purvišķe, Liene Pekuse,
Reičela Paula Zapevālova,
Elīza Gulbe, Andris Potrebko,
Alise Katrīna Pundure

MARTS 2015

27

Rīgas Ģimnāzijas Laiki ©
Marts 2015

28

RĪGAS ĢIMNĀZIJAS LAIKI

