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viņi ir džeki un viņiem ir grupa
ANTA ARTIŅA par skolu
un bioloģiju

Rīgas Ģimnāzijas Laiki | REDAKTORES SLEJA

Sveicu visus skaistajā rudenī!
Šobrīd Tu rokās turi pirmo un
noteikti ne pēdējo numuru šajā
mācību gadā. Droši vien, ka jau
pamanīji – ir izmaiņas avīzē.
Esam mainījuši avīzes dizainu
un arī formātu, lai Jums, lasītāji,
avīze būtu labāk pārskatāma un
arī vieglāk ieliekama smagajā skolas
somā.
Pastāvēs, kas pārmainīsies.
Protams, saglabājām arī vecās
vērtības un arī tupmāk varēsiet
lasīt tādas rubrikas, kā intervija ar
mūziķi, pasākumu apskats, intervija
ar skolotāju. Tām pievienosies jauni
raksti, jo mums pievienojušies jauni,
entuziastiski žurnālisti.
Starp citu, ja arī Tevi interesē
rakstīšana, vēlies izteikt domas par
kādu tēmu vai aktīvi iesaistīties
avīzes tapšanas procesā, tad noteikti
vari pievienoties mūsu komandai.
Varbūt Tev ir kādi komentāri,
atsauksmes, idejas, kuras vēlies
mums izteikt?
Raksti mums uz
rv1g.avize@gmail.com!
Veiksmi,
Luīze Lazdāne
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Radošā Lapa
Ir pienācis jauns mācību gads un laiks
pārmaiņām. Mēs visi esam unikālas
personības un tieši, tāpēc šogad mēs
Tev piedāvājam iespēju izpausties!
Uzdrošinies pierādīt pasaulei, ka esi
lielisks! Iesūti savu radošo darbu līdz
katra mēneša 10. datumam, lai varam
to ievietot avīzes nākamajā numurā.
Tavs radošais darbs var būt jebkādā
variantā – gan dzejoļi, gan zīmējumi.
Ja vēlies, vari būt arī anonīms vai lietot
kādu pseidonīmu. Darbus vari nodot
Rasai Kiršteinai vai Montai Briedei
(10.b klase) uzmeklējot mūs skolā vai
arī elektroniski sūtot uz e-pastiem –
rasa.kirsteina@gmail.com vai
monta.briede@gmail.com.

Palūkojies un neaizmirsti!
Palūkojies zvaigznēs,
Izbaudi nakti!
Nekad neaizmirsti,
Ka esmu tev vienmēr blakus.
Nogaršo mākoņus,
Remdini slāpes,
Nekad neaizmirsti,
Cik ļoti mīlu tevi1

RASA KIRŠTEINA UN MONTA BRIEDE

Sveiks!

RADOŠĀ LAPA

Mana sirds pie tevis stāv,
Tu esi manas mājas.
Es gribu tevi,
Un nevienu citu!
(R.K)

Ancīte
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Rīgas Ģimnāzijas Laiki | IZGLĪTĪBA

SABĪNE ĻAMINA

Izglītība – zināšanu vecāmāte
Kas ir izglītība?

Mēs visi mācāmies skolā ar konkrētu
mērķi – iegūt izglītību. Apzinoties, cik
izglītība ir svarīga, dzirdot par to no
vecākiem un skolotājiem, mēs apzinīgi
mācāmies, lai to iegūtu. Lai uzzinātu
skolēnu domas par to, kas ir izglītība,
dažiem skolēniem no dažādām klašu
grupām tika palūgts noformulēt vienā
teikumā atbildi uz šo jautājumu. Dažas
no atbildēm:
“Izglītība ir prasmes, zināšanas un
iemaņas, ko var iegūt skolā un ārpus
tās”.			
Adrija, 7. klase
“Ar izglītību var iemācīties iegūt jau
nas zināšanas”.
Raimonds, 8. klase
“Izglītība ir sevis pilnveidošana”.
			
Patriks, 9. klase
“Spēja izmantot zināšanas praktiskā
veidā”. 			
Laura, 11. klase
“Tā ir savas iekšējās pasaules iz
kopšana, attīstīšana un pilnveidošana”.
			
Undīne, 12. klase
“Izglītība ir priekškars, kas paver
skatu uz dzīves traģikomēdiju”.
			
Elza, 12. klase
Un mans viedoklis? Es teiktu šādi
“Izglītība ir ceļojums, kas ilgst visu
mūžu un tiecas ārpus saprāta
robežām. Cik tālu mēs tajā tiekam
un cik daudz no tā gūstam ir atkarīgs
no katra paša.”
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Kur ir izglītība?

Sniegsim jums ieskatu, kādus
lēmumus pieņēmuši pagājušā gadā
absolventi. Nav noslēpums, ka daudzi
skolēni, kuri beiguši mūsu skolu,
izvēlējušies izglītību meklēt ārzemēs.
Mūsu skolas absolventus var sa
stapt vairākās Skotijas, Dānijas un
Apvienotās Karalistes universitātēs,
bet kāda skolniece aizsniegusies pat
līdz prestižajai University College of
London, izvēloties studijas pilsētu
plānošanas jomā, kur šī universitāte
mērojama starp “Top 3” visā pasaulē.
Latviešu studentus varam atrast arī
otrpus okeānam, ievērojamās univer
sitātēs ASV, kur tie apgūst bioķīmiju
un kognitīvo zinātni. Divi skolēni no
starptautiskā bakalaurāta programmas
devušies studijās uz silto Itāliju. Statistika runā pati par sevi – mums būtu jāno
vērtē mūsu skolas izglītības kvalitāte!
Gandrīz puse no starptautiskā bak
alaurāta klases audzēkņiem baka
laura grādu iegūs tepat, Latvijā.
Vairāki skolēni izvēlējušies Rīgas
Ekonomikas augstskolu (Stockholm
School of Economics filiāle Rīgā), lai
vēlāk strādātu finansu un ekonomikas jomā. Citi lēmuši par labu ārsta
vai farmakologa karjerai, dodoties uz
Rīgas Stradiņa universitāti, lai apgūtu
medicīnas zinātni. Arī vīzijas par politisku karjeru neizpaliek – absolventi
ir devušies mācīties politiku, tieslietas
un starptautiskās attiecībās padziļināti
Latvijas Universitātē. Izvēle palikt

Ko sniedz izglītība?

Jāatzīst, ka galvenais, pie kā izglītībai
mūs jānoved, ir darbs. Universitātes
cenšas dzīvi mums nedaudz atvieglot,
piedāvājot strādāt praksē. Mūsu absol
venti ziņo, ka, piemēram, Glasgovas
universitātē, tas ir pavisam viegli –
darbs drīzāk atrod tevi. Šajā pilsētā
darbojas vairākas lielas biedrības
visādu interešu piekritējiem, kur arī
ciemos nāk pārstāvji no kompānijām,
kas piedāvā veidot sadarbību dažādos
projektos un motivē cilvēkus strādāt
viņu iestādēs. Šo biedrību ietvaros
universitātes arī ļauj atrast darbu pēc
savām interesēm. Latvijas augstskolās
tas parasti ir prakses laiks pēdējā
kursā, kad studentiem ir jāiemēģina
apgūtās prasmes izmantot reālā darbā.
Attiecīgi prakses laikā studenti izveido labas attiecības ar darba devēju,
kas vēlāk noder. Prakse ir tas, kas
izglītību pielāgo patstāvīgai dzīvei,
kas mūs sagaida jau pēc universitātes
absolvēšanas. n
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Vai tu piedalīsies
olimpiādē?
Palīdzi mūsu skolai palikt TOPa
pirmajā vietā!

KLAUDIJA TRUŠELE

mācīties Latvijā arī nav noniecināma,
jo arī tos, kas ieguvuši bakalaura grādu
vietējās izglītības iestādēs, uzņēmušas
prestižas universitātes maģistra vai
doktorantūras studijās.
Apdomājiet savas izglītības iespējas
savlaicīgi un ieguldiet savā portfolio jau
pamatskolā – tas viss atmaksāsies, kad
būs jāaizpilda tukšās ailītes pieteikumā
universitātei – gan atzīmes, gan ārpus
skolas aktivitātes, gan iniciatīva klases
kolektīvā!

Jauns mācību gads, jauna pieredze
un jaunas iespējas sevi parādīt no
labākās puses. Pagājuši jau gandrīz
divi mācību mēneši, rudens brīvlaiks
jau garām un mācību olimpiādes arī
vairs nav aiz kalniem. Visi zinām, ka
olimpiādes lieliski paplašina skolēnu
redzesloku, kā arī, iespējams, paver
dažādas izaugsmes iespējas. Mūsu
skola vienmēr ir īpaši izcēlusies ar
apdāvinātiem skolēniem un viņu pa
nākumiem. Neļausim šim gadam kļūt
par izņēmumu! Aicinām arī jaun
pienācējus no 7. un 10. klasēm droši
iesaistīties. Kas to lai zina, varbūt
tieši Tu būsi tas, kurš ies un pārsteigs
visus pārējos ar savām zināšanām un
jau tuvā nākotnē šajā lapaspusē būs
rakstīts tieši Tavs vārds un uzvārds.
Iekarosim zināšanu virsotnes kopā! n

4

AGATE UTĀNE

Rīgas Ģimnāzijas Laiki | SKOLAS JUBILEJA

“Dot prātam gaismu,
sirdij – izglītību!”
Absolventi Sarmīti intervē Agate Utāne

Mūsu skolai šogad ir vērienīga jubileja – 800 gadu. Tieši šī svinīgā iemesla
dēļ Rīgas Ģimnāzijas Laiki sazinājās ar vienu no Leona Paegles 1. vidusskolas
absolventēm Sarmīti. Lūk, ko par skolu stāsta Sarmīte...
“Kā jau mēs visi zinām, skolai nav
mazāka nozīme personības veidošanas
procesā kā ģimenei, dažbrīd pat no
teicošā. 1. vidusskola, domāju, arī tajā
laikā bija pirmā visās sfērās – vēl ar
pirmskara skolas slavu un vidusskolas
mācībspēku. Nedomāju, ka tas ir tikai
mans subjektīvais viedoklis; bieži
dzirdēju runājam, ka 1. vidusskolas
beidzēji jau ir universitātes pirmo
kursu līmeņa studenti un ne bez
pamata. Lai kā arī nebūtu, savu skolu
augsti vērtēju – skolotāju darbu,
intelektuālo, ētisko, estētisko devumu. Arī fizkultūras stundas bija ļoti
vērtīgas ar progresējošu rezultātu,
daudzi skolēni bija arī sporta skolu
audzēkņi. Vingrojumi, kurus tagad
pat ASV apzīmē kā kaut kādus
izcilus jogas paņēmienus, mums bija
ikdiena.
Man pašai sevišķi atmiņā iespiedusies ģeogrāfijas skolotāja Trautmane –
sārtiem vaigiem, noteiktu valodu. It
kā jau neizplūda nekādā lirikā, bet
man vēl šodien ausīs skan viņas balss
un saistošais stāstījums. Ģeogrāfijai
sekojošās stundas man vairs nebija
nekādā vērtē – es jau atrados citā
pasaulē.
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Daudzi mūsu skolas absolventi savu
mūžu veltīja tieši teātrim. Manā laikā
klasi augstāk vai zemāk mūsu skolā
mācījās Ģirts Jakovļevs, Helga Dansberga, Ausma Kantāne-Ziedone, Svetlana
Bless (toreiz Bodniece), Arnis Līcītis,
Lolita Cauka, Ilze un Uldis Vazdiki –
tautā iemīļoti, slaveni aktieri. Arī sla
venais aktieris Ints Burāns mācījies
šajā skolā.
Droši vien skolā vēl joprojām klašu
audzinātāji cīnās par klases godu un
visām citām būšanām un nebūšanām.
Te nu neaizmirstama ir mūsu skolotāja
Elziņa (skol. Elza Rusmane). Elziņa
mūs audzināja un loloja veselus četrus
gadus. Protams, mācīja arī angļu
valodu, ne jau nu smalki grupās, bet
visai klasei kopā. Bija jau reizes, kad
dabūjām pamatīgi trūkties, jo liekas,
ka mūsu klase nebija eņģeļu aizgalds.
Bet kopumā vislabākās atmiņas!
Klasē, aiz slēgtām durvīm viņa mūs
kārtīgi izdrebinājusi, viņa mūs tīrus
un baltus kā īstus paraugbērnus
virzīja un bīdīja saulītē kā vien varēja.
Bija sirsnīga, bet stingra. Aizstāvēja
mūs visur kā īsta mamma. Sen jau
bijām skolu beiguši, pašiem bija jau
bērni, bet sanācām šad tad kopā, arī

ar Elziņu, kaut gadi bija jau pāri 80!
Starp citu, bija mums klasē tāds
mūžīgais plakāts ar Sudrabkalna
dzejas vārdiem:
Visu vari, ja tu mīli
Sauli, brīvi, pavasari!
Skolu absolvēju 1961. gadā.
Turu godā un cienu visus savus
skolotājus. Viņi visi bija sava darba
entuziasti ar labu stāju, pieklājīgi,
ieturēti. Bet tas bija laiks, kad arī skolnieki bija daudz mierīgāki, nebija tādi
brīvdomātāji. Alkoholisms vēl nebija
kļuvis par sērgu. Par narkotikām biju
lasījusi tikai grāmatās. Puikas jau
kādā stūrī lielos svētkos droši vien
arī iestiprinājās, bet tas nebija uzreiz
pamanāms. Ar smēķēšanu toreiz arī
karoja, bet galvenie vaininieki jau
galvenokārt bija zēni. Meitenēm tāda
mode vēl nebija..
Es personīgi esmu skolai ļoti patei
cīga par divām disciplīnām – mākslas
vēsturi un mūzikas mācību. Vēl šo
dien priecājos par iespēju vairāk vai
mazāk orientēties mākslā un pat zi
nāmā mērā arhitektūrā, pateicoties
skolotājas L. Grasmanes entuziasmam.
Tāpat arī mūzikā. Skolotājs A. Birnsons
bija spilgta personība, un šajā sakarībā
mūsu operteātrī, parasti gan augšējā
balkonā, patīkami laiku pavadīja ne
viens vien 1. vidusskolas opermākslas
upuris. Un tā vēl šo baltu dieniņu...
Kā redzat, mūsu 1. vidusskola bija
un ir vislabākā skola.
Novēlu savai mīļajai skolai tādai arī
vienmēr palikt: “Dot prātam gaismu,
sirdij – izglītību!” n
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Īsais kurss
mūsu skolas vēsturē:
1211. gads Rīgā nodibināja
Domskolu – pirmo skolu Latvijā
un Baltijā;
1868. gads Skolu pārceļ uz tās
vajadzībām speciālo būvēto ēku
(arhitekts J. D. Felsko), kur tā
atrodas arī mūsdienās;
1919. gads Pirmo reizi skolas
vēsturē latviešu valoda kļuva par
mācību valodu. Skolas nosaukums –
Rīgas pilsētas 1. vidusskola;
1929. gads Skolas nosaukums –
Rīgas pilsētas 1. ģimnāzija;
1940.–1990. gads Skolas nosaukums –
L. Paegles Rīgas 1. vidusskola;
1963. gads Skolā padziļināti sāk
mācīt fiziku un matemātiku;
1963.–1983. gads Skolā darbojas arī
klases ar krievu mācību valodu;
1990. gads Skola atguva
Rīgas 1. ģimnāzijas vārdu;
1996. gads Skolu pārdēvēja par
Rīgas Valsts 1. ģimnāziju;
1996. gads Atvērta Starptautiskā
bakalaurāta Pre–IB klase;
2000. – 2002. gads Ģimnāzijas ēkas
renovācija;
2009. gads Ģimnāzija atzīmē savu
90 gadu jubileju.

(meklē pilno skolas vēsturi
http://r1g.edu.lv/v/parskolu/vesture
vai apmeklē skolas muzeju!)
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ANNA ULLA RONE

Kā es varu iesaistīties?
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Lai gan aiz loga ir auksts un drēgns, Latvijas politiskajai dzīvei šis ir bijis
karsts un notikumiem bagāts laiks. Nesenās saeimas vēlēšanas un ar to saistītie
notikumi politiku ir padarījuši par vienu no apspriestākajiem tematiem pat to
cilvēku vidū, kuri ikdienā par to neinteresējas un uzmanību nepievērš. Pēdējā
laikā arvien biežāk tiek pieminēti tādi jēdzieni kā pilsoniskā atbildība, pienākumi
un saistības. Kā tas ietekmē jauniešus? Kā jaunieši var ietekmēt politiku un vai
politiskā atbildība ir katra pilsoņa pienākums? Atbildi uz šiem jautājumiem
“Rīgas Ģimnāzijas Laiki” centās noskaidrot mūsu skolēnu vidū.
“Mūsu nākotne ir jaunatnes rokās”
šāds saukļi bieži tiek dzirdēti no
skolotājiem, politiķiem, žurnālistiem
un vecākiem, taču cik ļoti pati jaunatne ir gatava iesaistīties nākotnes
veidošanā? Šobrīd ir radies stereotips
par Latviju kā valsti, kurā, lai kas arī
notiktu, vienmēr viss būs drūmi un
ar katru paveikto darbu mēs atkal
ieskriesim tai pašā sienā, kur pirms
tam. Visu izlemj 100 gudrie Saeimā,
bet parastam pilsonim nav nekādas
ietekmes uz notikumiem valstī. Diemžēl šāds stereotips ir iesakņojies
tieši mūsu pašu vidū, mēs labprātīgi
aizspiežam ausis un atsakāmies pie
ņemt patiesību, ka katrs esam daļiņa
no valsts un sabiedrības, un tomēr –
mums ir iespējas ietekmēt notikumus.
Kā ar visām lietām, arī ar mūsu
valsti un poltiku nekas nav citādāk,
mēs nevaram neko mainīt vai saprast,
no tās attālinoties un cenšoties to
ignorēt. Lai saprastu kļūdas un redzētu
perspektīvu, ir jāizprot un jāizanalizē
notikumi un darbības. Pirms mēs
izsakām savu neapmierinātību vai atbalstu, mums tas ir jāizvērtē. Daudzu
jauniešu uzskats ir, ka politika ir vecu

cilvēku lieta un, ja man nav 18 un
balstiesības, nav arī jēgas par tādām
lietām interesēties, taču mūsu 18. dzimšanas diena vai divas dienas pirms
vēlēšanām nebūs mirklis, kad kaut kas
mainīsies un pēkšņi viss taps skaidrs.
Arī RV1Ģ skolēni piekrita viedoklim,
ka pārāk maz jauniešu interesējas par
politiku un to vajadzētu darīt aktīvāk.
Tajā pat laikā doma par vēlēšanu
tiesībām no 16 gadu vecuma netika
atbalstīta. Iespējams Latvija un mūsu
jaunieši vēl nav gatavi tādam solim,
taču dažās pasaules valstīs šī vēlēšanu
sistēma strādā ļoti labi. Jaunieši jau
laicīgi sāk interesēties par jaunākajiem
notikumiem valstī, iesaistās politiskos
debašu klubos un skolās notiek īpašas
stundas veltītas politisko notikumu
analīzei.
Lai gan pagaidām politiskās debates
un domubiedru klubi jauniešiem
Latvijā nav tik izplatīti, bet tev tomēr
ir vēlme uzzināt vairāk un iesaistīties,
papildus informāciju var iegūt mājas
lapā www.jaunatneslietas.lv, kur var
uzzināt vairāk par dažādām jauniešu
organizācijām, skolu pašpārvaldēm,
debatēm un interešu grupām. Ja esi

jau kādas konkrētas partijas atbalstī
tājs, vari droši meklēt informāciju arī
sevis izvēlētajā partijas mājaslapās, jo
katrai partijai ir arī sava jauniešu daļa,
kurās ir ietvertas daudzas un dažādas
politiskās aktivitātes.
Arī tiem, kas pret politiku izturas
vienaldzīgi, būtu vērts pamēģināt sa
prast, ka politika nav pārgudra, garlai
cīga vecu cilvēku nodarbe, tā ir daļa no
mūsu ikdienas, tā var būt interesanta
un būt lielisks diskusiju temats un
aizraujošā interese, ja vien mēs to
saprotam un spējam domāt divus
gājienus uz priekšu, kas ir arī veik
smīgas politikas pamats.
Un, ja mums ir iespējas un iemesli,
kādēļ gan neiesaistīties un nekļūt par
domājošās sabiedrības daļu? n

Kas tevi satrauc šī brīža
politiskajā situācijā?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nespēja izveidot koalīciju
Valsts ekonomiskais stāvoklis
Prokrieviskās partijas valdībā
Nepastāvība lēmumos
Politiķu nekompetence
Jaunatnes neiesaistīšanās politikā
Vienaldzīga sabiedrība
Ilglaicīga nespēja vienoties par
valstiski svarīgiem jautājumiem
9. Sabiedrības vēlmju ignorēšana
10. Korupcija
(atbildes sarindotas pēc to biežuma)

No kādiem informācijas
avotiem tu iegūsti informāciju
par jaunākajiem notikumiem
politikā?
90

Raksta turpinājumā piedāvājam
iepazīties ar aptaujas datiem. Aptaujā
piedalījās RV1Ģ jaunieši vecumā no
15 līdz 19 gadiem.

60

30

0
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Internets Televīzija

"imene

Prese

Draugi

Citi

(dati uzrādīti procentos)
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Vai interesējies par politiku un
jaunākajiem notikumiem tajā?

• Jā
• Nē

36%
64%

Vai esi apmierināts ar pašreizējo
politisko situāciju?

• Jā
• Neitrāli
• Nē

4% 13%
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• Jā
• Nē

33%
67%

Vai uzskati, ka jaunieši pietiekami
aktīvi interesējas un iesaistās Latvijas politikā?

• Jā
• Nē

25%

75%

83%

Vai esi informēts par kādām
jauniešu politiskām grupām/
aktivitātēm?

• Jā
• Nē

Vai vēlētos kādā no tām
piedalīties?

60%

40%

Vai atbalstītu ideju par
balsošanas tiesībām no 16 gadu
vecuma?

• Jā
• Nē

35%
65%

Skolēni par politiku
Latvijā 11. Saeimas vēlēšanās nobalsoja tikai 59,49% balsstiesīgo pilsoņu,
radot priekšstatu, ka daļa iedzīvotāju
nevēlas nodarboties ar politiku. Dažas
dienas pēc oficiālās balsu skaitīšanas
mūsu skolā veicām aptauju, kuras
rezultātā noskaidrojās, ka attieksme
ģimnāzijā krasi atšķiras. Tikai trīs
procenti no 15–18 gadus vecajiem
jauniešiem atzina, ka nebūtu pieda
lījušies vēlēšanās, pat ja būtu bijusi
iespēja.
Diagrammā “Skolēnu balsu sadalī
jums 11. Saeimas vēlēšanām” redzama
gan nepilngadīgo, gan balsstiesīgo
skolnieku izvēle.
Atgādinām, ka mūsu parlamenta
vēlēšanās visvairāk balsu ieguva
“Saskaņas Centrs”, bet “Vienotība”,

Aptaujāto skaits – 66 respondenti
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paliekot trešajā vietā, saņēma tikai
18% balsu.
Gandrīz trešdaļa skolnieku aptaujai
atzina, ka par politiku interesējas reti,
kamēr 47% pārskata mediju politikas
slejas vismaz katru nedēļu. 17% jeb
katrs sestais no aptaujātajiem audzēk
ņiem apgalvo, ka par politikā, valstī un
sabiedrībā notiekošo cenšas uzzināt
katru dienu, turklāt lielākā daļa no
šiem visaktīvākajiem sekotājiem veica
izvēli par “Vienotību”.
47% skolēnu izvēli starp sarakstiem
motivēja partijas veiktais darbs pirms
vēlēšanām, bet 29% paļāvās uz partijas
pausto viedokli, nostāju, programmu.
Piektā daļa pielāgojas tuvinieku izvēlei,
bet kāds respondents atbildēja, ka
vienīgais, ko viņš vērtē vēlēšanu kabīnē,
ir kandidātu uzvārdu labskanība. n

MĀRTIŅŠ VILNĪTIS UN MIĶELIS CINIS

Aptaujas rezultāti

Skolēnu balsu sadalījums
11. Saeimas vēlēšanām
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ELZA DĀVIDA UN DITA KĀRKLIŅA
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”Veči, Anta nāk!”
Rožu un arī sava darba mīļotāja – skolotāja Anta Artiņa. Nolēmām
aprunāties ar viņu par to, kas viņai tuvs un kas tomēr traucē.
Kurās skolā jūs esat mācījusies?
Tā kā es esmu valmieriete, vispirms
pabeidzu Valmieras 1. astoņgadīgo
skolu, toreiz pamatskolā bija astoņas
klases. Pēc tam es mācījos Valmieras
Viestura vidusskolā. Pēc vidusskolas
pabeigšanas pārcēlos uz Rīgu studēt
universitātē.
Kā jūs nolēmāt kļūt par skolotāju?
Sākumā man bija doma kļūt par
dakteri – tāpat kā mana mamma.
Vēl tagad nesaprotu, kas man toreiz,
11. klasē notika. Biju ļoti gatavojusies,
mācījusies ķīmiju, fiziku, bioloģiju,
jo toreiz uz mediķiem bija jāliek
eksāmeni bioloģijā, ķīmijā, fizikā un
latviešu valodā. Tad sapratu, ka tuvākais
ir bioloģija. Sākumā dažus gadus strā
dāju Bioloģijas Institūtā, tad sapratu,
mēnešus, gadus pētīt vienu sēni nav
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mans lauciņš. Alternatīva bija skola,
un te nu es esmu. Pirms šīs skolas
strādāju Rīgas 55. vidusskolā, pēc tam
86. vidusskolā, tad arī nonācu šajā
skolā. Pirmo dienu skolā gan es neatceros – tas bija ļoti sen, kad atnācu
strādāt patstāvīgā darbā šajā skolā,
bija 1984. gads. Šobrīd, var teikt, ka
tā ir puse manas dzīves, šī ir mana
vienīgā darba vieta.
Ko jūs personīgi esat ieguvusi strādājot
par skolotāju?
Vairāk vai mazāk šajā darbā es atradu
sevi, tādu darbu, kas man patīk un
domāju, ka nemaz nav tik slikti. Līdz
ar to, man liekas, ka tas nav maz –
strādāt darbu, kas tev patīk un sniedz
kaut kādu gandarījumu. Nevar jau
viss vienmēr prasīt, lai viss 100%
vienmēr apmierina. Piemēram, šobrīd

norisinās praktiskie darbi, ja sākumā
vēl nesatraucos par nekārtību, kas ir uz
galdiem darba laikā, tagad, kad darbi
iet uz beigām, nesaprotu, cik reizes
var atkārtot vienu un to pašu. Viena
lieta ir tas, kas notiek klasē, taču tā jau
ir arī mācība turpmākajai dzīvei. Aiz
dažiem paliek neizslēgti mikroskopi,
salvetes mētājas pa galdu, kastītes
vaļā, galds netīrs... Taču, kad tu esi aiz
rādījis jau trīs reizes, un pēc ceturtās
galds tomēr ir sakārtots, arī tas ir sava
veida gandarījums.
Kāds ir bijis spilgtākais notikums šajā
skolā?
Kad sāku strādāt šajā skolā, manā
audzināšanā nonāca klase, kuri bija
diezgan lieli delveri. Tie bija citi laiki,
citas tradīcijas un attiecības. Toreiz
skolotājiem bija jādežūrē gaiteņos,
garderobē un ēdnīcā. Kādu dienu
nāku no ēdnīcas, biju nedaudz no
kavējusi, visa skola jau bija klusa.
Tā bija viena no pēdējām stundām,
kad devos uz klasi, un pēkšņi nodimd kājas pa gaiteni, durvis ir vaļā,
un kāds nobļaujas: “Veči, Anta nāk!”
Tajā brīdī nevarēju saprast, skolotājas
parasti vārdā neuzrunā. Nevarēju
saprast, vai man jādusmojas, vai
jāpriecājas.
90. gadu sākumā biju Zviedrijā pro
jekta ietvaros. Zviedrijā bija pieņemts,
ka skolēni skolotājus uzrunā vārdā,
kas Latvijā pieņemts nebija. Lielāki
bērni vārdā, iespējams, sauca, bet uz
“tu” neuzrunāja. Tomēr mazie bērni
nerimās un taujāja: “Anta, vai tu nāksi?
Anta, vai tu jau paēdi?”
NOVEMBRIS 2011

Bijušas arī interesantas skolotāju
dienas, kad skolēni vada stundas,
mums notiek sportiskas aktivitātes.
Ļoti patika arī šī gada skolotāju diena.
Kādi ir jūsu vaļasprieki un hobiji?
Man ļoti patīk lasīt – to daru diezgan
daudz. Tas man ir ne tikai hobijs, bet
arī atslodze pēc nogurdinošas darba
dienas skolā, jo pārnes gandrīz vai citā
pasaulē. Esmu iecienījusi izklaidējoša
žanra grāmatas, kā, piemēram, detek
tīvus. Ar interesi skatos arī detektīvu
seriālus, jo ir interesanti padomāt –
kurš tad būs tas vainīgais? Un vēl man
patīk adīt, sen neesmu gan to darī
jusi laika trūkuma dēļ. Neteikšu, ka
esmu ļoti aizrauta ar dārza darbiem,
tomēr pēdējos gados esmu iestādījusi
ne vienu vien rozi, patīk par rozēm
rūpēties, tās kopt.

Iesaka:

Grāmata:

Eleonora H.Portere “Polianna”

Vieta, kuru apmeklēt:

Rundāles pils rožu dārzs

Ēdiens:

auzu pārslu putra, ķirbju un rīsu
putra ar piedevām brokastīs. n
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Fiziķis, ģimenes cilvēks un tehnikas entuziasts
intervija ar Jevgeniju Proskurinu

Siltā atvasaras dienā – 22. septembrī, mēs – Dainis, Dāvis un Reinis apciemojām
Žeņu viņa skolas nostūrī, 124. kabinetā, kur viņš izbrīvēja 20 minūtes no sava
dārgā laika, lai patērzētu ar mums par saviem nākotnes plāniem, svarīgākajiem
vaļaspriekiem un ļautu mums izprast, kāds cilvēks viņš ir patiesībā.
Kā guvāt interesi par fiziku?
Interese parādījās jau skolas laikā –
mans fizikas skolotājs mēģināja visādi
iesaistīt tieši ar interesantiem fizikas
jautājumiem. Interese rodas pakāpe
niski. Jo vairāk saproti priekšmetu, jo
lielāka interese. Ja cilvēks neiedziļinās,
tad parasti interese arī nerodas. Un,
tāpēc ir vērts arī kaut ko apgūt – tieši
tā apguve arī rosina interesi.
Kad sākāt nopietni nodarboties ar
fiziku un kā?
Tas notika tad, kad es iestājos fiziķos,
universitātē, un tad es sāku ar to
nodarboties kā pamatdarbu. Vēlāk,
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kad jau studēju maģistros, parādījās
vēlme iestāties tālāk doktorantūrā, iz
strādāt darbu un pēc tam to aizstāvēt.
Vai tagad jūs apsvērtu profesora
amatu?
(paceļ balsi) Profesors, tas jau ir amats
un tas nav tik vienkārši, JA?!...
Mierīgi, Žeņa. Vai esat apsvēris darbu
ārzemēs?
Principā, tieši manā jomā vairāk
iespēju ir ārzemēs, bet tas nenozīmē,
ka obligāti ir jābrauc... Protams,
ārzemēs iegūtā pieredze ir diezgan
vērtīga, un tālāk to var izmantot arī

šeit – Latvijā, un, es domāju, ir vērts
aizbraukt un iegūt papildus pieredzi,
paskatīties kā notiek darbs ārzemēs,
kā tur notiek zinātniskie pētījumi un
viss pārējais arī...
Ārzemēs tomēr varētu būt patīkamāk
kā skolotājam?
Es nezinu, ārzemēs ir citādi. Tur ir
sveša zeme, ne visiem patīk dzīvot
ārzemēs. Man arī nepatīk ilgstoši
uzturēties ārzemēs, tāpēc es tik ļoti
intensīvi neesmu tur meklējis darba
iespējas. Šobrīd ir sasniegts kaut kāds
mērķis, un varbūt tālāk var pameklēt
kaut ko citur.
Vai ir kāds projekts, pie kura jūs
vēlētos strādāt tieši fizikas jomā?
Viens projekts jau ir pabeigts.
Pagaidām jauns projekts vēl nav
iesākts, bet gribētos, iespējams, pamē
ģināt pastrādāt kādā jomā, kur ir starp
nozaru saiknes – kur notiek pētījumi,
kas ir uz robežas starp dažādām
zinātnēm – ķīmija-fizika, bioloģijafizika u.c. Tagad aktuālās tēmas ir sais
tītas tieši ar starpnozaru saiknēm.
Tiek rakstīts, ka Latvijā ir ļoti labi
kodolfiziķi... Vai jūsuprāt Latvijā
fizika ir augstā līmenī?
Tas ir sarežģīts jautājums, es nevaru
pateikt konkrēto stāvokli Latvijā. Es
domāju, ka pateicoties tiem cilvēkiem,
kas bija tā saucamā vecā paaudze,
vēl varētu kaut ko paspēt iemācīties,
kamēr pastāv tāda iespēja, jo, protams,
tie ir augstas klases speciālisti...
NOVEMBRIS 2011

Pašlaik Latvijā ir pietiekami daudz
speciālistu?
Viņu nav daudz, bet... viņi ir... un
varbūt vajadzētu tā kā vairāk.
Vai savā laikā bijāt pirmais klasē
sekmju ziņā?
Mums skolā bija ļoti liela konkurence,
bet bija kāds laika posms, kad biju
pats pirmais pēc visiem reitingiem,
bet tad vidusskolā sekmes drusku no
slīdēja, bet kopumā bija labas, varētu
pat teikt, ka ļoti labas. Universitātē
es nedomāju, ka biju pirmais – mēs
bijām diezgan labs, spēcīgs kurss un
bija diezgan daudz cilvēku, kas beigās
aizstāvēja promocijas darbus – neesmu
vienīgais, man liekas tuvu pie desmit,
ja ne pat vairāk, ir aizstāvējuši darbus
zinātņu doktora grāda iegūšanai.
Vai skolas laikā bieži sastrādājāt
nedarbus, vai bijāt pazīstams kā
sliktais puisis?
Principā... daļēji varbūt... drīzāk nē...
es tomēr biju tāds centīgs... vairāk
varbūt paklausīgs... vairāk uz to pusi,
nu es nebiju sliktais puisis.
Jūs nekad neesat špikojis?
Nē, esmu...(smejas), bet es nedarīju
to bieži, kaut gan bija gadījumi, pie
mēram, kad nepaspēju sagatavoties
kādam kontroldarbam, kuri manā
skolā notika itin bieži. Varētu teikt
bija pat brīži, kad tie notika katru
dienu, katru stundu līdzīgi kā šajā
skolā reizēm un bija arī daži priekš
meti, kuri man ne pārāk patika skolas
laikā, piemēram, organiskā ķīmija un
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tādas lietas, kas man ne pārāk labi gāja.
Tur varbūt kādu reizi es špikoju. Tas
nenozīmē, ka tā bija visu laiku.
Ar špikošanu var panākt īslaicīgu
efektu. Nu, uz doto brīdi jūs uzrakstāt
to darbu, okei, jūs dabūjat tur labu
atzīmi, bet, ja paskatās tālāk, tad
jums tās zināšanas kā nebija, tā arī
nebūs. Beigās, ja gribat kļūt par kādu
speciālistu, vienalga kādā jomā, jums
tāpat būs viss jāapgūst. Jūs aiziesiet
uz kādu uzņēmumu, tur jums neviens
nepiedāvās darbu, ja redzēs, ka jūs
neko nesaprotat. Kā jau teicu, ar špiko
šanu var panākt ļoti īslaicīgu efektu.
Iespējams var dabūt labu semestra
atzīmi, bet ko tas dod priekš tevis, ja
tu nezini? Drīzāk efekts ir negatīvs, bet
katram pašam tas ir saprotams.

Kādu autoritāti jūs vēlētos skolēnos
no savas puses radīt? Jūs vēlētos viņus
iedvesmot, vai arī tikai sasniegt
mērķi, lai visi zina fiziku?
Man vairāk patiktu, protams, lai rastos
interese. Cilvēks ar interesi būs daudz
spējīgāks darīt pats, atrast vajadzīgo
informāciju, pats mācīties. Tas ir tas,
kas man patīk, bet dzīvē tas reāli var
notikt citādi, daudzos gadījumos ir
jāpiespiež mācīties. Ir daļa cilvēku,
kuriem jāstāv klāt un jāpalīdz. Tas ir
saistīts ar to, ka skolēnam visbiežāk
skolas gados vēl skaidru mērķu nav,
līdz ar to tā arī ir tā problēma. Tas
neveicina, nestimulē mācību, tāpēc
protams labāk būtu iedvesmot, bet nu
tā, lai katrs par visiem spēkiem zinātu
fiziku, es domāju, nav mans mērķis.

Ja jums būtu jānosauc viens cilvēks,
kas jūsu dzīvi ietekmējis vispozitīvāk,
kurš tas būtu?
Tā pavisam noteikti ir mana sieva
Rovena... Jā!
Vai strādājot skolotāja darbā, esat
smēlies iedvesmu no saviem kolēģiem?
Protams, visi kolēģi ar kuriem es strā
dāju, savā ziņā, iedvesmo mani uz kaut
kādiem jauniem meklējumiem un kaut
kādu jaunu radošu ideju realizāciju.

Jūsu hobijs, kā zināms, ir ceļošana.
Vai ir kāds mīļākais ceļa mērķis, kur
esat bijis?
Tas vēl ir priekšā. Es gribētu pabūt kaut
kur augstu kalnos, bet tas pagaidām vēl
nav realizēts. Tas ir nākotnes jautājums.
Bet ne tikai ceļošana ir mans hobijs:
man patīk arī lasīt grāmatas, patīk
audzināt bērnus – nu savus bērnus, jūs
domājiet par ko es runāju... (smejas)
Es nezinu, patīk automašīnas, patīk nu
vispār tehnika kā tāda, lidmašīnas.

Vai jūs aizraujaties ar dārzniecību?
Vai jums ir piemājas dārziņš, kur jūs
kaut ko audzējat?
Drīzāk manai sievai... Jā, viņai ļoti
patīk audzēt visādus kartupeļus, bietes,
kāpostus, gurķus, viskautko pēc kārtas,
un pēc tam viņa noskatās kā izaug,
bet nu mani tas ne pārāk aizrauj...

Vai esat lidojis lidmašīnā pats pie
stūres? Pilots?
Kad biju maziņš, jā. Mans tēvs ir saistīts
ar aviāciju, šī iemesla dēļ, kad biju mazs,
lidoju pie stūres vairākas reizes. Nesen
lidoju ar planieri. Tā kā mans brālis
ir planiera pilots, viņš mani paņēma
līdzi un mēs lidojām kopā. Tur gan pie
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stūres mani nepielaida, jo ir diezgan
grūti stūrēt. Ar planieri lidot – tā ir īstā
māksla, tas nav tas pats, kas ar parastu
lidmašīnu. Tur, ja tu netrāpi uz pareizo
gaisa plūsmu, kas nāk no zemes,
momentā planieris pazaudē savu augstumu un var gadīties, ka ir jānosēžas
uz zemes. Nevis uz lidlauka, bet kaut
kādā pļavā, kas ir diezgan nepatīkami,
tādēļ jābūt ļoti uzmanīgiem. Bet man
bija dota iespēja – diezgan asas izjūtas,
lidojot ar planieri.

Kādu padomu jūs dotu skolēniem,
ko jūs viņiem ieteiktu?
Skolēniem es ieteiktu pēc iespējas ātrāk
noformulēt, ko jūs gribat sasniegt
dzīvē! Tāpēc, ka, jo ātrāk jūs to
izdarīsiet, jo vairāk laika būs, lai šos
mērķus realizētu. Kamēr cilvēks nezin,
ko viņš grib, viņš patiesībā neko daudz
neizdara savu vēlmju sasniegšanai,
bet tad, kad jūs to jau noformulējat,
ir daudz vieglāk. Tā kā formulējiet
savus mērķus! n

Vai ir kāds fiziķis, kuru jūs uzskatat
par savu etalonu?
Tas varētu būt mans pirmais zināt
niskais vadītājs fizikas doktors Juris
Tambergs, kurš vadīja mana darba
radīšanas procesu. Viņu iepazinu tad,
kad studēju maģistrantūrā. Diemžēl,
viņš jau ir aizgājis aizsaulē.

NOVEMBRIS 2011
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TERĒZE VEINBERGA

“Esam džeki un mums ir grupa.”

Tā ar sevi draugiem.lv profilā iepazīstina grupa

“The Mike Hawk Band”

Daudz par viņiem dzirdēts, daudz stāstīts. Bet ko saka paši pagājušā gada
“Pirmās plates” uzvarētāji, uzzināsiet šajā intervijā..
Kad un kā radās šī apvienība?
Edvards: 10. klases sākumā sapratām,
ka spēlējam dažādus mūzikas instru
mentus un gribējām džamot. Tad
skolotāja Grigus literatūrā uzdeva
mājasdarbu – atveidot dzejoli kādā
citā mākslas veidā. Un Niks atnesa
tā kā pa jokam Mežrozīti, un tā mēs
sākām.
Kur jūs jau esat uzstājušies un kurš no
koncertiem palicis atmiņā vislabāk?
Toms: Līdz šim esam uzstājušies klubos
Bubamara, Nabaklab (vairākkārt),
Rock’n’Riga, bet visspilgtāk atmiņā
palikusi uzstāšanās Vērmaņdārzā,
Rīgas Skolēnu domes rīkotajā mā
cību gada atklāšanas pasākumā “Zem
Viena Jumta 2011” šī gada pirmajā
septembrī.
Kristaps: Kā arī uzstāšanās Gitarspele.lv
rīkotajā “Gitāristu burziņā” 8. sep
tembrī klubā Nabaklab.
…un kā ir ar meiteņu uzmanību?
Edvards: Par meiteņu uzmanību –
nezinu vai tāda ir. Varbūt jau ir.
Kādi ir jūsu plāni tuvākajā laikā un
kur jūs varēs sastapt?
Niks: Tuvākajos plānos ietilpst koncerts Jelgavā klubā Jūrate 28. oktobrī,
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un jau nākamajā dienā, 29. oktobrī,
spēlēsim arī Rīgā, klubā Nice Place.
Šobrīd strādājam arī pie dziesmas ieraksta vienā no profesionālākajām studijām Baltijā – Sound Division Studios.
Šo ierakstu nopelnījām ar uzvaru
konkursā “Bliez No Bedres 2011”.

Kā radies grupas nosaukums un kāpēc
tieši “The Mike Hawk Band” ?
Edvards: Nosaukums radās vienā no
3. stāva angļu valodas kabinetiem,
vietā ar nosaukumu Rectangle Of Fun.
Tas radās man, Nikam, Niklāvam un
Uldim sasēžoties pie četriem, taisntūra
formā kopā saliktiem galdiem. Angļu
valodas stundu jautruma līmenis
auga, un pēc kāda laika starp “Jevgeņij

Standart” jokiem radās “Mike Hawk”,
kas, lai cik dīvaini tas neliktos, atgā
dina kādu citu vārdu salikumu angļu
valodā, kas nemaz nav tik nevainīgs.
Kā top jūsu dziesmas? Kurš raksta
vārdus, kurš mūziku un kā liekat to visu
kopā?
Edvards: Visiem kopā sākt rakstīt
dziesmu ir ļoti grūti un man nepatīk
kopā strādāt pie nekā. Tāpēc pārsvarā
katrs atnāk ar kaut ko gatavu, atnes
kādu ideju, un tad pa visiem izdo
mājam, kā to salikt kopā un izveidot
kaut ko, kas mūs visus apmierina.
Kristaps: Jā, un vārdus dziesmām
raksta Edvards.

Kas jūs vieno kā grupu, kā cilvēkus un
kolēģus?
Toms: Vispirms mūs vieno vēlme
spēlēt, kaut ko darīt.
Edvards: Vēl varbūt tie ir atšķirīgie
stili, mēs ne vienmēr klausāmies
līdzīgu mūziku. Un šie dazādie stili
tad arī samiksējas kopā radot dziesmas.
Vienmēr, kad esmu klausījies mūsu
dziesmas, saprotu, ka tās izklausās kaut
kā neparasti un nav vienveidīgas. n
Liels paldies “The Mike Hawk Band”
par interviju.
Vēlu jums veiksmi turpmākajā
darbībā un lai viss izdodas!

Satiec MHB arī: draugiem.lv/mhb un twitter.com/themikehawkband

“ The Mike Hawk Band”
uzstājas Vērmaņdārzā

NOVEMBRIS 2011
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LUĪZE LAZDĀNE

Rīgas Ģimnāzijas Laiki | INTERVIJA

Ar sirdi vēl ģimnāzijā,
ar prātu universitātē
Mūsu skolai svarīgi ir ne tikai esošie skolnieki, kuri katru rītu 8:20 sēžas skolas
solā, taču ļoti nozīmīgi ir arī absolventi. Šajā numurā intervēju Eviju Taureni,
kura 1. ģimnāziju absolvēja šogad un tagad jau ir pilntiesīga studente.
Kā viņai iet? To uzzināsi intervijas gaitā.
Kurā universitātē un ko mācies?
Mācos Latvijas Universitātes Ģeo
grāfijas un Zemes zinātņu fakultātē
(ĢZZF) Vides zinātni.
Kāds ir pirmais iespaids? Kas patīk
visvairāk?
Patīk ļoti. Kursa biedri ir atvērti un
aktīvi. Mācību priekšmeti un pasnie
dzēji apmierina, līmenis ir samērā
labs. Fakultātes rīkotie pasākumi un
iesaistīšanās iespējas – daudz un interesantas.
Ko esi jau paspējusi izdarīt?
Paspēju jau pabūt savā pirmajā Ģeo
rallijā (4 dienu laivu brauciens), kas
šoruden pulcēja kopā 160 ģeogrāfus
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un ģeodraugus, lai izbaudītu Merg
upes līkumus, krāces, HESu un bebru
dambjus. Brauciens un upe nebija no
vieglākajiem, taču, kā teikts ĢZZF
sauklī: ‘Es miera dzīvi neatzīstu!’. Arī
fakultātes studentu pašpārvaldē jau
esmu iesaistījusies un iejutusies.
Vai pietrūkst ģimnāzijas? Noteikti, ka ir saglabājusies kāda jauka
atmiņa. Kura tad ir tā, kas joprojām
silda tavu sirdi?
Pilnīgi noteikti varu teikt, ka ģimnā
zijas man pietrūkst. Gan skolas ēka,
gan skolotāji, gan cilvēki kopumā,
tāpēc bieži nāku ciemos. Šī skola
tomēr rada tādu piederības sajūtu,
kuru aizmirst nevar un negribas.

Ja jāatceras jaukākās atmiņas, tad
laikam jāmin ar Vidusskolēnu domi
pavadītie brīži, kad paliec skolā
līdz 21.00 vakarā, zīmējot plakātus,
griežot sniegpārsliņas, gudri spriežot
vai kārtojot zāli pēc kāda pasākuma
beigām. Kā arī pankūku vakars un
spēļu vakars ar 12.e klasi un skolotāju
Mežsargu – tie bija tādi jauki un no
sirds pasākumi, kurus atcerēties ir
patiešām prieks. Katrā ziņā labākās
atmiņas par skolas gadiem nevar
novērtēt pēc skaistiem desmitniekiem
liecībā, bet gan pēc cilvēkiem, ko esi
iepazinis, pasākumiem, kuros pieda
lījies, emocijām, kas gūtas.
Kāda ir studenta dzīve? Atliek laiks
arī mazliet atvilkt elpu, izklaidēm?
Tas ļoti atkarīgs no studiju programmas, ko izvēlies. Man šobrīd mācību
noslogojums nav pārāk liels, taču
jārēķinās arī ar to, ko samērā daudz
laika jāiegulda patstāvīgajā studiju
darbā. Neskatoties uz to, bibliotēkā
katru brīvo brīdi nepavadu, atliek arī
laiks gan pašpārvaldei, gan darbam,
gan EJP (EJP – Eiropas jauniešu parlaments) un LJO “Tellus”, kā arī iz
klaidei... mazliet.
Cik zināms, tu arī aktīvi iesaisties
EJP – kā tur veicas?
EJP ko darīt ir vienmēr. Šo vasaru
lieliski noslēdzu ar dalību Šveices EJP
Nacionālajā sesijā kā žurnāliste, kurā
manu dalību atbalstīja arī Rīgas dome.
Latvijā savukārt šobrīd tik pat kā jau
sācies jauns reģionālo sesiju maratons,
kurās pati noteikti iespēju robežās būšu.
NOVEMBRIS 2011

Ir padomā arī starptautiska projekta
īstenošana Rīgā nākamajā gadā, kuru
organizēšu kopā ar bijušo klasesbiedreni, tāpēc tagad aktīvi jāķeras pie
organizatoriskajām lietām, finansē
juma piesaistes un tml.
Kādu tu redzi savu nākotni – paliksi
Latvijā vai dosies kaut kur prom?
Kādi izskatās tavi plāni?
Jāsaka, ka tas nu reiz ir atkarīgs no
apstākļiem, mērķiem un iespējām.
Pašlaik galvenais būtu veiksmīgi iegūt
bakalaura diplomu Vides zinātnē.
Pēc tam kā maģistra programmu,
iespējams, ņemšu kaut ko saistībā ar
pilsētvides plānošanu vai ainavu arhi
tektūru, tāpēc ļoti iespējams, ka studijas
turpināšu ārzemēs. Katrā ziņā, manis
izvēlētā specialitāte darba tirgū kļūst
arvien pieprasītāka un aktuālāka, un
darīt būs ko arī šeit, Latvijā.
Ko iesaki esošajiem RV1Ģ skolēniem?
Galvenais, ko ieguvu mācoties RV1Ģ
ir atziņa, ka, jo vairāk dari, jo vairāk
vari izdarīt. Tāpēc noteikti iesaku ne
stāvēt malā un izbaudīt skolā pavadīto
laiku, atrast sev tīkamākās nodarbes
un iesaistīties, jo iespēju nudien ir
daudz. n
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AGNESE DUĻEVSKA
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Stils mūsu skolā
Mainoties gadalaikiem, mainās ne tikai mūsu garstāvoklis, bet arī ģērbšanās
stils. Rudens mūsu garderobē ienes pavisam citas krāsas un, lai uz mirkli aizmirstu
par pelēcīgajām dienām, mēs ģērbjamies pēc iespējas spilgtāk un ievērojamāk. Arī
šoreiz nevarēju neievērot koši un pārdomāti ģērbtos Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas
jauniešus. Kombinējot dažādus apģērbu veidus un tajā pašā laikā ieturot savu
konkrētu stilu, viņi nepalika nepamanīti. Un, manuprāt, tieši spēja sakombinēt
gan krāsas, gan apģērbu ir atslēga uz stilīgu rudeni.
Tāpēc nebaidies un uzdrīksties!
Pārkāp pāri normām, jo šoruden nekā nav par daudz!
Kā tu raksturotu savu stilu?
Grūti teikt, jo kombinēju dažādus stilus.
Cik liela nozīme apģērbam/modei ir tavā dzīvē/
ikdienā?
Par to, kas man ir mugurā, uztraucos tikai ejot ārā no
mājas. Nedomāju, ka sekoju pasaules modes tendencēm,
bet kad sanāk, tad iemetu aci kādā modes katalogā.
No kā tu iedvesmojies? Kur tu rodi iedvesmu
stila jautājumos?
Idejas rodas redzot kādu interesanti apģērbtu meiteni uz
ielas vai kādā pasākumā. Tāpat arī idejas smeļos skatoties televīzoru un lasot žurnālus.

Agnese Sokolovska,
8.b
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Tavs stila ieteikums mūsu lasītājiem?
Nebaidies kombinēt dažādas krāsas un stilus!
Esi radošs un tad arī tevi pamanīs rudens pelēkajās
dienās!

Kā tu raksturotu savu stilu?
Es neieturu īpašu stilu, vienkārši kaut kā krāsaini ģērbjos,
kaut kā mazliet provocejoši, bet cenšos arī nepārspīlēt.
Šogad vairs nav īpaši interesanti, jo gandrīz katram
skolēnam ir kaut kas spilgts mugurā. Būs jādomā kas
jauns un interesants.

Kas ir tas, ko tu ievēro vispirms, cilvēku pirmo reizi
satiekot?
Sākumā uzmanību pievēršu koptēlam. Varbūt kāds interesants drēbes gabals vai frizūra, katrā ziņā zīmoliem,
manuprāt, nav nozīmes.
Vai tu seko līdzi modes tendencēm? Ja jā, tad kur un
kā tu gūsti informāciju?
Nē, mēģinu tās ignorēt pēc iespējas izteiktāk.

Kārlis Fokrots,
11.sb

Tavs stila ieteikums mūsu lasītājiem?
Jo jocīgāk, jo labāk. Lai mums visiem būtu uz ko paska
tīties. Nav jau interesanti, ka visi atdarini, piemēram,
kādas konkrētas personas ģērbšanas stilu vai izteikti
seko līdzi modes tendencēm, ko diezgan plaši var
novērot mūsu skolā.
Kā tu raksturotu savu stilu?
Savu stilu raksturoju kā elegantu, bet tajā pašā laikā
mūsdienīgu un ērti pieskaņojamu ikdienas gaitām.
Vai tavuprāt mūsu skolā mācās stilīgi jaunieši?
Pa kādam jau katrā stūrī var atrast, bet, manuprāt, ir skolas,
kur to ir ievērojami vairāk. Mūsu skolā tas nebūt nav
galvenais, mums stils ir galvās.
Kas ir tas, ko tu ievēro vispirms cilvēku pirmo reizi satiekot?
Droši vien, ka tās būs kurpes – katras meitenes vājība.

Elīna Vulāne,
12.e
NOVEMBRIS 2011

Cik liela nozīme apģērbam/modei ir tavā dzīvē/ikdienā?
Kaila jau pa ielām nestaigātu, tā kā droši vien diezgan
liela, bet arī ne pārspīlētā daudzumā. Visam dzīvē būtu
jābūt līdzsvarā – arī modei. Kā vecie, labie latvieši saka:
“Kas par daudz, tas par skādi.”
Tavs stila ieteikums mūsu lasītājiem?
Meklē līdzsvaru ne tikai fizikā, bet arī savā stilā.
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Positivus ‘11
Izdaudzināts kā lielākais mūzikas festivāls Baltijā, aprakstīts dažādos Eiropas
mēroga mūzikas izdevumos, Positivus šogad tiešām nelika vilties. Spilgta festivāla
programma, kas bija pietiekami pārdomāta, lai nebūtu jāmēģina izvēlēties, kurš
no mīļajiem mūziķiem tomēr ir vismīļākais, pozitīva atmosfēra, laiks, kas nav ne
par aukstu, ne par siltu un lietus arī tieši tad, kad drīkst līt.
Mūziķu izvēlē šis gads ievērojami
atšķīrās no iepriekšējiem – vairs nebija
viens ļoti slavens mākslinieks (vai grupa) un daudz mazāk zināmu mūziķu.
Jaunā koncepcija piedāvāja daudz
dažādu mūziķu gan to pazīstamības,
gan mūzikas stilu ziņā. Reklāmās
varēja manīt tādus vārdus kā Hurts,
Editors, OkGo, James u.c., taču tajā
pašā laikā varēja baudīt dažādu
pašmāju un ārzemju mazāk zināmo
grupu šarmu – Instrumenti, Dzelzs
Vilks, Auļi, Aparāts, Ewert and The
Two Dragons, Yoav un citi. Arī mūsu
skolas puiši ar savu grupu Black Apple
Market bija Positivus programmā un
parādīja sevi godam
Kā jau mūzikas festivālos mēdz
gadīties, notika arī dažādi interesanti
gadījumi, piemēram, King Charles, ne
vienu pirms tam nebrīdinājis, uzrāpās
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30 m augstajā skatuves konstrukcijā,
kur vēl arī pamanījās spēlēt savu
ģitāru. Kopumā festivāls bija tiešām
pozitīvu emociju piesātināts, cilvēki
bija draudzīgi, organizatori padomājuši
par dažādām iepriekš piedzīvotām
problēmām un tās novērsuši, mūziķi
lieliski pildīja savu darbu un atpūtās
reizē (vismaz tie, kurus es redzēju un
dzirdēju). Par katru bija padomāts,
un, ja cilvēkam pašam nebija slikts
noskaņojums, tādu festivālā iegūt bija
grūti. Iespējams, tieši tāpēc Positivus,
svinot savu 5. jubileju, sasniedza jaunus
rekordus – kā ziņo diena.lv, jau sestdien, deviņos vakarā tika pārtraukta
biļešu tirdzniecība, jo bija pārdotas
visas biļetes; festivāla pirmajā dienā –
piektdienā – to bija apmeklējuši
apmēram 20 000 cilvēku. n

Pasākumu apskats
Mūzika
11. novembris plkst. 22:00,
LMA Studentu klubs.
Uzstāsies grupas ”IndyGo” un “Art
Of Keeping Secrets”.
IndyGo ir 2002.gadā dibināta rokgrupa, kas pēc 2 disku izdošanas (“Indygo” un “Under Construction EP) bija
paņēmusi radošu pauzi, lai atgrieztos
oriģinālā sastāvā, svaigā skanējumā.
Biļešu cena: 2 Ls,
www.bezrindas.lv
9. – 12. novembris,
Kino Rīga – Splendid Palace.
“Pilsētas portāls 2” būs simbolisks no
slēgums mūziķa radošajam 2011. ga
dam un atspēriena punkts jauna mate
riāla radīšanai: atgādinām, ka šogad
Gustavo kā nacionālais hedlaineris
uzstājās pašmāju lielākajos festivālos
“Positivus” un “Summer Sound”,
prezentēja “Pilsētas portāla” pirmo
koncertsēriju un vairākus videoklipus.
Pēc “Pilsētas portāla 2” Gustavo dosies
studijā rakstīt jaunu materiālu, tāpēc
izmantojiet iespēju pēdējoreiz pirms
garāka pārtraukuma redzēt mūziķi
uzstājamies dzīvajā.
Biļešu cenas: 10–15 Ls,
		
www.bilesuserviss.lv
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13. novembris plkst. 17:00,
kafejnīca Leningrad.
«Dzejas zveja» ir oda vārda un izpausmes brīvībai tās augstākajā brī
vības pakāpē, bez aizspriedumiem un
nosodījuma. Tā ir indivīdu jūtu
pasauļu tikšanās vieta vienā laikā un
telpā. Nesauc sevi par dzejnieku, kad
iekāp šajā upē, lai zvejotu! Mēs esam
pērļu zveijnieki, kas katru izvilkto
vārdu kopu savienojumu nospodrina,
lai tas spīdētu un dotu šai laika telpai
gaismu.
Ieeja par brīvu,
informācija www.leningrad.lv

SINTIJA RIMŠA

PASĀKUMU KALENDĀRS
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Kino

Teātris

9. novembris plkst. 19:00,
Splendid Palace.
Kinolektorijs Devītās Debesis. Andreass Drēzens pārstāv “pēdējo” vai
“zudušo” režisoru paaudzi vācu kino –
tos, kuri dzimuši un izglītību ieguvuši
bijušajā Austrumvācijā. Ar stilistisku
savdabību Drēzens veido stāstus par
cilvēku savstarpējām attiecībām un
emocijām, pētot moderno sabiedrību.
Biļešu cena vēl nav zināma,
sekot informācijai mājaslapās
www.kinomuzejs.lv
www.splendidpalace.lv

18. novembris plkst. 16:00 un
19. novembris plkst 13:00,
Ģertrūdes ielas teātris.
Mannersache – Vīru lietas. Izrāde
vēsta par četriem draugiem, kuri viena
vakara gaitā izdzīvo savstarpējo attie
cību līkločus. Draudzība, vientulība,
bailes, uzdrīkstēšanās, mīlestība un
suģestējoša atklātība, izmantojot
ķermeņa valodu. Šoreiz deju zāle ir
satikšanās vieta un cīņas lauks, kur
katram dota iespēja iepazīt pašam sevi.
Izrādi caurstrāvo smeldzīga sirsnība
un enerģijas piesātināta dzīvā mūzika
divu ģitāristu un viena bundzinieka
izpildījumā.
Biļešu cena: 3–5 Ls,
informācija www.git.lv

21. oktobris – 21. novembris,
Rīgas Kino muzejs.
Herca Franka kods. Izstāde iekļausies
Rīgas Kino muzeja iepriekšējo izstāžu
sērijā, aktualizējot kultūras ainavā bū
tisku Latvijas kino vēstures personību.
Izstādē tiks apvienotas liecības par
pamatīgo Herca Franka dokumen
tālista pieredzi (pirmo filmu Franks
uzņēma 1965. gadā), kā arī atklātas
tās šķautnes, kas veido viņa redzējumu –
Latgalē, Ludzā, aizvadītā bērnība un
tēva-fotogrāfa arods, kas ietekmējis
zēna redzējumu uz visu mūžu; jurista izglītība, žurnālista un pedagoga
pieredze.
Biļešu cena: 0,50–2 Ls,
informācija www.nfc.lv
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Māksla
6. oktobris – 6. novembris,
Latvijas Fotogrāfijas muzejs.
Fotogrāfijas muzejā aplūkojama horvātu
mākslinieces Sandras Vitaļičas (Sandra Vitaljič) fotoizstāde “Neauglīgā
zeme”, kas izvietota abos muzeja
stāvos. Aiz šķietami rāmajām un
mazliet mistiskajām dabas ainavām,
slēpjas traģiski Horvātijas vēstures no
tikumi, kas saistās ar Otro pasaules
karu un Dienvidslāvijas kara laiku.
Fotogrāfe atturīgā manierē dokumen
tējusi vēsturiski nozīmīgas vietas,
kuras mūsdienās daudzi labprātāk
aizmirstu.
Biļešu cena: 0,60–2 Ls,
informācija
www./fotomuzejs.lv/izstades/

17. – 20. novembris, Rīga.
Festivāls “Staro Rīga“.
Šogad festivālā ar mūsdienīgu gaismas
un video tehnoloģiju palīdzību tiks
izgaismoti gandrīz simt pilsētvides
objekti. Gan ēku gaismojums, gan
multimediālas projekcijas pilsētas
parkos, uz augstceltnēm un piemi
nekļiem. Gaismu spēlēs izgaist rudens
pelēcība, un pilsētas ainavas aplūko
jamas citā dimensijā.
Informācija – www.staro.lv

14. oktobris – 6. novembris,
AB Dambis, Tabakas fabrika.
Resonance Riga.
Skaņu māksla ir autonoms mākslas
novirziens, kas radies mūzikas un
tēlotājmākslas krustcelēs. Līdz ar
industrializāciju pasaulē ir ielauzušās
arvien vairāk skaņas, un iztēle tās
ļauj uztvert muzikāli, lai gan tas nav
nekas jauns – jau kopš senatnes cilvēki
skaņas traktē muzikāli, piemēram,
putnu dziesmas.
Ieeja par brīvu,
informācija www.skanumezs.lv

6. septembris – 10. marts,
Ojāra Vācieša muzejs.
Līdz 10. martam Ojāra Vācieša memo
riālajā muzejā apskatāma dzejnieka
Knuta Skujenieka jubilejai veltīta
izstāde “Atver acis uz pasauli”.
Ekspozīciju veido fotogrāfijas, suvenīri
un mīļas piemiņas lietas, mākslas
darbi no Salaspils mājām, plašs foto
materiāls no Rakstniecības un mūzikas
muzeja krājuma, rokraksti un vēstules
no Nacionālās bibliotēkas krājuma –
lietas, kas atspoguļo dzejnieka dzīves
ģeogrāfiju.
Ieeja par brīvu,
informācija www.vaciesamuzejs.asp.lv
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