Rīgas Ģimnāzijas Laiki

NOVEMBRIS 2014

1

Satura rādītājs

2

RĪGAS ĢIMNĀZIJAS LAIKI

Skolotāju diena

5

Kad mēs bijām mazi

6

Par mīlestību

7

Ko apmeklēt tuvākajā laikā?

8

Rīgas Ģimnāzija Laiki darbībā

10

FREE RIGA / OCCUPY ME

13

7 neparasti brīvā laika pavadīšanas veidi

14

Mūsējie pasaulē. Matīss Zīlāns

16

Auksti?

20

Meklējot žēlsirdību

21

NOVEMBRIS 2014

3

Kluss ir lapkritis

Skolotāju diena

Dzīvē viss nāk mirkļos. Acumirklīgs
skatiens, garām slīdošs smaids vai klusa
nopūta. Viss skaistums slēpjas tajā, ka šīs
necilās patiesības, šie nelielie brīži ir tas, kas
visu maina. Ir tikai jāprot gaidīt. Sperot soļus
caur rudens lapkriti, ir jābeidz ilgoties pēc
vasaras un jāiemīl rudens visā tā krāšņumā
un lapkriša klusumā.
Lapas vienmēr krīt klusi. Kad lapas
plaukst, tās pavada putnu dziesmas. Vasarās
tajās paslēpjas mūsu smiekli un saules
staru klusā sanēšana. Rudenī lapas krīt
un valda klusums. Putni ir prom, smiekli
izbeigušies.
Rudenī visu sirdis piepilda ilgas pēc
kaut kā labāka, kaut kā vērtīgāka un skaistāka.
Taču tas ir veltīgi. Rudenī mūsu sirdīm būtu jābūt
pilnām ar gaidām pēc tiem svarīgajiem mirkļiem,
ko vasaras svelmē vai ziemas spelgonī nemanām.
Rudens ir sajūtu gadalaiks. Kad mūsu visu sirdis
piepilda gaidas, mēs visu uztveram asāk. Jo īpaši
mirkļus. Mēs augstāk novērtējam smaidu, neliedzam cits citam apskāvienu vai dalītu lietussargu. Un tikai tie, kuri gaida, sagaida. Gaidot mēs
esam atvērti atbildei, un tas ir tas, ko laimei vajag,
lai tā spētu cilvēkā atrast savu vietu. Laime meklē
atvērtas durvis.
Šajā rudenī mēģināsim aizmirst ilgas un centīsimies pieķerties gaidām! Atvērsim savas sirdis,
lai citi varētu atrast savu ceļu uz tām, padosim
roku tiem, kuri ir pakrituši, turēsimies pie tiem,
kuri mūs pieceļ. Skriesim tad, kad kājas vēlas dejot,
un piesēdīsim, kad lietus mākoņi mūs piespedīs
pie zemes. Smiesimies un raudāsim. Paliksim
nomodā līdz vēlai naktij vai iemigsim uz veselu
dienu. Iemīlēsim mirkļus.
Rudenī ir jātur sava sirds atvērta ik mirkli, jo
īstais mirklis var nākt negaidot. Lapkritis ir kluss.

Šī gada 3.oktobrī mums visiem bija
iespēja, nē, privilēģija, apsveikt mūsu
mīļos un lolojamos skolotājus. Tagad,
atskatoties atpakaļ uz Jūsu svētkiem,
vēlamies vēlreiz pateikties par to, ka
vienmēr esat blakus mums, ka atbalstāt
mūs, kad mums vajag balstu un kad
nogāžat mūs no kājām tad, kad zaudējam
pazemību un novirzāmies no mērķa!

redaktore Lelde Voino
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Pie skolas durvīm mūsu skolotājus
sagaidīja nopietni miesassargi, kuru
uzdevums bija dienas gaitā pasargāt
skolotāju garastāvokli no sabojāšanas. Kad
skolotāji, sperot soļus uz, pie viņu kājām
noliktā, sarkanā paklāja ienāca skolā,
viņus sagaidīja Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas
jauktais koris „Frekvence”, kuri no visas
sirds centās nodziedāt saviem skolotājiem
cik skaisti vien spēja (viņi, savu skolotāju
priekam, pat uzrakstīja ļoti īpašu „Rīga
Dimd” aranžiju!). Visa skola bija izgaismota

svētku krāsās un vestibilā karājās liels
un skaists plakāts. Ikvienam skolotājam
bija savs apbrīnotājs, kurš tā vien vēlējās
nofotografēties ar viņu! Kad skolotāji,
mīlestības un svētku sajūtas pavadīti,
beidzot nonāca līdz savām klasēm, arī klasē
uz tāfeles kāds bija uzrakstījis novēlējumu,
lai uzlabotu viņu dienu! Drīz vien ciemos
nāca skolēni ar apsveikumu – dāvanu.
Mūsu skolas skolēni saviem skolotājiem
bija sarūpējuši pašu gatavotas kūciņas,
atslēgu piekariņu ar skolas simboliku un
mīlestības pilnu skolas avīzi. Pa skolas
skaļruni izskanēja apsveikuma vārdi un
neiztikām arapsveikuma video! Netika
aizmirsts arī mūsu vienīgais un augsti
godājamais skolas direktors Māris Brasla,
kuram skolēni, pateicībā par pūra kalšanu,
bija uzzīmējuši apsveikuma karikatūru, kas
viņuprāt vislabāk attēloja to, cik ļoti mēs
mīlam gan savu skolu, gan tās direktoru!
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Par mīlestību

Andris Potrebko

Kad mēs
bijām mazi
Elīna Jekale

Kad mēs bijām mazi, teicām – Latvijas
dzimšanas diena. Tagad, kad esam jau
paaugušies, – Latvijas Republikas Proklamēšanas diena. Jā, mums, latviešiem, šī
diena ir viena no nozīmīgākajām gadā. Pie
katras mājas tiek izkārts karogs, pie katras
sirds – lentīte karoga krāsās.
1918. gada 18. novembris Latvijai,
neatkarīgai valstij. bija un ir svarīga diena.
Pēc būšanas gan poļu, gan zviedru, gan
vācu, gan krievu jūgā Latvija kļūst par
neatkarīgu valsti. Šajā dienā, ko mēs zinām
kā 18. novembri, tā laika Tautas padome
atradās Rīgas II teātra ēkā (tag. Latvijas
Nacionālais teātris), kur Gustava Zemgala
vadībā tika ziņots, ka suverēnā valsts vara
Latvijā nu ir Tautas padomes rokās.
Tagad mums ir grūti iedomāties, ko
sajuta ikkatrs latvietis, kā ietrīsējās katra
mazākā un lielākā sirsniņa, cik daudz
prieka asaru bija no tautas puses un cik
priecīgu seju raitā gaitā devās pa Rīgas
ielām. Tomēr grūti nenozīmē neiespējami.
6
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Kā jau katru gadu, arī šogad šim
pasākumam būs sava svētku programma
ar mums jau zināmām tradīcijām, sākot ar
dievklpojumu un svētku gājienu, ziedu
nolikšanu pie Brīvības pieminekļa, beidzot
ar tautā sen iemīļoto Lāpu gājienu un
salūtu Krastmalā. Teju katrā Latvijas pilsētā
ir kāds īpaši šai dienai paredzēts pasākums,
kurā aicināts iesaistīties ikviens, jo, sajūtot
enerģiju, ko dod svētku gars, latviskās
kopības sajūta un patiesi tīra laime, ir grūti
citiem nedāvāt prieku. Prieku par zemi,
uz kuras mēs katrs stāvam, par kuru katrs
pastāvēsim un kura pastāvēs par mums.
18. novembris ir kopības izjūtas radītājs
latviešos, tā ir sajūta, ka tu arī kaut kaut
kam piederi. Tā ir diena, kurā mēs pasakām
paldies Latvijai, ka varam šeit dzīvot un mīlēt.
Pateikt paldies Latvijai – pateikt paldies
mūsu senčiem, kuri par šo zemi ir zobenus
cilājuši, asinis lējuši un dzīvību atdevuši, bet
nekad – ticību. Neesi vienaldzīgs, vairo savu
ticību un svini 18. novembri!

Novembris – patriotisma mēnesis. Dzirdot
šos vārdus, daudzi latvieši pēkšņi atceras to
valsti, kurā viņi dzīvo, to, ka viņu dzimtene
patiesībā ir tik skaista un tās ļaudis patīkami un
sirdij mīļi. Vairāki pat sāk dziedāt kādu dziesmu –
par rudeni un lapām, jūru un upēm, pauguriem,
mežiem un pļavām. Bet cik bieži mēs esam mūsu
skolas patrioti?
Cik bieži mēs atceramies to, ka tiešām
mācāmies pirmajā? Vai mums tā nešķiet labākā,
stilīgākā un mājīgakā skola pasaulē? Mums ir tik
daudz, ar ko lepoties. Vai zinām to, ka RV1Ģ koris
ir viens no skanīgākajiem un kvalitatīvākajiem
Lavijā? Vai atceramies to, ka katru gadu vidēji
puse no visiem Zelta stipendiju saņēmējiem ir
tieši mūsu skolas biedri? Vai mēs paturam prātā
to, ka pavasara brīvlaiks mums ir divas dienas
garāks nekā citiem? Vai lielāmies ar to, ka trešā
stāva gaiteņu krēsli ir labākā atpūtas vieta
Rīgā? Un vai novērtējam to, ka Pirmā ģimnāzija
ir vistuvākā skola Brīvības piemineklim –
mūsu skola ir Brīvības skola, to neviens nevar
apstrīdēt. Vai par to, ka mūsu skolas gaiteņos
pulksten deviņos ir lielāki sastrēgumi nekā šajā
pat laikā Maskavas centrā? Un atceramies to,
ka ziemās mums ir papildu attaisnojums palikt
pie skapīšiem ilgāk – mēs meklējam šalles un
cimdus. Kurā vēl skolā Latvijā oma cep kartupeļus
un piektdienās brauc pie mazbērniem?
Uzdziedāsim kādu dziesmu mūsu skolai par
godu! Un valkāsim mūsu skolas džemperus – ne
tikai gaiteņos, bet visur pasaulē! Darīsim to ar
patriotiskām un atmiņu pilnām sirdīm, priecājoties, ka liktenis ir bijis tāds, ka esam nokļuvuši
tieši šeit, mūsu Pirmajā!
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Ko apmeklēt tuvākajā laikā?
Pēc tam, kad Dievs radīja rītus un vakarus, viņš pavisam noteikti lielu daļu
no tiem pavadīja, prātojot, ko, pie visiem debesu svētajiem, lai tagad iesāk. Un tā,
garlaicīgos brīžus kliedējot un visus zvaigžņu putekļus kopā vācot, tika radītas divas
pasaulē lielākās izklaides industrijas – kino un mūzika.
Zinot to, ka Latvija atrodas Dieva ausī, spožu talantu šeit netrūkst. Un tieši tāpēc
šogad tā vietā, lai braši pie spoguļa skaitītu „Tālavas taurētāju”, ko par prieku sev un
dzimtenei būsim iemācījušies, šo patriotisma pilno laiku var atzīmēt, aizejot uz kādu
no piedāvātajiem pasākumiem (vai noskatoties daudzsološās filmas), un papriecāties
par to, ko mums un visai pasaulei ir gatavi parādīt pašmāju talanti.

Jura Kursieša debijas filma
„MODRIS”
Filmas sižetu veido uz patiesiem
notikumiem balstīts stāsts par septiņpadsmit gadus veca, bez tēva uzauguša
jaunieša dzīvi, par viņa atkarībām, to
izraisītajām zādzībām un nabadzīgām,
tukšām attiecībām ar māti, tajās abi
ģimenes locekļi viens otru nespēj saklausīt
un saprast.
Filma „Modris” ir pirmā Latvijas filma,
kas piedalās vienā no lielākajiem filmu
nozares notikumiem pasaulē – Toronto
filmu festivālā, tāpēc pavisam noteikti šī
filma ir uzmanības vērta.
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Signes Baumanes animācija
filma „AKMEŅI MANĀS
KABATĀS”
Jau divus mēnešus pieejamā animācijas filma par režisores Signes Baumanes
piecu dzimtas sieviešu dzīves pieredzi un
likstām ir saņēmusi uzslavas pat no „New
York Times”, kas ir nebijis gods latviešu
režisorei. Šajā humora pilnajā animācijas
filmā, kas ir adresēta pieaugušo auditorijai,
Latvijas vēsture savijas ar personīgiem
pārdzīvojumiem un ģimenes likstām.

Laikmetīgās operas IV Andris
Dzenītis „Dauka” (30. novembris)

Imanta Ziedoņa fonda „Viegli”
koncerti (14./15. decembris)
Fonds „Viegli” tika izveidots 2010. gada
pavasarī ar mērķi veicināt izcilā latviešu
dzejnieka Imanta Ziedoņa ideju īstenošanos
un vērtību turpināšanos, atbalstīt radošas un neparastas idejas, kā arī veidot
sabiedriskus projektus, lai atklātu Latvijas
skaistumu.
Šis fonds ir izdevis divus ievērības
cienīgus, kas komentārus neprasa. Imanta
Ziedoņa dzeja un Latvijā populāru mūziķu
sniegums rada sajūtu, ka mēs esam tieši tur,
kur mums jābūt. Pavisam Viegli.

Vērienīgais latviešu komponista
Andra Dzenīša un dzejnieka Kārļa Vērdiņa
kopdarbs izraisīja neviennozīmīgu kritiķu
un publikas reakciju, tāpēc uz LNO skatuves
piedzīvoja vien pāris izrāžu. Šī ir iespēja
spriest pašiem, vai opuss ir savu kritiku
pelnījis un ko tieši iemieso Dauka.

Andra Gaujas spēlfilma
„IZLAIDUMA GADS”
„Izlaiduma gads” savu pirmizrādi
Latvijā piedzīvoja oktobra sākumā. Filmas
sižets vēsta par skolotāju, kas, radot ideālās
pasniedzējas tēlu, dara daudz vairāk, nekā
darba pienākumi prasa. Beigu beigās
jaunā sieviete nonāk sarežģītas izvēles
priekšā – ļauties personīgajai laimei vai
saglabāt ideālas skolotājas priekšstatu.
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Rīgas Ģimnāzijas
Laiki darbībā
Rīgas Pilsētas dzīvnieku patversme ir vieta,
kur patvērumu atraduši aptuveni divsimt suņu
un piecdesmit kaķu. Tur jau kopš 2010. gada par
novārtā pamestajiem četrkājainajiem draugiem
rūpējas biedrība „Ulubele”, bet tā ir tikai viena
no piecām dzīvnieku patversmēm Rīgā. Neskaitāmi daudz dzīvnieku, kas cietuši no cilvēku
cietsirdības, pamesti vieni uz ielas, un tādēļ mēs,
skolas avīzes komanda, devāmies izvest suņus
pastaigā, lai vismaz pāris mīluļu sirdis tiktu
iepriecinātas un atkal sajustu, ko nozīmē rūpes
un cilvēku mīlestība. Patversmē ir daudz sunīšu
ar veselības problēmām, un iestādes darbinieki
par viņiem rūpējas, cik spēka, bet palīdzības
nekad nevar būt par daudz. Tieši tāpēc arī jūs
visus aicinām ziedot vai palīdzēt saimnieciskos
darbos patversmē, vai arī vienkārši apciemot
dzīvniekus un izvest pastaigāties pa mežu, kas
rudenī ir īpaši skaists. Vairosim prieku!

Pirms došanās uz patversmi es biju nedaudz noraizējusies par to, kā tur jutīšos, taču,
pretēji gaidītajam, emocijas bija tikai pozitīvas. Protams, ir skumji iedomāties, ka cilvēki
ir spējīgi savus suņus vienkārši pamest likteņa varā, bet, par laimi, mūsu spēkos ir šiem
dzīvniekiem reāli palīdzēt, ziedojot un strādājot patversmēs, pat ja uzreiz neesam gatavi
tos pieņemt savās mājās. Izvest kādu patversmes suni pastaigā vairs nešķiet sīkums, kad
redzi, cik suns ir patiesi priecīgs par reto iespēju izskrieties. Ja visa nedēļa tiek pavadīta
Rīgas centrā, šī arī ir lieliska iespēja pašam izkustēties mežā svaigā gaisā, nemaz nerunājot
par gandarījuma sajūtu, kas rodas pēc tam, tāpēc es jebkuram ieteiktu iesaistīties un
palīdzēt. Tikai, braucot mājās no patversmes sabiedriskajā transportā, jārēķinās ar cilvēku
skatieniem – dubļaini zābaki un plats smaids sejā tiešām piesaista uzmanību!
Laura Kristapsone

Mana pastaigas biedrene bija Reksa un citi viņas draugi, kurus pastaigā veda mani
draugi. Visu savu uzmanību veltīju Reksai, kura gan, šķiet, bija patversmes mīlule, ja tā var
teikt, jo viņa uzturējās patversmes dzīvojamajā mājā. Nedomāju, ka tā bija sagadīšanās,
bet mums trāpījās tikai draudzīgie un paklausīgie suņi, kuri paši savā starpā satika tīri labi
un, šķiet, būtu varējuši pastaigāties arī bez mums, kā arī atnākt atpakaļ uz savām mājām,
kas viņiem visiem ir vienas. Apstākļi Ulubelē, manuprāt, bija ļoti piemēroti tik daudz
dzīvniekiem. Cik sapratu – tā ir viena no retajām patversmēm, kura neiemidzina dzīvniekus.
Tieši tāpēc tur tiek uzturēti vairāk nekā 200 suņi, kuri to vietu var saukt par mājām. Es
apbrīnoju cilvēkus, kas ir izveidojuši tādu vietu, tas iedvesmo pašam darīt labu. Tā bija mana
pirmā reize Ulubelē, bet es varu galvot, ka ne pēdējā!
Liene Pekuse

Skraidīt pa mežu ar suni un baudīt mirkli, neko daudz nedomāt, ļaut, lai vējš bezrūpīgi
skrien caur matiem – tā ir laime. Svaigs gaiss, jauni cilvēki. Lai arī tā neliekas, pastaigas
ar suņiem ir lielisks veids, kā iepazīt cilvēkus. Laiks aizskrien nemanot, valda sarunas un
smiekli. Veidojas jaunais avīzes kolektīvs, pirmie iekšējie joki. Un, paskatoties atpakaļ,
saprotu, ka mēs paveicām vairāk, nekā mums tobrīd šķita.
Kristiāna Grāvīte
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Ja godīgi, es nezinu, kā iesākt, es nekad to neesmu mācējis, iespējams, nekad arī
neiemācīšos, bet ir tā, ka šis gājiens man izraisīja lielas pārdomas par dzīvi!
„Neesmu pārliecināts, vai es vedu pastaigā šo suni, mani nepamet sajūta, ka šis suns
(vārdā Puika) veda pastaigā mani!”
Es mīlu dzīvniekus (ar vārdu „mīlu” es apkārt nemētājos, tāpat kā ar vārdu „draugs”, jo
tie ir patiesi, neviltoti, nesavtīgi). Es mīlu šīs radības, jo tās spēj dot visu, kas tām ir, pretī
neprasot neko, varbūt vienīgi elementāru cieņu. Man pašam ir 3 suņi, un katrs no viņiem ir
īpašs, par katru no viņiem ir īpašs stāsts, katram no viņiem ir īpašs vārds (Prospers, Bruno,
Cēzars).
Puika ir pilnīgs pretstats man – mierīgs, nosvērts, piesardzīgs. Varbūt tieši tas bija
iemesls, kādēļ es esmu tik nostaļģisks, domājot par šo pārgājienu, jo varbūt šis suns manās
rokās nonāca, lai man parādītu, kādam man būtu jākļūst – pieaugušākam varbūt?
Mana ome vienmēr ir teikusi, ka dzīvnieki ir ļoti patiesi, to rīcība NEKAD nav savtīga,
bet cilvēki... vai maz ir iespējams mūsdienās atrast nesavtīgus, jaukus cilvēkus? Es tādus
neesmu saticis, man nav paveicies. Laikam tādēļ, ka pats sevi nevaru uzskatīt par nesavtīgu!
Pastaigas laikā mēs satikām kādu pāri, kurš izteica mums aizrādījumus par to, ka
vajadzētu būt uzpurņiem (kaut gan jāpiemin, ka viņu suņiem uzpurņa nebija; viens arī nebija
pie pavadas, bet nu...), bet tobrīd likās, ka aizrādītājai šis uzpurnis bija vajadzīgs krietni vairāk
nekā jebkuram no šiem suņiem, no viņas nāca tāds ļaunums un augstprātīgums, ka grūti bija
noturēties, nepasakot kaut ko tikpat sliktu. Tajā brīdī es sajutu šķietami dzīvniecisku vēlmi
viņai uzbrukt, vai saprotat? Es īsti netieku gudrs, vai mēs tik ļoti no viņiem (dzīvniekiem)
atšķiramies. Arī tie barojas, pārvietojas, pārojas un rīkojas atkarībā no situācijas, tieši tajā
brīdī es sajutu vēlmi domāt, ka Puika ved pastaigā mani, jo viņš bija mierīgs brīdī, kad manī
bija vēlme „rieties”.
Laiks patversmē man atsauca Džordža Orvela „Dzīvnieku fermas” pēdējo
rindkopu – „Divpadsmit balsis kliedza dusmās, un viņas visas bija vienādas. Nav šaubu,
tagad, kas bija noticis ar cūku ģīmjiem. Radības no ārpuses izskatījās gluži līdzīgas – cūkas
kā cilvēki, un cilvēki kā cūkas, un nu vairs nebija iespējams noteikt, kurš bija kurš!”
Martins Ozoliņš
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FREE RIGA / OCCUPY ME
Liene Pekuse

Vērīgākie rīdzinieki jau būs ievērojuši,
ka uz senāku māju logiem un durvīm ir
parādījušās dzeltenas uzlīmes OCCUPY ME*.
Tomēr – vai tās tur pielīmētas tikai vakar vai
bijušas jau sen, taču neviena neievērotas?
Vai tas ir tikai pliks māju sauciens palīgā, vai
tomēr reāla darbība, kas spēs paglābt Rīgas
pamestās ēkas?
Ir zināms, ka Latvijā ļoti ir sarucis
iedzīvotāju skaits, tas nozīmē, ka ir palikuši
brīvi gan dzīvokļi, gan mājas. Tiek minēts, ka
Rīga, 2014. gada kultūras galvaspilsēta, varētu
kļūt arī par Eiropas pamesto ēku galvaspilsētu.
Tiek celtas aizvien jaunas un jaunas mājas,
it kā aizmirstot par jau uzceltajām Tomēr
arī pašā Rīgas sirdī atrodas telpas, kas stāv
tukšas un gaidīt gaida jaunas dvesmas. Nav
precīzu datu, cik tieši ēkas Rīgā pašlaik ir
neapdzīvotas, kas tikai norāda, ka problēma
nav līdz galam apzināta. Šīs ēkas var piederēt
valstij vai privātpersonai, vai bankai, kurām
tās jāapsaimnieko, lai uzturētu un saglabātu
kultūrvēsturisko mantojumu. Tomēr tas,
protams, prasa līdzekļus, kuri ne visiem ir,
tas noved pie māju neapsaimniekošanas –
izdemolēšanas, apzagšanas, iebrukšanas.
FREE RIGA savu kustību aizsāka pagājušā gada septembrī ar mērķi Rīgā atdzīvināt
pamestās telpas, dot tām jaunu elpu un
pielietojumu. Rīgas ielās tika izlīmētas vairāk
nekā 6000 OCCUPY ME uzlīmju, kuras norādīja,
ka noteiktā ēka gaida jaunus notikumus un
cilvēkus ar vēlmi attīstīt.
Latvijā ir inovatīvi mākslinieki, kuri
meklē piemērotas telpas, lai attīstītu savas
idejas, un ir cilvēki, kuriem pieder šādas
telpas, kas netiek izmantotas. Ja paraugās uz
šo situāciju no malas, var secināt, ka sadarbība

var izveidoties abpusēji izdevīga. Tādēļ FREE
RIGA veido sadarbību starp šīm abām pusēm,
kopā veidojot jaunus projektus. Ne velti
jau vairāk nekā 350 ēku apsaimniekotāji ir
pieteikuši savas telpas, lai droši un spējīgi
cilvēki tajās varētu attīstīt savas idejas. Namu
īpašniekiem šāda sadarbība nodrošina gan
komunālo maksājumu nomaksu, gan vizuālā
stāvokļa uzlabošanu, gan īpašuma nodokļu
likmes pazemināšanu, gan apziņu, ka telpās
notiek kultūras attīstība.
Tā kā FREE RIGA ir jauns projekts, daudzi
attīstības plāni vēl nav apskatāmi plašākai
sabiedrības daļai, tomēr daži ir gan, viens no
tiem – Līksnas iela 26 – jauns kultūrpunkts
Rīgā, kas savas durvis vēra no jauna šī gada
vasaras sākumā. Ēka kalpo kā pasākumu
norises vieta, tajā jau notikuši tādi pasākumi
kā dzejas slams, kino vakars, krāmu tirdziņš,
Atkritumu teātris, impro vakarēdiens un daudzi
citi. Tomēr, pirms šī ēka vēra savas durvis, tai
bija nepieciešami gan uzkopšanas darbi, gan
vizuālā stāvokļa uzlabošana, kurā piedalījās
daudzi brīvprātīgi, aktīvi, ne vienaldzīgi
cilvēki, kuri vēlas savā pilsētā redzēt un
apmeklēt sakoptas un neparastas vietas.
Nu šādu iespēju sniedz arī Līksnas 26! Lai
uzzinātu arī par turpmākajiem pasākumiem,
kuri norisināsies šajā mājā, vari apmeklēt
www.facebook.com/liksna, un iepazīsi citādu
kultūras baudījumu!
OCCUPY ME uzlīmes ēkas rotā jau vairāk
nekā gadu. Esi vērīgs, un Tu pamanīsi, ka tādu
ir diezgan daudz, arī tepat, kvartāla attālumā
no mūsu skolas. Pavēro, un, kas zina, varbūt
kādai ēkai nākotni vari veidot tieši Tu!
* ieņem mani
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7 neparasti brīvā laika pavadīšanas veidi
Laura Kristapsone

Līdz mācību gada beigām atlikuši
vēl 7 mēneši, bet skumt nav vērts, jo
mums padomā ir 7 neparasti (un arī
lietderīgi) veidi, kā pavadīt brīvo laiku.
Uzsāc, izmēģini, iesaisties!

Astronomijas nodarbības
Zvaigžņu vērošana kļūs vēl romantiskāka, ja mācēsi atpazīt ne tikai Lielos
Greizos Ratus, bet arī citus zvaigznājus.
Paspīdi ar zināšanām savai otrajai pusītei
naksnīgas pastaigas laikā vai apbruņojies
ar karstu tēju un kopā ar draugiem dodies
uz kādu no Latvijas observatorijām.
Tehniskās jaunrades nams „Annas 2”
piedāvā gan astronomijas nodarbības,
gan kopīgus braucienus un astronomiskos
novērojumus.
TJN „Annas 2”, Annas iela 2
www.tjn.lv

Spāņu valodas kursi
Šoruden labi pavadi laiku un reizē
arī papildini savu CV, apgūstot kādu jaunu,
eksotisku valodu. „Centro Picasso” saviem
studentiem piedāvā ne tikai spāņu valodas
kursus un privātstundas, bet arī bezmaksas
spāņu filmu un tematiskos kultūras
vakarus, arī degustācijas. Draudzīga un
mājīga atmosfēra un skolotāji, kuriem
spāņu valoda ir dzimtā.
„Centro Picasso”, Jāņa iela 16
www.centropicasso.com
Iesakām apgūt arī franču valodu
Francijas institūtā, ķīniešu valodu Konfūcija
centrā Rīgas Stradiņa universitātē un vācu
valodu Gētes institūtā.
www.institut-francais.lv
www.konfucijacentrs.lv
www.goethe.de/ins/lv/rig/lvindex.htm

Improvizācijas teātris
Ja esi atraktīvs un ar labu humora izjūtu vai, tieši pretēji, gribi beidzot pārvarēt
savas bailes no uzstāšanās un tāds kļūt, Rīgas Improvizācijas teātra studija ir īstā vieta.
Improvizācijas teātris no citiem atšķiras ar to, ka tajā netiek izmantots iepriekš sagatavots
scenārijs, visi dialogi rodas spontāni, izrādes laikā. Vēlies redzēt, kā tas viss notiek? Apmeklē
„Art-i-šok” izrādes Dad Cafe Miera ielā vai kādu no studijas „N2O” ikmēneša izrādēm. Kārtīga
izsmiešanās garantēta.
www.rigasimprovizacijasteatris.lv
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DJ kursi
Patīk mūzika, bet tā arī neesi saņēmies sākt spēlēt ģitāru? Tavs sapņu darbs ir katru
nakti spēlēt ballītēs? Pat ja vēl nezini atbildes uz šiem jautājumiem, dīdžejošana ir hobijs,
kuru vērts apsvērt. Ritma Institūts piedāvā kursus, lekcijas un jau zināmu mākslinieku
meistarklases arī iesācējiem. Pieejamie kursi – vinila un CD DJ, producēšana, vokāls
un radio DJ.
Ritma Institūts, Torņa iela 4
www.ritmainstituts.lv

Fotografēšana
Ja tev patīk fotografēt, bet pagaidām neesi ticis tālāk par savu Instagram profilu, foto
kursi ir veids, kā to mainīt. Mācies kompozīciju, portretu un ainavu fotografēšanu, gaismošanu un vēl daudz ko citu, apgūsti savu hobiju nopietnākā līmenī un kursu beigās saņem
foto skolas sertifikātu. Izklausās labi, vai ne?
Profesionālās fotogrāfijas skola, Brīvības gatve 193
www.fotoskola.lv

Laikmetīgā deja
Pārsteidz visus ar savu oriģinalitāti un ierasto hiphopa vai salsas nodarbību vietā
izvēlies laikmetīgo deju. Deju studija „Body and Soul” piedāvā mācīties laikmetīgās džeza
dejas stilu kopā ar klasisko deju, dejas improvizāciju un horeogrāfiju arī iesācējiem. Lieliska
iespēja izkustēties un izmēģināt ko jaunu un neparastu, bet pats galvenais – vairs nekādas
snaušanas uz dīvāna.
Studija „Body and Soul”,
Nītaures iela 3
www.bodyandsoul.lv

Paukošana
Sākoties aukstajam laikam, vienveidīgos treniņus sporta zālē nomaini pret paukošanu.
Sporta veids, kam priekšroku deva gan 18. gs. britu aristokrāti, gan Džeimss Bonds filmā
„Mirsti citu dienu”. Tā apvieno prāta un ķermeņa veiklību, trenē koordināciju un reakciju.
Nodarbības studijā „Sports Pluss”,
Blaumaņa iela 5a
www.sportspluss.lv
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Matīss Zīlāns.

Latvietis. Dzimtene – Somija. Tēvzeme – Kanāda
Anna Roze

Vienmēr ir šķitis, ka iespējas, kas mums ir dotas, ir jāizmanto. Regulāri esmu
uzdevusi sev jautājumu „Kāpēc ne?”. Sarunājoties ar Matīsu, vairākas reizes dzirdēju šo
frāzi, kas iedvesmo doties uz redzēt pasauli.
Ar Matīsu satikāmies kādā kafejnīcā Olimpisko spēļu laikā, skatoties gan to, kas
notiek Sočos, gan pļāpājot par ceļošanu un mācīšanos ārzemēs.
Kā Tu izlēmi doties pavadīt semestri
Kanādā?
Es jau sen biju domājis par to, ka
varētu pie vecvecākiem braukt un vienkārši
padzīvot. Kad biju mazāks, vienmēr šķita
forši braukt uz Kanādu. Domājot arī par
pieredzi, iespēju mācīties. Tā kā tas viss
bīdījās, kā arī Norai (māsai) bija iespēja
tur braukt mācīties, bet nezināja, vai viņu
uzņems universitātē, vai ne, tad man tētis
pat jautāja, vai būtu gatavs braukt viens. Es
atbildēju – „Nu jā, kāpēc ne!?”
Vai esi tur jau iepriekš bijis? Ja jā,
kāpēc? Kāda ir tava saistība ar Kanādu?
Šī bija jau ceturtā reize, man vecvecāki
dzīvo Kanādā, tāpēc tur dodos. Tā kā man ir
dubultā pilsonība, mācīties skolā tur varu
tikpat brīvi kā šeit.
Kādi bija tavi pirmie iespaidi par dzīvi
Kanādā?
Sākumā biju pārsteigts, jo, kaut arī
apmēram atcerējos Kanādu, tomēr lielākā
daļa redzētā šķita jauna. Kad vecmāmiņa
atbrauca savākt no lidostas, skatījos
visapkārt un mēģināju saprast, ka man
ir jāiemācās viss, kur kas atrodas. Pirmās
divas nedēļas pārsvarā sēdēju mājās,
līdz man sataisīja riteni, tad braukājos ar
riteni apkārt. Bieži vien neteicu, cik tālu
aizbraucu, bieži vien pat aizbraucu līdz
Toronto centram (aptuveni 10 km). Sākumā
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nebija īsti ko darīt, jo nebija cilvēku apkārt,
neko daudz nezināju par apkārti.
Kā skola, mācīšanās Kanādā atšķīrās
no tā, kā mēs mācāmies? Vai mācīties
Kanādā ir grūtāk, vieglāk?
Šeit ir grūtāk. Salīdzinot 11. klasi tur
un 11. klasi šeit… Tur ir daudz vieglāk. Tur
principā ir visi izvēles priekšmeti. Man bija
jāizvēlas priekšmeti uzreiz visam gadam.
Man bija jāņem matemātika. Tur ir

universitātes, koledžas un jauktie līmeņi.
Mani ielika jauktajā, sākumā nezināju,
kas tur varētu būt. Man būtu vajadzējis
ņemt 12. klases universitātes līmeņa, jo
Pirmā ģimnāzija paliek Pirmā ģimnāzija.
Kanādā matemātikā 12. klasē universitātes
līmenī tikai mācās to, ko mēs 10. klasē.
Man traucēja tas, ka tur var izmantot
kalkulatorus, vispār nekas nav jāatceras.
Vēl man bija jāmācās angļu valoda.
Pārējie skolēni, kuri bija apmaiņas
programmā, bija no dažādām valstīm,
piemēram, bija no Ķīnas. Ķīnieši angļu
valodu vispār nemācēja.
Vēl mācījos fiziku, kas bija 10. klases
viela, tomēr interesanti, jo varēju dzirdēt
angliskos terminus. Skolotājs bija ļoti
foršs, mācīja visādas lietas no dzīves. Viņš
ir itālis, dzimis Dienvidamerikā, lielāko
dzīves daļu dzīvojis Kanādā, strādājis arī
Meksikā. Iesākot kādu no tēmām, viņš
stāstīja stāstu – „Es strādāju privātajā
skolā, bagātus cilvēkus, bet jūs zināt, kāds
Meksikā ir vienīgais veids kā kļūt bagātam?
Narkotikas! Tādu cilvēku bērnus es mācīju!”
Iemesls, kādēļ viņš to stāstīja, bija tas, ka
pasaulē ļoti daudz maksā par izglītību.
Arī Kanādā starptautiskajiem skolēniem
izglītība izmaksā 21000$ gadā. Man
maksāt nenācās, jo man ir pilsonība.
Ceturtais priekšmets bija reliģija, jo
mācījos katoļu skolā. Otrs variants bija
parastā skola. Atšķirība ir tikai tāda, ka
otrā skolā ir pilnīgi cita sabiedrība. Manā
skolā bija vairāk intelektuālais gals. Tas,
ka tā ir katoļu skola, nenozīmē, ka tur ir
tikai lūgšanas vai ļoti reliģiozie. Būtībā
tas, ko mācījos reliģijas stundās, minimāli
atšķiras no tā, ko tagad mācāmies vēstures
stundās. Tur bija ne tikai par kristietību,
bet arī par citām pasaules lielākajām

reliģijām, arī dažādiem dzīves uzskatiem.
Ļoti interesanti, jo, saliekot visu kopā, var
saprast, kāpēc kas un kā pasaulē notiek,
kādi kuriem uzskati.
Kāda bija ikdiena skolā?
Principā katru dienu bija vienas
un tās pašas stundas, tikai pēdējās divas
mainījās vietām. Katra stunda ir pusotru
astronomisko stundu gara.
Kur skolēni špiko vairāk? Kur vispār
šķiet vieglāk špikot?
Šeit. Kanādā viņi to nedara.
Kas ir tas, ko ieguvi no mācīšanās
Kanādā?
Pieredze… Kā man teica – pieredzi
neatņems. Tik daudz ko esmu iemācījies,
sajūta, ka pasaule ir pavērusies plašāka.
Tieši atbraucot atpakaļ sāku saprast, cik
daudz ir noticis, sāku novērtēt.
Vai Tev bija jāvalkā skolas forma? Kā
tas ir?
Jā, ar laiku pierod. Skolā bija cilvēki,
kuri nevilka.
Kas vēl skolā bija atšķirīgi nekā pie
mums?
Tur viss ir interesanti. Piemēram, par
katru kavējumu uzreiz zvana uz mājām.
Skolā ir speciāls birojs tieši tam. Nav
e-klases, bet katrā stundā atzīmē speciālā
lapā un lapu nes uz biroju. Sieviete, kas
strādā šajā birojā, katru dienu izskata šīs
lapas. Ja tu esi nokavējis pirmo stundu, tad
tu tiksi atzīmēts šajā lapā kā kavētājs. Tad,
pirms ej iekšā uz nākamo stundu, vispirms
dodies uz ofisu un piereģistrējies, ka esi
atnācis.
Kāpēc tas nepieciešams?
Tur viss ir daudz bīstamāk. Gadās,
ka kāds noklīst, pazūd,tiek nolaupīts.
Galvenokārt drošībai.

NOVEMBRIS 2014

17

Kā atšķiras skolēnu ikdiena tur/te?
Te cilvēki ir daudz patstāvīgāki. Tur
skolēnus visus ved uz skolu ar mašīnu. Viņi
reti mājās ir vieni paši. Paskaties, kā šeit –
visi iet ballēties jau tagad.
Skolā ir pieejamas daudzas aktivitātes, dažāda veida sporta nodarbības –
amerikāņu futbols, basketbols, peldēšana,
boulings, pulciņi… Bet parasti pēc stundām
visi parasti brauc uz mājām, jo neviens īsti
neko nedara. Gandrīz vai visi draugi ir no
tās pašas skolas.
Vai bija reizes, kad ļoti ilgojies pēc
atgriešanās Latvijā?
Jā.
Bieži?
Jā… jā un nē… iepriekšējo vasaru
visu pavadīju Latvijā ar draugiem, bet,
kad aizbraucu uz Kanādu, sākumā neviena
nebija. Arī tas bija nedaudz manis dēļ, jo
zināju, ka braukšu atpakaļ. Man visu laiku
prātā bija doma, ka Latvijā ir foršāk, tāpēc
negribēju, lai Kanādā ļoti iepatīkas. Jo
vairāk iepatiktos, jo grūtāk būtu atbraukt
atpakaļ. Iespējams, ka tas mani nedaudz
ietekmēja. Bija daudzi cilvēki, kas gaidīja
mani atpakaļ…
Vai Tev kā ārzemniekam noteikti tika
uzdoti tradicionālie tūristiem uzdodamie
jautājumi – „Kas tas par interesantu
akcentu? Kā tu tik labi runā angliski? Vai
tu vari man iemācīt kādu vārdu latviski?”?
Sākumā nekā tāda nebija, tikai
interesēja, no kurienes esmu. Par
akcentiem… tur visi ir no dažādām pasaules
vietām, vecāki ir imigranti, lielai daļai
angļu valoda nemaz nav pirmā valoda.
Viens no draugiem teica, ka viņam skauž,
ka man ir tik laba angļu valoda. Viņš četrus
gadus dzīvo Kanādā, pirms tam Filipīnās.
Viņam ir tas gangsteru „Hey bro”*… es pat
18
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to tā nemāku – tonis, slengs. Pirmie draugi
viņam bija no rajona, kur tā runāja, tāpēc
arī viņš tā ir pieradis.
Pastāsti par kādu neparastu vai
smieklīgu notikumu, ko piedzīvoji Kanādā!
Reliģijā bija dots uzdevums, kurā
vajadzēja salikt pasaulē izplatītākās
reliģijas kartē, kur visvairāk dzīvo konkrētās
reliģijas pārstāvji. Viena meitene, kas ir
itāliete, bet noteikti nav dzimusi Itālijā,
meklēja Itāliju Dienvidamerikā. Tas parāda
viņu šauro redzesloku un zemo intelektu,
it kā Kanāda, Amerika ir Zemes centrs…
Arī ik pa laikam iepazīstot kādu,
cilvēki gribēja paspīdēt, pasakot, ka zina,
no kurienes es esmu. Tad teica, ka Latvija
ir blakus Krievijai, bet „blakus Krievijai” var
būt arī Mongolija.
Vēl smieklīgas bija fizikas stundas.
Skolotājam bija divi noteikumi. Pirmais – kas notiek fizikas stundās, paliek
fizikas stundās, un otrais, ka jānāk gataviem
uz stundu. Viss notika caur jokiem, viņš
mācīja ne tikai to, kas programmā, bet arī to,
ko viņš juta, ka mums vajag, lai saprastu, kā
pasaule strādā. Bija teorija, bet ļoti daudz
praktiskā, piemēri. Dažreiz varbūt negribējās iet, jo daudz bija jādara, bet gāju
tomēr. Tur bija interesanti, aizraujoši, forši!
Kā bija atgriezties Latvijā?
Interesanti. Man pakaļ atbrauca
ģimene un viens draugs, izkāpām ārā
pie mājām, viss šķita tik šaurs. Savādi.
Nākamajā rītā uz skolu, atgriezties bija ļoti
patīkami.
Kas ir tas, kā tev pietrūks no Kanādas?
Man ļoti patika satikt radus, patusēt
ar māsīcām. Tur bieži bija sajūta, ka cilvēki
ir laipnāki, neuztraucas par sīkumiem. Bija
dienas, kad nebija jāvelk forma uz skolu, tad
puse skolēnu nāca uz skolu treniņbiksēs.

Tur mazāk pievērsa uzmanību tam, ka
esi atšķirīgs, jo katrs ir individualitāte –
dažādas rases. Te mēs visi esam vienādi. Te
katrs meklē sīkumus, kur piesieties.
Ko ieteiktu citiem, kuri plāno vai
domā par došanos kādu laiku mācīties
ārpus Latvijas?
Tie, kuri tiešām apsver tādu iespēju,
kuriem ir arī līdzekļi to darīt, kāpēc
nemēģināt? Nokavēsi kādus notikumus
šeit, kaut kas būs mainījies, bet tā pieredze,
ko var iegūt, ir neatsverama. Vajag
uzdrošināties. Kad aizbraucu turp, tas šķita
kā sapnis – vai tiešām esmu Kanādā? Bija
grūti aptvert, ka nevaru vairs piezvanīt

kādam, papļāpāt ar vecākiem, brāļiem,
māsu.
Noteikti, ka, atskatoties atpakaļ, ir
prieks par paveikto. Kuras lietas, atziņas
vai notikumus tu gribētu atcerēties vēl ilgi?
Man Kanādā ļoti patika atrasties
latviešu centrā. Redzēt, ka citur ir latvieši;
protams, ir akcents, bet viņi mācās.
Palīdzēju pasākumu veidošanā. Viņiem
tā ir sirdslieta. Labi, viņi dzīvo citur, mūsu
vecuma jaunieši ir dzimuši Kanādā, bet viņi
mācās latviešu skolā sestdienu vakaros. Par
to ir liels prieks!
* „Sveiks, brāli!”
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Auksti?

Meklējot žēlsirdību

Tuvojoties ziemai, gan ārā, gan skolā kļūst jūtami vēsāks. Tā vietā, lai
sērīgi gaidītu pavasari, mēs piedāvājam 15 viegli īstenojamas idejas, kā
sasildīties.

Kad augustā Islama valsts karotāji
Ninives līdzenumā ieņēma Mosulu, Irākas
piekto lielāko pilsētu, tad pilsētā sākās
etniskā tīrīšana. Masu kapos sagūla
nošautie, tirgus laukumā bija redzami
krustā piesistie, bet uz mietiem uzdurtas
bērnu sprogainās galviņas. Nacistiskajā
Vācijā holokaustā iezīmēja ebrejus, bet
Mosulā kristiešu nami tika apzīmēti ar zīmi
„N” – nācarieši. Tie, kuri netika nogalināti
pirmajās dienās, šausmās bēga no pilsētas –
kur nu kurš. Daudzi no viņiem aizbēga uz
Jordāniju.
Individuāli palīdzēt ir gandrīz
neiespējami, bet, kopā sadarbojoties, mēs
varam izdarīt pietiekami daudz. Biedrība
„Baltic Global Initiative” ir sazinājusies
ar Marka draudzi Ammānā, Jordānijas
galvaspilsētā, kas jau vairākus gadus palīdz
bēgļiem. Lielākā daļa bērnu bēgļu nometnēs
(aptuveni 3000) ir bez abiem vecākiem. Šie
bērni ir piedzīvojuši kara šausmas, un tās
nav atņēmušas tikai šo bērnu bērnību. Tās
ir atņēmušas šiem bērniem pilnīgi visu,
ģimeni un mājas. Daudzi bērni pēc redzētā
ir zaudējuši runas spējas.
Akcija „Zvaigznes Austrumos” ir
mūsu iespēja palīdzēt. Viss, kas mums ir
nepieciešams, ir kurpju kaste un līdzjūtība.
Šajā brīdī mēs varam nonākt pie jautājuma –
kāpēc? Kāpēc lai mani uztrauktu problēmas,
kas ir tik tālu no manis un kuras mani
neskar?
Es vēlētos aicināt, lai šādos brīžos
padomājam par to, kas ir cilvēks. Vai par
cilvēku uzskatām vien būtni, kas sastāv no
ūdens un minerāliem vai kādu, kas ir spējīgs
izjust līdzjūtību? Vai mēs izvēlēsimies būt

Māreta Roze Purvišķe

1. Sildīt rokas pie karstas kafijas krūzes, kas ir nopērkama skolas
kafejnīcā.
2. Stundās apsēsties iespējami tuvu radiatoriem.
3. Nākt uz skolu lielā pledveidīgā plīša dzīvnieka kostīmā.
4. Glabāt skapītī segu.
5. Vilkt siltus un mīkstus džemperus.
6. Glabāt skapītī tēju, ko var pagatavot, izmantojot skolas kafejnīcā
pieejamo karsto ūdeni.
7. Garajā starpbrīdī nosnausties trešā stāva dīvānos.
8. Tēlot īstu hipsteru, velkot vilnas zeķes.
9. Pārmaiņas pēc apmeklēt sporta stundas.
10. Ģērbties rudenīgos un siltos toņos, jo siltā krāsu gamma apmānīs
tavu prātu un palīdzēs sasildīties.
11. Paēst no rīta brokastis, jo tās dos enerģiju, kas tevi sildīs visas
dienas garumā.
12. Starpbrīžos veikt pietupienus.
13. Dziedāt un tādā veidā sasildīt savas balss saites.
14. Somā vai skapītī glabāt saldumus, jo tie dzīvi saldina un silda.
15. Pielietot pingvīnu metodes, jo bariņā vienmēr siltāk un
draudzīgāk.
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par staigājošu minerālūdeni, vai tomēr
atvērsim savas sirdis? Jordānija ir tieši
viena sirdspuksta attālumā. Un tikai tie, kuri
tur savu sirdi atvērtu, tie, kuri dod, nevis
tikai ņem, kādu dienu spēs rast atbildi arī
uz savu palīgā saucienu.
Akcijas soļi ir vienkārši. No sākuma
izvēlies, kāda dzimuma un vecuma bērniem
gatavosi dāvanu. Vidēja izmēra kurpju kasti
piepildi ar daudzveidīgām dāvaniņām.
Noder daudzas lietas, lecamauklas,
mazas bumbiņas, puzles u.c. rotaļām
noderīgas lietas. Tikpat noderīgas lietas
būtu flomāsteri, krāsojamās grāmatas,
zīmēšanas bloki. Svarīgi ir kastē ielikt vienu
mīksto mantiņu. Marka draudzes locekļi
uzsver – šajā laikā bērniem ir nepieciešama
mīļlietiņa. Bērni ļoti priecātos arī par
kādu kārumu. Tomēr ir arī lietas, no kurām
jāizvairās – šķidrumi un viegli plīstoši
priekšmeti, rotaļu ieroči. Islama kultūrā nav
pieņemts attēlot cilvēku, tāpēc nevajadzētu
sūtīt lelles, bet no dzīvniekiem suns un
cūka skaitās netīrie dzīvniek. Kad dāvana
ir gatava, ir jānoziedo 5 eiro ceļa naudu
biedrības „Baltic Global Initiative” kontā ar
norādi – „Zvaigzne Austrumos”. Ja kastītē
atstāsi savu kontaktinformāciju un e-pastu
(šī informācija netiks sūtīta uz Jordāniju), tad
2015. gada janvārī vari gaidīt informāciju
par savas dāvanas gaitām. Dāvanu kasti līdz
12. decembrīim vari nogādāt savākšanas
punktā vai Leldei Voino. Vairāk informācijas: www.zvaigzneaustrumos.lv
Ir laiks mums sadoties rokās un
palīdzēt. Viens cilvēks nevar palīdzēt
visiem, taču viņa spēkos ir izglābt vismaz
kādu!
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redaktore
korektore
maketēšana
vāka dizains
rakstu autori
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