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Panākumi 28. Starptautiskajā Jauno
matemātiķu, fiziķu, ķīmiķu olimpiādē

No 2. līdz 4. novembrim Tallinā notika 28. Starptautiskā Jauno matemātiķu,
fiziķu un ķīmiķu olimpiāde.
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Neatkarības mīlestība

Novembris mums te, Latvijā, ir kontrastu pilns mēnesis – ārā jau ir auksti un
nenoliedzami tuvojas drēgna ziema, no rītiem kļūst arvien tumšāks, bet vakaros saule nepielūdzami riet agrāk.

7

Latvietī visu gadu

Novembris ir mēnesis, kad visi no skapja izvelk savu noputējušo patriotismu un
lepni izrāda to uz katra stūra.

9

Vēstules uz mājam

Saka – dzimteni pa īstam var novērtēt, tikai esot prom no tās. Vai tā patiešām
ir – to noteikti labāk zinām nevis mēs, bet šī gada skolas absolventi, kas devušies
studēt ārzemēs.

13

Domā par studijām ārzemēs!

Izvēlēties universitāti, kurā pavadīt nākamos savus dzīves gadus, ir visai
nopietns solis. Ja tu apsver iespēju mācīties ārzemēs, tev noteikti ir vērts
ieskatīties šajā rakstā, jo šie ir padomi, kurus es pati būtu vēlējusies zināt,
pirms izdarīju šo izvēli.

17

Intervija ar Kasparu Grabovski

Kaspars ir jaunais Vidusskolēnu Domes priekšsēdētājs. Intervijas laikā viņš
daudz joko, taču uz jautājumiem atbild, rūpīgi izvēloties vārdus, katru savu
izteikumu pārdomājot.

20

5 veidi, kā valkāt skolas džemperi

Rudens ir slimību laiks. Mirklis, kad gribam vēl kavēties vasarā, tādēļ pretojamies
cepurei un cimdiņiem, kuri varbūt tomēr noderētu.

22

Par Skolotāju dienu

Kā jau ierasts, oktobra mēnesis skolā sākas ar Skolotāju dienas atzīmēšanu.
Iesākot novembri, īsti laikā būs atskats uz aizvadītajiem svētkiem.

24

Pasākumi

Kaut gan novembris ir diezgan pelēks un vēss mēnesis, tas nav iemesls, lai
paliktu mājās. Šomēnes norisinās daudz dažādu pasākumu, kurus ir vērts
apmeklēt.

26

Horoskopi

Uzzini, vai novembrī kosmoss būs tev labvēlīgs...

28

Saderam, ka nezināji!

11 interesanti fakti par mūsu mīļo Latviju, ar kuriem, gaidot valsts svētkus, varēsi
dalīties savā draugu un paziņu lokā.

Ko tālāk?

redaktore
Laura Gundega Kristapsone

Neesi lasījis
iepriekšējos
izdevumus?
Noskenē!

Kopš es sāku mācīties 12. klasē, uz
jautājumu „Ko tu darīsi pēc skolas?” man ir
nācies atbildēt aptuveni simt reižu – vismaz
tāda ir sajūta. Ir patiešām grūti atzīties visām
labu gribošajām vecmāmiņām, kaimiņienēm
un klasesbiedriem, kas jau nosūtījuši pieteikumus universitātēm, ka es gluži vienkārši
vēl nezinu. Katrs vēlas radīt iespaidu, ka zina,
ko dara, tomēr atklājot savas šaubas citiem,
biju pārsteigta uzzināt, cik daudzi patiesībā
ir līdzīgā situācijā. Tāpēc novembra avīzes
numuru es veltu visiem tiem, kuri, domājot par
savu nākotni, jūtas nedaudz apmulsuši – tāpat
kā es.
Studēšanu ārzemēs varētu nosaukt par
jaunāko „modes kliedzienu” – daudzi, kuri
pat vēl nezina, ko tieši mācīsies, pārliecināti
apgalvo, ka brauks prom no Latvijas. Kad vēl
būs tik lieliska izdevība iepazīt pasauli, ja ne
tagad? Tiem, kuri apsver šo iespēju, noteikti
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noderēs Elīnas padomi par to, kā izvēlēties sev
vispiemērotāko universitāti ārzemēs. Tomēr
vērts padomāt par to, ka dzīve ārpus Latvijas
ir ne tikai vērtīga pieredze, bet arī nopietns
pārbaudījums. Man bija patiešām interesanti
lasīt mūsu skolas absolventu pārdomas par šo
tēmu, jo lai gan viņi šobrīd mācās ļoti dažādās
valstīs un universitātēs, viņu izjūtas ir līdzīgas –
pietrūkst Latvijas ēdiens, ģimenes un draugu
atbalsts, mūsu skolas vide. Dzīvot ārzemēs ir
grūti – to nenoliedz neviens no viņiem.
Es ceru, ka jums šis numurs kaut vai
nedaudz palīdzēs saprast, ko jūs vēlaties (vai
varbūt tieši otrādi – nevēlaties) darīt tālāk. Man
palīdzēja. Izvēles iespēju ir daudz – piemēram,
var pēc skolas beigšanas doties „savas dzīves
lielākajā ceļojumā”, kā to ieplānojis jaunais
Vidusskolēnu domes priekšsēdētājs Kaspars,
kuru intervēju šim numuram.
Novembra numurs tradicionāli tiek
veidots Latvijas svētku noskaņās, un šis gads
nav izņēmums. Tas nav nejauši – es klusībā
ceru, ka lai ko jūs izlemtu, pēc kādiem pieciem
gadiem mēs visi atkal tiksimies šeit – Latvijā.

SKOLA

Panākumi 28. Starptautiskajā
Jauno matemātiķu, fiziķu un
ķīmiķu olimpiādē
No 2. līdz 4. novembrim Tallinā notika 28. Starptautiskā Jauno
matemātiķu, fiziķu un ķīmiķu olimpiāde. Tajā piedalījās skolēni no
Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Somijas un Zviedrijas. No mūsu
skolas olimpiādē piedalījās 18 skolēni, kuri kopumā ieguva 12 godalgotās
vietas. Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas komanda kopvērtējumā ieguva pirmo
vietu gan matemātikā, gan fizikā, gan ķīmijā.

Godalgotās vietas Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas komandā
Matemātikā:
Agnese Upīte (10. klase) – 2. vieta
Uko Kokņevičs (11. klase) – 1. vieta
Aleksejs Popovs (12. klase) – 1. vieta
Roberts Džeriņš (12. klase) – 3. vieta
Fizikā:
Ēriks Vilunas (10. klase) – 1. vieta
Reinis Irmejs (11. klase) – 1. vieta
Helvijs Sebris (12. klase) – dalītā 1.-3. vieta
Ķīmijā:
Maksims Pogumirskis (10. klase) – 2. vieta
Margarita Fomenko (11. klase) – 1. vieta
Eduards Osis (11. klase) – 2. vieta
Ņikita Trojanskis (12. klase) – dalītā 2.-3. vieta
Ritums Cepītis (12. klase) – dalītā 2.-3. vieta
Rezultāti http://rvth.eu/
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Neatkarības mīlestība
Marta Metuzāle

Novembris mums te, Latvijā, ir kontrastu pilns mēnesis – ārā jau
ir auksti un nenoliedzami tuvojas drēgna ziema, no rītiem kļūst
arvien tumšāks, bet vakaros saule nepielūdzami riet agrāk. Daba
patiešām nedod nevienu iemeslu priecāties, tāpēc latvieši paši
ir atraduši lielisku iemeslu, par kuru priecāties gada drūmākajā
mēnesī – Latvijas Republikas proklamēšanas dienu!

6

Ikdienā mēs pat nenovērtējam, cik tieši
daudz mums patiesībā ir dots, jo dažas citas
Eiropas tautas vēl aizvien cīnās par savu suverenitāti. Neatkarība mums šķiet tik ierasts un
pašsaprotams fakts, ka mūsu paaudze pat īsti
nevar iedomāties – kā bija, kad tādas nebija.
Kā bija tad, kad par himnas dziedāšanu vai
karoga glabāšanu draudēja bargi sodi? Mums,
par laimi, nav nācies to piedzīvot, ir tā laime
dzīvot pašiem savā neatkarīgā valstī. Tieši
tāpēc 18.novembris latviešu tautai ir tik īpašs

neatkarības arī mūsu ikdiena būtu krietni citādāka.
Mēs esam Latvijas zvaigznes, gluži kā
tās, ko Milda savās plaukstās tur. Mēs palīdzam
Latvijai spīdēt, mēs izgaismojam to ar saviem
panākumiem un mīlestību. Visa pamatā jau
vienmēr ir mīlestība, jo tā spēj darīt brīnumu
lietas. Vajag mīlēt Latviju, un tad tā kļūs tieši
tāda, pēc kādas kāro mūsu sirdis. Gluži kā
tēlnieks atkal un atkal pieslīpē savu mīļāko
garadarbu, mēs varam pieslīpēt Latviju. Tikai tā

datums. Mūsu tautieši pirms 97 gadiem izveidoja valsti, kuru mīlēja. Mūsu uzdevums ir iet
viņu pēdās – to mīlēt vēl stiprāk un veidot sirdij
vēl mazliet tuvāku, padarot to atbilstošu mūsu
21. gadsimta ieskatiem.
Mēs esam jaunie Latvijas veidotāji, un
tieši mums nāksies Latviju uzlabot, palīdzēt
tai augt un attīstīties, un mainīties līdzi laikam.
Vajadzēs to spodrināt un sargāt kā sev pašu
svarīgāko dārgumu, lai nākamās paaudzes
un arī mēs paši nekad neaizmirstu, kāpēc īsti
18. novembris ir svētku diena, kāpēc cilvēki
tajā dienā nenogurstot dzied Latvijas himnu,
un ko tad mēs īsti svinam. Mums vajag sargāt
savu neatkarību, lai tā vienmēr tiktu novērtēta,
nevis svinēta tikai tāpēc, ka tā taču ir pierasts.
Latvijas dzimšanas diena ir jāsvin tikpat ļoti kā
savējā un vēl mazliet vairāk, jo bez Latvijas

uzmanīgi, ar maigumu un mīlestību, jo Latvija
ir pārāk trausla asiem cirtieniem un sāpīgiem
sitieniem. Pārāk daudz tā ir jau pagātnē cietusi,
un tagad mūsu rokās ir tās turpmāko gadu
liktenis.
Mīlēsim savu Latviju, jo tāda pasaulē ir
tikai viena! Mīlēsim saulrietus, mīlēsim krāšņos
rudeņus un sniegotās ziemas! Mīlēsim rupjmaizi un auksto zupu! Mīlēsim visu to, kā
pietrūkst, svešumā esot! Mīlēsim latviešu
tautas dejas un kora dziesmas! Mīlēsim
latviešu valodu un latviešu tautu! Mīlēsim paši
sevi un cits citu, jo mums ir paveicies dzīvot
tik burvīgā vietā un tik lieliskā laikā, kad neatkarība ir realitāte, ne sapnis! Priecīgu mums
visiem Latvijas Republikas Proklamēšanas
dienu!
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Latvietī visu gadu
Marta Metuzāle

Novembris ir mēnesis, kad visi no skapja izvelk savu noputējušo
patriotismu un lepni izrāda to uz katra stūra. Protams, Latvijas Republikas
Neatkarības proklamēšanas mēnesī ir svarīgi justies lepnam par savu
valsti un tautu, bet vai nebūtu lieliski slavēt savu Tēvzemi 365 (vai 366)
dienas gadā? Lai patriotisms mūsos būtu nemirstīgs, piedāvājam 18
veidus, kā savu mīlestību pret Latviju varam lolot arī ikdienā!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Izvēlies Latvijā audzētu un ražotu pārtiku! Tirgū iepērkas ne tikai tava vecmāmiņa un Miera
ielas hipsteri, bet arī visi citi, kas atbalsta Latvijas uzņēmējus. Savukārt, ja tu reiz pērc E vielām
bagātus cīsiņus lielveikalā, tad vismaz atbalsti savus tautiešus un izvēlies latviešu, nevis mistisku „ražots Eiropas Savienībā” produkciju!
Nēsā Latvijā veidotu apģērbu un aksesuārus! Latviešu radītie apģērba gabali gan maksā
nedaudz vairāk nekā jau 3746 meitenēm piederošie svārki no „H&M”, taču tie pavisam noteikti
ir unikālāki un mūsējie! Ja tev pieder kāds Latvijā ražots aksesuārs, tas noteikti darbojas arī kā
latviešu pazīšanās zīme ārzemēs — ja tu kādā Londonas ielā ieraugi meiteni „ZIB*” vai „Qoo
Qoo” legingos, vari būt diezgan drošs, ka viņa runā arī latviski.
Paņem lielu un detalizētu Latvijas karti, aizver acis, iebaksti ar pirkstu kādā punktā uz kartes
un nākamajā nedēļas nogalē dodies turp! Kad tu pēdējo reizi biji Naukšēnos vai uztaisīji selfiju
ar Ventspils govi?
Tā vietā, lai pieķertos kārtējai ārzemju literatūras klasikai, izlasi (vai pārlasi) kādu latviešu
dižgara darbu! Neļauj K.Skalbes „Mazajām piezīmēm” noklāties ar putekļiem un aizmirstām
nīkt plaukta dziļumā, jo tās ir ieteicams izlasīt katram sevi cienošam latvietim!
Pēdējos gados par populāru tendenci kļūst lentītes Latvijas karoga krāsās siešana ap roku.
Daudzi gan to dara tikai svētku nedēļā, bet kāpēc gan nesiet sarkanbaltsarkano lentīti arī
ikdienā?
Lieto literāri pareizu un mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem bagātu valodu! Tas gan ir ļoti
grūti, taču pamēģini vismaz vienu dienu nedēļā iztikt bez dažādiem svešvārdiem un barbarismiem! Tava latviešu valodas skolotāja par to tikai priecāsies.
Katru reizi, kad internetā vai realitātē iepazīsties ar kādu cilvēku no otras pasaules malas, nesaki, ka „esmu no Latvijas, bet mūsu ir maz, Latvija vispār ir maza valsts, tāpēc tu tāpat nezini,
kur tāda atrodas.” Labāk ar lepnumu saki, ka esi latvietis, un, ja tavs sarunu biedrs nezina, kur
tā atrodas, pastāsti par to! Arī citiem taču vajag uzzināt, cik interesanta mums te dzīvošana!
Atklāj latviešu filmu pasauli! „Limuzīns Jāņu nakts krāsā” nav vienīgā ievērības cienīgā latviešu
filma, tāpēc noskaties arī kādu 21. gadsimta pašmāju veikumu, piemēram, „Mammu, es tevi
mīlu” (jo to mēs mammām sakām pārāk reti), un arī kādu 20. gadsimta pērli, piemēram, „Cepli”!
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10.

11.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.
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Ievies latviešu zīmes ikdienā (bet iesākumā uzzini to nozīmi, lai nerastos neveiklas situācijas)! Uz klades malām ierasto puķīšu, monstru un telpisko figūru vietā sāc kricelēt auseklīšus,
Jumja zīmes un zalkšus! Ja esi ekstrēmu izklaižu piekritējs, vari pat uztetovēt kādu sev īpaši
tuvu zīmi! Tad gan tavs vizuālais patriotisms patiešām būs neiznīcināms.
Skolas ēdnīca arī rūpējas par mūsu latvietības gēnu – tur ir atrodama gan tradicionālā maizes
zupa, gan tavas vecmāmiņas iemīļotā frikadeļu zupa! Tā vietā, lai dotos uz „Subway” vai
„McDonald’s” pēc kārtējās neveselīgās amerikāņu uzkodas, nokāp vien lejā uz pagrabstāvu
un pakavējies bērnības atmiņās!
Tev lielāko diennakts daļu rokā atrodas mobilais tālrunis, taču tas neliedz tev justies kā valsts
patriotam. Aplikācija „Kas, Kas, Ko?” ļauj tev katru mīļu brīdi uzlabot savas zināšanas latviešu
etnogrāfijā, ģeogrāfijā, literatūrā un vēl citās zinātņu nozarēs. Kad brauc autobusā uz skolu,
uzspēlē šo spēli, lai vēlāk varētu paspīdēt ar saviem jauniegūtajiem faktiem!
Seko līdzi tautiešu panākumiem sportā, mākslā, mūzikā un lepojies ar tiem! Aizej uz kādu
„Rīgas Dinamo” spēli, Vestarda Šimkus koncertu un esi lietas kursā par savējiem!
Ja arī tava bērnība pagāja kopā ar Lauri Reiniku un viņa sirdi, kas sadeg neparasti, tu noteikti
ilgojies pēc kādas latviešu mūzikas savā ikdienā, lai gan spītīgi turpini klausīties ārzemju
māksliniekus. Varbūt ir vērts pārmeklēt interneta dzīles un atrast kādu jaunu latviešu dziesmu,
kuru pievienot savā „Spotify” pleilistē.
Paklejo pa Rīgu un papēti skaistās jūgendstila ēkas! Visi ārzemju tūristi apstājas un pavērtām
mutēm skatās uz tām, jo nekur citur pasaulē tik interesantu māju nav. Tev droši vien ir fotogrāfija
pie Bigbena vai Eifeļa torņa, bet vai tev ir fotogrāfija Alberta ielā?
Ar ģimeni vai draugiem sarīko gastronomisko piedzīvojumu vakaru! Ir tikai viens noteikums –
visiem ēdieniem ir jābūt sarkanbaltsarkanos toņos. Biešu salāti ar majonēzi un kūka ar ievārījumu un putukrējumu ir tikai iesākums. Ļauj vaļu fantāzijai un garšas kārpiņām!
Ja gadās tāda nakts, kad nevari iemigt (kas gan mūsdienu skolēna dzīvē šķiet kaut kas nereāls),
aitu skaitīšanas vietā skaiti latviešu tautasdziesmas! Tās tomēr ir latviešu folkloras bagātība,
un arī mums, 21. gadsimta jauniešiem, vajadzētu tās zināt. Cik daudzas bez aizķeršanās tu
vari noskaitīt? Droši vien pārāk maz, tāpēc ķeries nu pie meklēšanas!
Liela daļa latviešu jau agrā bērnībā tiek aizvesti uz kādu latviešu tautas deju kolektīvu, lai viņi
turpinātu tradīcijas. Daudzi gan mazliet vēlākos gados cērt kāju pie grīdas un saka, ka vairs
neies, jo nepatīk. Vēlāk viņi savu vājuma mirkli nožēlo un grib atsākt, taču domā, ka ir par vēlu.
Nekad nav par vēlu! Piesakies tautas deju kolektīvā vai, ja dejošana gluži nav tava stihija, korī,
koklētāju ansamblī vai folkloras kopā!
Protams, mums katram jau ir savi veidi, kā Latviju padarīt sev tuvu un mīļu, kā to atkal un no
jauna citādi iemīlēt, bet mēs ik pa laikam piemirstam, ka mēs paši esam Latvija. Latvija ir ne
tikai ap mums, bet arī mūsos. Atceries to arī ikdienā, kad pa ceļam uz skolu dodies gar Brīvības
pieminekli! Latvija ir mūsu māte, kura par mums gādā, un arī mēs esam viņas bērni, kuriem
māte ir no sirds jāmīl.
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ABSOLVENTI

Vēstules uz mājām
Saka – dzimteni pa īstam var novērtēt, tikai esot prom no tās. Vai tā
patiešām ir – to noteikti labāk zinām nevis mēs, bet šī gada skolas
absolventi, kas devušies studēt ārzemēs un „Rīgas Ģimnāzijas
Laiku” bijusī redaktore Lelde, kas vidusskolu beigs ārpus
Latvijas. Mēs noskaidrojām, kā viņiem iet, un lūdzām dalīties
savās domās un emocijās par dzimteni, 18. novembri
un to, kā viņiem visvairāk pietrūkst no Latvijas.

Šobrīd mācos Roterdamā, Nīderlandē. Rotterdam School of Management, Master in Business
Information Management (IT vadība). Laiks rādīs. Kaut kad nākotnē noteikti plānoju atgriezties Latvijā,
visticamāk, kā uzņēmējs. Jautājums vienīgi, kad būs tā ideja, kas to atļaus. Ja šī ideja nav ļoti drīz, tad
visticamāk vēl pāris gadus jāsaprot, kas pasaulē notiek, un jāpastrādā starptautiski.
Aizbraucot prom sāku novērtēt ģimeni, draugus, latvisko garu. Sāku novērtēt cilvēkus kas ir apkārt.
Piemēram, 1. ģimnāzijā mēs esam izlutināti ar daudzpusīgiem cilvēkiem, kas ne vien ir analītiski un loģiski
domājoši, bet mēdz būt arī ar radoši un ar iniciatīvu pilni. Ārzemēs nav viegli. Daudzi atbrauc atpakaļ pat īsti
neiedzīvojoties. Tomēr caur grūtībām apvārsnis paplašinās un ir vairāk iespēju. Tomēr tās izmantot ir grūtāk.
Tev ir vairāk sevi jāpierāda no nulles. Pats esmu gan mēģinājis padsmit vietās atrast darbu kā trauku mazgātājs
(nesekmīgi), gan pusgadu dzīvojis bez savas istabas, gan arī vienkārši juties vientuļš. Kad man pēc pirmā
pusgada jautāja, vai man patīk, un vai nenožēloju, teicu, ka tie ir divi dažādi jautājumi. Nepatīk, bet noteikti
nenožēloju – pieredze ir ļoti spēcīga. Tomēr nu jau patiesi patīk.
Latvija ir mana dzimtene, tēvzeme. Interesanti, ka starptautiskā vidē daudziem nav koncepta par vienu
vietu, kas būtu viņu dzimtene. Protams, nāk krietni vairāk domu par to, kas es esmu, kāpēc man kādas lietas ir
svarīgas. Ir grūti racionāli argumentēt patriotismu. Grūti saprast, kāpēc un vai Latvijā ir labāk kā citās vietās.
Reizēm, neesmu drošs, cik daudz (vai maz) ir latvieši ar kuriem patiešām vēlētos būt asociēts. Tomēr tā ir mana
vieta. Tie ir ne tikai mani draugi, ģimene un citi „foršie” cilvēki, bet arī mana „Maskačka”, mani bezpajumtnieki,
mani alkoholiķi, mani politiķi, mani pensionāri. Tie ir mani latvieši un mani krievi. Problēmas Latvijā ir manas
problēmas. Un tā ir sajūta, kas parāda, ka Latvija ir mana vasts.
Gustavs Upmanis (2013. gada absolvents)
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Skolu absolvēju šogad, tāpēc sanāk, ka šie ir mani pirmie mēneši ārzemēs. Šobrīd Anglijā studēju biznesu
un finanses Coventry University. Sākumā plānoju studēt neirozinātni, bet tad sapratu, ka nedz ķīmija, nedz
bioloģija man nav tik augstā līmenī, lai es spētu sekot līdzi studijām citā valodā, tomēr sapratu to par vēlu, kad
jau bija reālas iespējas studēt vai nu University of Glasgow, vai University of Leeds. Galu galā iestājos Zviedros,
bet vasaras vidū sapratu, ka arī tur es mācīties nevēlos, tāpēc atradu iespēju studēt Anglijā.
Jāsaka, kā ir – pie tā, ka satiksme šeit tiek organizēta citādi, es esmu pieradusi, kas noteikti bija pirmais
šoks, bet nesaprotama man vēl tagad ir gājēju pāreju neesamība un esamība pilnīgi nejēdzīgās vietās. Grūti
pierast arī pie tā, ka visi apkārt ir ļoti jauki un smaidīgi un sveicinās pat tad, ja nepazīst. Katrā ziņā smaidu
saņemt pretī ir ļoti viegli, bet Latvijas, protams, pietrūkst. Pietrūkst Latvijas pārtikas, jo te nav krējuma vai
biezpiena – tas, kas te ir, ir variācija pa tēmu, bet noteikti ne tas, pie kā mēs esam pieraduši. Man arī ļoti
pietrūkst dabas, jo tuvākā vieta, kur varu doties, kad gribu būt pie dabas, ir pusstundas gājiena attālumā. Tas
ir tieši pa ceļam uz universitāti, kurā mācās bijusī klasesbiedrene, tāpēc reizēm turp dodos, jo tur ir krietni
vairāk koku un mežu. Rudens gan man šeit šķiet krāšņāks, krāsu ir daudz vairāk, un tās ir piesātinātākas nekā
Latvijas rudenī, kā arī mežs, kurā esmu bijusi, ir nedaudz eksotiskāks. Latvijas meži tomēr šķiet dabiskāki, kā arī
latvieši paši ir vairāk saraduši ar dabu, jo šeit vietējiem liekas dīvaini, ka mēs lasām sēnes un ogas, paši taisām
ievārījumus un spiežam sulas. Angļi ir pieraduši, ka var aiziet uz veikalu un visu nopirkt – par to, cik dārgi būs
produkti, neviens nesatraucas. Varētu teikt, ka šeit tiešām dzīvo patērētāju sabiedrība, jo tā vien šķiet, ka viņi
labprātāk visu nopirks, nekā paši kaut ko pagatavos, man tomēr svarīgāks ir radošais process. Pat tagad veikalā
jau var iegādāties visu nepieciešamo Ziemassvētkiem. Daudz kas te ir citādi. Latvijā, it īpaši Rīgā, ir spēcīgi
iesakņojusies kultūras dzīve, kas ir savijusies kopā ar pilsētu, turpretī te cilvēki vairāk domā par tiešo labumu,
nav tādu vietu kā Kaņepes Kultūras centrs vai Kalnciema Kvartāls, kur var aiziet pabaudīt dzeju vai mūziku un
tasi tējas, tā man ļoti pietrūkst.
Vispār jāatzīst, ka man ir diezgan paveicies, jo latviešu apkārt ir daudz (te pat ir latviešu veikals), tāpēc
kopā pasmejamies par to, kas mums šķiet dīvains, gan jau arī 18. novembri svinēšu kopā ar viņiem, lai gan varētu
arī atbraukt uz Latviju, jo vecmammai apaļā jubileja 18. novembrī. Ģimene pietrūkst, tāpēc domāju būtu jauki
pārsteigt vecmammu.
Pēc universitātes es noteikti domāju atgriezties atpakaļ Latvijā, lai gan vēl nezinu, vai palikšu šeit
mācīties, varbūt mainīšu universitāti Anglijas ietvaros, varbūt studēšu citā valstī. Tagad esmu arī sapratusi,
ko tieši vēlos studēt, jo sapratu, kas mani neinteresē. Plāni mainās, bet noteikti gribu pabaudīt pasauli un
iegūt globālu skatījumu uz to – uzskatu, ka to var iegūt tikai atrodoties citā vidē. Šobrīd arī apsveru domu
uzreiz pēc bakalaura studēt maģistru un paralēli strādāt ārzemēs, bet pēc tam noteikti būšu atpakaļ Latvijā.
Latvijas kultūra šķiet pārāk bagāta un skaista, lai to laistu garām. Gribas dziedāt Dziesmu svētkos, gribas iet
ar latviešiem lāpu gājienā, svinēt kārtīgus Jāņus un vispār baudīt to, cik neskarta patiesībā ir Latvijas daba, cik
tās te ir daudz, cik dabīgi mēs to uztveram. Mani nākotnes plāni patiesībā arī ir saistīti ar Latviju. Pagaidām
studijas ārzemēs uztveru kā iespēju attīstīties dažādos veidos, bet vispār – par laika kavēkli līdz brīdim, kad
varēšu atgriezties Latvijā un, cerams, kopā ar ģimeni īstenot dažas ieceres. Tieši tādēļ es diezgan droši varu
teikt, ka ārzemēs uz dzīvi nepalikšu.
Elīna Jekale (2015. gada absolvente)
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Šobrīd mācos Apvienoto Pasaules koledžu (UWC) Red Cross Nordic skolā, kas atrodas Norvēģijā.
Mācos pēdējos divus vidusskolas gadus starptautiskajā bakalaurātā, šī programma ir arī mūsu skolā. Plāns,
protams, ir arī studēt ārzemēs, taču tālākais ceļš, atrodoties prom, šķiet neskaidrs. Tā jau liekas, ka tur, ārpusē,
ir labāk, ir skaistāk, taču tā nav. Zāle varbūt ir sveša, taču ne zaļāka, un debesis mums ir vienas. Un beigu beigās
gribas mājās.
Domājot par mājām, visvairāk pietrūkst ģimene. Viss pārējais ir jauns un citāds, bet pie visa jaunā un
citādā var pierast, kamēr ģimene ir tikai viena un neatkārtojama. Dzīvojot koledžā, kas atrodas kalnu vidū, sanāk
novērtēt pilnīgi visu, kas ir jebkā saistīts ar pilsētu, kultūru. Īpaši sāku novērtēt sevis pasniegšanas kultūru.
Šeit cilvēks var staigāt, ģērbies treniņbiksēs, kamēr, dzīvojot pilsētā, kas tāds liekas nevīžīgs. Ilgošos arī
pēc 18. novembra svinēšanas – Neatkarības dienu šeit svin, nodziedot „Happy Birthday” ēdnīcā. Bet, ja tā
padomā – deviņdesmit tautas apsveic vienu mazu Latviju dzimšanas dienā. Ir jau mīļi.
Lelde Voino

Neieslīgstot detaļās, varu apgalvot, ka valsts, kurā uzsāku studijas, Lielbritānija, nekad nebūs starp
manām mīļākajām zemēm un no mājām pietrūkst gandrīz visa. Lai nu kā, ir dažas lietas, neskaitot draugus un
ģimeni, kas ilgas pēc mājām pastiprina īpaši. Uzsākot mācības, lietus bija un vēl joprojām ir sabiedrotais katru
mīļu dienu. Tāpēc, kaut arī Latvija neizceļas ar fantastiski karstu un eksotisku klimatu, saules gaismas trūkums
bija momentā manāms, un tā sāka pietrūkt jau ļoti neilgi pēc aizbraukšanas. Latviešu ēdiens ir lieta, ko tagad
turu gandrīz zelta vērtībā. Lielbritānijā nav iespējams iegādāties neko, kas līdzinātos krējumam, sieram vai
rupjmaizei. Tieši šie produkti ir tie, kuru eksistenci pilnībā novērtēju tikai tagad. Pietrūkst latviešu tradīciju kā
tādu, it īpaši krastmalas 18. novembra vakarā un tautas nebeidzamās mīlestības pret „Prāta Vētru”.
Līva Orleāne (2014. gada absolvente)

Es izvēlējos tālākās gaitas pēc skolas turpināt Dānijā. Sākot studijas, viss likās jauns un neiepazīts,
aizraujošs. Bet ar laiku, protams, jaunais paliek ikdienišķs. Visvairāk man pietrūkst Latvijas pārtikas, ēdiens
ir nesalīdzināmi bezgaršīgāks un pārcenots. Veikalos ir iespējams iegādāties tikpat kā visu, ko sirds kāro, bet
lielākā daļa produktu garšo pilnīgi citādāk. Kefīrs Dānijā neeksistē, tāpat kā pelmeņi. Piena produkti garšo
pēc ūdens. Reizēm pietrūkt savas istabas, tās komforta un ekstru, kas piederas pie mājām. Protams, arī draugu,
ģimenes, cilvēku, kas tevi pazīst ilgu laiku, un tev nav jāatkārto savs dzīvesstāsts. Pietrūkst garu sarunu latviešu
valodā, un ierasto svētku dienu. Lai arī nesaucu sevi par patrioti, bet sava dzimtene tomēr ir visskaistākā.
Ieva Sīpola (2014. gada absolvente)
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Es absolvēju skolu tikai šovasar. Vēl pat neesmu paspējis ierāmēt atestātu. Šobrīd es studēju politiku un
starptautiskās attiecības Londonas Karaļa koledžā (King’s College London). Kaut gan esmu te pavadījis tikai
pāris mēnešu, jau esmu izjutis, ka atrodos vienā no Lielbritānijas prestižākajām augstskolām, jo man praktiski
nav brīvā laika un mācības ir tiešām intensīvas.
Man vēl ir tikai 18 gadu, tāpēc pagaidām cenšos veltīt visu savu uzmanību studijām, nevis tālākiem
mērķiem. Es pat nezinu, ko es rīt ēdīšu brokastīs, tāpēc man ir ļoti grūti paredzēt, kas notiks pēc vairākiem
gadiem. Taču, dzīvojot daudzus gadus ārzemēs arī iepriekš, esmu iemācījies novērtēt Latviju un saglabāt patriotisku garu, arī esot prom no mājām. Visgrūtāk man ir bijis pierast pie dzīves vienatnē. Pirmo reizi dzīvē man
nav mammas, kas man pagatavos ēst, vai mazo māsu, ar kurām var pastrīdēties par pilnīgiem sīkumiem. Un,
kaut gan mēs Latvijā bieži sūdzamies par draņķīgo laiku, nemitīgais Londonas lietus arī sāk nedaudz apnikt.
Vēl viena lieta, ko es noteikti tagad vairāk spēju novērtēt, ir manas bijušās klases saliedētība. Tik fantastiska
atmosfēra vienkārši nav sasniedzama universitātē ar divdesmit tūkstošiem studentu. Un, protams, man ir jāatzīst,
ka latviešu meitenes neapšaubāmi ir visskaistākās pasaulē!
Latvija ir mana dzimtene un vienmēr būs manas mājas. Pat tagad, dzīvojot divu minūšu gājienā no Temzas un slavenā Tower Bridge, es dažreiz prātā atgriežos Pļavniekos un atceros padomju deviņstāvu ēku, kurā
es pavadīju savu bērnību. Ir savādi, kad, ejot pa ielu Londonā, tu pēkšņi dzirdi latviešu valodu. Šie pirmie
mēneši universitātē ir bijuši vārdos neaprakstāmi, taču es pievienojos tūkstošiem tautiešu Anglijā, kas gaida
Ziemassvētkus, lai atgrieztos mājās Latvijā.
Tomass Pildegovičs (2015. gada absolvents)
Ja pirms dažiem gadiem man kāds būtu jautājis, kur es plānoju studēt, es viennozīmīgi atbildētu – Latvijā.
Tomēr man vienmēr ir paticis ceļot, un kāda daļiņa no manis vēlējās izmantot iespēju studēt ārzemēs. Tā nu pašlaik
atrodos Anglijā, University of Warwick. Kopš brīža, kad atbraucu uz universitāti, ne mirkli neesmu nožēlojusi
savu izvēli. Universitātes teritorija ir ļoti skaista – šeit modernais savijas ar dabu, visur ir koki, apkārt lido putni,
pa zāli skraida vāveres. Rudens šeit visu izgrezno brīnišķīgās krāsās. Tādēļ savā ziņā es vēl joprojām jūtos kā
Latvijā – vismaz apkārtne ir ļoti zaļa un sakopta. Protams, ir brīži, kad man pietrūkst ģimenes un draugu Latvijā,
un Skype sarunas nespēj aizstāt tikšanos klātienē – tomēr tā arī ir daļa no pieredzes. Viens no iemesliem, kāpēc
izvēlējos doties uz University of Warwick, bija tās augstais procents ar internacionālajiem studentiem. Ir pagājušas
tikai divas nedēļas, bet, šķiet, esmu satikusi cilvēkus no visām pasaules malām – Francijas, Zviedrijas, Krievijas,
Indonēzijas, Ķīnas, Kenijas, ASV – tā varētu turpināt vēl ilgi. Tie visi ir kontakti, ko es noteikti novērtēšu nākotnē,
vai nu vienkārši ceļojot pa pasauli, vai arī veidojot kādu biznesu. Tomēr, lai cik ļoti man patiktu būt ar ārzemniekiem un iepazīt dažādās kultūras, vislabākā sajūta ir, kad izdodas satikt kādu no Latvijas, kādu, ar ko var parunāt
dzimtajā valodā. Izņemot cilvēkus, lai cik muļķīgi tas arī nešķistu, man visvairāk pietrūkst īstas Latvijas rupjmaizes
un biezpienu. Tās arī bija pirmās lietas, ko palūdzu mammai atsūtīt no Latvijas.
Latvijā es plānoju atgriezties katrā brīvlaikā – Ziemassvētkos, Lieldienās un vasarā. Tās vienmēr paliks
manas mājas ar pazīstamajām vietām un cilvēkiem. Lai cik ļoti arī man patiktu vieta, kur pašlaik dzīvoju, te nav
tāda pati sajūta, kā esot Latvijā – dzimtenē.
Annija Katkēviča (2015. gada absolvente)
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Domā par studijām ārzemēs?
Elīna Jekale

Izvēlēties universitāti, kurā pavadīt nākamos savus dzīves gadus,
ir visai nopietns solis. Ja tu apsver iespēju mācīties ārzemēs, tev
noteikti ir vērts ieskatīties šajā rakstā, jo šie ir padomi, kurus es
pati būtu vēlējusies zināt, pirms izdarīju šo izvēli.
(Raksta autore Elīna šobrīd studē biznesu un finanses Koventri
Universitātē).

1.

Izvēlies
studiju
virzienu

Jāsāk jau ar to, ka jāsaprot, kādā virzienā vēlies doties. Skumjā daļa
ir tā, ka tur tev neviens nespēs palīdzēt. Ir muļķīgi klausīties citos –
tas ir lēmums, kas jāpieņem pašam. Tomēr arī akli pieņemt lēmumu
nav prāta darbs. Novērtē, kas tev padodas – varbūt tu spēj saprast
cilvēkus labāk nekā citi, varbūt tev patiešām patīk matemātika un fizika
vai vienmēr ir paticis skatīties zvaigznēs, un tu esi sapņojis
par darbu NASA. Tev noteikti ir vismaz neliela nojausma
Izmēģini
par to, kas tev patīk un kas tev pilnīgi neinteresē, ideja par
testu
to, kur sevi vēlies redzēt nākotnē. Ar to arī sāc: pieraksti tās
nozares, kuras interesē tieši tevi, tās var būt vairākas, tā var
būt arī tikai viena (šajā gadījumā tu esi laimīgs cilvēks). Arī

interneta plašajā vidē ir iespējams atrast dažādus testus, kas
varētu palīdzēt, ja tomēr ir grūti izvēlēties virzienu. Viens no
precīzākajiem ir MBTI tests (jāatbild ir tiešām godīgi!), kurš ir personības tests, tāpēc nepateiks, kur
tieši tev būtu jādodas laimi meklēt, tomēr, zinot, kurš tips tu esi, internetā var sameklēt vēl sīkākus
skaidrojumus un piemērotākās profesijas.

2.

Ieskaties
universitāšu
reitingos

Kad esi izdomājis, ko tieši vēlies studēt (vai arī esi palicis
ar dažiem variantiem), ir jāsāk meklēt universitāti. Novērtē
savas spējas un to, kāds varētu izskatīties tavs diploms, un
sāc meklēšanas darbus dažādos universitāšu topos (ja ir
iespēja, meklē pēc studiju virziena) – pasaules, Eiropas vai
konkrētas valsts reitingos –, lai saprastu, kuras universitātes tev
ir pavisam reāla iespēja, par kurām nāktos nedaudz pacīnīties
ar savu slinkumu un kurās tikt tev varētu būt ārkārtīgi grūti.
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3.

Izraksti
universitāšu
mājaslapas

Tagad tev noteikti ir saraksts ar tik tiešām daudz universitātēm
un izvēlēties tās, kuras tev patīk, kad dzirdēts varbūt ir par
divām, arī nav viegls darbs. Pirmkārt, noteikti apskaties, vai
universitāte pieņem Latvijas diplomu – ja viss nav līdz galam
skaidrs, tad noteikti jāraksta e-pasts vai jāzvana uz universitāti.
Tā varētu atsijāt pāris universitāšu, jo Latvijas diploms nav pats populārākais. Izskati katru
iespējamo universitāti un tās piedāvātās programmas, tas noteikti palīdzēs pieņemt lēmumu, ko
tieši vēlies studēt, jo, ieraugot sarakstu ar moduļiem, kas tev būs jāmācās, spēsi saprast, kuri tev
šķiet saistošāki. Ņem vērā to, kur atrodas universitāte, kādā pilsētā vai kādas pilsētas tuvumā tā
ir, noteikti izpēti universitātes teritoriju, vai tas ir pilsētas centrā vai nostāk no pilsētas, vai varbūt
universitāte pati ir kā mazs ciems, kas veltīts tikai studentiem, un no pilsētas tajā nav ne miņas. Ir
jāsaprot, ka tā ir vide, kurā tu pavadīsi nākamos savus dzīves gadus, tāpēc tā ir tieši tikpat svarīga,
cik tevis noskatītā universitāte. Lai arī cik vilinoša var šķist dzīve pilsētas centrā ar ballītēm uz katra
stūra, jāuzdod sev jautājums – vai dienas gaismā tā šķitīs tikpat aizraujoša? Varbūt universitāte
dziļos laukos ar kalniem un mežiem liekas latviešu dvēselei tuvāka, tomēr vai pilsētas ar tās
piedāvātajām plašajām iespējām tev nemaz nepietrūks? Atrast patiesu kompromisu tiešām ir grūti,
jo vienā vai otrā gadījumā kaut kā pietrūks, bet izvērtē to, kas tev pašam ir svarīgāks. Noteikti
apskati, kādas ir dzīvošanas iespējas un cik tas izmaksās – atceries, ka bildes universitātes
mājaslapā bieži vien ir glaimojošākas nekā reālā situācija. Tāpēc noteikti ir vērts apmeklēt studentu
forumus, kur paši studenti izsaka savas domas par universitāti un dzīvošanas iespējām, arī Youtube
video ir labs materiāls ieskatam.

4.

Protams,
finansiālie
aspekti

Tagad, iespējams, tavs universitāšu saraksts ir diezgan sarucis, bet
varbūt tas ir palicis teju tāds pats. Ir laiks izpētīt finansiālos aspektus.
Universitāte ir dārgs prieks, tāpēc noteikti paskaties, kāda ir mācību
maksa, kādas ir iespējas apmaksāt studiju maksas. Ja tas ir kredīts,
tad kādi ir atmaksas noteikumi, kas notiek tad, ja vēlies universitāti
pamest utt. Pavisam noteikti ir vērts paskatīties arī universitātes
piedāvātās stipendijas, varbūt kādu no tām tu vari iegūt.
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5.

Pēdējais
punkts –
piesakies

Galu galā tev ir jāizvēlas tās dažas universitātes, kuras tieši tev šķiet vislabākā opcija. Tagad atliek
tikai aizpildīt lielo formalitāšu kaudzi un uzrakstīt motivācijas vēstuli, kas noteikti nebūs vieglāk,
kā atrast sev piemērotu universitāti. Nav noteiktas formulas, kā rakstīt motivācijas vēstuli – vari
rakstīt par saviem sasniegumiem, par to, kas tieši tev ir ieinteresējis konkrētajā priekšmetā vai
universitātē, tu vari rakstīt par to, kā tavs hobijs ir palīdzējis tev pilnveidot savu personību un kā
tas saistās ar tavu izvēlēto studiju virzienu. Internets ir pārpildīts ar studentu motivācijas vēstulēm,
nereti klāt nāk arī piebilde par to, kurās skolās konkrētais cilvēks tika uzņemts. Noteikti atrodi kādu,
kas spēs palīdzēs tev izskatīt tavu motivācijas vēstuli un dot padomu. Nebaidies rakstīt bijušajiem
pirmģimnāzistiem, kuri šobrīd mācās tevis noskatītajā valstī un spēs tev palīdzēt ar pieteikumiem, jo
šis process var reizēm likties ļoti neskaidrs. Atrodi kādu, kam valoda, kurā raksti motivācijas vēstuli,
ir dzimtā valoda. Motivācijas vēstule ir pirmais nopietnais iespaids par tevi, tāpēc raksti tā, lai katram
teikumam ir jēga, lai katrs teikums atklātu kaut ko par tevi. Pārliecinies divreiz un sūti universitātēm
pieteikumus!

Vēlreiz īsumā:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

Izvēlies studiju virzienu!
Ieskaties universitāšu reitingos!
Izvēlies universitātes, kurās tev tikt ir iespējams!
Izpēti visu par universitātēm, kuras tev interesē (vide,
mācību programma, visādi citādi skaitļi, kas tev šķiet
nozīmīgi, piem., cik absolventu spējīgi atrast darbu pēc
konkrētās universitātes)!
Izpēti finansiālo pusi!
Aizpildi visas pieteikuma anketas (izvēlies vienu vai divas
universitātes, kas ir tiešām labas, pāris, kuras ir pietiekami
labas tev, un vienu kā drošības variantu)!
Uzraksti motivācijas vēstuli!
Iesūti visu un gaidi rezultātus!
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Papildinformācija
Dažas labas Apvienotās Karalistes universitātes, kurām vērts „uzmest aci”:
1. Lankasteras Universitāte
2. Varvikas Universitāte
3. Ekseteras Universitāte *
4. Sentendrūsas Universitāte
5. Aberdīnas Universitāte
6. Līdsas Universitāte
7. Daremas Universitāte *
8. Londonas Universitātes Karaliskā Holoveja koledža
9. Dandī Universitāte
10. Edinburgas Universitāte
* Pieņem Latvijas diplomu, bet tikai foundation gadam, kas nozīmē, ka programma būs jāmācās par vienu gadu vairāk.

Citu valstu universitātes, kas tevi varētu ieinteresēt:
11. Ņujorkas Universitāte Abū Dabī (Apvienotie Arābu Emirāti) (iespējamas pilnībā atmaksātas
mācības)
12. Sentluisas Vašingtona Universitāte (ASV) (iespējamas pilnībā atmaksātas mācības)
13. Rūzvelta Universitātes koledža (Nīderlande)
14. Hāgas Universitāte (Nīderlande)
15. Roterdamas Erasmus Universitāte (Nīderlande)

Ja sapņo vai reāli domā par studijām Amerikā, tad šī mājaslapa varētu būt ļoti noderīga –
https://bigfuture.collegeboard.org/college-search. Iespējams atrast universitātes tieši tavām
prasībām, kā arī atrast universitātes, kuras pilnībā segs mācību izmaksas un dzīvošanu, ja pats
nevarēsi to atļauties. Turklāt ir pāris tādu, kuras neprasa SAT vai ACT rezultātus, sedz mācību un
dzīvošanas maksu un ir prestižas.
Pirmajā ģimnāzijā mēs dzīvojam tādā kā burbulī, cilvēki universitātē un vispārējā atmosfēra
var diezgan pārsteigt, tāpēc tiecies pēc labākā – inteliģence tiešām dara cilvēkus skaistus, vienmēr ir
patīkāmāk atrasties inteliģentu cilvēku sabiedrībā, pie kuras katrs pirmģimnāzists ir pieradis. Tāpēc
iesaisties skolas dzīvē, piedalies Eiropas Jauniešu Parlamenta rīkotajos pasākumos, pievienojies
skolas avīzei, korim, debašu fakultatīvam, Vidusskolēnu Domei, Rīgas Skolēnu Domei, iesaisties
pasākumos kā brīvprātīgais, dari pēc iespējas vairāk, tas palīdzēs tev apjaust savas spējas, kā arī
visas papildu aktivitātes lieliski izskatīsies motivācijas vēstulē augstskolai. Tici man, augstskolas to
novērtēs, bet vēl vairāk to novērtēsi tu pats. Jāpiezīmē, ka atzīmēm ir liela nozīme šajā procesā,
tāpēc iemācies sabalansēt savas ārpusskolas aktivitātes ar mācībām, kā arī neaizmirsti piedalīties
olimpiādēs pat tad, ja neesi drošs par savām spējām.
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Intervija ar Kasparu Grabovski
Laura Gundega Kristapsone

Kaspars ir jaunais Vidusskolēnu Domes priekšsēdētājs. Intervijas laikā
viņš daudz joko, taču uz jautājumiem atbild, rūpīgi izvēloties vārdus,
katru savu izteikumu pārdomājot. Kad lūdzu viņam raksturot sevi vienā
teikumā, viņš ilgi domā. Es pa jokam piedāvāju raksturojumu „sakarīgs
čalis”, uz ko Kaspars smejoties atbild: „Tas es esmu viennozīmīgi. Es
gribētu būt kaut kas vairāk.” Pēc šīs intervijas varu droši apgalvot, ka
Kaspars noteikti ir „kaut kas vairāk” – klausoties viņā, rodas iespaids, ka
Vidusskolēnu Dome ir nonākusi drošās rokās.

Kā tev pašam liekas — kāpēc par VD
priekšsēdētāju ievēlēja tieši tevi?
Pagājušogad es aktīvi iesaistījos Vidusskolēnu domes darbā. Domāju, ka cilvēki, kas
par mani balsoja, to ievēroja un pamanīja manī
to, ko neredz daudzi skolotāji – tās lietas, kuras
es daru brīvprātīgi un kuras man patīk, es daru
no sirds un ar pilnu atdevi.
Kā ir kļūt par VD priekšsēdētāju pēc Raita
Pekusa? Viņš tomēr bija amatā divus
gadus un paveica ļoti daudz.
Raitis ir ļoti augstu uzstādījis latiņu. No
vienas puses, tas ir labi, jo Vidusskolēnu dome
ir attīstīta augstā līmenī, bet, no otras puses,
man, protams, ir grūtāk. Es to uztveru kā izaicinājumu – nezinu, vai varēšu pacelt latiņu vēl
augstāk, bet es vismaz mēģināšu nenolaist to
pārāk zemu.
Ko tu šogad gribi mainīt vai jau esi mainījis
VD darbā?
Kopumā es uzskatu, ka Vidusskolēnu
domes koncepts jau ir pietiekami labs, un

lielas pārmaiņas nav vajadzīgas. Manuprāt,
lielas izmaiņas drīzāk nāktu par sliktu, jo tad
tiktu sabojāts Vidusskolēnu domes „kodols”,
tā „esence”, kas to padara tik īpašu. Pašu galveno es noteikti nemainīšu, lai gan, protams,
ģenerēšu arī jaunas idejas.
Vai tu plāno skolā ieviest arī kādas jaunas
tradīcijas?
Es jau pagājušogad iesāku jaunu skolas
tradīciju, organizējot pasākumu „Olu cīņas”,
kas notika pirms Lieldienām. No skolēniem,
kas to apmeklēja, dzirdēju tikai labas atsauksmes. Es vēlos šogad „Olu cīņas” rīkot
vēl grandiozākas, lai arī pēc tam, kad skolu
būšu absolvējis, šī tradīcija turpinātos. Es pēc
kādiem pieciem, desmit gadiem gribētu atnākt
uz skolu un dzirdēt skolēnus gaiteņos runājam
par pieteikšanos „Olu cīņām” (smejas).
Pabeidz teikumu – es gribētu ieiet skolas
vēsturē kā VD priekšsēdētājs, kurš…
Es zinu tikai to, ka noteikti negribētu ieiet
skolas vēsturē kā priekšsēdētājs, kurš sabojāja
Vidusskolēnu domi… (smejas).
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Raksturo sevi vienā teikumā.

Kā tu pavadi savu brīvo laiku?

Es esmu cilvēks ar savu dzīves redzējumu un principiem, pie kuriem cenšos
turēties un, protams, ar labu humora izjūtu.

Esmu skauts un cenšos aktīvi darboties šajā
organizācijā. Tieši ar skautismu aizsākās nedaudz
produktīvāks manas dzīves posms, kas turpinās
arī šobrīd – es sapratu, ka dzīvē ir ļoti daudz
iespēju, kuras ir viegli palaist garām un ir muļķīgi
neizmantot. Esmu darbojies arī Eiropas Jauniešu
parlamentā, piedalījies Apvienoto Nāciju Organizācijas simulācijās, rakstu projektus, piemēram,
vasarā saņēmu finansējumu no Rīgas Domes
Izglītības, kultūras un sporta departamenta laivu
brauciena organizēšanai. Piedalos dažādos semināros, būtībā jebkādos pasākumos, kas saistīti ar
līdera spēju attīstīšanu. Neformālā izglītība ir padarījusi mani par tādu cilvēku, kāds es esmu šobrīd. Tajā iegūtās prasmes man noteikti noderēs,
arī vadot Vidusskolēnu domes darbu.

3 lietas, ko proti vislabāk?
Salsa (smejas). Nu labi, es nemāku dejot
salsu, bet es gribētu iemācīties. Es protu pagatavot ļoti garšīgas tostermaizītes ar sieru. Lai
gan, nē, to var izdarīt visi. Es toties māku
uztaisīt pasaulē garšīgāko ķiploku mērcīti!
Protu atrast pozitīvo jebkurā dzīves situācijā.
Protu izrēķināt visādas nevajadzīgas lietas,
piemēram, to, cik dažādas zoles partijas ir
iespējams izspēlēt – aptuveni 512 miljonu
partiju, ja kas.
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Kas tevi motivē, iedvesmo?

Ko tu dzīvē gribi sasniegt?

Es neticu motivācijas video un tamlīdzīgām lietām. Uzskatu, ka motivācija ir jāatrod
pašam sevī, neviens cits tev to nespēs radīt.
Cilvēks, kas mani iedvesmo, ir leģendārais
amerikāņu komiķis Džordžs Kārlins. Viņš jau
kopš bērnības vēlējās kļūt par aktieri, bet brīdī,
kad sāka gūt panākumus, saprata, ka patiesībā
šajā profesijā jūtas nelaimīgs, jo nekādā veidā
nepilnveido sevi. Tad viņš kļuva par komiķi.
Uzstājoties Kārlins nevis vienkārši lika skatītājiem smieties, bet dalījās ar dzīves gudrībām,
papildinot tās ar izcilu humoru. Viņš bija ļoti
dzīvesgudrs, no viņa var daudz ko mācīties.

Es zinu, ka savas dzīves laikā vēlos
kādā jomā veikt savu ieguldījumu, kas būtu
paliekošs un palīdzētu ne tikai man, bet arī
citiem – ne obligāti visai pasaulei, kaut vai
pāris cilvēkiem. Vēl ir laiks izdomāt, tieši kā es
to izdarīšu.
Tuvākajā laikā sasniedzams mērķis varētu būt Latvijas Zoles federācijas mājaslapas un
darbības sistēmas modernizēšana, kas palīdzētu piesaistīt jauniešus, jo interese par zoli jauniešu vidū ir vērā ņemami samazinājusies.

Labākais notikums šī gada laikā, neskaitot
ievēlēšanu?

Es gribētu ieteikt divas filmas – „Black
Dynamite”, kas, manuprāt, ir visu laiku labākā
parodiju filma, un filmu „Into the Wild”, kura man
zināmā mērā “atvēra acis” un iedvesmoja pēc
vidusskolas beigšanas īstenot vienu savu ideju.

Pirmkārt, visa vasara, kas bija patiešām
iespaidīga. Iepriekšējos gados vasaras sanāca pavadīt mājās, neko produktīvu nedarot,
tomēr šovasar es paspēju izdarīt pārsteidzoši
daudz. Es biju Slovākijas kalnos, biju Igaunijā kā viens no organizētājiem skautu nometnei, kurā piedalījās ap 600 cilvēku, organizēju
jau minēto laivu braucienu, ar draugiem devos vēl vienā laivu braucienā, kopā ar Rīgas
Skolēnu domi biju Somijā, divus mēnešus
strādāju piedzīvojumu parkā „Mežakaķis” un
vēl paspēju apmeklēt autoskolu. Rezultātā
es arī daudz vairāk novērtēju un izbaudīju
tās nedaudzās dienas, kas man bija brīvas.
Otrkārt, man nozīmīgs notikums bija Skolotāju diena. Visu laiku sanāca skraidīt apkārt, kaut
ko darīt, palīdzēt, risināt radušās problēmas, bet
tai pat laikā bija lieliskas emocijas. Es vēl nekad
nebiju skolā juties tik labi. Skolotāju diena man
lika saprast, ka pieņēmu pareizo lēmumu, izvēloties kandidēt uz VD priekšsēdētāja amatu.

Iesaki kādu labu filmu, grāmatu vai grupu.

Kādi tad ir tavi plāni pēc skolas
beigšanas?
Es plānoju paņemt akadēmisko gadu, lai
varētu doties savas dzīves lielākajā ceļojumā –
apceļot Eiropu un ASV ar stopiem un mugursomu plecos. Tas būtu labs veids, kā atpūsties
no mūsdienu tehnoloģiju kontrolētās sabiedrības
un saprast, ko es patiešām vēlos darīt tālāk.
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5 veidi, kā valkāt skolas džemperi
Rudens ir slimību laiks. Mirklis, kad
gribam vēl kavēties vasarā, tādēļ pretojamies cepurei un cimdiņiem, kuri
varbūt tomēr noderētu. Tad vējš iepūš
mūsu austiņās un tās mazliet apaukstē.
Tādos brīžos tām noderētu siltums,
kuru var radīt skolas džemperis.

Kārtējā diena, kad esi aizmirsis mājās
savu somu? Vai arī tā sākt apnikt un
gribas pavisam ko jaunu? Skolas džemperis atkal nāk Tev palīgā. Pavisam
veikli vari to apsiet ap saviem gurniem
un kapucītē salikt visas sev nepieciešamās lietas. Ērti un parocīgi.

Atceries, kā sākumskolā vienmēr spēlēji spēles, kad bija kāds brīvs mirklis?
Arī tagad starpbrīžos Tu vari to darīt,
un skolas džemperis Tev palīdzēs tās
īstenot. Mēs Tev piedāvājam skolas
džemperi izmantot „Aklajās vistiņās”,
lai atkal kopā ar klases biedriem vari
būt mazliet bērnišķīgs.
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Nāk ziema, un dzijas kamolīši kopā ar centīgiem
šaļļu adītājiem aizvien vairāk parādīsies mums
apkārt. Ja arī Tu būsi viens no tiem, tad skolas
džemperis Tev noderēs gan adatu, gan dzijas
kamolu pārnēsāšanai.

Nereti tieši seja ir tā, kura agrajās rīta stundas nosalst visvairāk. Iespējams ar
cepuri esam apseguši pieri un ar šalli zodu, bet, kas apsegs deguna galu?
Tam taču arī salst! Mums tev šai problemai ir risinājums. Viss ir pavisam vienkārši – skolas džempera kapuce ir patiesi ērta arī deguna sildīšanai. Daļa džempera lietotāju to jau ir izmēģinājuši. Laiks arī Tev!

Ja Tavā īpašumā vēl nav skolas
džempera, bet tādu ļoti kārojas, tad Tu
vari rakstīt uz pekuse.liene@gmail.com
un visu sarunāt.
NOVEMBRIS 2015
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Par Skolotāju dienu
Linda Lielbriede

Kā jau ierasts, oktobra mēnesis skolā
sākas ar Skolotāju dienas atzīmēšanu.
Iesākot novembri, īsti laikā būs atskats uz
aizvadītajiem svētkiem. Vidusskolēnu Dome
bija skolotājiem sarūpējusi virkni patīkamu
pārsteigumu, skolas avīzes komanda izveidojusi īpašu svētku numuru un ikviens
skolas skolēns padomājis, lai viņa skolotājiem šī diena būtu līksmes un prieka pilna.
Teju katra automašīna, kas 3. oktobra
rītā traucās pa Raiņa bulvāri garām Rīgas
Valsts 1. ģimnāzijai, pamanīja tumšos uzvalkos ģērbtus „durvju sargus”, kuri laipni vēra skolas
durvis skolotājiem un ne tikai… 1. stāva vestibilā pulcējās visnepacietīgākie skolēni, kuri vēlējās
sveikt skolotājus paši pirmie. Mūzikas un svētku kņudoņas pilnajā gaisotnē laipni sagaidīts tika
ikviens skolotājs.
Pirmās stundas laikā skolotāji saņēma
īpašo dāvanu – sārtvaidzi ābolu, avīzes speciālizlaidumu, identifikācijas kartīti, lai iejustos
skolēnu ādā, un vislielāko pārsteigumu – stundu sarakstu. Vidusskolēnu Dome bija parūpējusies par vienlīdz izklaidējošu un izglītojošu
aktivitāti skolotājiem, proti, kopīgām mācību
stundām aulā, kuru laikā skolotājiem bija iespēja atgriezties skolas solā un izstrādāt kādu
nedarbu. Skolotāji atkal kļuva par skolēniem,
taču kādam bija arī jāmāca – un kurš gan cits
to labāk veiks, ja ne paši skolēni? Skolēni labprāt izmantoja iespēju spert soli uz priekšu nākotnē un izbaudīt skolotāja profesijas spozmi, vadot stundas gan saviem skolotājiem, gan skolasbiedriem. Protams, kā jau svētkos ierasts, arī Skolotāju diena neiztika bez saīsinātām stundām,
kuru laikā skolotāji mācījās aulā, bet skolēni apguva kaut ko papildus ikdienas mācību saturam.
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Savos iespaidos ar mani
dalījās 10. klases skolnieks Luiss
Martins Rozentāls, kurš skolotājiem pasniedza vizuālās
mākslas stundu.

Vai kāds darbs īpaši piesaistīja tavu
uzmanību?
Jā, bija vairāki darbi, kuri man iekrita
sirdī. Tomēr es neatklāšu darbu autorus.

Ko tev nozīmē Skolotāju diena?

Kurš bija pats spilgtākais moments, vadot
stundas?

Tie ir svētki, kuru laikā skolotājiem tiek
pievērsta pastiprināta uzmanība no mūsu
puses.

Domāju, ka visspilgtākais moments bija,
kad skolotājas Savickas lidmašīnītes lidoja
skolas direktora virzienā. Tas bija interesanti.

Kādi bija tavi pienākumi Skolotāju dienā?

Kas tev likās pārsteidzoši? Kāpēc?

Es vadīju vizuālās mākslas stundu.
Manos pienākumos ietilpa pastāstīt skolotājiem
par jauniem mākslas veidiem, kas ir izplatīti
internetā.

Es biju gaidījis vairāk skolotāju, bet skaitlisko mazākumu kompensēja skolotāju aktivitāte stundas laikā. Pārsteigums bija tas, cik ļoti
grūti patiesībā ir strādāt par skolotāju, īpaši ja
skolēnus vajag ieinteresēt un nodrošināt disciplīnu.

Vai skolotājiem bija jāveic kāds uzdevums? Kāds?
Jā, skolotājiem bija uzdevums uzzīmēt
savas domas, kad viņi bija vidusskolas
vecumā. Šie darbi bija ļoti interesanti un pat
pārsteidzoši.

Vai ir kaut kas, par ko nebiji parūpējies, bet
padomāsi nākamgad?
Jā, nākamgad, vadot stundas, jāņem
līdzi kamera. Tie bija iemūžināšanas vērti brīži.
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Pasākumi

Alise Pundure, Eva Kauliņa

Kaut gan novembris ir diezgan pelēks un vēss mēnesis, tas nav iemesls,
lai paliktu mājās. Šomēnes norisinās daudz dažādu pasākumu, kurus ir
vērts apmeklēt. Iepazīstināsim ar dažiem no tiem.

Raxtu Raxti „Latvijas svētku lielkoncerts”
Muzikālā apvienība „Raxtu Raxti” aicina mūs
18. novembrī plkst. 18.00 uz Latvijas Republikas neatkarības gadadienai veltīto lielkoncertu Ķīpsalas Izstāžu hallē! Tas ir iecerēts kā
vērienīgs tautas mūzikas un mūsdienu pasaules mūzikas ietekmju bagātināts koncertuzvedums divās daļās ar publikas sadziedāšanos noslēgumā. Pavadi Latvijas 97. dzimšanas dienu tautiskās, bet vienlaikus mūsdienīgās noskaņās!

„Rīgas Noslēpumi”
28. novembrī nepadodies slinkumam un piedalies „Rīgas Noslēpumos”, kas būs kultūrorientēšanās pa mūsu mīļo Vecrīgu. Pasākuma laikā ne tikai iegūsi jaunus draugus, bet arī
izzināsi citas kultūras un, protams, vēl labāk iepazīsi galvaspilsētas ieliņas.
Sākot ar 5. novembri, meklē sīkāku informāciju pasākuma Facebook lapā un piesakies!
Jauniešu studijas „BaMbuss” iniciatīva „Rīgas Noslēpumi” tiek īstenota projekta „Kopīga rītdiena” (Nr. 2012.EEZ/PP/1/MAC/160) ietvaros, projektu finansiāli atbalsta Īslande, Lihtenšteina
un Norvēģija.

Māra Martinsona spēlfilma „Romeo n’Džuljeta”
Filmā tiek atdzīvināts gadsimtiem vecā, bet
visiem labi zināmā Šekspīra traģēdija „Romeo
un Džuljeta”. Filmas darbība norisinās mūsdienu
Latvijā, un divu naidīgu dzimtu vietā ir divu nāciju
jaunieši, kas dzīvo dažādās sabiedrībās.
Krievu puisis Romeo un latviešu meitene Džuljeta kādu vakaru nejauši sastopas un iemīlas,
taču viņu sapņi un cerības uz labāku nākotni
sagrūst vienā vakarā. Filmu kinoteātros iespējams redzēt jau no 23. oktobra.
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„007: SPEKTRS”
5. novembrī Latvijas kinoteātros pirmizrādi
piedzīvos nu jau 24. Džeimsa Bonda filma.
Jau ceturto reizi Bonda lomā iejūtas Daniels
Kreigs, kurš šoreiz mīs uz pēdām kriminālai
organizācijai „SPEKTRS”. Filmas režisors ir
Sems Mendess, un Bonda sievietes šoreiz
atveido Lea Seidū un Monika Beluči. Nepalaid
garām!

ART RIGA FAIR 2015
Viens no svarīgākajiem mākslas notikumiem Baltijā, kurā piedalās modernās mākslas galerijas no tādām vietām kā Meksika,
Indonēzija, Vācija, Šveice, Itālija, Krievija,
Gruzija, Igaunija un Latvija. Mākslas izstāde norisināsies jau otro gadu pēc tās
dibināšanas 2014. gadā saistībā ar Rīgu kā
Eiropas kultūras galvaspilsētu. Izstāde norisināsies 24.-29. novembrī Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejā. www.artriga.com

„Zvaigzne austrumos”
Jau pagājušogad mudinājām piedalīties
labdarības akcijā „Zvaigzne Austrumos”,
kuras mērķis ir sagatavot 3000 dāvaniņu
sīriešu un irākiešu bēgļu bērniem. Akcija
aicina ievietot bērnam paredzētās dāvaniņas
kurpju kastē, uz tās norādīt, vai dāvana
paredzēta zēnam vai meitenei, un nogādāt
kasti savākšanas punktā. Ir paredzēts, ka
dāvanas savu galamērķi sasniegs Zvaigznes
dienā.
Šogad akcija norisināsies no 1. novembra līdz 7. decembrim.
Ja vēlies iepriecināt kādu bērnu, kuram tevis sarūpētā dāvaniņa būs
iemesls pasmaidīt starp šausminošā kara radītajiem pārdzīvojumiem,
sīkāku informāciju meklē www.zvaigzneaustrumos.lv.
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Horoskopi

Uzzini, vai
novembrī
kosmoss būs tev
labvēlīgs...

Marta Metuzāle, Laura Orleāne

AUNS – Lai gan aukstais rudens šķiet neiedomājami vienmuļš un garlaicīgs, Merkura atrašanās vieta
šomēnes tev garantē negaidītus pavērsienus privātajā dzīvē, kas strauji apgriezīs tavu gauso ikdienu
kājām gaisā – līdz šim uzticami cilvēki parādīs sevi citā gaismā un liks vilties, bet padoms un izpalīdzīga
roka būs atrodama pie klasesbiedra, kurš ikdienā staigā zilpelēkā trencī (tavā klasē tāds noteikti mācās,
paskaties cītīgāk vai aptaujā visus un uzzini, kuram tāds pieder!). Var gadīties, ka šie negaidītie notikumi
un pārdzīvojumi traucēs domāt par mācībām, tāpēc nepiemirsti dažreiz (bet ne pārāk bieži) pamācīties,
lai ap Ziemassvētkiem nebūtu jāpārcieš negulētas naktis un jāpērk skolotājiem „Laimas” konfekšu
kastes, lai uz liecības dabūtu vismaz četrinieku!
VĒRSIS – Pirmkārt, beidz ļauties rudens depresijai un dodies baudīt (nu jau vairs ne tik) zeltaino rudeni!
Ja kaut nedaudz pabāzīsi degunu ārpus mājas, satiksi vairākus cilvēkus, kuri tavā dzīvē būs aktuāli
vēl ilgu laiku. Aizej uz kino, pasēdi kafejnīcās, vismaz aizej līdz krastmalai paskatīties 18.novembra
salūtu! Varbūt tieši tur satiksi savu nākamo otro pusīti vai sen neredzētu draugu, ar kuru kopā kavēties
atmiņās un radīt jaunas. Zvaigznes iesaka arī apmeklēt visas sporta stundas, jo sporta skolotāji
novembra mēnesī solās būt īpaši neiecietīgi pret Vēršiem un salikt „n” burtus it visās kavētajās stundās
(un arī nekavētajās, ja kavēsi vairāk nekā desmit minūtes no stundas un neradīsi sportot gatava cilvēka
iespaidu). Ja nu tomēr izlem šo neņemt par pilnu, vēlāk nesaki, ka nebrīdinājām!
DVĪŅI – Šis mēnesis Dvīņiem būs ļoti trauksmains, jo piedāvājumu būs tik daudz, bet stundu dienā
nepatīkami maz, un visu nekādi neizdosies paspēt. „Ze diena” kinoteātrī ar draugiem, randiņš
jaunatklātajā kafejnīcā, mājasdarbu kalni un ārpusstundu pulciņi – viss būs vienā laikā. Izvērtē savas
prioritātes, saskaiti visus plusus un mīnusus un samierinies ar faktu, ka visam laika šomēnes nepietiks!
Saturna stāvoklis zvaigžņotajā Visumā norāda uz ļoti saspringtu periodu attiecībās ar tuvajiem
cilvēkiem, tāpēc savaldi savu aso mēli un izvairies no liekiem konfliktiem, lai cik ļoti tev gribētos
visiem pierādīt savu taisnību! Reizēm labāk būs paklusēt, nekā iesaistīties bezjēdzīgos strīdos, kuri
novedīs tikai pie sāpīga rezultāta, tāpēc, ja jūti, ka gribas kādu satikt un kārtīgi izstrīdēties, palasi kādu
iedvesmojošu grāmatu vai aizej nosnausties!
VĒZIS – Šomēnes skolas dzīvē Vēži ir zvaigžņu luteklīši un var atļauties neko nedarīt, taču beigās tāpat
izsprukt sveikā cauri. Visi grūtie kontroldarbi tiks atcelti un pārceti, visi skolotāji būs pielaidīgi kā
pūkaini jēriņi, un arī privātajā dzīvē prieks nezudīs – otrā pusīte (vai arī sen noskatītā simpātija) sagādās
patīkamu pārsteigumu (beidzot pievērsīs uzmanību). Taču, lai dzīve nebūtu kā pilnīga medusmaize,
mums tev tomēr bēdīga ziņa – Marsa pozīcija iesaka nespēlēt „Katanas ieceļotājus”, „Monopolu” un
citas iemīļotās galda spēles, jo tavs novembra temperaments savienojumā ar šīm spēlēm izjauks vairāk
draudzību nekā parasti. Visi mēģinās tevi apkrāpt, veidos alianses, un tu vienmēr pamanīsies iekāpt
svešā hotelī uz „Boardwalk” lauciņa. Noteikti nespēlē uz naudu, jo, kā redzi, tad pusdienām naudas
nepaliks nemaz!
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LAUVA – Izvairies no slapjām kājām! Iesnas un saaukstēšanās draud kļūt par Lauvu tuvāko draugu
līdz pat novembra beigām, tāpēc zvaigznes iesaka dzert siltas ingvera tējas, skapītī glabāt segu, vilkt
biezas zeķes un adītas cepures. Tas tevi padarīs par vienu no klases mīlētākajiem cilvēkiem, jo tēju un
segu gribēsies ikvienam, tāpēc par draugu trūkumu šomēnes nevarēsi sūdzēties. Aicinājumi kopā doties
Rīgas starojošo objektu meklējumos plūdīs no visām malām, atliks tikai izvēlēties. Tieši festivāla „Staro
Rīga” ietvaros tuvāk iepazīsi to meiteni vai pusi no paralēlklases, kas pirms dažām nedēļām uzaicināja
tevi feisbukā. Neptūns sola, ka tas būs sākums jaunai draudzībai!
JAUNAVA – Jaunavām mācību gads nav iesācies pārāk spīdoši, bet novembris būs īstais mēnesis, kad
saglābt visu iekavēto un uzlabot visu nesekmīgo. Skolotāji augstu vērtēs tavu centību un apņēmību
un reizēm par to vien ieliks kādu desmitnieku. Daži klasesbiedri par to tavā virzienā raidīs kādu
īgnu skatienu vai nelaipnāku vārdu, bet nesatraucies, viņi visi droši vien ir Vēži, kuriem šomēnes ļoti
gribēsies kādam pateikt kaut ko sliktu. Īsti draugi par tavu izaugsmi priecāsies kopā ar tevi, un ar viņiem
katra skolas diena šķitīs kā visjautrākā diena šajā mācību gadā! Zvaigznes iesaka cītīgi pierakstīt katras
dienas notikumus, jo novembris patiešām tev būs atcerēšanās vērts mēnesis arī privātajā dzīvē, turi
tikai acis plaši vaļā!
SVARI – Otrais pirmā semestra cēliens sāksies ar brīnišķīgiem jaunumiem, kas visu dzīvi darīs gaišāku.
Šo jaunumu ēnā var gadīties aizmirst par svarīgām lietām un nepamanīt apkārt notiekošo, tāpēc acis
jātur plaši atvērtas, lai nepalaistu gar degunu kaut ko nozīmīgu.
SKORPIONS – Novembris ir pēdējais laiks, lai izdarītu kaut ko sen kārotu. Tieši šī sen izlolotā sapņa
piepildīšana var likt tev sākt tiekties uz kaut ko vēl grandiozāku un iespaidīgāku. Drīz vien sapratīsi, uz
ko patiesībā esi spējīgs un kas ir tavs īstais aicinājums. Taču uzmanies no skaudīgiem skatieniem un
neļauj nevienam sevi atturēt no mērķu sasniegšanas.
STRĒLNIEKS – Pirmie divi skolas mēneši ir bijuši īsta elle, taču tagad tas mainīsies. Brīvlaiks paies,
un Strēlnieki skolā atgriezīsies ar jaunu sparu mācīties, darīt un palīdzēt! Šo tieksmi čakli strādāt tu
pielipināsi saviem klasesbiedriem, un skolotāju neskaitāmas uzslavas nebeigs birt pār tavu galvu.
MEŽĀZIS – Atlikušie divi mācību mēneši būs vēl elpu aizraujošāki par pirmajiem diviem. Pildspalvas
nekad nebeigsies, no rītiem tu celsies palēkdamies un skriešus jozīsi uz skolu, lai tikai neko
nenokavētu. Un runa ir ne tikai par mācībām – tava skolas ikdiena būs tik daudz mazu pārsteigumu
pilna, ka liksies – dzīve ir pārvērtusies par pasaku.
ŪDENSVĪRS – Aukstais laiks atnāks ar pārmaiņām, ko sākumā neuztversi adekvāti, taču ar laiku
sapratīsi, ka viss, kas notiek, notiek uz labu. Neskaitāmo cimdu pazaudēšana, salšana skolas gaiteņos
un visu burtnīcu apliešana ar karstu tēju nespēs nokaut tavu garastāvokli un ambīcijas atlikušajiem
diviem mācību mēnešiem. Tavs optimisms šajā tumšajā laikā būs tas, kas palīdzēs to izturēt arī citiem.
ZIVIS – Senais padoms neatlikt visu uz pēdējo brīdi uz tevi attieksies kā vēl nekad. Kad liksies, ka
darāmo darbu nemaz nav, darbu jūra uzkrītis tev kā lietus uz galvas. Kā arī līdz gada beigām var gadīties
pieņemt svarīgus lēmumus, tāpēc drošāk visu uztvert ar vieglu prātu un kārtīgi izvērtēt visus plusus un
mīnusus. Kā tautā saka – nevajag strebt karstu!
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Saderam, ka nezināji!
Reičela Paula Zapevālova

11 interesanti fakti par mūsu mīļo Latviju, ar kuriem, gaidot
valsts svētkus, varēsi dalīties savā draugu un paziņu lokā.
1.

Vairāk nekā pusi Latvijas teritorijas klāj meži, kā rezultātā esam viena no zaļākajām valstīm
pasaulē, pēc vides veiktspējas indeksa (Environmental Performance Index) ieņemot godpilno
otro vietu.

2.

Latvija ir vismazākā nācija pasaulē, kas jebkad sev pakļāvusi kādu koloniju. Kurzemes
hercogistei 17. gadsimtā piederējušas kolonijas Tobago un Gambijā.

3.

Latviešu zinātnieks Juris Upatnieks ir viens no 3D hologrāfijas radītājiem.

4.

Latviešu-ebreju drēbnieks Jākobs Jufess ir pirmo džinsu autors. Levi Strauss bija viņa investors.

5.

1/3 Latvijas pilsētu ģērboņu ir attēlots dzīvnieks.

6.

Visvairāk lietotais pārtikas produkts Latvijā ir kartupeļi (vidēji gada laikā 1 Latvijas iedzīvotājs
apēd 78 kg kartupeļu!).

7.

1992. gada 2. oktobrī Latvijā parādijās internets (darbu sāk pieslēgums Rīga-Tallina 2400 bit/s).

8.

Tagadējās Latvijas Nacionālās operas ēkas vietā atradās Pankūku bastions – viens no Rīgas
nocietinājuma sistēmas elementiem.

9.

Zaķusala ir veidojusies, saplūstot vairākām nelielām salām, to skaitot Fridriķa salai,
Zaļajam sēklim, Mušu salai un Miroņu salai.

10. Rīgā dzimušais Anatolijs Lapiņš no 1969. gada līdz 1988. gadam bija “Porsche” galvenais
dizaineris.
11. Latvijas iedzīvotāji ir divreiz aktīvāki sociālajās vietnēs, salīdzinot ar vidējo rādītāju pasaulē.
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