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MĒS STĀSTĀM:

REDAKTORA SLEJA

Ir pagājusi vēl viena neaizmirstama vasara. 
Dažnedažādi piedzīvojumi un dievīgi 

laikapstākļi pilnīgi noteikti ir šo 3 mēnešu laimes 
formula. Un jau atkal ir tā sirreālā sajūta, ka 
laiks, šķiet, paskrēja nemanot, tajā pašā laikā 

liekoties bezgalīgs. Bet, lai cik mistisks laiks 
mums šķistu, jau atkal klāt ir rudens.  

Saka jau, ka rudentiņis – bagāts vīrs. Dažreiz 
gan samirkstot nebeidzamajās lietus gāzēs, 

liekas, ka viņš tāds nošņurcis, sarkandegunains 
pelēksvārcis vien ir. Un tomēr ik rudeni sakām, 

ka tas apglezno Latviju, un taisnība jau ir. 
Dzeltensarkanās lapas pārklāj ielu pelēko 

asfaltu, un liekas, ka visas ielas par sarkanajiem 
paklājiem kļūst. Un skaistuma pavadīta, var 

sākties jaunā Rīgas Ģimnāzijas Laiku sezona. 
Vasaras saules sasildīti un vēl ar pēdējiem 

āboliem sabaroti, mēs Tev arī šogad stāstīsim 
par to, kas bija, ir un būs. Par katram skolēnam 
vajadzīgo un katram cilvēkam nepieciešamo. Un 

būsim tavs megafons, lai sasauktu pasauli.
Bet šajā numurā, vēl cenšoties aizbēgt no rudens 

un jau pakausī elpojošās ziemas, radīsim vēl 
paši savu atvasaru un gremdēsimies nostaļģiskās 

atmiņās. Centīsimies ar vārdiem uzgleznot 
raibos tautastērpus Dziesmu un deju svētkos, 
atskaņosim lielāko festivālu elpu aizraujošos 

mūziķus, kā arī apžilbsim no dažādu medaļu 
un balvu spozmes. Vai neizklausās pēc laba 

patvēruma dažreiz pārlieku drūmajā rudenī?
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SASNIEGUMI

Zelta medaļa Mārim Seržānam (absolvents)                 
10. starptautiskajā ģeogrāfijas olimpiādē Kioto, 
Japānā.
 
Atzinība Pēterim Kārlim Ratniekam (absolvents) 
54. starptautiskajā matemātikas olimpiādē   
Santa Martā, Kolumbijā, kā arī labus rezultātus guva 
Pārsla Esmeralda Sietiņa (12. klases skolniece).

Sudraba medaļa Mikum Puriņam (absolvents) 
bronzas medaļas Ervīnam Cauņam (absolvents) 
un Gatim Oglem (12. klases skolnieks)                           
45. starptautiskajā ķīmijas olimpiādē Maskavā, 
Krievijā.

Bronzas medaļas Mārim Seržānam (absolvents) 
un Andrim Pāvilam Stikutam (absolvents)                    
24. starptautiskajā bioloģijas olimpiādē Bernē, Šveicē.

Bronzas medaļa Mārim Seržānam (absolvents) un 
atzinība Rūdolfam Treilim (11. klases skolnieks) 
44. starptautiskajā fizikas olimpiādē Kopenhāgenā, 
Dānijā.

Bronzas medaļa Aleksejam Popovam (10. klases 
skolnieks) 25. starptautiskajā informātikas olimpiādē 
Brisbānē, Austrālijā, kā arī labus rezultātus guva 
Mihails Smoļins (11. klases skolnieks).

Šovasar mūsu skolas skolēni ļoti labi pārstāvēja Latviju 
dažādu mācību priekšmetu starptautiskajās olimpiādēs 
un ieguva apsveicamus rezultātus.
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Mācību gada laikā skolēniem ir iespējas paplašināt savas zināšanas dažādās 
dabaszinību nozarēs, lai gatavotos mācību olimpiādēm vai apmierinātu 
ziņkāri un paplašinātu redzesloku. Interesanti skolotāji, dažādi uzdevumi, 
jauniegūti draugi un, protams, labi pavadīts laiks!

NOVIRZIENU SKOLAS LATVIJAS UNIVERSITĀTĒ – INTERESANTS 
VEIDS, KĀ IESĀKT SESTDIENU! 

• Jauno fiziķu skola
• Jauno ķīmiķu skola 
• Jauno biologu skola

MAZĀS UNIVERSITĀTES – PAVĒRS IESPĒJAS IZZINĀT PASAULI!

• Mazā ķīmijas universitāte 
 (otrdienās un ceturtdienās LU Ķīmijas fakultātē)
• Mazā matemātikas universitāte 
 (nākamā nodarbība 7. decembrī LU Fizikas un matemātikas fakultātē)
• Mazā bioloģijas universitāte 
 (otrdienās un ceturtdienās LU Bioloģijas fakultātē)

CITI PULCIŅI – PAPILDINĀS REDZESLOKU! 
(papildus informāciju meklēt www.rds.lv)

• Jauno ģeologu pulciņš (otrdienās Latvijas Dabas muzejā)
• Jauniešu vides klubs 11 (ceturdienās Latvijas Dabas muzejā)
• Ūdenspētnieku pulciņš (LU Ķīmijas fakultātē trešdienās)
• Cita ķīmija (LU Ķīmijas fakultātē, informācija pie skolotāja I. Rikmaņa)
• Cilvēka un dzīvnieku fizioloģijas skola (LU Bioloģijas fakultātē trešdienās)
• Praktiskās matemātikas pulciņš (pirmdienās Rīgas Dabaszinību skolā  
 Skolēniem līdz 9. klasei)

Pulciņi
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„Bija ļoti jauki redzēt prieku sejā 
gan skolotājiem, gan arī skolēniem 
un pat garāmgājējiem, tā kā tas ilgi 
paliks atmiņā. Vēl, protams, diezgan 
iespaidīgi izskatījās, kā 7 vīri melnā 
ar visnopietnākajām sejas izteiksmēm 
„sargā” skolas durvis. Kā arī nevar 
aizmirst pieminēt šī gada fotogrāfiju 
stūrīti, jo tās bildes ir sanākušas tiešām 
lieliskas,” izsakās 11. b klases skolēns 
Vilhelms, kurš ne vien vēroja Skolotāju 
dienu no malas, bet arī aktīvi iesaistījās. 
 Arī Vidusskolēnu domes valdes 
priekšsēdētājs Raitis Pekuss dalījās 
savā redzējumā: „Man, tāpat kā citiem 
cilvēkiem, kuri iesaistījās organizēšanā, 
šis pasākums nebija tikai vienu dienu 
garš. Centāmies panākt, lai gan 
skolotājiem, gan pašiem būtu kāds 
prieciņš. Ceru, ka svētku sajūta radās 
visiem, vismaz man tāda bija noteikti. 
Bet par to, vai Skolotāju diena bija 
izdevusies, man grūti spriest. Par to jau 
pašiem skolotājiem jālemj, jo šie svētki 
bija viņiem veltīti.”
 

Tāda bija šī Skolotāju diena. Ikviens, 
kas piedalījās, ielika daudz jo daudz 
darba, bet, neskatoties uz to, arī 
nākošgad darīsim tikpat un pat vēl 
vairāk, jo nevar noliegt, ka mūsu 
skolotāji ir to pelnījuši. 

Anna Roze

Skolotāju diena
SKOLAS DZĪVE

 Kā jau katru gadu oktobra pirmajā 
piektdienā skolā atzīmējām Skolotāju 
dienu un arī šogad neizpalikām bez lielā 
paldies mūsu pirmās skolotājiem, kuri 
to ir pelnījuši. 
 Pie skolas ieejas mūs visus sagaidīja 
galanti puiši uzvalkos, kuri atvēra durvis, 
un sarkanais paklājs, radot diezgan 
iespaidīgu noskaņu. Bet, ieejot skolā, 
elpa vienkārši aizrāvās. Virs galvas pletās 
kā vienmēr skaistais plakāts un fonā 
skanēja skolas talantīgais grupējums, 
kuru pazīstam kā „Tax Free”. Katram 
skolotājam tika piešķirta nozīmīte, pašu 
skolotāju ietērpa karaļa tērpā un bija 
iespēja pārdomātajā apgaismojumā, 
kurš šogad, šķiet, piešķīra vēl svinīgāku 
noskaņu, nofotogrāfēties ar kādu no 
skolēniem. 
 Bet, kā jau visus gadus, arī šogad 
ar sagaidīšanu vien nebeidzās skolotāju 
sveikšana. Pirmo stundu laikā pie 
ikviena skolotāja tika ar divu vai vairāku 
skolēnu palīdzību nogādātas dāvanas – 
īpašs ābols un Rīgas Ģimnāzijas Laiku 
Skolotāju dienas speciālizlaidums. 
Savukārt ap pusdienlaiku skaisti 
izdekorētajā skolotāju istabā bija iespēja 
apskatīt un ielīmēt avīzē savu no rīta 
uzņemto fotogrāfiju.
 Bet, kā izrādās, arī skolēniem 
Skolotāju    diena     bija   patīkams       pārsteigums 
un izraisīja tikai pozitīvas emocijas.
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Ata Kronvalda balvu, kas ir dibināta 1988. gadā, katru gadu piešķir skolotājiem, 
zinātniekiem un pedagogiem par ievērojamu ieguldījumu skolēnu izglītošanā un 

skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības organizēšanā un vadīšanā. 
Stipendiātus izvērtē Ata Kronvalda fonda izveidota žūrija, kuras sastāvā ir Fonda 

pārstāvji un iepriekšējo gadu stipendiju ieguvēji. Apbalvojums ietver naudas 
prēmiju, diplomu un medaļu ar Ata Kronvalda portretu. 

Balvas saņēmēju sarakstā šogad bija arī mūsu skolas ģeogrāfijas skolotāja un 
debašu pulciņa vadītāja Zaiga Tenisone. Skolotāju Tenisoni viņas skolēni raksturo 

kā aizrautīgu, pacietīgu un pretimnākošu, un skaidri redzams, ka Kronvalda 
balvu viņa nopelnījusi godam. Tādēļ nolēmām uzaicināt viņu uz sarunu par 

apbalvojumu, skolu un, protams, ģeogrāfiju.

 Vai bijāt pārsteigta, kad uzzinājāt, ka 
esat viena no skolotājiem, kas saņems Ata 
Kronvalda balvu?
 Zināmā mērā, jā. Protams, kaut 
kāda nojausma jau man bija, jo noteikumi 
konkursam tādi, ka skola tevi izvirza un 
tad pašam par sevi jāraksta pieteikums. 
Bet vienalga bija patīkams pārsteigums, 
jo pieteikšanās vien uzvaru negarantē.
 Vai tad, kad mācījāties skolā, Jūsu 
skolotāji saņēma šāda veida  balvas?
 Īsti pat neatceros, vai Padomju 
laikā šādas balvas pasniedza. Kaut kādi 
apbalvojumi noteikti bija, bet tam īpaši 
nepievērsu uzmanību. Varētu būt bijusi 
balva „Goda skolotājs” vai tamlīdzīgi 
paaugstinājumi…
 Vai Jums bija mīļākais priekšmets?
 Nu, it kā jau jāsaka būtu, ka 
ģeogrāfija, bet nezinu, vai tā tiešām bija. 

Par skolu, dzīvi un ģeogrāfiju

INTERVIJA

 

       Par skolu, dzīvi         un ģeogrāfiju
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/smejas/ Man liekas, ka man nebija 
tāda izteikti iemīļota priekšmeta. 
Ar prieku gan gāju uz vairākiem. 
Piemēram, man pamatskolā bija tāds 
inčīgs vēstures skolotājs, kurš mums 
dienasgrāmatās lika atzīmes 3,75
(5 ballu sistēmā), un vēl viņš mēdza 
teikt: „0, komats, štrunts’’. Viņš bija tāds 
izteikti uz āru vērsts. Tas ļoti piesaistīja. 
Un vēl mums vidusskolā bija ļoti laba 
literatūras skolotāja Māra Dzērve, 
kas vēl nesen strādāja 2. vidusskolā...
 Zināms, ka skolotāji spēj pat 
ļoti ietekmēt skolēna nākotnes 
profesijas izvēli. Vai arī Jums 
pieņemt lēmumu palīdzēja kāda 
skolotāja?
 Zināmā mērā, jā, jo, kad es 
mācījos pirmajā vidusskolas klasē,  
mana ģeogrāfijas skolotāja, aizsūtīja 
uz Jauno ģeogrāfu skolu, kas vēl tagad 
pastāv. Es domāju, ka tas un fakts, 
ka mums bija sapulcējusies ļoti laba 
kompānija, lielā mērā noteica to, ka 
es nolēmu studēt ģeogrāfiju.
 Kas, Jūsuprāt, ir grūtāk – mācīt 
ģeogrāfiju vai būt kādas klases 
audzinātājai? 
 Droši vien būt klases audzi-
nātājai, jo ģeogrāfiju es jau zinu, 
tik ik pa laikam jāpaskatās kaut kas
klāt, bet klases audzinātājam situācijas

 

       Par skolu, dzīvi         un ģeogrāfiju
var gadīties ļoti dažādas un neordināras. 
Vecuma starpība ar skolniekiem arī 
paliek aizvien lielāka, un dažreiz es viņus 
nesaprotu un viņi mani var nesaprast. Kā 
arī ik pa laikam rodas tādas problēmas, ar 
kurām es pati neesmu saskārusies, tāpēc 
man ir grūti palīdzēt. Īpaši tagad, kad mācu 
divpadsmito klasi, un viņiem ir jāizlemj, 
ko darīt tālāk dzīvē. Ko tad es varu ieteikt? 
Viņiem jau pašiem ir jāpieņem lēmums.  
Bet vispār grūti tā salīdzināt, jo man 
vienmēr ir bijusi audzināmā klase, tāpēc 
nevaru īsti salīdzināt, kā ir bez tās. Tā jau 
ir, ģeogrāfijā kontroldarbu labošana jau ir 
ierasta lieta, bet ar audzināmo klasi jebkurā 
brīdī var kaut kas parādīties - vai vecāki 
tev zvana, vai arī tev ir jāzvana vecākiem 
un jāskaidrojas, kāpēc viņu bērns nebija 
skolā...
 Vai ģeogrāfijas mācīšana atšķiras, 
mācot audzināmajai vai citai klasei?
 Bet protams! Savā klasē ģeogrāfijas 
zināšanas vienmēr ir sliktākas, jo tur 
vienmēr, vai tu gribi vai negribi, kaut kāds
laiks ir jāatvēl citām lietām! Teorētiski 
sanāk, ka audzināmo klasi tad zināmā 
mērā apkrāpj...
 Tie bērni jau droši vien māk arī 
labāk ar Jums sarunāt atlaides!
 Nu, nezinu gan, vai tas sanāk, 
bet katrā ziņā es esmu pamanījusi, ka 
audzināmajās klasēs nav tik labi tie
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varbūt studēt doktorantūrā, bet tas 
laika apjoms, kas tam jāvelta, mani 
nedaudz atbaida. Bet mani noteikti 
interesētu kaut ko pamācīties klāt.
Vēl viens mērķis man varētu būt 
Dienvidamerika, jo tas ir vienīgais 
kontinents, ko vēl neesmu apskatījusi, 
to gan gribētos kaut kad izdarīt.
 Protams, jāuzdod arī jau-
tājums, ko Jūs novēlētu saviem 
skolēniem.
 Novēlētu... Nekad nejaukt vie-
suļvētras ar virpuļviesuļiem. /smejas/
Bet, ja nopietni, tad prast izvēlēties 
pareizo ceļu. Pārāk daudz neietek-
mēties no tā, ko saka vecāki un draugi, 
bet gan pašiem ar savu galvu izdomāt 
un galvenais neiekrist un neizvēlēties 
profesiju tikai tāpēc vien, ka tur 
varēs labi nopelnīt! Tās, manuprāt, 
ir raksturīgākās kļūdas. Vajag iet un 
darīt to, kas pašam interesē un patīk, 
nevis domāt par naudu vai kādiem 
citiem aspektiem, piemēram, vai 
tas būs prestiži. Bet diemžēl daudzi 
mūsu skolnieki studijas pamet brīdī, 
kad saprot, ka nav izdarīuši pareizo 
izvēli. Nevajag visu informāciju 
uzsūkt kā tādiem sūkļiem, bet gan 
pašiem izlaist caur filtru un izdarīt 
secinājumus. Kā arī jācenšas mācīties 
no citu kļūdām, nevis no savejām, kas 
parasti ir raksturīga tendence.

Annija Pētersone, Ilze Paņko

rezultāti! Jo vienkārši fiziski dažreiz ne-
sanāk tai vielai veltīt laiku, jo vienmēr jau 
parādās kaut kādas citas, ar audzināšanu 
saistītas lietas, kam pievērsties.
 Kopumā Jūs jau diezgan ilgi strā-
dājat par skolotāju un droši vien vairs 
neesat īpaši naiva un saprotat, ka skolēni 
špiko arī Jūsu stundās, tādēļ vēlējāmies 
uzznāt, kādas špikošanas metodes pati 
izmantojāt skolas laikā?
 Nu, telefonu mums nebija, tā kā 
tāda iespēja mums nepastāvēja! Kaut 
kādus špikerus, protams, rakstīju... Par 
skolu nemaz tā īsti vairs neatceros, bet par 
augstskolu gan nedaudz varu pastāstīt.  
Piemēram, man bija viens pasniedzējs, 
kura eksāmena jautājumus bijām jau sen 
atbildējuši mājās! Temati vienmēr bija 
zināmi iepriekš, un atceros, ka mājās visi 
sarakstījām atbildes. Tad tikai vajadzēja 
pareizajā brīdī apmainīt abas lapas. Vēl 
bija pasniedzējs augstākajā matemātikā, 
kurš sēdēja klases priekšā un lasīja avīzi, 
un tad jau būtībā vienīgais, kas mums 
bija jāizdara, bija jānopērk un jāpiegādā 
viņam avīze. Pēc tam jau varēja tā brīvāk 
pierakstos ieskatīties. Tomēr kopumā 
nekāda lielā špikotāja nebiju, esmu pārāk 
bailīga, lai špikotu, tādēļ vieglāk šķita 
iemācīties.
 Kāds ir Jūsu nākamais mērķis kā 
skolotājai pēc Ata Kronvalda balvas sa-
ņemšanas?
 Īsti vēl tāds nav. Man liekas, ka ik-
dienas pienākumu ir tik daudz, piemēram, 
visus skolēnu darbus izlabot, un nav nemaz 
laika par mērķiem domāt. Esmu domājusi 
par to, ka gribētu vēl kaut ko mācīties,
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Dziesmu svētki
XXV LATVIEŠU DZIESMU UN XV DEJU SVĒTKI 

„Dziesmai šodien liela diena,
Visa zeme skanēt skan.

Daudzas balsis, doma viena
Tautu tuvu dara man.”

(Arvīds Skalbe)



10
 Es domāju, ka nevienam nav šaubu, 
kas ir piecgades populārākais kultūras 
notikums Latvijā. Dziesmu un deju 
svētki, protams. Vērienīgs pasākums, 
kurā pulcējas dziedātāji, dejotāji, 
pūtēji, amatnieki un rokdarbnieki, kā arī 
organizatoru palīgi – brīvprātīgie un daudzi, 
daudzi citi. Dziesmu svētki šogad  notika 
no 4. līdz 7. jūlijam, un šajās dienās Rīgā un 
tās apkārtnē norisinājās dažādi mūzikas 
un deju koncerti, etnogrāfiskie pasākumi, 
izstādes un arī  tirdziņš Vērmanes dārzā. 
Tomēr Dziesmu svētku kulminācija bija
7. jūlija noslēguma koncerts „Līgo!”, kuram 
dalībnieki bija gatavojušies visu šo gadu. 
 Arī 2 mūsu skolas kori, jauktais 
koris un meiteņu koris „Gamma”, bija 
nopelnījuši iespēju sadziedāties ar visu 
Latviju šajā koncertā. Gatavošanās 
dziesmu svētkiem daudziem koriem sākās 
jau neilgi pēc iepriekšējiem svētkiem – 
repertuāra apgūšana ir ļoti laikietilpīgs 
process pat tiem koriem, kuri Dziesmu 
svētkos piedalās atkārtoti. Taču mūsu 
skolas koriem pilnīgi jauno repertuāru 
izdevās apgūt nepilna gada laikā – un 
diezgan labi. Skolas jauktais koris maija 
skatē ieguva I pakāpi, bet meitenes –
II pakāpi. Jaunizveidotie kori sekmīgi 
piedalījās Dziesmu svētkos, un par to 
paldies ir jāsaka ne vien apņēmīgajiem 
dziedātājiem, bet arī diriģentam Kasparam 
Vēveram, kurš, neskatoties uz dažādām 
grūtībām, nekad nepadevās un ar pilnu 
atdevi strādāja visu gadu. 
 „Par šī gada Dziesmu svētkiem man 
kopumā ir labs iespaids. Repertuārs likās 
atbilstošs kopējai Jāņu mistērijas noskaņai.

Šajos svētkos ļoti labi skanēja kop-
koris, kas ļāva atskaņot pietiekami 
labā kvalitātē arī grūtākos skaņdarbus. 
Varu atzīmēt tikai vienu būtisku 
mīnusu – noslēguma koncerts bija 
pārāk garš. Īpašu gandarījumu man 
sagādāja iespēja darboties ar Rīgas 
Valsts 1. ģimnāzijas koriem. Gada 
laikā izvedojās ne tikai skanīgs 
koris, bet arī labas attiecības pašu 
dziedātāju starpā, kas nodrošināja 
labu savstarpējo mikroklimatu 
gan svētkos, gan mēģinājumos. 
Iepriecināja arī mūsu vizuālais tēls – 
skaistus tautastērpus mums aizdeva 
Jelgavas 1. ģimnāzija un Ogres Valsts 
ģimnāzija. Neskatoties uz to, ka Rīgas 
Valsts 1. ģimnāzijā uzsvars tiek likts 
uz eksaktajām zinātnēm, te ir ļoti 
labi un spējīgi dziedātāji. To visu 
apvienojot ar apņēmību, rodas ļoti 
laba dziedātāja portrets, ” saka Vēvers. 
 Bet ar dziesmu iemācīšanos 
nebūt nav gana – paši Dziesmu 
svētki bija, iespējams, visgrūtākie. 
Mēģinājumi notika katru dienu, 
un Mežaparka lielajā estrādē bija 
jāierodas jau ap pulksten deviņiem, lai 
dotos stāties uz savām kolonnām. Pēc 
tam laiks rīta mēģinājumam – karstajā 
saulē dziedātājiem nācās dziedāt 
vairākas stundas. Lai mēģinājumu 
izturētu, dažiem pietika ar ūdens 
pudeli, bet bija arī tādi, kas bija gatavi 
burtiski vai izģērbties karstuma dēļ. 
Pēc mēģinājuma sekoja pauze, kuras
laikā tika ieturētas pusdienas un 
bija iespēja arī izstaigāties, atpūsties.



11
Bet vakarā bija pienācis laiks vēl 
vienam mēģinājumam, un tas varēja 
ilgt līdz pat pusnaktij. Taču gan 
mūsu skolas dalībnieki, gan arī 
vairums pārējo dziedātāju nesūdzējās 
par ilgajiem un nogurdinošajiem 
mēģinājumiem. 

Galvenā bija  piedalīšanās sajūta – 
neskatoties uz laikapstākļiem, kas 
bija gan nežēlīga svelme, gan gāž kā 
ar spaiņiem – katram dalībniekam 
svarīgāk bija vērot diriģentu un 
atdot sevi mēģinājumam, nekā 
satraukties par karstumu vai lietu. 
„Dziesmu svētki likās ļoti, ļoti 
krāsaini. Bija augšas, bija lejas. 
Mēģinājumi likās kā pirtī, bet, ja 
relaksējies, varēja nenoģībt un arī 
diriģēšanas stils – man bija prieks, 
ka viņa diriģētās dziesmas tika

atkārtotas. Bija patiess prieks, ka sanāca 
piedalīties,” stāsta skolas jauktā kora 
dziedātāja Krista (11.f). 
 Bet ne jau tikai dziesma mūs vieno – 
arī daudziem dejotājiem (un ne tikai) šī 
vasara bija ļoti īpaša Dziesmu svētku dēļ. 
Kaut arī skolai vēl nav sava deju kolektīva,

daudzi mūsējie Deju svētkos piedalījās ar 
deju kolektīviem no visas Latvijas.  „Man 
ļoti patika piedalīties Deju svētkos. Tas bija 
notikums, kam es un arī daudzi citi dejotāji 
gatavojās piecus gadus. Tur piedzīvotās 
emocijas ir ļoti grūti izstāstīt, tā bija 
vislielākā kopīgas sajūta, kādu es jebkad 
esmu izjutusi. Tas, ka tūkstošiem dejotāju 
spēj vienoties kopīgā dejā, ir apbrīnojami. 
Šie svētki pierāda, ka latvieši var darīt 
lielas lietas.” Tā domā Linda (11.d), kura 
Dziesmu svētkos gan dziedāja, gan dejoja.
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 Savukārt Dace (12.e) Dziesmu 
svētkos piedalījās arī ar pūtēju orķestri: 
„Tāpat kā koriem, arī mums bija skates –
vispirms novada un pēc tam fināla 
skate, kurā sacentās labākie Latvijas 
neprofesionālie pūtēju orķestri. Divi 
nozīmīgākie notikumi Dziesmu svētku 
laikā pūtēju orķestriem bija koncertu 
vakars Rīgas lielākajās baznīcās un, 
protams, fināla skate. Iespēja atrasties uz 
Lielās Ģildes skatuves skates laikā bija 
unikāla, un sajūtas bija neaprakstāmas.  
Un arī spēlēt baznīcā bija debešķīgi, jo tur 
valdīja pacilātība un vienotības sajūta, ka 
visi ir kā viens.”
 Arī man Dziesmu svētki bija īpašs 
notikums – kā nekā, pirmie tomēr. 
Patriotisma sajūta, kas valdīja visā svētku 
laikā, bija kas neaizmirstams. Tautastērpa 
valkāšana, kopības sajūta, kad tramvajos 
visi pasažieri sāk dziedāt latviešu autoru 
mūziku, Dziesmu svētku gājiens – tie  ir 
tikai mazi fragmenti no tā lielā emociju 
un atmiņu kopuma, kas manī mājo 
pēc Dziesmu svētkiem. Neskatoties uz 
mēģinājumu un arī noslēguma koncerta 
ilgumu, ikviena Dziesmu svētku sastāvdaļa 
man atmiņā ir palicis kā pozitīvs notikums. 
Tāpēc pilnīgi noteikti varu teikt, ka 
Dziesmu svētkus vairs garām nelaidīšu! 
Jo, kad vienreiz esmu tos piedzīvojusi, 
ļoti šaubos, vai spēšu vēl kādreiz ļaut šim 
vilcienam aizbraukt bez manis.

Elza Berga
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 7. oktobrī iekāpām 2. maršru-
ta autobusā un devāmies uz 
Ziemeļblāzmu, klātienē vērot „Zelta 
pildspalva 2013” apbalvošanu. Lai 
gan sākotnēji likās pat nedaudz 
absurdi rīkot pasākumu tik tālu no 
Rīgas centra, ierodoties kultūras 
namā, iemesls kļuva skaidrs. Vēl 
tikai šī gada pavasarī jaunatklātā 
kultūras pils un tās apkārtne ir 
visnotaļ iespaidīga un ļoti skaista. 
Noteikti apskates objekts, kas 
ikvienam ir jāapmeklē, lai redzētu, 
kur patiesās vērtības ir. 
 Bet, runājot par patiesām 
vērtībām, jāatgriežas pie paša 
brauciena mērķa. „Zelta pildspalva” 
ir Rīgas pašvaldības iedibināta 
tradīcija, lai apzinātu izglītības 
sistēmas vērtības – izcilas skolotājas 
un skolotājus, kā arī uzcītīgus 
skolēnus. Šogad Zelta pildspalvas 
un Zelta stipendijas piešķīra jau 
astoņpadsmito reizi, un tieši šajās 
pilngadības svinībās sniegsim ne-
lielu ieskatu.
 Lielajā zālē ieņemam vietas 
un skatāmies, kā lēnām pildās 
krēslu rindas ar priecīgi satrauktiem 
skolēniem un sirsnīgām skolotājām. 
Viņiem līdzi arī atbalstītāju pūļi, 
nesdami puķu pušķus un nemitīgi 
čalodami. Dzīvā klaviermūzika 
fonā visnotaļ labi atbilst pasākuma 

noskaņai un, šķiet, veicina atbrī-
votas atmosfēras veidošanos. 
Pēkšņi atvērtajās durvīs parādās 
10 puiši, kuru sejas šķiet jau iepriekš 
redzētas. Un patiesi, pulciņam 
pienākot tuvāk, saprotam, ka tie taču 
mūsu skolas skolēni. Tiek pārmīti 
daži vārdi ar skolotājiem, bet ilgi 
runāt laika nav, jo zāles durvis tiek 
aizvērtas, signalizējot, ka pasākums 
ir sācies.
 Uz skatuves iznāk Rīgas 
Doma meiteņu koris, diriģente Aira 
Birziņa. Pēc brīža sāk skanēt pirmie 
„Saule, Pērkons, Daugava” akordi, 
un priecē, ka arī šo meiteņu acīs 
redzama tā dzirksts, ko redzējām 
visu Dziesmu svētku koristu acīs.   
 Un beidzot var sākties arī 
apbalvošana. Uz ekrāna parādās 
pirmais video, kas stāsta par Annu 
Odumiņu, Rīgas vakara  ģimnāzijas 
ekonomikas un ģeogrāfijas  sko-
lotāju. Video beidzoties, atskan 
aplausi, skolotāja dodas pēc balvas un 
saskrien fotogrāfu pūlis, vēlēdamies 
iemūžināt balvas saņemšanu. Sko-
lotāja Odumiņa, tāpat kā nākošās 
skolotājas un skolotāji, izskatās 
visnotaļ jauka un, pēc video spriežot, 
arī ļoti laba skolotāja. Tomēr, kad 
beidzot pienāk brīdis sumināt mūsu 
skolotāju Irēnu Līkopu, protams, 
prieks ir vislielākais.

Zelta pildspalva
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 Ļoti aktīva, organizē konferences, 
stingra, taču taisnīga – šādi vārdi skan par 
viņu. Sirdī tik tiešām ielīst lepnums, jo ir 
taču mums tie skolotāji paši labākie! Kad 
visi skolotāji apbalvoti, ir laiks vēl vienam 
priekšnesumam – šoreiz uzstājas zvanu 
ansamblis „Primus”, izpildot „Krauklīt’s 
sēž ozolā” un „Kur tu teci, gailīt”.
 Zvanu skaņām atbalsojoties, var sāk- 
ties absolventu apbalvošana. Kopumā no 
44 skolēniem tika izvēlēti 18 stipendiāti, 
no kuriem savukārt 10 bija Rīgas 
Valsts 1. ģimnāzijas absolventi. Ne tikai 
gudri jeb Gunta Helmaņa vārdiem „ne 
tikai sausiņi”, bet arī sabiedriski aktīvi: 
tā raksturoja Māri Seržānu, Ervīnu 
Cauņu, Vladlenu Kurajevu, Miku Puriņu, 
Gustavu Mārtiņu Upmani, Artūru Krastu, 
Jāni Tjarvi, Andri Pāvilu Stikutu, Andri 
Locānu, kā arī Ģirtu Zāģeri. Visi desmit 
puiši var lepoties ar diezgan iespaidīgu 
panākumu sarakstu un visdažādākajām 
aktivitātēm viņu CV. Pēdējais kora 
uznāciens, un pasākuma oficiālā daļa 
bija galā. Vēl mirkli visi uzkavējās zālē, 
lai iemūžinātu apbalvotos vairākās bildēs, 
un tad jau bija pienācis laiks doties uz 
svinīgo mielastu kultūras pils kafejnīcā. 
 Mērojot ceļu mājup, nevarēja 
nejust pacilājumu un lepnumu. Ir prieks 
redzēt, ka tik daudzi skolotāji un skolēni 
vēl joprojām ar neatlaidību strādā un 
sasniedz mērķus. Bet vēl lielāks prieks ir 
par to, ka šos sasniegumus spējam novērtēt 
ne tikai mēs, bet arī mūsu valstsvīri.

Agnese Amālija Eihenberga

Bija jāpapūlas, lai balvas „Zelta 
pildspalva 2013” ieguvēja – mūsu 
skolas angļu valodas skolotāja 
Irēna Līkopa – atrastu laiku inter-
vijai, šķita jau, ka tas neizdosies, 
taču laimīgā kārtā skolotāja tomēr 
piekrita atvēlēt laiku, lai pastāstītu 
par darbu, atpūtu un ceļošanu.
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 Vai ir kādas izmaiņas pēc Zelta 
pildspalvas saņemšanas?
 Godīgi sakot, ne īpaši. Man ļoti 
patika pati ceremonija, tā bija vienla-
icīgi nopietna un jauka. Mani ir apsvei-
kuši gan skolotāji, gan skolēni. Vēlos 
pateikt visiem paldies par to, ka esmu 
izvirzīta, esmu novērtēta un esmu šo 
apbalvojumu saņēmusi.
 Vai, Jūsuprāt, vajadzētu vairāk 
šādu apbalvojumu kā Zelta pildspalva?
 Jā, vēlētos pateikt, ka skolotājiem 
ir tik ļoti maz apbalvojumu, un man 
ir ļoti žēl, ka šīs pildspalvas gadā ne-
piešķir vairākiem vienas skolas sko-
lotājiem, jo es domāju, ka mūsu skolā 
vairums skolotāju ir pelnījuši Zelta 
pildspalvu, ko es arī novēlu katram dz-
īves laikā saņemt. Novēlu arī  Izglītības 
ministrijas goda rakstus un ordeņus, jo 
skolotāji dara patiešām milzīgu darbu. 
Un nerunāju es par sevi vien, bet arī 
par kolēģu neatlaidīgumu un centību.
 Vai Jūsu bērnības sapnis bija 
kļūt par skolotāju?
 Man grūti pateikt, vai es par to 
vispār domāju bērnībā, bet redzēju 
gan, kāda ir skolotāja dzīve un skolotāja 
darbs, jo esmu dzimusi un augusi 
skolotāju ģimenē. Mans tētis bija vidus-
skolas direktors un vēstures skolotājs,

Zelta pildspalva zelta 
skolotājai
un mamma bija skolotāja jaunākajām 
klasēm. Un, protams, arī visi draugi 
un daļa radu bija saistīti ar skolu un 
pedagoģiju. Tomēr es pati par skolotāju 
kļuvu daļēji arī nejauši. Mana doma 
bija studēt žurnālistiku, bet tajā laikā 
žurnālistus uzņēma tikai katru otro 
gadu. Un kā sagadījās, kā ne, tas nebija 
tas gads, kad es beidzu vidusskolu. 
Bet tajos laikos, tāpat kā tagad, bija 
populāras dažāda veida olimpiādes, 
un vairākkārt sanāca piedalīties angļu 
valodas olimpiādēs un sacerējumu 
konkursos valsts mērogā, gūstot god-
algotas vietas. Tā rezultātā saņēmu 
divus uzaicinājumus no universitātes, 
vienu no filoloģijas, otru – svešvalodu 
fakultātes. Tā kā žurnālistika man tajā 
gadā nebija pieejama, tad izvēlējos 
studēt svešvalodas.
 Un kāda bija Jūsu pieredze, pirms 
nonācāt Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā?
 Tas viss ir saistīts ar pedagoga 
darbu. Pēc augstskolas beigšanas es 
strādāju LU svešvalodu katedrā un 
mācīju studentiem angļu valodu vairākās 
fakultātēs, un pēc tam ģimenes apstākļu 
dēļ pārcēlāmies uz Cēsīm. Vēlāk mazliet 
strādāju Ādažu vidusskolā. Un kopš 
1996. gada strādāju RV1Ģ.
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 Vai visu šo gadu laikā, ko Jūs bez 
pārtraukuma strādājāt kā skolotāja, nav 
bijusi vēlme mainīt savu profesiju?
 Nē, nav bijusi. Ir bijuši sarūgtināju-
mi saistībā ar valsts ekonomisko stāvokli, 
politiku un, protams, algu. 
 Bet kopumā skolotāja darbs, manu-
prāt, ir ļoti interesants un tāds, kur reti 
kad iestājas rutīna, ja skolotājs tiešām šo 
darbu dara no sirds. Man kādreiz dēli ir 
jautājuši: „Mammu, vai tev tiešām vēl pēc 
šiem gadiem ir jāgatavojas stundām, tev 
taču ir tik daudz materiālu!” Bet tur tā 
lieta, ka katra klase, katra grupa, katrs gads 
un katra mācību grāmata, kuras mainās 
ik pēc dažiem gadiem, prasa strādāt 
citādāk un gatavot citus materiālus. Nav 
garlaicīgi, pat ļoti interesanti.
 Kā Jūs vēlaties sevi pilnveidot kā 
skolotāju?
 Es domāju jebkurš piekritīs, ka visu 
mūžu jāmācās, jo mainās jau pati dzīve, 
mainās prasības. Skolēni atnāk dažādi, es 
teikšu, ka ar katru gadu prasīgāki un arī 
spējīgāki. Šajā skolā, strādājot kopā ar ļoti 
labiem jauniešiem, ir jābūt arī ļoti sagat-
avotam. Ir jābūt zinošam ne tikai valodās, 
bet arī tehniski sagatavotam, ir jālasa, ir 
jāceļo, ir jābūt arī interesantam cilvēkam.
Kādi bija lielākie izaicinājumi skolotā-
ja darbā?
 Es atnācu uz šo skolu tieši tad, 
kad pirmo gadu šajā skolā piedāvāja

INTERVIJA

Starptautiskā bakalaurāta program-
mu. Tā nemitīgi mainījās. Sākām 
mēs ar vienkāršākām program-mām, 
taču skolotājām arvien bija jāmācās 
un jāpilnveidojas. Pēc tam jauns 
izaicinājums man bija, tā sauktā, 
Fulbright apmaiņas programma 
ASV. 2006./2007. mācību gadu 
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 Pastāstiet, lūdzu, vēl par sa-
viem iespaidiem un piedzīvoju-
miem ceļojot.
 Ceļojumu ir bijis ļoti daudz: ASV 
pavadītā gada laikā neaizmirstamākais 
laikam bija Lielais Kanjons un 
Niagāras ūdenskritums, bet arī 
Ņujorka, Čikāga, Sanfrancisko un 
Vašingtona bija elpu aizraujošas. 
Čikāgas tuvumā pavadīju veselu gadu 
un ļoti šo pilsētu iemīlēju. Varbūt tāpēc 
tagad ar aizrautību mācu amerikāņu 
literatūru un saviem skolēniem 
daudz stāstu par amerikāņu kultūru, 
vēsturi un ģeogrāfiju. Par citiem 
ceļojumiem varētu uzrakstīt grāmatu, 
jo iespaidu patiešām daudz. Meksika 
ar tās fantastisko dabu, eksotiskajiem 
ēdieniem, aizkustinošo mūziku, 
krāšņo lietišķo mākslu. Omāna ir 
pērle manu redzēto valstu vidū, bet 
arī Ankorvats Kambodžā, Halongas 
līcis Vjetnamā, daudzie unikālie 
tempļi Indijā ir atstājuši nedzēšamus 
iespaidus manā atmiņā. Gribu 
vēlreiz uzsvērt, ka arī tepat Eiropā ir 
brīnišķīgas valstis un pilsētas, kuras 
ir jāredz. Un arī Latvija ir apceļošanas 
vērta: katrā, pat visīsākajā, ceļojumā 
pa Latviju no jauna atklāju, cik tā 
skaista.

sanāca pavadīt Indiānas štata Čestertonas 
vidusskolā, mācot angļu valodu un 
literatūru. Tur es ļoti daudz iemācījos, 
vislabāk to, kā interesanti pasniegt 
daiļdarbus. Kopš manas atgriešanās, es 
nemitīgi integrēju literatūru apmācības 
programmā. Angļu valodu jau var 
mācīties arī tādā veidā, ne tikai vārdiņu 
sarakstus, gramatikas likumus, turklāt tā 
to apgūst nemanāmi, un klasē, runājot 
par lasītajiem tekstiem, mēs apspriežam 
dzīvi, un tas ir ļoti, ļoti interesanti.
 Kādas, Jūsuprāt, ir labas skolotā-
jas īpašības?
 Es domāju, ka labam skolotājam savs 
darbs vienkārši ir jāmīl, jo tādi nespēka 
brīži un situācijas, kad rokas nolaižas un 
pats esi noguris, tādi ir visās profesijās un 
visiem cilvēkiem. Skolotājam ir jābūt ne 
vien zinošam, bet arī gatavam mācīties 
vēl. Un jābūt arī cilvēcīgam. Man ir 
ļoti svarīgas attiecības ar cilvēkiem, ar 
kolēģiem, ar skolēniem. Skolotājam ir 
jābūt ar labu humora izjūtu, viņam ir 
jābūt pieejamam.
 Man, piemēram, skolā ir domubiedru 
grupa, kādi četrpadsmit, piecpadsmit 
skolotāji, kas jau 15 gadus katru gadu 
kopā laivo. Tieši tādos pasākumos cilvēks 
domubiedru vidū veldzē dvēseli un 
atgūst spēkus. Un vēl es ceļoju. Ir atkal 
cita skolotāju grupa, ar kuru kopā mēs 
esam apceļojuši vairākas Āzijas valstis, 
arī  Kambodžu un Vjetnamu, Indiju un 
Omānu, esam bijuši Meksikā. Protams, 
daudz ceļoju arī pa Latviju.
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 Novēlējums pārējiem skolotā-
jiem.
 Atkal nebūšu oriģināla, bet gribu 
novēlēt veselību, jo tā slodze mums ir 
milzīga un veselība ir ļoti vajadzīga. Vēl 
es gribu novēlēt viņiem optimismu, jo 
mūsdienās notiek daudzas reformas, 
kas skar izglītību, un varbūt ne visas 
reformas ir viegli īstenojamas. Vēlu, lai 
viņi ar optimismu skatās un lai viņiem 
palīdz arī humora izjūta, dzīvesprieks, 
lai nezaudē arī savu radošumu. 
 Vai ir kas īpašs, ko novēlat arī 
skolēniem?
 Es zinu, ka ir tāda atziņa, ka labs 
ir tas skolotājs, kura skolēni ne tikai 
sasniedz viņa zināšanu līmeni, bet arī 
pārspēj to. Skatoties uz to, kur mūsu 
skolas skolēni mācās un strādā, man tā 
gribas cerēt, ka tur ir kāda daļa mana 
nopelna.  Man nesen iepatikās viens 
Ē. M. Remarka citāts: „Nemeklējiet lai-
mi pasaulē, laime ir jūsos pašos. Esiet 
uzticīgi sev.”
 Grasos jau atvadīties un laimīgs 
pateikties par lieliski izdevušos interviju, 
kad skolotāja pēkšņi sajūsmā iesaucas: 
„Noteikti ievieto arī šo te – es vēlos 
novēlēt katram skolēnam dzīvē atrast 
savu skolotāju. Ne kādu no mums, bet 
savu iekšējo skolotāju, no kura mācīties 
visu dzīvi.”

Andris Potrebko

 Ar ko Jūs vēl, neskaitot 
laivošanu un ceļošanu, nodarbo-
jaties brīvajā laikā?
 Ļoti patīk teātris, kā arī, 
protams, daudz laika veltu bērniem 
un mazbērniem.
 Kas Jums darbā sagādā vis-
lielāko gandarījumu?
 Tā droši vien nav nekāda 
oriģinālā atbilde, bet tas noteikti 
ir brīdis, kad redzu sava darba 
rezultātus. Varbūt ne ikdienā, 
bet tādos lielākos laika posmos, 
piemēram, 12. klasē es skolēnos 
redzu gandarījumu un pateicību, kad 
var viņi var atskatīties uz šiem kopā 
pavadītajiem gadiem un komentēt 
to, ko viņi ir ieguvuši. Patīkami ir arī 
tad, kad ar skolēniem rodu līdzīgas 
intereses. Esmu novērojusi, ka tās 
grāmatas, kas man pašai ir tuvas, 
un tie autori, kas man pašai patīk, 
piemēram, Fidžeralds, Orvels, arī 
Šekspīrs, bieži vien iepatīkas arī 
skolēniem, un tad jūtu, ka tas ir arī 
mans nopelns, jo, acīmredzot, esmu 
spējusi viņus kādā veidā aizraut un 
motivēt. Un ir bijuši gadījumi, kad 
man pašai tas darbs un pats autors 
ne visai patīk, tad varu just, ka arī 
klasei tas nav īsti pa prātam. 
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Nacionālais jaunatnes politikas forums
„Ievirzi Latviju!”
Jaunieši var – iniciatīva, kas pēdējos 
gados arvien spēcīgāk virza daudzus 
notikumus. Un, šķiet, Latvijā šo saukli 
skandē ne viena vien organizācija. Šoreiz 
tas ir arī noformējies visnotaļ interesantā 
pasākumā – jaunatnes politikas forumā. 
Jaunatnes politikas forumā Tev būs 
iespēja satikt 250 jaunatnes darbā 
iesaistītus cilvēkus un diskutēt par, ap 
un ar jauniešiem Latvijā un Eiropā. 
Mērķi iekļauj sadarbības veicināšanu, 
2014.–2020. gada prioritāšu noteikšanu, 
kā arī dalīšanos pieredzē un kopumā 
jauku laika pavadīšanu.  Forums notiks 
no 2013. gada 7.  līdz 8. novembrim. 
Pieteikšanās līdz 28. oktobrim!
(sīkāks info: jaunatne.gov.lv mājaslapā, 
sadaļā Par LV-Šveices sadarbības 
programmu).

Video konkurss – kā tu cīnītos ar nabadzību?
Jaunieši no visas pasaules (vecumā no 13 līdz 24 gadiem) var piedalīties konkursā, 
paužot savu viedokli ar īsa video (ne vairāk par 120 sekundēm) palīdzību. 
Pamatjautājums, uz kuru jāspēj rast atbilde – ja tev būtu vara, kā tu cīnītos ar 
nabadzību? Uzvarētājs balvā saņems ceļojumu uz Briseli, lai apmeklētu Eiropas 
Attīstības dienas, kur tiks demonstrēts labākais video. Darbu iesniegšana līdz 
1. novembrim! (sīkāks info: jaunatne.gov.lv, sadaļā Par Eurodesk).

iesaisties!
Reiz pa reizei sanāk attapties ieslīgušai ikdienas rutīnā, kad pirmdiena-trešdiena-
piektdiena vienveidīgums jau bezgala apnicis un gribas nedaudz paplašināt savus 
apvāršņus. Tad atkal var nākties sastapties ar problēmu, ka nav taču nekā cita, 
ko darīt. Tāpēc mēs radījām šo rubriku, lai tieši Tevi, RĢL lasītāj, informētu par 
aktuālākajiem notikumiem. 
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Politkorektumu izmetam pa logu 
un mēģinām nesacelt ažiotāžu jeb 
parunāsim par festivāliem

Positivus ’13 pagalam subjektīvā recenzija
 Klaiņojot pa Positivus festivāla ielām ar visvecākajām un 
vissaplīsušākajām kedām kājās, ērtāko somiņu ap plecu un tukšāko maciņu 
dzīvē, nepamet sajūta, ka tur ir ikviens mūsu skolas skolēns un ne tikai 
skolēns – skolotāji arī (un nedomājiet, ka tikai jūs redzējāt visu, ko mēs 
darām, tas bija ļoti abpusēji). Jāsaka, man patiešām žēl to nabaga cilvēku, 
kuriem dažnedažādu apstākļu vai izvēles par labu „Summer Sound”  dēļ 
nebija iespēja tikt uz šo tik tiešām visu gadu pozitīvāko pasākumu. Ne velti 
saka, ka festivāla teritorija ir jauna valsts ar jauniem noteikumiem. 
 

Festivāli
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 Šī gada labākās atrakcijas – „Coca Cola” 
bundžiņu vārdu izvēle, „Tuborg” cimdiņi par 
to, ka nodejo riesta deju, apprecēšanās iekš 
LMT telts, pagalam jaukā rinda pie Latvenergo 
kontaktligzdām vai dušām, Laimas pulkstenis 
ar kausētas šokolādes smaržu un, protams, lielā 
jautrība stāstīt, kur tagad ir pārcēlusies ēdināšana 
un kā tevi atrast. Īpašais viesis parasto „mirstīgo” 
aprindās šogad bija Igaunijas prezidents, ar kuru 
pat mūsu skolas skolēns paguva nobildēties, 
tiekot garām apsargu baram. Positivus šogad 
bija ieviesis jaunu laimi un prieku – iespēju 
sazvanīties un sarakstīties jebkurā laikā. Tas, 

protams, bija ļoti jauki, ja vien nevēlējies no kāda aizmukt. Vispārējā burvība, kas 
piemīt Positivusam, nekur nebija pazudusi – lielas cilvēku masas, „Toi Toi” tualešu 
smārds, smiltiņas starp pirkstiem jūras krastā un vislabākā ballīte telšu pilsētiņā – 
nekur citur šādu sajūtu sagrābt apskāvienā nevar!
 Mākslinieki šogad arī noteikti neatpalika no ierastā. Trīs dienu pasākums, 
kurš vēl apveltīts ar vislieliskākajiem laikapstākļiem – visa Latvija sala un mirka, 
kamēr mēs sauļojāmies – piedāvāja plašu klāstu ar dažnedažādu mūzikas žanru 
pārstāvjiem, neaizmirstot par festivālam nepieciešamo atmosfēru.
 
 Festivāls lieliski tika pavadīts Imagine 
Dragons mūzikas pavadījumā – visi pazaudēja 
balsis, un, līdz ar viņu pēdējā laika populārāko 
hitu „Radioactive”, manīju meitenes no prieka 
raudam. Katra sevi cienoša hipster-meitene 
aizveda savas draudzenes un draugus aiz 
elkoņiem uz Tom Odell, britu puisi ar gariem, 
blondiem matiem. Tas tik bija emociju lādiņš – 
zēns sēdēja pie klavierēm skatuves vidū un dejoja 
pa to taustiņiem enerģiskāk par dažu labu grupu 
ģitāristiem. 
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 „Jauns Mēness” ieradās ar paziņojumu, ka šis būs viņu pēdējais koncerts, 
lai gan, gluži kā Raimonds Pauls, kurš sola aiziet no Jaunā Viļņa jau kādu 
dekādi, tomēr nešķiet, ka viņi dosies prom no skatuves. Bet īsti patriotiskā 
noskaņā varēja atcerēties dziesmas, kas skanēja, kad mazi vai jauni lēkājām 
aplītī diskotēkā. Vēl noteikti jāatzīmē lieliski latvieši „The Sound Poets” un 
jaunatklājums, vēl pavisam jaunie puiši no „Carnival Youth”, abas grupas 
spēlēja indie rock un patiešām parūpējās par to, lai rastos vēlme mājās vēl 
paklausīties šos mūziķu daiļradi (tas, protams, nenozīmē, ka citi mūsu valsts 
pārstāvji neturējās līdzi). Interesanti, protams, uzstājās arī Sigur Ros – citi 
teica, ka tādēļ vien brauca uz šo festivālu, citi teica, ka negrib klausīties, kā 
kaķus galina. Šos trīs pārsātinātos vakarus noslēdza neviens cits kā „Two Door 
Cinema Club”, kuriem sekoja „The XX”. Saucās, izdejojies un tad melanholiski 
pasēdi, līdz iemiedz. „The XX” koncerts bija patīkams bez gala, lielāks īpatsvars 
bija pozitīvām emocijām, bet tas varētu būt arī tāpēc, ka cilvēki mēdz baidīties 
kritizēt. 
 
 Kopumā šogad festivāla rīkotāji bija tiešām centušies mūs noskaņot jau 
savlaicīgi, radot interneta radio „pieci.lv”, kā arī programma bija izveidota 
tik piesātināta, lai nevajadzētu doties prom no festivāla zonas – tik skriet no 
skatuves uz skatuvi. 
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Homo Novus ’13 tikpat subjektīvā recenzija
 Festivāls Homo Novus notiek tikai reizi divos gados, tādēļ tam sagatavoties 
laicīgi var visi. Ko tur var apskatīt? Teātri un mākslu, pat to, kas pavisam jauna. 
Tā vismaz viņi paši sauc savu pasākumu – starptautiskais Jaunā teātra festivāls. Šī 
projekta ietvaros tika atjaunoti Bolderājā pazudinātie mazdārziņi, tīri uzskates 
materiālam, un pieaicināti cilvēki, kas reiz šajos namos patiešām dzīvojuši, lai 
pastāstītu savu dzīves stāstu. Tas bija viens no pirmajiem Latvijas mākslinieku 
mēģinājumiem izveidot dokumentālā teātra lugu, tika izpirkts momentāli un 
saņēma galvu reibinošas, pozitīvas atsauksmes, kuras pat lietus nespēja iedzīt 
notekcaurulēs. 
 Ārzemju mākslinieki, kā Milo Rau, kurš ar savu politisko izrādi „Naida 
radio” lika vēderiem sarauties čokurā, Romeo Kasteluči, kurš ar „Dieva dēla 
sejas koncepcija” radīja tādu kontraversiju skatītāja galvā, ka nevarēja ne patikt, 
ne nepatikt, bet vienaldzīgu noteikti neatstāja nevienu, vai the vacuum cleaner, 
kurš radīja izrādi „Mental”, kurā patiesi nojūdzies vīrietis stāstīja savu dzīves 
stāstu mazā Rīgas dzīvoklītī.

FESTIVĀLI
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 Pilnīgi visas šī projekta izrādes bija tik savdabīgas, cik nu vien ir iespējams, 
jo festivāla mērķis nav nolaist un pacelt priekškaru, bet gan ķert patieso teātra 
sajūtu, gūt iedvesmu un doties emocionālos ceļojumos. 
Šogad festivāls īstenoja vēl līdz šim nebijušu projektu – tika atjaunota veca māja 
A. Briāna ielā 9 un tajā ierīkoja vienpadsmit mākslinieku instalācijas, paralēli 
tām piedāvājot noskatīties vai nu Pētera Krilova, festivāla dibinātāja, izrādi 
„Galdnieks un klusums” vai Valtera Sīļa smagi politisko gabalu „Operācijai „Irākas 
atbrīvošana” – 10 gadi!”, kā arī iespēju noklausīties Vladislava Nastavševa, pēdīgi 
slavenā pianista, klavierkoncertu „Eskeipista dienasgrāmata”. Klavierkoncerts, 
it īpaši vakara noskaņā un vājā apgaismojumā, aizkustināja ne tikai mākslinieku 
vien, bet izraisīja sajūsmu arī priekšnesuma mēmajos vērotājos – katrs sitiens 
pa klaviertaustiņiem pulsēja uz sienām, nodrupināja pa kādam puteklītim un 
ar savu sentimentu paķēra ikvienu vērotāju.
 Te arī stāsts par instalāciju ar nelielu melnā humora pieskaņu. Reiņa 
Suhanova instalācija „Es pūstu lēni” bija darbs, kuru viņš raksturoja šādi:
„Brīdis, kad es saprotu, kas es esmu, skaidri redzu, ar ko nodarbojos, kam ticu, 
par ko esmu pārliecināts.”
 Tas tika uzstādīts kā neliels labirints, un, kā visas instalācijas, arī tam 
bija sava izklaides nots. Lēnītiņām un vienatnē, kā mākslinieks bija paredzējis, 
šajā instalācijā ietipināja kāda kundzīte cienījamā vecumā, kurai bija ļoti liela 
kāre pēc kultūras. Pēkšņi viņai palika slikti un uznāca ģībonis. Es strādāju pie 
durvīm, nebiju vēl apskatījusi labirintu no iekšpuses, un Toms, viens no festivāla 
rīkotājiem, arī nebija vēl tur iegājis. Abi vērojām, kā kundzītei palīdz iziet ārā, 
iedod tējiņu un vēl ko stiprāku, lai viņas seja atgūtu iepriekšējo sārtumu. Abi 
saskatījāmies nesapratnē – kas gan tur varēja būt tik emocionāli iespaidojošs? 
Toms izlēma ieiet instalācijā. Vēlāk viņš man pienāca klāt un pavisam nopietnā 
balsī vēstīja: „Es sapratu, kāpēc sieviņai palika tik slikti.” Tad viņa acīs parādījās 
vīpsna: „Tur Reinis ir uztaisījis tā, ka tavs atspulgs lēnām pagaist, kundzīte 
noteikti domāja, ka mirst!”
 Jāsaka, viss šis festivāls seko Pētera Krilova oriģinālajai domai 
1995. gadā, kad festivāls pirmo reizi notika, – tas ir paredzēts specifiskai 
auditorijai, un, lai gan nespēj mainīt latviešu teātra seju, tas tomēr sekoja 
skaistajam teicienam „Kad nav naudas, jāsarīko kāzas”.

Terēze Ušerovska
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Un ja nu uz teātri nenesas prāts? Vai arī Positivus pārāk mainstream tavām 
garšas kārpiņām? Tad tieši Tev derēs mūsu ceļvedis 3 labos 2013. gada vasaras 
festivālos, kuri ir teicamas alternatīvas jau pierastajam un padarīs tieši 2014. 
gada vasaru neaizmirstamu.

Nedaudz citādāk

FESTIVĀLS: Cita Vide (citavide.lv)
VIETA: Ogre, Ogres sala
ILGUMS: 2 dienas
MŪZIKA: Alternatīvo melodiju skanīgais apvienojums ar roka piesitienu. 
Iespēja redzēt tādus māksliniekus kā Martas Asinis, The Moonhouse, Triānas 
Parks, Audience Killers, Colours of Bubbles un The Sound Poets.
ATMOSFĒRA: Sēžot Mehāniskās pļavas vidū starp salmu maisiem, klausoties 
motoru rūkoņā, tu vēro cilvēkus slinki driftējam starp brīžiem nesaprotamām 
modernās mākslas instalācijām. Vieglā lauku mežmalas atmosfērā var ieelpot 
vasaras pēdējā festivāla smaržu. Īsi iegrimstot nostaļģijā un vasaras retrospekcijā, 
turpini ar nepacietību gaidīt vakara mākslinieku performances. Tad, vakaram 
pienākot, var sākties muzikālās un jautrās burvības.
ROZĪNĪTE: Mūzikas festivālu paspilgtina koši mākslas instalāciju un jauku 
chill vietu triepieni.

FESTIVĀLS: Give&Get (giveandget.lv)
VIETA: Saldus novads, Zirņu pagasts
ILGUMS: 1 nedēļu
MŪZIKA: Bungu ritmu saplūšana ar svešzemju perkusijām un mandolīnu 
parādīšanās stīgu kompānijā jeb ārzemju skanējumi latvju zemē. Uz skatuves 
mākslinieki, kā Pulsa Efekts, Los Masculinos, Samba de Riga, Soul Tap, Klibs 
Taurenis.
ATMOSFĒRA: Viss sākas ar rīta jogu, turpinās ar dienas meistarklasi un 
vakara meditāciju, pārtraukumos  mūrējot pirtiņu, restaurējot mēbeles, liekot 
uz uguns kopējo veģetāro maltīti un iegrimstot dzīvās mūzikas meditatīvajās 
skaņās. Neaizmirsti nodot savu mīlestības apskāvienu kokam. Vieta, kur izjust 
hipiju iemīlēto brīvību un sastapt patiesi sirsnīgus un ar dzidru dvēseli apveltītus 
cilvēkus.
ROZĪNĪTE: Meistarklases, meistarklases un vēlreiz meistarklases.
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FESTIVĀLS: Laba Daba (labadaba.lv)
VIETA: Līgatnes novads, Līgatnes pagasts
ILGUMS: 2 dienas
MŪZIKA: Neapstrīdams pašmāju izpildītāju vairākus, kas liek lepoties. Priecē-
ja Inokentijs Mārpls, Jumprava, Manta, Satellites LV, Pienvedēja Piedzīvojumi 
un citi.
ATMOSFĒRA: Lasot atsauksmes sociālajos tīklos, nevar noliegt – Laba Daba 
bija laba. Apmaldīšanās ābeļu dārzā/telšu pilsētiņā negaidīti var likt saprast, 
ka gandrīz visi telšu iemītnieki ir tavi jaunie draugi. Iespēja 2 dienu garumā 
izbaudīt latviešu mūzikas dažādās garšas, sākot ar veco, labo Jumpravu un 
beidzot ar alternatīvajām Martas Asinīm. Rīta rosmi aizvietosi ar volejbola 
spēli, un rīta kafijas vietā tevi pamodinās lēciens baseinveidīga dīķa ūdenī.
ROZĪNĪTE: Daiļā daba jeb Ratnieku paugurainais apvidus.

P.S. Līdz vasarai vēl tikai 221 diena.

P.P.S. Ja skaita no 23.10.13.

Dārta Paula Šveisberga, Diāna Mikāne
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Sveiks, kultūras dzīves baudītāj! Rudens otrā puse sabiedriskās dzīves interesentiem 
piedāvā milzu izvēli kā teātra izrāžu un koncertu, tā grāmatu un izstāžu ziņā, 
tādēļ katram būs iespējams apmierināt savas vēlmes un atrast ko piemērotu savai 
gaumei.

Tā kā teātra sezona ir sākusies salīdzinoši nesen, 
pirms nepilniem diviem mēnešiem, teātri arvien 
skatītāju vērtēšanā nodod jaunas izrādes. Jaunā Rīgas 
Teātra Mazajā zālē drīzumā būs iespējams noskatīties 
Laura Gundara režisēto kamerdrāmu „Rupucis”, kas 
skatītājiem būs pieejama no 31. oktobra. Pats režisors 
lugu raksturojis šādi: „Ārēji rimts, bet ikdienas slēpto 
kaislību pilns stāsts, maksimāls tuvplāns, kas mani 
allaž fascinē.”

Laikmetīgās dejas izrāžu cienītājiem būs jādodas uz 
Ģertrūdes ielas teātri, kur 30. oktobrī dienasgaismu 
ieraudzīs laikmetīgās dejas apvienības „Dejas 
anatomija” jaunākais darbs „Cik tuvu?”. Šī izrāde 
raksturota kā „stāsts par laiku, ko pavadām kopā” un 
atspoguļo divu cilvēku kopā esību, kad laiks ir kļuvis 
ilglaicīgs un telpa – pastāvīga. 

KULTŪRA

Rudenī aktuālais

MĒNEŠA IZRĀDES
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MĒNEŠA KONCERTI

Kādā citā pastāvīgā telpā, koncertzālē Palladium, 
sev piemērotu koncertu pilnīgi noteikti atradīs 
katrs. Ja Tev tuva pagājušā gadsimta divdesmito 
gadu stila mūzika, tad džeza un čarlstona skaņās  
25. oktobrī izskanēs vācu mākslinieces Alice 
Francis koncerts, bet, ja esi pašmāju mūzikas 
fans, tad noteikti jādodas uz kādu no sešiem 
grupas „Instrumenti” jaunā kompaktdiska 
„Procrastination” reklāmas koncertiem, kas 
norisināsies divas nedēļas nogales: 21.-23. un 
28.-30. novembrī.

MĒNEŠA GRĀMATA

Pagājušo dzejas dienu noskaņās arī jaunāko grā-
matu vidū vēlos izcelt dzeju – Andras Manfeldes 
trešo dzejas krājumu „Ziemeļu tirgus”. Autore 
sevi sauc par dzejnieci – ainavisti, un grāma-
tas ainavā redzams gan Rīgas Centrāltirgus, 
gan Kurzemes dabas skati, gan arī Liepājā esošā 
Karostas katedrāle. Viņa savus darbus salīdzina 
ar gleznotāja darbu un  apraksta „lielo noslēpu-
mu necilo ārieni”, lasītājus aicinot  apkārtējos cil-
vēkos meklēt varoņus.
 

Manis minētie notikumi ir tikai niecīga daļa no oktobrī un novembrī piedāvātā, taču 
ceru, ka guvi ierosmi atrast kaut ko sev un draugiem. Uz tikšanos nākamreiz! 

Eva Emīlija Česle
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