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«Lielākā dala cilvēku 
' 

ir citi cilvēki. 

Vinu domas 
' ir citu viedoklis, 

vinu dzīves 
' ir atdarinājums, 

bet vinu aizraušanās 
' 

ir citāts» 

- Oskars Vailds 



Nu jau ziema klāt! Liela daļa lasītāju priecājas par sniegu, citi varbūt tieši pretēji - bēdājas par to, bet 

mums visiem ir kas kopīgs. Mēs visi meklējam tuvumu un mīlestību no apkārtējiem. Tā arī es pati. 

Man ziema nepatīk, bet es neuzskatu sevi par nelaimīgu šajā gadalaikā, jo mani silda apkārtējie cilvēki. 

Jāatzīst, ka šomēnes mans laimes avots ir ne tikai ģimene un tuvākie draugi, bet arī siltā un jautrā 

«L'avizes» komanda. Mani iepriecina tas, ka apkārt ir šie centīgie un radošie cilvēki, cilvēki, kas vien 

dažu mēnešu laikā ir kļuvuši par maniem draugiem. Pateicoties viņiem, katra «L'avizes» sapulce ir 

prieka un emociju pilna. Mūsu idejas un piedzīvojumi ir piepildījuši visus skolas stūrus, jo mēs 

vienkārši nevaram apstāties. 

Un tieši tāpēc, ka stāsti mīt visos stūros, secinu, ka tie raduši vietu arī mūsu mīlestības pilnajās sirdīs 

decembra miera un tuvības gaisotnē. Tādēļ es aicinu ne tikai savu šī numura brīnišķīgo komandu, bet 

arī tevi, lasītāj, atcerēties, ka savi stāsti nav jātur noslēpumā. Dalies ar tiem un ļauj tos sadzirdēt 

ikvienam! 

Savukārt, ja tevi moka motivācijas trūkums, tad saņemies - Ziemassvētki ar visu brīvlaiku jau ir tikpat 

kā aiz stūra! Paķer motivējošo vinila plašu mūzikas sarakstu, siltu tēju un kasti cepumu (vēlams - 

piparkūku) un saņem sevi rokās, jo es ticu, ka tu vari izturēt un pabeigt šo semestri veiksmīgi, 

lepojoties ar sevi. Es zinu, ka tu vari visu! 
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<R.~ c!Jlw/JJA soma 
Jau otro mācību gadu visiem Latvijas skolēniem 
ir iespēja piedalīties programmā «Latvijas skolas 
soma», kas dod iespēju klātienē iepazīt Latviju 
mākslas un kultūras norisēs (skatuves mākslā, 
mūzikā, vizuālajā mākslā, literatūrā, dejā, 
arhitektūrā, dizainā un kino), tai skaitā izzināt 
Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas 
liecības, Latvijas kultūrainavu, kultūras vērtības 
un laikmetīgās izpausmes, vēsturisko 
mantojumu un radošās industrijas. Arī mūsu 
skola nav izņēmums. Šajā semestrī mūsu jaunieši 
ir noskatījušies gan dažādas teātra izrādes (9), 
gan kino (13), tiekoties ar radošo komandu, 
gan apmeklējuši citus kultūras pasākumus. 
Turpinājumā dažu pasākumu recenzijas. 

Režisors Valters Sīlis ir iestudējis izrādi «Pēc 
grāmatas motīviem» (Dirty Deal Teatro) par sev 
līdz šim vismazāk aizskarto tēmu - cilvēkiem, 
attiecībām, draudzību un jūtām. Lai gan līdz šim 
Valtera Sīļa iestudējumos ir vērojami tikai 
vēsturiski un politiski notikumi, tad šis 
iestudējums atver pavisam citu režisora 
domāšanas aspektu. Kā pats režisors ir minējis 
intervijās - šis ir viņa personīgākais darbs, un tas 
liek skatītājam īpaši iedziļināties notikumos, 
iespējams, pat jācenšas izprast režisora pārdzīvo- 

jumus, lai uzraktu apslēptās idejas. Izrāde ir 
relfeksija par Tomasa Bernharda romānu 
«Noriets», kas apvienota ar režisora personisko 
pieredzi skolā, draudzību ar apmaiņas skolnieku, 
vācieti Jonatanu, kuru spēlē jaunā aktrise Alise 
Danovska. 

Abu galveno varoņu (aktieri Jānis Kronis un 
Alise Danovska) dzīve jau pēc pirmās tikšanās 
reizes diezgan krasi mainās, abi daudz vairāk 
pārdomā, ko saka un dara. Diezgan spēcīgi ir 
apspēlēts arī nacionālais aspekts, jo abi jaunieši ir 
katrs no savas valsts, ar atšķirīgām tradīcijām, 
domāšanu un uztveri, kas nereti kļūst par iemeslu 
kādam abu attiecības ietekmējošam strīdam. 

Ļoti saistoša ir ne tikai abu aktieru aktierspēle un 
veiklums, pārtopot no sava tēla šobrīd, pusaudža 
vecumā, uz tā paša tēla vecumdienām, bet arī 
scenogrāfija, kas ir pavisam minimālistiska, bet 
ērti un ātri transformējas par nepieciešamo vietu 
un telpu. 

Izrāde ikvienam skatītājam liek padomāt par to, 
cik patiesībā viegli ir iespējams ietekmēt un pat 
mainīt kāda cilvēka dzīvi, kas mums noteikti ļauj 
pārdomāt to, ko sakām sarunās ar draugiem vai 
pat svešiniekiem, jo brīžiem pat neapzmam1es, 
cik mūsu ietekme var būt spēcīga. 

Raksta autors: Marta Špūle 11.5 

Vēsturiskās kara drāmas filmas «Dvēseļu putenis» 
režisors ir Dzintars Dreibergs. Filmas darbība 
norisinās simt gadus senā pagātnē, Latvijā. 

Filma tika palaista uz Latvija dzimšanas dienu, 
un tā ļauj izprast to, ko mēs, latvieši, svinam 18. 
novembrī. Filma balstīta uz Aleksandra Grīna 

romānu, kā arī nosaukums filmai ir tāds pats, kā 
Grīna grāmatai «Dvēseļu putenis». 

Sešpadsmit gadus vecais Artūrs ir parasts zēns. 
Naivs, varbūt pat pārāk naivs, ar cerībām uz 
nākotni, iemīlējies. Taču Artūram jāpieaug 
krietni agrāk kā citiem zēniem, jo zēns kopā ar 
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tēvu un vecāko brāli dodas karā pēc tam, kad 
māte tika nošauta un ģimenes māja ar 
saimniecību bija jānodedzina. 

Filma ir par to, ka karš ir traģēdija. Par jaunu 
cilvēku, ar ko viņš ir saskāries, ko zaudējis un ko 
ieguvis. No parasta pusaudža filmas laikā Artūrs 
pārtop pieredzējušā un sakropļotā cilvēkā. 
Pusaudži karo pret pusaudžiem. Brīvība, brīva 
Latvija jauniešiem strēlnieku pulkos pat sapņos 
nerādījās. Pasaules lielvaras cilvēkus izmanto kā 
gaļas gabalus savu politisko interešu realizēšanai. 

Filma ir brutāla, smaga, taču ļoti skaista. Tā ir ne 
tikai vēstures liecību pilna, bet tā arī ir par 
cilvēku, par emocijām, par kara šausmām, par to, 
kā sešpadsmitgadnieks redz karu. Filma iededz 
patriotiskas sajūtas, lepnumu būt latvietim un 
rada pārliecību par to, kas tu esi. 

Šo filmu ir svarīgi redzēt pusaudžiem un 

J. auniešiem, lai veidotu vinu identitāti, lai vini 
' ' 

apzinātos, par ko latviešu strēlnieki cīnījās, lai 
apzinātos, ka Latvijas dzimšanas diena ir lieli 
svētki. 

Raksta autors: Elza Melnalksne 10.5 

6. decembrī Rīgas Latviešu biedrības namā 
norisinājās mūsu skolas Žetonvakars «Horno 
Novus». Pasākuma pirmajā daļā 12. klases 
skolēni ieguldīja lielu darbu un parādīja savas 
prasmes aktiermākslā, oratorijā, 
horeogrāfijā, scenāriju rakstīšanā un mūzikā, kas 
pārsteidza ne tikai skolotājus, bet arī mūs pašus. 

«Horno Novus» ir stāsts par jaunu cilvēku 
Mārtinu, kas dodas celā un satiek cilvēkus no , ' 
dažādām sabiedrības grupām, 
biznesmenus, māksliniekus, , 
mīlniekus. 

piemēram, 
aktīvistus, 

Jaunais cilvēks, kuru atveidoja Georgs Alberts 
Pimanovs (12.4), no šiem cilvēkiem daudz 
mācījās. Viņam radās jaunas idejas un sapratne 
par dzīves vērtībām. Mārtiņa alter ego Lelde, 
kuru atveidoja Paula Garnele (12.3), norāda viņa 
trūkumus un palīdz izanalizēt notiekošo, kā arī 
atrast vina īsto būtību. , 

Šī bija iespēja visiem divpdasmitklasniekiem 

beidzot iepazīt vienam otru vairāk, saliedēties, 
diskutēt, iegūt pieredzi un piederības izjūtu 
Āgenskalna Valsts ģimnāzijai, būt daļai no kaut 
kā lielāka. Katrs identificējas kā jaunais cilvēks, 
kuram ir sapņi, cerības, vēlmes. Mēs vēlamies 
atrast laimi laikā un telpā. Mēs, tāpat kā jaunais 
cilvēks, sirdī nekad nepieaugsim. Mūsu ceļš vēl 
nebeidzas, tas turpinās. Kur tas mūs aizvedīs? 

Paldies katram no 12. klašu 159 skolēnu lielā 
kolektīva, klases audzinātājiem, skolas vadībai, it 
īpaši skolotājai Anitai Vanagai, un režisorei 
Elizabetei Pavlovskai. 

Raksta autors: Terēze Rüdule 12.5 
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fl{(Jffu~~ 
Ir pagājis lietainais novembra mēnesis, kurā 
atminējāmies Latvijas pagātni un svinējām tās 
svētkus. Šī svētku mēneša izskaņā intervēju 12.4 
skolēnu Matīsu Katanenko, kurš ir mūzikis un 

' ' 
uzņemeJS un kura runa uzvarēja konkursā: 
iztēlojies sevi Valsts prezidenta amatā un 
sagatavo runu Latvijas 101. dzimšanas dienā. 
8.novembrī Matīss piedalījās Valsts prezidenta 
pieņemšanā Rīgas pilī, bet 18.novembrī viņš 
lasīja savu runu Valsts prezidenta rīkotajā 
Latvijas 101. dzimšanas dienai veltītajā svinīgajā 
svētku koncertā Latvijas Nacionālajā teātrī. 

Kas iedvesmoja tavu prezidenta runu? 
Pirms runas rakstīšanas apskatījos vairāku 
pasaules līderu runas, lai izprastu, kādas ir viņu 
runas, kas tās padara labas. Amerikāņu kultūra 
gan ir atšķirīga no latviešu, tāpēc nācās to 
pielāgot arī latviešu prezidentu runām. Bet kas 
mani iedvesmoja ... Savā runā es daudz stāstīju 
par latviešu uzņēmumiem, kas ir ļoti veiksmīgi 
pasaulē, piemēram, 3D printeri, JO šie 
uzņēmumi ir tie, kas uztur Latviju. 

Kā tu paspēj gan būt mūziķis grupā, gan 
vadīt uznēmumu, gan celot un vēl mācīties? 

' ' 
Patiesībā tik traki nav, bieži vien atnāku mājās 
un vienkārši skatos kādu seriālu. Parasti kaut ko 
daru vai uzsāku, kad JUtos iedvesmots, 
piemēram, pēc ceļojuma, kad esmu pilns ar 
idejām. Vēl arī plānoju, pierakstu un atzīmēju 
lietas kalendārā un piezīmēs. 

Vai un kā ceļošana paplašinājusi tavu redzes 
un domāšanas loku? 
Jā, ceļojot ir daudz laika padomāt, paskatīties 
apkārt un pavērot cilvēkus. Ceļošana ir tāda kā 
jauna sevis meklēšana. Citreiz vēlētos aizbraukt 
kaut kur tālāk, piedaloties kādā programmā. 

'' Varētu aizbraukt uz Āziju un, 
piemēram, Vjetnamas laukos mācīt 

bērnus. Manuprāt, tas būtu 
fantastiski. 

Ar Matīsu sarunājās Dārta Petruņleo 10.5 

MATĪSA RUNA VALSTS SVĒTKOS 

Šovakar es tiešām vēlos, lai mani sadzird un uzklausa. Mūsu vārds pasaulē izskan ik dienu. Latvijā ir 
atzītākās 3D printeru kompānijas, kas sniedz lielu ieguldijumu medicīnas jomā. Mēs spējam izgatavot augsta 
līmeņa IKT risinājumus, kas konkurē ar pasaules līderiem. Piemēru ir ļoti daudz. 

Mūsu spēks slēpjas solidaritātē. Mūsdienu Latvijā svarīga ir vienprātība, savstarpējs atbalsts, interešu, uzskatu 
un mērķu kopība. Mans vectēvs allaž atgādina, ka dots devējam atdodas. Tas nozīmē, ka mēs zinām formulu, 
kā kļūt par krietniem cilvēkiem. 
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Es piedalos talkās, lai sakoptu zaļo Latviju, esmu uz skatuves Dziesmu un deju svētleos, kur tūkstoši plecu pie 
pleca godina Latuijas tautas vēsturi un kultūras bagātību. Taču dzī11oju pasaulē, kur katru dienu rodas kaut kas 
jauns vai kaut kas mainās, tāpēc aicinu nebaidīties no jaunā, nekavējoties doties tā izpētē. Aicinu apdomāt, 
sajust savu vēļmju virzību un visbeidzot darīt. Tieši tā, kā mēs dziedājām «Gaismas pili» tad, kad mums to 
neviens neļāva. Tieši tā, kā mēs stāvējām, sadevušies rokās «Baltijas ceļā», apliecinot savu vienotību. Tā 
pavisam drīz tieši mēs būsim tie, kuri radīs pārmaiņas. 

Šodienas varoņi noteikti nav tādi, kādi tie bija pirms 100 gadiem, bet es ticu, ka drosme un uzdrīkstēšanās nav 
zudusi. Es ticu, ka līdzās man ir daudz cilvēku, kuri ne reizi 11ie11 uzņēmības pilni ir piecēlušies no ērta krēsla 
un sākuši darīt. Tieši tāpēc es mīlu Latviju un cienu tās cilvēleus. Es vēlos šeit mācīties, dibināt ģimeni un 
pavadīt savu dzī11i šeit, Latvijā, starp varoņiem. Dievs, svētī Latviju! 

Tālu jo tālu skanējušas vēstis par Āgenskalna 
Valsti. Šis trisburtu salikums, goda vārds, par 
mums vēsta, daudz vairāk nekā visplašākais 
Curriculum Vitae. Daudzie zinātnes pētīšanas 
darbi un skolēnu mācību nonēmumi - nemaz 

' nerunājot par olimpjādēm - gadu desmitiem 
cildinājuši mājīgo Āgenskalna Valsti. Bet vēl 
tālāk par skolas slavu skan leģendas par tās 
ēdienkarti. Nemūžam šī sabiedrība neklūtu tik 

' 
spēcīga un intelektuāla, ja badā nāktos apmeklēt 
franču valodas un filozofijas nodarbības. Vai 
sporta spēles, piemēram. 

Tā nu kādā trešdienā manas pusdienas gadījās 
sestajā stundā, kad ĀVĢ ēdnīca bija ēstgribētāju 
pilna. Rindas bija visur - pie brīvpuzdienām, 
pie piemaksas, pie bulkām, protams. Kā jau 
inteliģentai būtnei pienākas, kārtīgi aprēķināju 
savas pusdienu saņemšanas izredzes ar Pigatora 
teorēmu un iestājos kompekso pusdienu rindā. 

Kā mani fascinē veiklās tantes aiz letes! No visas 

sirds abrīnoju viņu meistarību tik veikli iebērt 
tev šķīvī plovu ar marinētu gurķīti vai 
makaronus ar sieru, neizbārstot drumztalas kā 
putnu barību Ļerrnontova parkā. 

Zinādama, ka puzdienu repertuārā mani sagaida 
plovs ar gurķīti un vegāniska biešu zupa, 
nodomāju: «Nu, šodien gan būs gardas 
pusdienas!» un nopīkstināju e-talonu tikpat 
veikli, cik laipnās dāmas man iebēra rīsus šķīvītī. 
Apsēdusies pie galda, sāku baudīt burvīgo 
maltīti. «Cik gardi!» es smaidot domāju. 

Pēc divām ķīmijas stundām jutu, kā organismā 
briest sālu mākoni, kas lika kung' ītim sākt 

' ' ' 
darboties, vien dzirdot par ēdienu, kurš mani 
gaidīja jau kopš pulksten 10:40. Es ielēju gludajā 
traucinā, ko tik nesmuki saucam par blodu, 

' ' 
sarkano zupu, paņēmu karotīti no mandarīnu 
orandžā trauciņa un, pasmēlusi zupiņu, liku 
karotīti pie savām izsalkušajām lūpiņām un ... Brr, 
auksta! 

Raksta autors: Kornēlija Zupumile 10.7 l 
~ -- -- 
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Laima Kampa ir Āgenskalna Valsts ģimnāzijas 
absolvente, «Zelta stipendijas» ieguvēja un ir 
starp labākajiem 2018./2019. mācību gada 
vidējās izglītības absolventiem Latvijā. Rīgas 
pašvaldība katram no 20 «Zelta stipendijas» 
ieguvējam piešķir vienreizēju stipendiju 1200 
eiro apmērā par izcilām zināšanām un augstiem 
sasniegumiem valsts un starptautiskās mācību 
priekšmetu olimpiādēs, skolēnu zinātniski 
pētnieciskajā darbībā, sporta sacensībās, 
konkursos u.c. 

Kurā skolā mācījies līdz vidusskolai un kur 
mācies tagad? 
Pamatskolu pabeidzu Valles vidusskolā, bet 
tagad mācos Rīgas Stradiņa universitātē, studēju 
uztura zinātnes. 

Vidusskolu absolvēji ar vidējo atzīmi 9,77. 
Vai tev kādreiz ir bijusi nesekmīga atzīme? 
Jā, vienu reizi bija trijnieks. 

Pamatskolas laikā Tu nodarbojies ar 
vieglatlētiku, mūzikas skolā spēlēji 
klavieres. Ar ko nodarbojies vidusskolā? 
Vidusskolas laikā piedalījos daudzos skolas 
pulciņos. Dziedāju korī, gāju basketbolā, 
volejbolā, frīsbijā. 

Labi mācīties padodas viegli vai arī tas ir 

smags darbs? 
Es neteiktu, ka tas ir smags darbs, bet neviens 
nepiedzimst par ģēniju. Es esmu parasts cilvēks, 
man bija labi skolotāji pamatskolā, it īpaši 
sākumskolā, kuri man daudz ko iemācīja, un 
iegūtās zināšanas noder mācoties tālāk. Šobrīd 
man ir daudz vieglāk mācīties nekā daudziem 
kursa biedriem, jo ir ļoti labas iepriekšējās 
zināšanas. Man ir laba atmiņa un loģiskā 
domāšana. Man nav vienalga, patīk risināt 
problēmas. Pievēršos tam, kas mani interesē. 

'I,. 

\~ - 

Kāpēc izlēmi mācīties ĀVĢ? _ 
Izlēmu, ka gribu mācīties ģimnāzijā. Agenskalna 
Valsts ģimnāziju izvēlējos„ jo te ir viesnīca, kas 
bija svarīgs faktors. 

Kura ir vislabākā ĀVĢ bulciņa? 
Magoņu - šokolādes. 

Ko tev nozīmē "Zelta stipendija"? 
Prestižu, atbildību, atzinību, novērtējumu. Ja ir 
brīvs laiks, domāju, ko jaunu es varētu sākt darīt, 
lai es varētu turpināt attīstīties. Arī tas, ka tad, 
kad mani icguglē, parādās kas labs! 

Vai "Zelta stipendija" bija mērķis? 
Nē, tas nebija mērķis, taču tas ir patīkams 
apbalvojums par to, ko esmu darījusi, prieks, ka 
kāds novērtē un atbalsta. 

Spilgtākās vidusskolas atmiņas? 
Visspilgtākās atmiņas ir koju nedarbi, bet tos es 
nevaru stāstīt. Pat varbūt ne tieši iekšā kojās, bet 
ārpus skolas kopā ar istabiņas biedrenēm, viņas 
kļuva par tādām kā māsām. 

Ar Laimu sarunājās Elza Melnalksne 10.5 
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Noteikti katrs ir dzirdējis par ERASMUS 
apmaiņas programmu, varbūt dažs interesējas, 
kā tas notiek, kas tas ir, kādu pieredzi var gūt. Es 
varu izstāstīt par savu pieredzi. 

Šīs programmas nosaukums tr «Sociālā 
iekļaušana», kurā piedalījās vairākas Eiropas 
valstis, kā Somija, Nīderlande, Spānija, Latvija, 
Itālija un Norvēģija. Piesakoties šai programmai, 
nedomāju, ka uzzināšu kaut ko jaunu - ir taču 
pašsaprotami, ka visi cilvēki ir vienlīdzīgi, 
neatkarīgi no ādas vai matu krāsas, 
nacionalitātes, reliģijas un seksualitātes. 
Pašsaprotami. Tiešām ir kāds, kam vēl to vajag 
mācīt? 

Šī gada pavasarī mēs, ĀVĢ skolēnu un skolotāju 
grupa, ieradāmies Florencē, kad Latvijā vēl 
centāmies atvadīties no sniega, nokļūstot siltā 
pilsētā Toskāriā, Tā nu mēs, pārbijušies un biklie 
latvieši, pēc dažām dienām Florencē, baudot 
skaisto pilsētu un iedzīvotāju viesmīlību, 
secinājām, ka mūsu itālietes ir TIK atšķirīgas, ka 
pat nezinājām, kā atrast kopīgu valodu - ļoti 
tieši, skaļi, relaksēti un pārāk atvērti latvieša, 
viensētnieka, dvēselei. Tā arī atgriezāmies 
dzimtenē, domādami, ka itālu un latviešu raks- , 

turt tr nesavienojama kombinācija. Atri laikam 
paskrienot, mūsu latviešu komanda novembrī 
lidostā sagaidīja iepriekšējā mācību gadā 
iepazītos itāļu jauniešus. Mēs patiesi lieliski 
rūpējāmies par itāļu draugiem, izrādot mūsu 
Rīgu, skolu, ikdienu. Arī pašiem tad radās 
citādāks skats uz apkārtni, saprotot, ka mums ir 
daudz ko rādīt un citu tautu jauniešiem - daudz 
ko interesantu uzzināt. Mācījās ne tikai ārzemju 
skolēni, bet arī mēs. Vakarā, braucot mājās 
transportā, kāda meitene piedāvāja savu plecu, uz 
kā pagulēt, piedāvāja šalli, uz kuras piesēst. Kā 
itāliete palīdz itālietei, tā latviete palīdz spānietei. 

Mēs redzējām cilvēcību, mīlestību un rūpes, un 
to, ka tās ir visur pasaulē. Mums bija iespēja 
redzēt mūsu vienaudžus gan ārzemēs, gan viesos 
pie mums, un, redzot viņus ikdienas situācijās, 
mēs viņus iepazinām vislabāk. Pat ja ir dažas 
atšķirības, mēs visi tāpat esam līdzīgi. 
Nacionalitāte nepalīdz nacionalitātei, bet gan 
cilvēks palīdz cilvēkam. 

Jā, patiesi, tas ir pašsaprotami, bet jāļauj arī 
šaubīties, lai pēc tam varētu tikai pārliecināties - 
mēs esam vienlīdzīgi nevis tādēļ, ka esam 
vienādi, bet tādēl, ka esam cilvēki. 

' 

~- -- Raksta autors: Sofija Š1,1itņikova 11.3 
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Kamēr dažs mans vienaudzis mēģina (vai varbūt 
nemaz nemēģina) atkratīties no cigarešu, 
alkohola vai varbūt narkotiku atkarības, es 
pamazām vien stiepjos pēc savas dienas devas 
veiksmes, kas, patīkami vizuļodama, skalinās 
manā tablešu krūzītē līdz ar divām mana 
veganizētā ķermeņa normālai pastāvēšanai vitāli 
nepieciešamām vitamīnu ripām. Nekad nevar 
zināt, vai veiksme nostrādās vai iedarbosies kā 
cerēts, vai varbūt nemanot pārmetīsies uz kādu 
citu saimniekorganismu, tomēr es tai nereti 
mēdzu uzticēties tik lielā mērā, ka narkologi 
man konstatētu kaiti - veiksmes atkarību. 

Viena no A. manā dzīvē pašlaik aktīvi cīnās ar 
milzumlielu cilvēkatkarību ļoti vēlā stadijā. Ir tik 
interesanti, ka cilvēkarkaribas, par kurām man 
šīs situācijas sakarā pastāstīja kāda cita A., varam 
ilgi nemanīt, tomēr tās nepārtraukti atradīsies 
kaut kur fonā, klusi gaidīdamas piemērotāko 
brīdi, kad iznākt laukā, un par tā brīža iespējami 
ātru piezagšanos parūpējās vēl viena cita A. no 
mana plašā A. klāsta. Arī viņai ir kāda atkarība, 
un arī vinai ir savi netikumi, savas vecuma 

' 
īpatnības. Tas kaut kas, kam lielākā daļa no 
mums nespēj stāvēt pāri, viņai piemīt lielākā 
mērā nekā citiem. Un, protams, A. ir savas 
simpātijas, tostarp pret konkrētām dzīvnieku 
sugām un citiem cilvēkiem. To pirmo A., ar 
cilvēkatkarību, šīs naivuma un lieku runu pilnās 
simpātijas pamatīgi smīdināja, tomēr pašai 
simpātijai tas likās kā ... aizvainojošs žests, kura 
dēļ A. būtu pelnījusi saņemt metriem garas ziņas 

un neskaitāmas, garas stundas ironiskā kārtā 
raudāt par vienu no veselīgākajām lietām pasaulē 
- smiekliem. 

Mēs piedzimstam vieni un nomirstam vieni, bet 
kaut kur pa vidu - mēs viļamies, tad 
samierināmies un atkal viļamies no jauna. Viena 
no A. ir teikusi, ka vilšanās ir vienīgā emocija, ko 
mēs tā pa īstam piedzīvojam. Kāda cita A. teiktu, 
ka visa dzīve ir vilšanās, jo viņa taču nepārtraukti 
viļas cilvēkos ap viņu - šajos neizglītotajos 
radījumos, kuri vinu nemīl tādu, kāda vina ir. 

:J ' ' 

Bet vēl kāda A. teiktu: <1a brauks nost, tad brauks 
nost!». Tikai neviena no šīm A. nekad 
neaizdomājas, kas notiks tad, ja nobrauks pa 
īstam. Vai pasaulē pēc lielākas vilšanās un 
šķiršanās no atkarību izraisošajiem cilvēkiem 
mūsu dzīvē vēl maz pastāvēs veiksme? Vai arī 
šķitīs, ka nepareizi nolasītie signāli un greizi 
veiktās interpretācijas par mums tuvāko un 
mīļāko cilvēku identitātēm mūs jau no sākta gala 
mānījuši, līdz iemānījuši atkarībā, no kuras grūti 
izķepuroties, jo ir noticis pārāk liels enerģētiskais 
sprādziens? 

Mēs atrodamies pirmajā no Āgenskalna Valsts 
ģimnaz1ps skolēnu zemākajiem punktiem. 
Gatavojamies noslīkt pēdējā mirkļa aizliegts 
kavēt pārbaudes darbu jūrā, motivācijas trūkumā 
un ne gluži apņēmīgā vēlmē to atgūt. Tā vien 
šķiet, ka vienīgais, kas mūs spētu glābt, ir tikai 
kāda jauna cilvēka negaidīta ierašanās mūsu 
eksistenciālajā burbulī. 

Raksta autors: Gusts Ābele 9.1 
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~]au sen zināms, ka krāna ūdens Agenskalnā ir dzerams, un aicina ikvienu skolēnu izvēlēties 
Y dzerams. 'Tomēr skolēnus biedē tas, ka krāna savu mīļāko krānu, pa kuru tek ūdens un kura 

garša apmierina tās baudītāju (Reiņa ZPD ūdens 
paraugs ņemts no 1. korpusa 1. stāva vīriešu 
labierīcību izlietnes). 

/ücven~ dz_e~š,a~~ varētu nebūt higiēnisk~ - t:: 
___,/ tac v.1 la~1bu telpas un nevaram but droši 

par ,o\ cik lieli\ uzmanību roku higiēnai pievērš 
skolēni. 

Sarunā ar 12.3 klases skolēnu Reini Aniskoviču, 
' 

kurš pērn aizstāvēja savu zinātniskās pētniecības 
darbu par ūdens kvalitāti Rīgas skolās, atkārtoti 
pārliecinājos, ka tas nav kaitīgs un atbilst visiem 
standartiem. Toties galvenais bieds, neskaitot 
ūdens tīrību, ir tā piegaršas, kas rodas no 
caurulēm. 

Reinis atzīst, ka skolas ūdens tik tiešām ir 

Lai gan krāna ūdens skolā ir dzerams, nopietni 
jāapsver brīvkrāna ierīkošana. Tā ir dzeramā 
ūdens sistēma, kas kopējā ūdensvada ūdeni attīra 
ar īpašiem filtriem (līdzīgi kā sadzīvē, tikai tie 
paredzēti lieliem ūdens apjomiem). Brīvkrāns var 
tikt uzstādīts gan kā strūklaka, gan kā krāns, no 
kura uzpildīt savu pudeli vai abu funkciju 
apvienojums. Tā būtu izcila alternatīva ūdens 
pirkšanai pudelēs, kas atšķirtu mūsu ģimnāziju 
un rādītu teicamu piemēru citām skolām. 

Raksta autorsi ļēkabs Bernāts 11.4 
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Skolas koris - gan pamatskolas, gan vidusskolas vai tu speJ iedomāties ~k(c!)kādu Q teļ~,!k~ql 
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- ir mūsu lepnums, bet otrais diemžēl pamazām noskan zvans no nultās\'t\:indas beig~m? ff cŗu 
kļūst par spoku kori. reizi ir sajūta, ka tu atrastos kapsētā, Pbkhfi 

puse mūsu dzīvelīgā kora vieiiķāršiaizieŗ, atstāja 
~ f ' ti 

otru pusi gluži bezspēcīgu. Uh kāds ir iemesls? 
Mācību stundas. Kad paskatos stundu slral<'stā, 
tad liekas: kas tur tāds - te vienai klasei ielikta 

Šis gads mums ir ļoti svarīgs, jo tuvojas Dziesmu 
un deju svētki, kas nozīmē skates un cmgu 
dziesmu mācīšanos. Starp skatēm ir arī dažādi 
svētki, kuros jāsniedz koncerti. Tik maz laika, 
bet tik daudz darāmā. Un tieši tāpēc, ka mums ir 
daudz darāmā, ir svarīgi, lai kora mēģinājumos 
mēs būtu pēc iespējas pilnākā sastāvā. Bet vai tas 
tā ir? Protams, nē. 

Vai tu spētu iedomāties lielu kori, pilnu 
talantīgu cilvēku? Protams, tas ir vienkārši. Bet 

pirmā stunda, te otrai, paskat, tur vēl trešajai ir 
stunda kora laikā. Bet tad redzu, kā puse kora 
vienkārši aiziet ... 

Vai kāds var, lūdzu, paskaidrot, kā lai mēs šādā 
sastāvā sagatavojamies Dziesmu svētkiem? Mēs 
pieprasām taisnību pret kori! Cieniet mūsu laiku. 
Gribam dziedāt Mežaparka jaunajā estrādē! 

' \~spēJ~hiS 
l 1 
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Dzīve ir aizraujošu un ne tik aizraujošu 
izaicinājumu pilna, mums atliek vien izšķirties - 
pieņemt tos vai nē. 11.5 klases skolniece Anna 
Apsīte ir spērusi kāju nezināmajā - 1. augustā 
izkāpa no reisa Rīga-Santjago, lai gada laikā 
pārvērstu svešo pazīstamajā un ļautos jaunai, 
atšķirīgai kultūras plūsmai šobrīd nemieru 
pildītajā Dienvidamerikas valstī Čīlē. Pulkstenis 
sit trešo nakts stundu, Anna, beigusi savu skolas 
dienu un brīvprātīgā darba stundas, ir tikusi galā 
ar mājasdarbiem un gatava sarunai videozvanā. 

Anna, pastāsti, kā tev ienāca prātā ideja par 
došanos apmaiņas programmā? 
Es jau no 12 gadu vecuma zināju, ka vēlētos 
doties apmaiņas gadā. Man laimējies, ka vecāki 
bija atbalstoši. Sāku ar iesaistīšanos AFS 
(American Field Service) organizactp kā 
brīvprātīgā. Tā es uzzināju vairāk par apmaiņas 
programmām un citu cilvēku pieredzi. 
Brīvprātīgo darbu AFS iesaku ikvienam. Tad 
iesniedzu pieteikumu apmaiņas programmai un 
jau pēc nepilna gada rakstīju savu pirmo vēstuli 
viesģimenei Čīlē. 

Sākums esot visgrūtākais, kā bija tev? 
Pirmie divi mēneši pagāja kā uz liela sajūsmas 
viļņa. Viss bija jauns, biju apjukusi, taču tā bija 
patīkama ekstāze. Oktobrī pienāca lielais 
lūzums, vēlējos visu laiku palikt mājās, satīties 
segās un gaidīt 4. jūliju, kad atgriezīšos Latvijā. 
Piemēram, es speciāli devos ārā ar slapjiem 
matiem, lai varētu palikt mājās un slimot. 
Saslimu visai ātri, veselu nedēļu pavadīju mājās, 
tomēr tad visu pārdomāju, pamazām sāku pa 
īstam uznceties apkārtējiem, un paralēli 
nostiprinājās draudzība ar citiem. 

Iedomājos, cik emocijām pārpildīts bija laiks 
pirms došanās prom. Ko tu tobrīd sagaidīji 
no pārmaiņām bagātā gada Čīlē? 
Manuprāt, vilšanās ir vissliktākā sajūta, tā rodas 
no ekspektācijām, tāpēc šajā gadījumā centos 
izvairīties no jebkādām iedomām. Es pat ierados 
Čīlē, domādama, ka būs loti silts, šortinos un 

' ' 
mazajā krekliņā. Kad izkāpu no lidmašīnas, ārā 
bija O grādi. Lidojumā 

'' sajutos tā, it kā spertu soli 
nezināmajā, kristu lejā, nezinādama, 

vai mani noķers. 

Vai joprojām pārņem apjukums un bailes? 
Jā, protams, tas ir neizbēgami, tad zvanu 
mammai Latvijā. Piemēram, reiz biju parkā. Tad 
vēl manā telefonā vēl nebija pieslēgts internets, 
biju apmaldījusies, tik labi nezināju spāņu 
valodu. Sākās panika, es pārkāpu pāri savam 
latvieša kūtrumam un pajautāju svešiniekam 
telefonu, nemitīgi jautājot sev: Anna, ko tu te 
vispār dari? 

Anšlavam Eglītim, dzīvojot Amerikā daudz 
skarbāku iemeslu dēļ, pietrūka Gaujas mestie 
līči. Kā tev pietrūkst visvairāk? 
Reiz es un mana draudzene no Vācijas 
pastaigājāmies Čīlē, runājām par to, kas mums 
pietrūkst. Man ļoti pietrūkst Latvijas dabas - 
meža klusuma. Draudzene norādīja uz tuvumā 
esošo vulkānu un Čīles burvīgo dabu. 
Nenoliedzami skaisti, taču mežs šeit ir pavisam 
citādāks. Reiz smējāmies par to, ka mana kā 
latvietes misija Čīlē ir popularizēt pagānismu. Jā, 
varbūt. /Anna smejas./ Turpinājums nākamajā nr. 

Ar Annu sarunājās Amanda Kaufmane 11.5 
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Pirms vairāk nekā gada man piedāvāja doties 
apmaiņas programmā uz Urugvaju, tas loti bija 
negaidīti. Protams, es jau iepriekš zināju, ka 
vēlos · gadu mācīties ārzemēs, piedalīties 
apmaiņas programmā, bet nezināju, ka tas būs 
Urugvajā, Dienvidamerikā. Es neko nezināju 
par šo valsti, nezināju, ko gaidīt. 

Mana pieredze Urugvajā bija divējāda - bija savi 
plusi un mīnusi. Cilvēki Urugvajā ir ļoti 
draudzīgi un labsirdīgi, bet dažreiz tas mēdza 
būt par daudz. Piemēram, ja vēlies pavadīt laiku 
viens pats, viņiem šķiet, ka esi dusmīgs, bēdīgs. 
Sākotnēji liela problēma bija arī valodas barjera, 
jo Urugvajā visi runā spāņu valodā, kas ir valsts 
valoda, bet anglu valodu zina loti maz cilvēku. 

' ' 
Es ar savām spāņu valodas priekšzināšanām 
sākumā neko nesapratu. 

Urugvaja un pārējā Latīņamerika ir pazīstama ar 
savām izcilajām ballītēm un karnevāliem, kurus 
arī man bija iespēja apmeklēt un iegūt jaunu, 
interesantu pieredzi. Sākotnēji skolā es daudz 
nesapratu, bija grūti sekot līdzi, bet ar laiku sāka 
kļūt vieglāk. Urugvajā skolas iedalās publiskajās 
un privātajās. Es mācījos diezgan lielā publiskā 
skolā, klasē bijām apmēram 40 cilvēku. Stundas 
mēdza būt loti skalas un mazliet haotiskas. 

' ' 
Katrai klasei ir sava mācību telpa, tāpēc uz klasi 
nāk skolotājs un skolēni nepārvietojas. Stundu 
laiki ir sadalīti rīta un vakara maiņās, tāpēc 
skolās nav ēdnīcu, kur paēst pusdienas. Rīta 
maiņā stundas ilgst no 7.30 līdz aptuveni 13.00, 
bet vakara mainā - no 16.00 līdz 21.30. 

' 

Urugvajā es dzīvoju viesģimenē, kurā bija 
mamma, viņas draugs, mammas 2 bērni un 
drauga 3 bērni, protams, neskaitot tantes, 
brālēnus un omas. Mājā man bija sava istaba, bet 
pārsvarā visas mājas ir ļoti mazas, turklāt 
vienstāvu; tas radīja iespaidu, it kā mēs dzīvotu 
vienā lielā istabā. Ar viesģimeni man bija labs 
kontakts, kaut arī pagāja ilgs laiks, lai pierastu pie 
vinu tradīciiārn un domāšanas, kas atškiras no 

' J ' 
latviešiem. Man bija labāks kontakts ar mammu, 
jo viņa bija anglu valodas skolotāja, un, kad es 
apmaiņas sākumā labi nesapratu spāņu valodu, 
viņa man palīdzēja. 

Urugvajā mēs bijām aptuveni 30 apmaiņas 
studentu. Bija studenti no Igaunijas, ASV, 
Taizemes, Skandināvijas, Vācijas un daudzi citi. 
Ar šiem studentiem man ir izveidojušās loti labas 
un tuvas attiecības, jo visas problēmas, ar kurām 
bija jātiek galā, piemēram, neierastajām 
viesģimenēm, mūs visus vienoja. 

Katram sava apmaiņas pieredze 1r citādāka, 
katram ir savas problēmas gan ar ģimeni, gan 
skolu un valodu. Neskatoties uz to, kādā situācijā 
tu nokļūsti, tā ir liela pieredze gan tev, gan 
viesģimenei, gan tavai ģimenei mājās. Apmaiņas 
mērķis ir iepazīt sevi, attīstīt savas saskarsmes 
prasmes un kļūt patstāvīgākam un 
neatkarīgākam, Šī ,pieredze mūs sagatavo 
nākotnei. 

Vairāk par manu apmaiņas programmas 
organizāciju var meklēt www.yfu.lv. 

Raksta autors: Terēze Grāve 12.2 
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Es kādreiz domāju, ka visi zina, kas ir UniCon 
un WinterCon. Runājot par šiem abiem 
pasākumiem ar citiem cilvēkiem, esmu 
pamanījusi, ka patiesībā ir tieši pretēji - retais 
zina, kas tie ir. 

UniCon ir pasākums, kas notiek divas reizes gadā 
Ķīpsalas hallē un kurā var sastapties un iepazīties 
ar interesantiem un īpašiem cilvēkiem. 
Dominējošās intereses pasākumā ir cosplay, 
anime, le-pop, videospēles, manga 
u.c. Manuprāt, visiem ir zināms, ka cilvēki, kuri 
aizraujas ar šīm lietām, izceļas ar spilgtu 
personību, 1pasu radošuma līmeni, daudz 
idejām, humora izjūtu. Katrs indivīds, kurš kaut 
reizi ir nonācis šajā brīnumzemē, atrod kaut ko 
savu, kas liek palikt pasākumā visu dienu. Pat ja 
apmeklētāju neinteresē neviena no pasākuma 
tēmām, neizpalikt bez jaunām pazīšanām. 

UniCon ir vieta, kur vari būt pats vai tēlot kādu 
citu, iespējams jebkas, ko iedomājies. Vari būt 
vispasaules zvaigzne vai mīļākās spēles, filmas 
varonis, kaut vai vista (ticiet vai nē, bet cilvēks, 
kuru reiz tur sastapu, ir viens no visjautrākajiem 
cilvēkiem, ko pazīstu). Pats svarīgākais ir tas, ka 
visiem ir vienalga, cik vecs tu esi! Visi atbalsta 
viens otru, tāpēc, pat ja lielajā zālē ieradīsies 
pensionārs, neviens neko sliktu neteiks, tikai 
apbrīnos šo cilvēku. UniConā ir ne tikai iespēja 
satikt fantastiskus cilvēkus, bet arī 

nopirkt sen gribētu plakātu, arī paštaisītu, ar 
savas mīļākās mangas varoni. UniConā norisinās 
tirdziņš, kurā var nopirkt gandrīz jebko no 
mīļākajām fanu bāzēm. Tur atrodas katra 
videospēļu spēlētāja sapnis - spēlēt videospēles 
no klasiskajām līdz jaunākajām, cauru dienu. 
Anime fani jūtīsies izlutināti, jo visu dienu uz 
liela projektora rāda dažādas anime seriālu sērijas 
un filmas. Cosplay cienītāji var ne tikai 
pārģērbties un baudīt dienu, bet arī piedalīties 
jautrā konkursā par labāko tērpu. K-pop cienītāji 
var piedalīties deju konkursā, kurā katru gadu ir 
arvien vairāk dalībnieku. 

Pati UniCon esmu bijusi jau divas reizes, un nu 
jau tuvojas trešā reize, kas norisināsies janvārī - 
WinterCon. Piedalos pasākumā sava gandarījuma 
un jaunu atmiņu pēc. Katrs UniCon - tas ir 
piedzīvojums, tās ir emocijas. 

Tāpēc, ja vien tevi interesē kāda no 
iepriekšminētajām lietām vai arī esi ekstraverta 
personība, kura vēlas iegūt plašu īpatnēju draugu 
pulku, es tev noteikti iesaku kaut reizi dzīvē 
nokļūt šajā pasakainajā brīnumzemē, ko pat 
varētu saukt par mājām. 

Ja tu vēlies uzzināt kaut ko vairāk par UniCon, 
ap eklē mājaslapu uniconlv, Tuvākais pasākums 
no~išināsies jau nākamā gada 11. un 12. janvārī. t\ 
/1,v, 

1 Raksta autors: Kristiāna Būcena 11.1 
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«Spēlmaņu nakts» ir gadskārtēja Latvijas teātru 
balvu pasniegšanas ceremonija, kurā balvas - 
«Skatuves naglas» - tiek pasniegtas iepriekšējās 
sezonas labākajiem iestudējumiem, aktieriem un 
režisoriem. «Spēlmaņu nakts» ceremonija 
tradicionāli notiek 23. novembrī - izcilā latviešu 
režisora Eduarda Smiļģa dzimšanas dienā. 
«Spēlmaņu nakti» rīko Latvijas Teātra 
darbinieku savienība. 2019. gada ceremoniju 
veidoja režisore un aktrise Marija Bērziņa, 
scenārija autors - Artūrs Dīcis, scenogrāfs - 
Mārtiņš Vilkārsis, gaismu mākslinieks - Oskars 
Paulinš, video mākslinieks - Artis Dzērve, 

' 
ceremonijas producente - Asnate Siliņa. 

Pasākuma apmeklētājiem pirms ceremonijas 
sākšanās bijaiespējams baudīt patīkamu mūziku 
orķestra izpildījumā, kura radīja svmigu 
noskaņu, kā arī viesi varēja baudīt šampanieti un 
uzkodas, kuras atradās uz galdiņiem plašajā 
vestibila telpā. Dailes teātra telpas ir tieši tik 
plašas, lai lielais cilvēku pūlis izšķīstu un cilvēki 
justos brīvi, un tieši tik šauras, lai būtu mājīga 
sajūta. Dailes teātra telpas ir ļoti labi izvēlētas šī 
pasākuma norisei. Bija daudz fotogrāfu un ari 
fotosiena, pie kuras fotografēties. Fotogrāfijas 
tika ievietotas portālā «Delfi». 

Ceremoniju bija ļoti interesanti gan skatīties, 
gan tajā piedalīties. Es piedalījos balvas 
pasniegšanā kā Jauniešu un bērnu teātra žūrijas 
locekle, iepriekš noskatoties trīs izrādes, kas bija 
normnetas jauniešu zunps kategorijā: 
«Pavasaris» (Kvadritrons), «Piramīda» (Dirty Deal 

Teatro) un «Satikšanās vieta» (Latvijas 
Nacionālais teātris). Tā bija vienreizēja iespēja - 
ne tikai skatīties izrādes, bet tās arī vērtēt, 
iejusties kritiķa lomā un atrasties starp teātra 
ļaudīm. Bija jauki redzēt arī pasākuma aizskatuvi. 

Vakara vadītāji veidoja asprātīgus dialogus, kuri 
padarīja ceremoniju vēl aizraujošāku. Publikā 
bija jūtama jautra atmosfēra, jo ik pa laikam no 
vadītājiem atskanēja kāds joks. Protams, vecāka 
gadagājuma cilvēkiem ceremonijas vadītāju 
runas stils varēja nepatikt. Vadītāji runāja īsos 
teikumos un ar sarunvalodas vārdiem. Man loti 

' 
patika tas, ka nebija garas, garlaicīgas un 
formālas runas. Pateicības runās balvu saņēmēji 
runāja no sirds, nevis formālu iestudētu runu. 

Īpaši svinīgu amosfēru radīja viesi un viņu 
vakartērpi. Aktieri, televīzijas sejas, režisori un 
daudzas sabiedrībā atpazīstamas personas - 
ikkatrs bija padomājis par savu izskatu. Dāmām 
bija skaistas kleitas vai interesants kostīms, taču 
kungiem kāda stilīga žakete vai klasisks uzvalks. 

Pēc ceremonijas līdz pašam rītam notika ballīte, 
taču es devos mājās pirms tās. Ballīte noteikti bija 
loti J. autra, nemot vērā to, ka visi balvu sanērnēii 
' , ' J 

vēlējās nosvinēt savus un kolēģu panākumus. 

Pasākums bija ļoti interesants, un tā bija 
patīkama pieredze. Viennozīmīgi tas ir viens no 
labākajiem kultūras pasākumiem Latvijā, kuru 
esmu apmeklējusi. Tas deva man ļoti daudz 
emociju un prieka. 

Raksta autors: Elza Melnalksne 10.5 
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Režisors Viesturs Roziņš ir iestudējis izrādi 
«Piramīda» (Dirty Deal Teatro) kā spēli, kuru 
spēlējot iepazīsti savu iekšējo pasauli un 
interesanti pavadi laiku. 

Dirty Deal Teatro dod iespēju topošajiem un 
esosaJ1em teātra mākslas profesionāļiem 
uzdrīkstēties un eksperimentēt ar teātra valodu, 
formu un saturu. 2009./2010. gada sezonā Dirty 
Deal Teatro ieguva prestižo Latvijas teātra balvas 
«Spēlmaņu nakts» specbalvu par konsekventiem 
savdabīgas un novatoriskas teātra valodas 
meklējumiem. 

Šo izrādi pavisam noteikti var dēvēt par spēli. 
Izrādi iespējams tikai izjust, tāpēc pieteikumā 
izrāde definēta kā «eksperimentāli terapeitisks 
ceļojums emocionālajā pieredzē». Viss izrādē 
notiekošais tiek uztverts tikai ar dzirdi, tausti, 

atzinības un pašīstenošanās vajadzībā. 

Katru no skatītājiem inviduāli ieved zālē un 
aizved līdz krēslam, kurā sēdēt. Skatītāja priekšā 
atrodas galds ar priekšmetiem, kuri pēc norādēm 
jāizmanto spēles gaitā. Informācija un norādes 
tiek atskaņotas austiņās, lai skatītājs justos viens, 
tikai ar savām domām un balsīm. Spēle ir sadalīta 
līmeņos attiecīgi Maslova piramīdas līmeņiem. 
Pēc katra līmeņa seko jautājumi, kas liek 
aizdomāties par kādu tēmu. Jautājumi 1r 

personīgi un nopietni. Izrādes beigās, pēdējā 
līmenī, izrādes vadītāji Lauma Balode un Oskars 
Vīksne dalās ar saviem personīgajiem stāstiem 
savu mērku sasniegšanā un kādi škēršli biiuši 

' ' ' J 
ceļā. Īpaši 0. Vīksnes stāsts bija ļoti 
iedvesmojošs; tas liek aizdomāties par to, ka bieži 
mēs padodamies grūtību priekšā. Bet kas būtu, ja 
mēs turpinātu iet uz priekšu? 

Izrādes mērķauditorija ir pusaudži, lai palīdzētu 
viņiem veidot veiksmīgu nākotni, taču 
pieaugušajiem tā varētu likt padomāt par savā 
dzīvē jau padarīto un notikušo. 

Latvijā šāda teātra valoda nav att1st1Jus1es, taču 
domāju, ka tā noteikti strauji attīstīsies tuvākajos 
gados. 

Raksta autors: Elza Melnalksne 10.5 
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Piektdienas vakars, kuru pavadīju mājās, krājot 
spēkus brīvdienu aktivitātēm, paskrēja, skatot 
vecās bilžu mapes datorā un šķirstot bilžu 
galerijas, kuru man, jāatzīst, ir ļoti daudz. Es 
skatīju foto pēc foto, pārdomājot par to, kāda es 
biju un kā jutos mirklī, kad tas tika uzņemts. 
Kāda es biju, apskatot visvecāko, un kāda esmu, 
skatot vēl nesen uzņemtu fotogrāfiju. 

,. • 

Šādi vakari man liek pārdomāt ļoti daudz. Esmu 
izteikti tāds cilvēks, kam patīk krāt atmiņas. Krāt 
mirkļus, saglabāt tos, lai pēc laika atkal varētu 
par to padomāt un atcerēties visu labo. Patiesībā 
ir tik daudz brīžu, kurus gribētu izdzīvot vēl un 
vēl. Un ir tik daudz cilvēku, ar kuriem gribētos 
būt kopā atkal un būt tiem blakus. Ir tik daudz 
kā laba, ko nekad negribas aizmirst. Ir tik daudz 
mirklu, kurus negribas laist valā. 

' ' 

Un man patiesi ir žēl, ka ir tik daudz kā, ko 

neesmu līdz galam pienācīgi novērtējusi. Vai arī 
novērtējusi to tikai tad, kad ir jau bijis par vēlu 
un laiks ir pagājis. Bet laiks skrien tik ārri: Vienā O 

mirklī tu kaut ko plāno, tad tas notiek,.h~t -ülīt 
pat tās jau ir vairs tikai atmiņas, kas notikuša;jau 

\ ' 
sen. Laiks ir nežēlīgs. Tas acņeru\ mums, tik 

• <... 
daudz, ko patiesībā gribētu turēt sev blakus un 
atņem to, ko negribas pazaudēt. Tas visu padara 
par pagātni. 

Tāpēc ir nepieciešams atrast balah;u starp 
tagadni un pagātni, starp mirkļiem, .kas ir 
aizgājuši, un mirkļiem, kas tikai būs. Ir s arīgi 
saprast, ka mēs nevaram pagriezt laiku atpakaļ, 
lai izdzīvotu kādu mirkli vēlreiz. Viss, kas ir 
mūsu spēkos, ir ticēt, ka drīz sekos kaut kas 
tikpat labs vai vēl labāks. Jā, ir tik forši iegrimt 
atminās, bet nedrīkst !aut, lai tas nomāc vai kā 

' ' 
citādi padara dzīvi nepilnvērtīgāku, nekā tā 
patiesībā ir. 

Raksta autors: Līva Vaivade 11.6 

Jau atkal kārtējo gadu pārliecinos, ka man ir 
izteikti liela dīvainība: visi mani līdzcilvēki - 
draugi, ģimene un radi - gaida Ziemassvētkus 
un ar lielu prieku pavada šos svētkus, taču es 
izjūtu pilnīgi pretējas emocijas un saprotu, ka 
man negribas, lai šādi svētki vispār būtu. 
Ziemassvētku dziesmu klausīšanās, milzumgaro 
virteņu izkarināšana visur, kur var, pārāk dārgās 
dāvanas, kas tiek uztvertas kā Ziemassvētku 
galvenais punkts, garlaicīgo dzejoļu skaitīšana, 
pirmsvētku vakara pavadīšana tikai virtuvē, 
stresojot par to, vai paspēsim laikā visu izdarīt 
un vēl aizbraukt uz baznīcu, lai izliktos par 
ticīgiem kaut reizi gadā. Tās ir lietas, kas man 
asociējas ar šo it kā tik jauko un nozīmīgo laiku 
mūsu dzīvē. Taču man ir apnicis izlikties, ka es 
šos svētkus gaidu kaut nedaudz. 

Ziemassvētku laiks ir gaišs, brīnumu pilns laiks, 
kuru pavadām kopā ar ģimeni un esam kopā. 
Taču kopš brīža, kad uzzināju, ka Ziemassvētku 
vecītis ir izdomāts tēls un patiesībā mani vecāki 
visu šo laiku ir izlikušies, ka viņi ir pārsteigti par 
dāvanām, kuras ir paslēptas zem mūsu eglītes, 
manās acīs šie svētki ir zaudējuši visu savu 
nozīmi. Mēs pērkam viens otram dārgas dāvanas, 
nereti pavadām daudz laika, mokoties pārdomās, 
ko lai dāvina kādam it kā tuvam cilvēkam. 
Ziemassvētku rotājumu, dekorāciju kalni 
veikalos dažkārt atrodas jau nereti pirms 
Helovīna, nerunājot nemaz par to, ka starp tiem 
un Ziemassvētkiem ir vēl arī 18. novembra 
svētki. Un tad tās Ziemassvētku dziesmas visās 
malās jau kopš oktobra! Es negribu tās dzirdēt. It 
nemaz. 

17 
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Svētki laikam manās Bet, neskatoties uz to, es esmu pārliecināta, ka 
mana ģimene šos svētkus izbauda, tāpēc arī es 
cenšos no sevis izspiest visu, lai starotu un 
baudītu tos kopā ar viņiem. Ziemassvētku laiks 
noteikti ir īpašs laiks, jo ir paskrējis pirmais skolas 
semestris un varam kaut nedaudz apstāties, uz 
mirkli ne par ko nedomāt un vienkārši būt. Būt 
kopā. Bet, ja arī tev šis Ziemassvētku laiks neiet 
pie sirds, zini - tu neesi vienīgais. 

Raksta autore: Līva Vaivade 11.6 

Nākotne mums, jaunajām paaudzēm, var šķist 
ļoti aizraujoša, bet tajā pašā brīdī biedējoša. 
Ģimnāzija ir laiks, kad sākam domāt par to, ko 
vēlamies darīt nākotnē, un mans novērojums ir 
tāds, ka mēs esam viena no pirmajām paaudzēm, 
kura lēmumus pieņem, balstoties uz to, kas 
mums patīk un ko mēs vēlamies darīt, nevis to, 
ko nosaka vecāki vai sabiedrība. 

Taču ne vienmēr vecāku un vecvecāku paaudzes 
atbalsta jauniešu trakākās idejas, piemēram, 
pārcelties uz Latgali nošķirti no sabiedrības, 
laiski audzējot pats sev pārtiku. Protams, piemērs 
ir pārspīlēts, bet tas, kas ir dzirdēts no vecāka 
gadagājuma cilvēkiem, ir, ka izvēlēties profesiju 
un nodarbi, nemot vērā tikai savas vēlmes, , 
neskatoties uz peļņu un lietderību sabiedrībai, ir 
egoistiski, jo, izvēloties profesiju, tai ir jābūt 
ienesīgai un ar acīmredzamu lietderību. Šāds 
viedoklis varētu būt tiem, kas izvēlējušies savu 
profesiju, balstoties uz to, kas tobrīd ir bijis 
nepieciešams ģimenei. Ņemot vērā to, cik grūti 
bija vēl pirms četrdesmit gadiem, tad saņemtā 
alga un izdevīgums, strādājot kādu darbu, bija 
galvenie iemesli. 

Sākumā, dzirdot to, ka darīt to, kas pašam patīk, 
ir egoistiski, var rasties neizpratne. Bet, no otras 
puses, padomājot par iepriekšējo paaudžu 
pieredzi, tas šķiet itin saprotami. Ja tomēr ņem 
vērā šī brīža stāvokli politikā, ekonomikā un 
cilvēku domāšanā, ikvienam ir lauts brīvi , 
izvēlēties sev tīkamu profesiju, jo šķēršļu, lai to 
darītu, nav. Ja katrs būs laimīgs, patiesi laimīgs, 
darot iemīļoto darbu, vai pasaule nebūtu labāka? 

Var ieslīgt fantāzijās par to, kāda būtu perfektā 
pasaule, bet, ja domājam pagaidām tikai 
individuālās personības līmenī, tad, ja viens 
cilvēks ir laimīgs ar savu esošo stāvokli un sevi, 
tad, piemēram, skaudība, greizsirdība, 
mantkārība, dusmas un citas sevi un sev 
apkārtējo iznīcinošas īpašības nepastāvētu. 

Tā var nonākt pie secinājuma, ka viens cilvēks, 
esot laimīgs, nebūs, piemēram, skaudīgs, līdz ar 
to spēs darīt citus laimīgus, jo citu lietas 
neskaudīs. Tādēl - vai darot to, kas dara tevi , 
laimīgu, tiešām ir egoistiski? 

Aicinu ikkatru padomāt par sevi un savu laimi! 

Raksta autore: Sofija .Šņitņikova 11.3 
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Katru dienu cauri mūsu smadzenēm izcelo 
' 

milzīgs apjoms informācijas. Internets nemēdz 
šķirot informāciju, blakus nesvarīgām ziņām 
stāv sirdi plosošas vēstis. Ir svarīgi ikdienā prast 
neapmaldīties nesvarīgos informācijas kalnos un 
koncentrēties tikai uz aktuāliem un svarīgiem 
notikumiem. Man tas nebūt neizdodas, tāpēc 
nolēmu izmēģināt sava visbiežāklierotā sociālā 
tīkla nelietošanu, aizmiršanu. Izdzēsu lnstagrarn 
lietotni, palika vēl Facebook un YouTube, taču 
parasti šīs aplikācijas neizmantoju. 

Novembris ar visu savu pelēcību bija tā ierāvis 
arī mani, kļuva aizvien grūtāk saskatīt ko skaistu 
savā ikdienā. Sociālo tīklu detoksa jeb izdzēšanas 
izmēģinātāji uzsver to, ka detoksa laikā sākuši 
pamanīt un pievērst uzmanību mazajiem, 
skaistajiem rutīnas ātrvilciena apstāšanās 
punktiem, ikdienas ieelpām. 

Šobrīd esmu sava mini detoksa mēneša pusceļā. 
Jāatzīst, ka man ir viegli, nejūtu vajadzību pēc 
lnstagram. Likumsakarīgi, ka sāku vairāk 
izmantot neizdzēstās lietotnes, taču laiks, ko 

pavadu internetā, tāpat 1f minimāls. Iepriekš 
mēdzu tikai lietotnē lnstayram pavadīt 2 līdz 3 
stundas dienā, kas ir aptuveni 3 diennaktis 
mēnesī. Nožēlojami rezultāti, brīnos, kā man līdz 
šim tas izdevies tik viegli. 

Es jūtos labi par savu lēmumu, diemžēl 
novembra pelēcība vēl nav atkāpusies, 
domājams, ka vajadzīgs izdzēst arī Facebook un 
YouTube lietotnes. Augusi 1r mana 
produktivitāte vakara mācībās un koncentrēšanās 
spējas. Šis detokss mani motivējis pievērst vairāk 
uzmanības tam, kā dzīvoju un kā varētu dzīvot 
laimīgāk, tāpēc kopumā uzskatu to par 
veiksmīgu. Par Instayram lejupielādi atpakaļ nav 
ne runas, sapratu, ka bez tās var sasniegt vairāk. 
Plānoju izdzēst arī YouTube un Facebook. 

Ironiski, ka mana ome pēc saviem pirmajiem trīs 
mēnešiem interneta vidē par manu detoksu ir 
pilnīgā neizpratnē. Viņai interneta un sociālo 
tīklu vide šķiet kas vienreizējs, taču es nepiekrītu, 
jo kas gan var būt vienreizējāks par dzīvām 
sarunām ikdienas acumirklos! , 

Raksta autore: Amanda Kauļmane 11.5 
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Ziemassvētki Tukšums 

Tuvojoties ziemai aukstajai, 
pārslīd tēls pār ielām - 
mierpilnais. 
Svētku gaidas zina ikkatrs. 
Smaržas, garšas - 
apkārt var just nepārtraukti. 

Pirmie svētku zibšni - 
' 

pavīd Depo, Rimi veikalos, 
reklāmās un spožos virtuļos. 
Gaismas atspīdums 
tad manāms māju logos, lampiņās, 
mazo bērnu priekos un ačtelēs. 

Katram tas ir savs? 
Prātā, sajūtās vai domās? 
Bailēs? Vientulībā? 
Rada sāpes tas vai sajūtas citas? 
Vai tu zini, kas ir tas? 

Tukšums 
Esot niecība un pamestība, 
Tukša telpa, 
Kurā katrs dzirdot tikai sevi. 
Tam ir krāsu gamma - 
Balta, melna. 
Katram sava. 

Piparkūku smarža saldā - 
plūst no māju skursteņiem. 
Eglītes ar' tiek pie saviem eņģeļiem. 
Sniega pārslas laukos jokojas, kad dāvanas tiek 
pušķotas. 

Kad labie darbi darīti un 
sapņi svētkiem radīti, tad 
virmo apkārt vakars vēls, 
šis brīnumainais 
Ziemassvētku tēls. 

Tukšums 
Vajadzīgs ir cilvēkam, 
Kurš vēlas labāk 
Dzirdēt, redzēt, 
Just un sajust. 
Lai rastu sevi 
Savā tukšumā un 
Saklausītu otru 
Pilnā klusumā. 

/Sanija Melbārde 7.21 

/Sanija Melbārde 7.21 
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Kapučainie ielas stūros 

Tonakt auksts lija Čiekurkalnā lietus 
Ielas stūriem bija piesieti kapučainie 
Viņi visi smēķēja melnus smieklus 
Mājas un siltumu ilgoja veči bārdainie 

Kas viņi ir to nezin neviens 
Tikai nakts aukstums, kas tos ik vakaru vij 
Vainīgs pie nolemtības ir tumsas pieskāriens 
Kas viņiem agri bērnībā skrāpējis bij 

Joprojām šaubos kuram grūtāk iet 
Kam dvēselē baltas pūkas ik rītu sāk snigt 
Vai kam naudas alum mūžam nepietiek 
Jo abi grimst mirkļos, kur labāk ir mūžam migt 

I Amanda Kaufmane 11.51 

J „ 

- 

\ 

Es izkūstu saldā sīrupā, 
varu atzīties, ka 
labprāt izšķīstu mazos atomos 
un aizlidotu Visuma tālēs, 
tomēr tā vietā plūstu uz priekšu, 
man neeksistējošais ķermenis pēta, 
kādi kari šodien risinās rajonā. 

Kāds vecs vīrs skaita kapeikas, 
pie sevis murmina: «Viens santīms, vien 
padsmit santīmi ... » 
Toties es turpinu kustēt, 
šķiet, mani nekas neaptur. 

Jā, sev neļauju apstāties. 
Neapturu sevi no Tartara 
vērtām sāpēm. 
Kā jau ierasti, 
sev iestāstu, ka mokas ir pelnītas, 
ka tas ir manu roku darbs: 
ka izkusu, 
ka aizplūdu, 
ka vēroju, kā ģimeniskums 
tiek izsists un izkliegts laukā - pa logu. 

Mani gan nesimpatizēja tavs balss tonis, 
kad minēji, ka esmu tev parādā, 

kaut ko runāji par naudām, baudām un 
graudiem - 
tu esi devis tieši un precīzi nulli. 

Vari apklust par saviem graudiem, 
saviem priekiem un slikti slēpto sadismu. 

Es gan redzu tev cauri. 
Saldā sīrupa konsistence tev tomēr dos baudu - 
aizlipinās tev rīkli, smaksi tu nost, 
starpautiskie ziņu kanāli to nosauks 
par pārlieku lielu mīlestību, 
par insanitv, 
Bet es 
teikšu, ka man šķita - tas bija tas, 
ko prasīji. 

/Dārta Petrunko 10.5/ 
' 
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.. * Anatomij a 

Kā strādā Tavi 
pirkstu gali, 
kad glāsti 
manu vaigu? 

Ko domā Tu, 
kad es pastāstu 
patiesību, 
tikai tīru patiesību? 

Ko domā Tu, 
kad redzi 
asaras 
manās acīs? 

Kā strādā Tavas 
acis, 
kad centies aizgaiņāt 
asaras 
un neskatīties manās? 

Kā strādā Tavas 
lūpas, 
kad čuksti man, 
ka mīli mani? 

Ko domā Tu, 
kad saku: 
«Ardievu, 
mans varoni!»? 

/Hani/ 

Ko domā Tu, 
kad saproti, 
ka tās nav vis 
prieka asaras? 

V 
Kā strādā Tavas 
skropstas, 
kad neizpratnē 
tās trīc 
kopā ar acu zīlītēm? ""' /cŗ;p 

0 
/,.10 ~ 

- 
~ 

0 
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EIFORIJAS SĪRUPĀ 

Tīrs, zvaigžņots pulss" 

Neapšaubāmi ir dienas, kad jūties tā, it kā tu slīktu, un tavs prāts lēca pirmais, un sirds, apsverot visas 
opcijas, kājām izvirza piedāvājumu lēkt līdzi. Šī attālā diena bija viena no tām. Ceturtā pēc kārtas, 
īstenībā, bet krietni spēcīgāka par visām pārējām. Tik ļoti, ka es attapos pie melnas, putojošas jūras 
paisuma iespaidā. 

Mana pirmā doma, nieka divas minūtes pēc tam, kad sālsūdens bija apšļakstījis manas kailās potītes un 
nežēlīgas žēlsirdības vārdā atgriezis tām jušanas spēju, bija smags, izjusts, spēcīgs: «Kāpēc?» 

Šis pārdzīvojums bija mani tā aizrāvis, ka vairs nevarēju uzturēt savas dzīves pertorrnanci, un vārds 
pārtecēja pār manām lūpām kā pēdējā siekala pēc smagas vemšanas. Un tas bija divtik pretīgs, jo es to 
vēlējos. Tiešām - kāpēc? Uzdodot jautājumu, parasti iegūst atbildi, un man tiešām nebija ko zaudēt. 
Tāpēc es vaicāju zvaigznēm un jūrai: «Kā jūs ar to tiekat galā?» 

Bija stulbi to nodomāt un vēl stulbāk gaidīt, ka pastaigas rezultātā kas mainīsies. Ja tā būtu, visi to 
darītu, ne? Tomēr es paliku uz laipas jūras krastā un klausījos. Tobrīd negribējās to atzīt, bet es 
klausījos savā sirdī. Skatoties debesu robotajā atspulgā uz ūdens virsmas, bija nedaudz vieglāk saprast 
ideju, kā sadzīvot ar sevi. 

Mans skatiens pavērsās augšup, tālu virs pēdējā pilsētas gaismu nospieduma. Nebija tik vēls, tāpēc 
tumsa vēl nebija sasniegusi savu zenītu, tomēr, dzīvojot pilsētā, tik skaidrā melnībā ievītas debesis vēl 
nebiju redzējusi. Tās bija tumšas par spīti tam, ka tās izcaurumoja mazās, aukstās, attālās, bet tomēr 
īstās zvaigznes. Jā, pilsētā šādu skatu neredzēt. Tikai tūkstošiem laternu stratēģiski novietotas, lai 
radītu nakts ilūziju. 

Kaut kur dziļi manā prātā nozibēja doma, ka tieši tāpēc laukus uzskata par laimīgākiem. Zvaigznes pie 
tiem uzturējās vienmēr, bet pilsētā - tikai avārijas situācijās. Bet zvaigžņu spēks nebija to skaitā, lai cik 
to vēlētos cilvēks, kas plāno aizdegt vēl duci laternu un spuldžu, lai arī pilsētai dotu nakts mieru. 

Tas vakars bija savāds. Manas problēmas neizgaisa veidā, kādu es biju gaidījusi. Nebija nekādas lielas 
atklāsmes vai satikšanās, kas visu izmainītu. No jūras es iemācījos tikai vienu - elpot pašai savā ritmā, 
nevis tādā, kādu no tevis sagaida pasaule. Zvaigznes man paskaidroja, kā spīdēt pat tad, ja šķiet, ka 
neviens neskatās, kaut sev par prieku, tikai lai pierādītu, ka vari. Un tas palīdz. Ne tad, kad kavē 
tramvajs, darba ir vairāk nekā jebkad varētu padarīt vai pilsētas putekļi smacē. Jūra un zvaigznes, un 
pārējās dabas šķautnes ir vajadzīgas dvēselei. Tāda kā vakcīna vai mazs nocietinājums. Un ar to 
pietiks. 

/Marta Dreimane, 10.4/ 

* Darbs ieguvis godalgotu vietu 0. Vācieša Pārdaugavas literārajā konkursā. 
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Klusās sniegpārslu dejas 

Klusums, burvīgās gaismiņas, lampiņas un svecītes mirgo, bet es, aizdomājusies vienkāršībā, sēžu uz 
grīdas, kamēr manas žurkas Kristofs un Olafs skraida apkārt, ziņkārīgi meklējot našķus. Taču man 
sirdī ir lepnums par šiem laikiem, par panākto, par iegūto, par dienām, kad labākā sajūta saltajā ziemā 
bija aiziet ar brāli uz piemājas mežu, uzvelt sniegavīru, vizināties ar ragaviņām, bet, atnākot mājās 
siltumā, apsēsties visiem kopīgi uz dīvāna pie eglītes ar siltu tēju vai kakao un, skatoties Grinču, kopā 
izbaudīt mirkli ... 

Es sēžu un novēroju iekārtās virtenes, sakārtoto, gaišo istabu un rotājumus, kas šķiet tik burvīgi ... Un 
vēl... tā vilinošā piparkūku un mandarīnu smarža liek man aizmirsties un arvien vairāk ievelk mani 
Ziemassvētkos, kas jau gaidāmi pēc nedēļas. Esmu ieslīkusi sapņainajā eiforijā, kas ir apvijusies man ap 
sirdi un silda manu dvēsli. Nevēlos, lai tas viss beigtos, bet, kad pieeju pie loga, snieg sniegs un viss ir 
tik mierīgi, viss ir tik vienkārši, viss ir tā, kā tam jābūt. Un esmu pateicīga par šo klusumu, burvību un 
iespēju nevis izdzīvot, bet dzīvot. 

/Madara Dzelve 9.11 

Kā būtu, ja .. 

Apsēdies, atvelc elpu. Atslābini plecus, atslābini sprandu un žokli. Apsēdies tā, lai tev ir ērti. Ievelc 
elpu un izelpo. Pafilozofēsim! Kā būtu, ja būtu? Kā būtu, ja tu vienu dienu pamostos un pilnīgi visi 
cilvēki būtu pazuduši? Kā tu justos? Man būtu panika un es nezinātu, ko darīt. Patiesībā varbūt tas pat 
būtu tīri jauki pāris dienas padzīvot klusumā un vienatnē. Bet ne ilgāk kā pāris dienas. Man pietrūktu 
cilvēku. Visvairāk tie, kurus mīlu. Es justos bezgala vientuļi. Vai cilvēks var nomirt no vientulības? Es 
domāju, ka noteikti var. Es domāju, ka es sajuktu prātā un nomirtu. Vai tev ir bail no nāves? Man nav 
bail nomirt, bet no tā, kā es varētu nomirt. Cilvēks izdzīvo, jo izjūt bailes no nāves. Varētu pat teikt, 
ka bailes ierobežotā daudzumā ir veselīgas. Kā būtu, ja būtu? 

!Elza Melnalksne 10.5/ 
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c1~aJu~~ 
Kāda ir spilgtākā Jūsu bērnības atmiņa? 
Man ir palikuši atmiņā vakari, kad vecāku nebija 
mājās un mani ar brāli pieskatīja vecmāmiņa. 
Mēs vinai pārdevām biletes uz koncertu, kuru 

' ' 
paši veidojām, dziedot un spēlējot teātri. 

Vai Jūs varētu pastāstīt par nedarbiem, kurus 
bērnībā sastrādājāt? 
Man bija ļoti daudz nedarbu, es nebiju no 
paklausīgajiem bērniem. Mēs vienmēr rāpāmies 
kokos, karinājām šūpoles, kamēr tantes un 
kaimiņienes raustīja, sakot, ka mēs tur 
nosrnsimies. Toreiz jau nebija nekādu rotaļu 
laukuminu kā mūsdienās, tādēl veidoiām tos 

, ' J 

paši, karinot virves, kur vien var iekarināt, 
būvējot mājiņas kokos. Skolas laikā parasti 
aizstāvēju vājākos, bieži vien kaujoties ar 
puišiem, kuri apbižoja citus un slēpa mantas. 

Vai Jūsu vadītajās stundās ir noticis kāds 
smieklīgs atgadījums? 
Ir gadījies, ka skolēni aizmieg līdz tādam 
līmenim, ka viņus nevar pamodināt, kā arī, 
kopīgi pasmieties par skolēnu sniegtajām 
atbildēm kontroldarbos, protams, anonīmi, 
neizpaužot, kas ko rakstījis. Manuprāt, mēs 
daudz smejamies stundās, un no manis arī visu 
ko smieklīgu var sagaidīt. Kā piemēru vienu 
reizi demonstrēju puišiem, ka nevar spēlēt uz 
klavierēm - var spēlēt klavieres. Pēc ilgas skai- 

skaidrošanās skolēns tik un tā nesaprata, tādēļ 

'' uzkāpu uz klavierēm, jautājot: «Nu kā 
man tagad būtu jāspēlē?» 

Visi bija šokā, tomēr tās jautrās lietas notiek 
klasēs, kur es tik tiešām skolēniem varu 
uzticēties, zinot, ka viņi ir lojāli un viss paliks 
starp mums, neizplatoties kaut kur internetā. 
Viņi ir manējie un zina, ka es mēdzu arī 
pajokoties. 

Kādi ir jūsu mīļākie izpildītāji? Vai ir kas 
tāds, ko jums ļoti nepatīk klausīties? 
Gluži mīļāko izpildītāju nav, varu klausīties 
pilnīgi jebko, tomēr man galvenais, lai 
dziedātājam būtu laba balss, patīkams tembrs. 
Runājot konkrētāk, man patīk Frenks Sinatra. 
Tas ir tas dziedātājs, kas nekad neapnīk. Samērā 
nesen ir parādījies tāds izpildītājs kā Rag'n'Bone 
Man. Manuprāt, viņam, tāpat kā dziedātājai 
Bejonsei, ir ļoti spēcīga balss. Esmu iecienījusi arī 
skandarbus no mūzikliem, filmām. Piemēram, 

' kamēr visi Ziemassvētkos skatās ftlmu «Viens 
pats mājās», es skatos «Love Action», tur ir ļoti 
daudz labu muzikālu gabalu. Man nepatīk tukši, 
primitīvi repi, dziesmas, kuros bieži vien ir 
paustas rupjības, jēlības, kā arī nevaru ilgstoši 
klausīties smago metālu. 

Ar skolotāju Līgu sarunājās Madara Dzelve 9.1 
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Tuvojoties Ziemassvētkiem, mēs aptaujājām 
vairākus skolotājus par viņu izvēlēm un 
paradumiem šajos svētkos. 

Kur Jūs pērkat un kā Jūs izvēlaties 
mandarīnus? 
Vaira Strazda: «Rimi» («Galerija Centrs») vai 
«Maxima», 
Āris J ansons: Pērku «Rimi» mandarīnus. Parasti 
pērku nevis tos, kas ir tie mazie, bet tos lielos. 
Tie gan ir divu veidu un parasti cenšos paņemt 
mandarīnus, kuros nav sēklu. 
Iveta Ratinīka: Laikam jau «Rimi» un tos 
nepieklājīgi lielos, kas parasti ir arī dārgāki. 
Skatos mīkstus, jo neesmu pacietīga un nevēlos 
gaidīt. Man ar mandarīniem saistās krāšņākās 
bērnības atmiņas. Tajos laikos, kad bija tā 
saucamā blatu sistēma, padomju laikos, tēvs, 
nezinu par kādiem varoņdarbiem, bija dabūjis 
kasti ar mandarīniem. Padomju laikos! Tas bija 
vau! Ēdām līdz caurejai. Apstāties nebija 
iespējams. Kastes praktiski tādas pašas kā tagad 
augļu kastes, 10 kilogrami varbūt. Es jau, 
protams, nebiju vienīgā, kas ēda, mēs visi bijām 
pārēdušies mandarīnus. 

Kura ir jūsu mīļākā Ziemassvētku filma? 
V.S.: Man īsti nav tādas mīļākās filmas, bet, ja 
Jūs man jautājiet, tad «Viens pats mājās». Īpaši 
Ziemassvētkos nepatīk skatīties filmas. 
Ā.J.,_;_ Es vienkārši teikšu to, ko es zinu un esmu 
redzējis miljons reizes, un tā ir filma «Viens pats 
mājās». Bet vecās daļas, nevis jaunās. Man jaunās 
nepatīk. Pirmās divas ir tās labākās. 
I.R.: Sāksim ar to, ka man vispār riebjas 
Ziemassvētki. Tie man izraisa tādu kā meh. Man 
patīk «Love Actually». Man patīk šāda tipa 
filmas. Man patīk, kā Bridžita Džounsa svin 
Ziemassvētikus. Nu, respektīvi vecās rornanris- 

kās komēdijas, bet ne tādas, kas ir saldas, drīzāk 
ar vieglu ironiju. 

Kā Jūs izvēlaties Ziemassvētku eglīti? 
~ Mežā. Bērnībā gāju līdzi tētim uz mežu un 
izmeklējāmies visskaistāko un vislielāko eglīti. 
Ā.J.,,;, Atkarīgs no tā, cik daudz laika atvēlēts. Ja 
laiks ir, tad parasti cenšos aizbraukt ar ģimeni 
nocirst eglīti. Ja laika nav, tad dodos uz 
Centrāltirgu un nopērku tur. 
I.R.: Es parasti tik tālu izvairos no tiem 
Ziemassvētkiem, ka man arī Ziemassvētku 
eglītes vietā kaut kādi kārkli un žagari ar 
lampiņām rotāti. Ir bijis tāds variants, ka es 
beigās neizturu un nopērku kādu puķupoda 
versiju, kas ir līdzīga Ziemassvētku eglītei. Ir 
bijis tāds smieklīgs gadījums, kā mēs ar 
dzīvesdraugu gājām Mežciemā meklēt eglīti, 
tādu, ko varētu nozāģēt. Tā nostaigājāmies, ka 
tas bērns (dēls - aut.) otrā dienā arī piedzima. Tas 
bija tā komiski. 

Kāds ir interesantākais priekšnesums pie 
Ziemassvētku eglītes, kādu esat izpildījuši 
vai redzējuši? 
V.S.: Atkal no bērnības palicis atmiņā. Burvju 
mākslinieks PŪTA UGUNI LAUKĀ, pie eglītes 
parādīja uguns spļaušanu. 
Ā.J.,,;, Man liekas, ka es arī skaitīju dzejoļus, kad es 
biju maziņš. Un pats labākais, ka skaitīju ne tikai 
es, bet visi, arī mani vecāki un vecvecāki. 
I.R.: Nekādā gadījumā es priekšnesumus netaisu. 
Un, ja ir iespējams izvairīties no šī priecīgā 
notikuma, tad es to arī izvēlos. Es drīzāk 
sagatavoju kaut ko no ēdieniem. Esmu 20 
cilvēku kompānijai vārījusi šokolādes trifeles. 
Lasīt pantiņus pavisam noteikti nē. Es varu runāt 
publiskās runas, piemēram, par politiku, bet diez 
vai tas kādu iepriecinās Ziemassvētkos. 

Skolotājus aptaujāja Kristiāna Būcena 11.1 
Madara Balama 10.5 

Sofija Šņitņikova 11.3 
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Justin Bieber - Mistletoe 

Band Aid 30 - Do they know it's christmas 
Dzeguzīte - Lai cik snieg! 

Zigfrīds Muktupāvels - Ticot, mīlot un gaidot 
Pentatonix - Little drummer boy 

Glee -Jingle bell rock 
Lauris Reiniks un Dzeguzīte - Amerikā snieg 

Lauris Reiniks - Tik balti 
Ariana Grande - Santa teli me 

Wham! - Lasc Christmas 
Andris Ērglis - Reiz Ziemassvētkos 

Putnu balle - Divi eng' eli 
' ' Mariah Carey - Ali I want for Christrnās is you 

Twenty Qne Pilots - Oh miss believer 
Līvi - Eglīte 

Bermudu divstūris - Sniega pika 
il?entatonix - Thats christmas to ibe 

Eartha Kitt - Santa baby 
Brāli Ziemeli - Uzsniga sniedzinš balts 

' ' ' 
Prāta vētra - Ziemu apēst 

Gene Autry - Frosry the Snowrnan 
Helene Fischer -Rudolph The Red-Ndsed'Reindeer 

Prāta vētra - Māsa nakts 
Tranzīts - Ziemassvētku rīts 

The Chiprnunks & David Seville - The Chipmunk Song 
Michael Buble - It's Beginning to Look a Loc like Christmas 

Paula Kiete un Rīgas Doma zēnu koris - Circenīša Ziemassvēcki 
Bet Bet - Vēl Viens Gads Ir Beidzies 

Maija Lūsēna - Sniega Vīrs 
Gans un Avis - Zvaninš skan 

' 
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