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 Pirmā semestra nogalē, 17.decembra pēcpusdienā projekta “Latvijas skolas soma” 
ietvaros Rīgas Vakara ģimnāzijas 11.U un 10.U klases skolēni devās ekskursijā pa Vecrīgu.  

 Pastaiga pa bruģētajām Vecrīgas ieliņām ir kā ceļojums atpakaļ laikā. Aiz katra stūra 
"slēpjas" kāds īpašs stāsts vai leģenda. 

 Pie bijušās Okupācijas muzeja ēkas mūs sagaidīja gide un dažu minūšu laikā noklausījā-
mies īsu ieskatu Latvijas vēsturē. Vecrīga ir Rīgas vissenākā daļa. Pilsēta aiz sevis slēpj 
daudz faktu par tiem, kas tajā dzīvoja un uzturējās. Tās senatnīgās ēkas un ieliņas iekrāso 
pavedienus par agrāk notiekošo.  

 Mūsu ceļa sākums bija 
Rātslaukums ar visapkārt esoša-
jām vēsturiskajām liecībām: 
Melngalvju namu un tagadējo 
Rīgas Domes ēku. Tālāk virzījā-
mies uz vietām, kur saglabājušās 
leģendas par majestātiskajām 
viduslaiku celtnēm – Doma baz-
nīcu, Sv. Pētera baznīcu, Sv. Jē-
kaba baznīcu. Redzējām „Milzi, 
kas pie vārtiem stāv” un „Zvanu, 
kas ārpus torņa stāv”. 800 gadu 
laikā pilsētā ir parādījušies gan 
jauni brīnumi, gan jaunas leģen-
das. Uzzinājām, kāpēc nama tornīšos sēž kaķi, bet mājas pagalmu rotā Zelta bruņinieks, kā-
pēc Rīgā ir Brēmenes muzikantu skulptūra un kāpēc Brēmenes muzikanti skatās pa logu, 
kāpēc Rīgu dažreiz dēvē par kinozvaigzni. Izrādās, Vecrīgā uz namu fasādēm un uz torņiem 
var redzēt ne tikai kaķus un gaiļus, ir arī lapsas, zosis, jēriņi un citi dzīvnieki 

 Pastaigājoties dzirdējām daudz ko interesantu un ieraudzījām Vecrīgu no cita skatu-
punkta, jo ikdienāizskrienam cauri, steidzoties darīšanās. Pievakares piedzīvojums profesio-
nālā gida pavadībā būs neaizmirstams. 

 

          10.u klases audzinātāja Elfrīda Kokoriša 

Ekskursija pa Vecrīgu 



Iepazīstam Konventa sētu 

Pie trīs metrus augstās skulptūras  

Pie Rīgas Lielās ģildes jeb Svētās Marijas ģildes—
Rīgas tirgotāju brālības, kas pastāvēja no 1354. līdz 
1939 . gadam 

Pētām Pulvertorni 



 Šī gada 8. janvārī Rīgas Vakara ģimnāzijas vokālā ansambļa dalībnieki Artūrs Merkur-
jevs, Sofija Zadorožnaja un teātra pulciņa aktīvisti Anna Avota, Sintija Matīsa, Agate Milliņa, 
Andris Žukovs un Mārtiņš Eiduks viesojās Valsts sociālā aprūpes centra “Rīga” filiālē 
“Kalnciems”.  
 Viņiem palīdzēja skolas absolvents, topošais mūzikas pedagogs-Liepājas Universitātes 
students - Sandis Grava.  
 
 Jaunieši kopā ar skolas pedagogiem, Anitu Ozoliņu un Valeriju Afoniču, organizēja lab-
darības pasākumu aprūpes centra iemītniekiem Ziemassvētku noskaņās. Skanēja gan Zie-
massvētku dziesmas, gan tika lasīti dzejoļi.  Piedaloties šajā koncertā, vakarskolas au-
dzēkņiem bija iespēja iegūt jaunu pieredzi un gūt gandarījumu par labi padarītu darbu, kā 
arī radīt pozitīvu prieka dzirksti aprūpes centra iemītniekiem.  
 
 Dziesmu „Veltījums” izpildīja Sandis 
Grava, bet „Kamēr svecītes deg”- Sofija Za-
dorožnaja. Lirisko dziesmu ‘’Siltā sirds” va-
rēja noklausīties Artūra Merkurjeva izpildī-
jumā. Mārtiņš Eiduks dziedaja 
„Ziemassvētku lūgšanu”. 
 
Piemēram, dziesmu “Klusā nakts, svētā 
nakts”, kurai 2018. gadā palika 200 gadi, so-
ciālā centra iedzīvotāji dziedāja kopā ar sko-
las jauniešiem. Tas bija sirsnīgs un emoci-
jām bagāts brīdis visiem klātesošajiem. 
 
 Pēc koncerta skolēni pasniedza Rīgas 
Vakara ģimnāzijas kolektīva sarūpētās un 
pašu gatavotās dāvanas. 
 
Gribētos pateikties visiem , kuri piedalījās 
vai organizēja koncertu, sarūpēja  sociālā 
aprūpes centra “Rīga” filiāles “Kalnciems”  
iedzīvotajiem mīļas dāvanas. 



  

Šogad aprit 5 gadi kopš euro valūtas ieviešanas Latvijā. Mēs uzdevām dažus jautājumus 
mūsu skolas ekonomikas skolotājai Sarmītei Gul-
binskai-Sparānei. 

Kas ir eiro? Kāds ir pareizais nosaukums latviski – eiro 

vai euro?  

Tā ir Eiropas Savienības vienotā valūta. Precīzāk būtu 

Euro, kā noteikts 1998. gada 3. maija Padomes Regulā 

Nr. 974/98. Taču ikdienas saziņā varam lietot eiro.  

Kā radās ES vienotās valūtas nosaukums un grafiskais simbols? 

ES vienotās valūtas nosaukums simbolizē Eiropu, kuru Eiropadome apstiprināja 1995. ga-

da decembrī Madridē, bet tikai 1999. gada 1. janvārī ieviesa vienoto valūtu kā bezskaid-

ras naudas norēķinu vienību 11 ES valstīs.  

Ko nozīmē grafiskais simbols ? 

Eiro simboliski iezīmē arī vārda "Eiropa" pirmo burtu, bet valūtas grafiskais simbols € vei-

dots, izmantojot grieķu alfabēta burtu "epsilons". Divas horizontālās svītras apzīmē eiro 

stabilitāti.  

Kurās valstīs apgrozībā ir eiro? 

Šobrīd eiro ir oficiālajā apgrozībā Austrijā, Beļģijā, Francijā, Grieķijā, Igaunijā, Īrijā, Itālijā, 

Kiprā, Latvijā, Lietuvā, Luksemburgā, Maltā, Nīderlandē, Portugālē, Sanmarīno, Slovākijā, 

Slovēnijā, Somijā, Spānijā un Vācijā.  

Vai eiro ir stabila valūta? 

Domāju, jā. 

 



Kas nosaka eiro kursu pret citām valūtām? 

Eiro kurss  mainās atkarībā no eiro un attiecīgās valūtas pieprasījuma un piedāvājuma.  

Kas ir eiro naudas dizaina autors? 

Eiro banknošu dizaina autors ir austriešu mākslinieks Roberts Kalina , bet monētu kopīgās 

puses dizainu izstrādāja beļģu mākslinieks Luks Luikss . 

Un Latvijas? 

Latvijas eiro monētas ir izdevusi Latvija. Tās laistas apgrozībā 2014. gada 1. janvārī . Eiro 

monētām vienas puses dizains ir visās valstīs kopīgs, bet monētu otras puses dizainu katra 

valsts izvēlas pati.  Latvijā notika visas tautas ideju konkurss. Žūrija par labāko atzina jēkab-

pilietes Ilzes Kalniņas priekšlikumu. Viņas ideja bija uz eiro monētām atveidot tautumeitas 

portretu. To mēs redzam uz  1 un 2 eiro monētu valsts puses.  

Gribētu atgādināt, ka banknotes visā eirozonā ir pilnīgi vienādas.  

Kur kaļ monētas? 

Latvijas eiro monētas pēc Latvijas Bankas pasūtījuma kala Bādenes

-Virtembergas Valsts kaltuvē Vācijā. Un Euro banknotes izgatavo 

11 augsta drošības līmeņa spiestuves Eiropā.  

No kāda materiāla izgatavo naudu? 

Eiropas sērijas banknotes iespiestas uz papīra, kas izgatavots no tīras kokvilnas šķiedrām un 
piedod tām raksturīgo stingrumu un izturību pret nolietojumu. 1 un 2 eiro monētās izman-
tota sarežģīta bimetāla un sakausējuma tehnoloģija  

Vai naudaszīmes ir aizsargātas pret viltojumiem? 

Pārdevējs veikalā atpazīs viltojumu. Ar 2013. gadu eiro zonā sākās jauno eiro banknošu ie-
viešana. Tajās uzlaboti vairāki pretviltošanas elementi, piemēram, ūdenszīme, caurskates 
zīme, sīkdruka, metalizētā josla, metalizētā zīme, dobspiedes tehnoloģija, optiski mainīgā 
krāsa.  

 



 Šogad aprit 28 gadi kopš 1991. gada barikādēm, kad Baltijas valstu iedzī-
votāji iestājās par savu valstu brīvību.  Zināms, ka ir veikti pētījumi par barikā-
žu laiku, par pašu barikāžu notikumu vēsturi, kā arī šo notikumu aktualitāti 
mūsdienās. Par barikāžu laiku un tā vēstures izpēti sarunājāmies ar mūsu sko-
las vēstures skolotāju Māru Andrejevu. 

Kāpēc jaunajai paaudzei būtu jāuzklausa barikāžu stāsti? Ko no tiem mācīties?  

Latvijas iedzīvotājiem ir jāzina sava vēsture. Barikāžu laiks ir nozīmīgs Trešās atmodas 
posms, kad izpaudās visu Latvijā dzīvojošo cilvēku vēlme būt brīviem un atgriezt savu neat-
karību, kuru nelikumīgi bija pārtraukusi PSRS ienākšana Latvijas teritorijā.  

Kā tas viss notika? 

1991. gads sākās ar PSRS agresiju pret Balti-
jas valstīm, cenšoties gāzt to valdības un at-
jaunot PSRS kontroli tajās. Baltijas valstīs jan-
vāra sākumā tika iesūtītas desanta vienības.  

Pirmkārt, Lietuvas valdībai tika iesniegts ulti-
māts ar prasību atcelt LR Neatkarības aktu. 
Otrkārt, naktī uz 13. janvāri tika ieņemts Lie-
tuvas parlaments, radio, televīzija u.c. svarī-
gākie objekti. 

Vai notikumi Viļņā lika saprast, ka arī Rīgā 
būs nekārtības?  

Jā, tāpēc  LTF priekšsēdētājs Dainis Īvāns devās 
uz Radio, un 13. janvārī 04.45 no rīta uzrunāja 
tautu. Savā uzrunā viņš mudināja iedzīvotājus 
celt barikādes, lai aizstāvētu stratēģiski svarīgā-
kos objektus. Aicinājumam atsaucās cilvēki no 
visas Latvijas. Dažādu tautību cilvēki ieradās Rī-
gā, lai paustu atbalstu Lietuvai un protestētu 
pret PSRS agresiju. Jau 13. janvārī  Rīgas ielās 
izgāja ap pusmiljons cilvēku. Pēc manifestācijas 
Daugavmalā daudzi devās celt barikādes Vecrī-
gā. 

 



Kā viss norisinājās tālāk? 

Aizsardzības pasākumus koordinēja LTF un Augstā-
kās padomes izveidotais aizsardzības štābs. 

Barikāžu aizsardzība turpinājās līdz 27. janvārim. 
Tika organizēta lauksaimniecības tehnika dažādu 
objektu apsardzei. Tika bloķēti pievedceļi un tilti 
nozīmīgiem objektiem, apsargāja Televīzijas 
centru un Radio. 

Kā pasaulē reaģēja notikumiem Lietuvā un Igaunijā?  

Uzmanību notikumiem Baltijā bija pievērsuši visas pasaules plašsaziņas līdzekļi, uzsverot 
Latvijā dzīvojošo tautu solidaritāti. 

Zināms, ka bija arī cilvēku upuri. 

Jā. OMON vairākkārt uzbruka barikāžu aizstāvjiem 
un dažādiem objektiem. Un to laikā nogalināja 5 un 
ievainoja 11 cilvēkus, to skaitā bija Rīgas skolnieks 
E.Riekstiņš, kinooperatori, kas filmēja notiekošo, - 
G. Zvaigzne un A. Slapiņš.  

Vai ir apbalvoti barikāžu aktīvākie dalībnieki? 

Jā. Latvijas Republikā ir 1991.gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme. Tas ir Latvijas Re-
publikas valsts apbalvojums aktīvākajiem Lat-
vijas neatkarības aizstāvjiem – barikāžu da-
lībniekiem. Tā ir medaļa 4cm diametrā ozol-
lapu vainagota vairoga veidā. Attēlots lauva, 
kas tur mazāku vairogu ar sakrustotām atslē-
gām. Virs pamatvairoga ir uzraksts "LR 1991", 
bet piemiņas zīmes otrajā pusē – uzraksts 
"Par Latviju" un piemiņas zīmes numurs.  

Vairāk par šiem notikumiem mēs varam uzzi-
nāt Barikāžu muzejā. 

 


