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VASARAS BRĪVLAIKA PIEREDZE  

         PATIESĪBĀ PIE BRĪVLAIKA TĀ ARĪ NETIKU. NE REIZI LĪDZ JŪRAI NEAIZ-

BRAUCU, PAT NOPELDĒJIES ŠOVASAR NEESMU. AR DRAUGIEM TIKPAT KĀ NESATI-

KOS, UZ ZĀLI SPORTOT ARĪ NEGĀJU, VIENKĀRŠI NEBIJA NEDZ SPĒKA, NEDZ LAI-
KA TAM. VISA VASARA PAGĀJA, SMAGI STRĀDĀJOT, LAI PIEPILDĪTU SEVIS UZSTĀ-

DĪTOS MĒRĶUS – TIKT PIE AUTO, DRĒBĒM UN KABATAS NAUDAS. GALVENAIS BIJA 

PAŠAM NOPELNĪT PRINCIPU PĒC, NEVIS KĀ LIELĀKĀ DAĻA JAUNIEŠU MŪSDIENĀS, 

KURI PAŠI PAT CENTU GODAM NAV NOPELNĪJUŠI. ES TĀ NEVARU, MAN TAS LIE-

KAS NEPAREIZI - VISU VASARU NEKO JĒDZĪGU NEDARĪT, TIKAI BALLĒTIES. JA 
MAN BŪTU JĀDZĪVO TIKAI NO VECĀKU LĪDZĒKĻIEM, TAD KATRU NAKTI SIRDSAP-

ZIĽA MOCĪTU...  

 
 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Tiku pie reālās dzīves pieredzes, uzzināju daudz ko jaunu, piemēram, lasot zemenes, lai tās nesa-

spiestu, bet lai ietu raiti, tās ir jārauj īpašā satvērienā, kā arī, palīdzot galdniekam, ievēroju visādus sī-

kus knifiņus, kas atviegloja ikdienas darba pienākumus un noteikti noderēs nākotnē, piemēram, ja kādu 

dienu izdomāšu mājas pašam uzmeistarot skapi, galdu, krēslus vai kaut ko citu.  

            Ceru, ka nākošās vasaras būs tikpat vai vēl vērtīgākas gan pieredzes, gan finanšu iegūšanas ziņā. 

(Ralfs Bārs 11.i) 

*** 
            Ikdienā biju galdnieka pa-

līgs, pa vakariem un brīvdienām 

ogu lasītājs, palīgstrādnieks un 

traktorists. Taču nenožēloju, lai 

arī cik grūti, garlaicīgi vai nepa-

tīkami darbi reizēm bija jāveic.  



Rasa Bugavičute–Pēce, būdama pazīstama latviešu dramatur-

ģe, ir sarūpējusi daiļliteratūras darbu «Puika, kurš redzēja tumsā». 

Autores vārds nav svešs, tāpēc jaunā grāmat ir sagaidīta ar ziņkāri. 

Iezīmējoties sadzīviskās nokrāsās, stāsta tēls ir, kā rakstīts 

gramatā, īpašs puika. Viņš redz tumsā, tādēļ ka vecāki ir akli, un viņu 

pavadonis, būdams tā iekristīts, ir vienīgais dēls Jēkabs. Manās do-

mās pat laika nogrieznis un vieta, kur noris darbība, nav svarīga, jo 

ne tas ko izsaka. Sižeta plūsma, respektīvi, notikumu virzība uz 

priekšu, ierāda, kā attīstās bērns. Izaugsme, no šāda aspekta, ir domi-

nējošā vērtība puikas ikdienā, taču to ietekmē viens noteikts sprungu-

lis ceļā – mātes un tēva ciešās saites ar mazo Jēkabu, kurš ir paklau-

sīgs, uzticīgs un vērīgs. Ģimenei rodas problēmas, kad mainās viņa 

attieksme un vēlmes, jo tas notika strauji, pat negaidīti. 

Puikam riebumu ievieš ciemošanās pie tēva mātes, jo viņai 

vīrieši nepatīk – ne vīrs, ne dēls. Cilvēkam radušies savi aizvainojumi dažādu notikumu pavērsienu 

dēļ. Kāds, kurš atgrūž citus, kaut arī nevēlas būt pavisam viens – šāds personas attēlojums stāstu pa-

pildina. Un Jēkabam ar tādu piktu dāmu šad un tad nākas sadzīvot… Manuprāt, puika šajos brīžos var 

justies ļoti negribēts. Atraidījums no tuvinieka, dziļu rētu iegriežot, var nomākt ilgi. Turklāt Jēkabs 

vienmēr bijis rūpīgs un saudzīgs, taču citu, ne tikai omes, bet arī mātes un tēva, neapdomība ievaino 

viņa uztveri. Tas ir interesenati – ka viņš novēro, kamēr citi neredz, bet klusē, kad tie paši runā. It kā 

bērna tur nemaz nebūtu. 

Vēlāk, nedaudz paaugoties, puikam rodas lielāka vēlme 

pēc drauga kompānijas, bet ir nedaudz neērti un dīvaini 

sākt. Tīnis nezina – teikt, neteikt…? Bet mājas apstākļi 

vairs nav svarīgi, tādējādi izveidojas jauna, citāda pasaule 

ar saviem pārdzīvojumiem. Māte domā, ka izprot dēla 

jaunradušās ambīcijas un prioritātes – pavadīt vairāk laika 

draugu lokā, nepārtraukti sarakstīties ar savu simpātiju, 

kavēt skolu… Tā bija Zelmas, zēna mātes, cīņa – pieņemt 

pārmaiņas. Sievietei nepatika pārvērtības nevienā sfērā – 

visam jābūt savā vietā kā pienākas. Tomēr apturēt pusau-

dža personības tapšanu nav viņas spēkos.  

Bet vai tad Jēkaba pasaulē nav vietas mātei un tēvam? Tā nav patiesība. Cilvēks, manuprāt, 

visu uzņem dozās, jo zemapziņa izveido regulāru grafiku. Katrs ir drumstala no veseluma – gan ģime-

nes, gan draugiem… 

Pēc nelielā apkopojuma spriežu, ka aklums nav vienīgais defekts ģimenē. Tas ir tikai iegansts. 

Agrāk vai vēlāk tas parādās visās attiecībās… Autore sniedz ieskatu situācijā, kurā ir grūti iztēloties 

pašiem sevi, pat nereāli. 

Darbs papildināts arī ar ilustrācijas, kas veiksmīgi papildina grāmatu.  

Rasas Bugavičutes- Pēces mājaslapa, lai sekotu viņas gaitām: http://www.rasaraksta.lv/ 

(Laura Voliņeca 11.a ) 
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ACURAUGS   

http://www.rasaraksta.lv/


SKOLĒNI DAŽKĀRT SŪDZAS, KA VIŅI NESAPROT, KĀPĒC JĀMĀCĀS VIENS VAI 

OTRS MĀCĪBU PRIEKŠMETS. KO TAS VIĽIEM DOS? KĀPĒC TAS VAJADZĪGS? UZSĀ-

KOT JAUNO MĀCĪBU GADU, FIZIKAS STUNDĀ  8.-12.KLAŠU SKOLĒNI TIKA AICINĀ-
TI IEJUSTIES FIZIĶA LOMĀ UN PADOMĀT, KO VIĽI ŠAJĀ JOMĀ VARĒTU PAVEIKT 

TUVĀKĀ VAI TĀLĀKĀ NĀKOTNĒ. APKOPOJOT DAĻU NO IZTEIKTAJIEM VIEDOK-

ĻIEM, VARĒJA SASTAPT DAUDZAS INTERESANTAS IDEJAS. ŠOREIZ PAR 8.-

11.KLAŠU SKOLĒNU PĀRDOMĀM. NĀKAMJĀ AVĪZES NUMURĀ PAR 12.KLAŠU 

PRIEKŠSTATIEM. 

           *Es izgatavotu tādu transportlīdzekli, ar kuru varētu pārvietoties uz jebkuru vietu pasaulē. Tas 

būtu ļoti maziņš, tā kā pulkstenis. Kad es vēlētos doties prom, tad uzspiestu podziņu un no pulskteņa 

iznāktu spārniņi, kas ļautu doties ceļā. Ar šo ierīci varētu arī peldēt, jo, citu podziņu piespiežot, parādī-

tos airi. Tākā dažkārt gribas ceļot, bet cilvēks nav tam gatavs, tad pulkstenis spētu radīt arī uguni, ūde-

ni, ar tā palīdzību varētu arī griezt un zāģēt.( A.Bušmane 8.m1) 

      * Ja es būtu fiziķis, es izgudrotu specifisku smaržu 

katram cilvēkam. Uz smaržu pudelītes būtu apraksts par 

katru īpašnieku, formu noteiktu pēc cilvēka izmēra, bet 

krāsu noteiktu pats dāvanas saņēmējs. Smaržu varētu 

lietot 2-3 reizes nedēļā vai arī īpašu svinību gadījumos. 

Pūšot uz matiem, tā izmainītu matu krāsu, piemēram, 

tie kļūtu gaišāki. (V.Kleina 9.m1) 

      * Es izdomātu laika portālu. Cilvēka varētu atgriez-

ties pagātnē un labot savas kļūdas, kā arī būtu iespēja 

paskatīties un padzīvot nākotnē. Varētu arī paskatīties 

vēsturiskus notikumus, bet tos mainīt būtu aizliegts. 

(N.Grīnberga 9.m1) 

      *Es 

vēlētos palīdzēt izglābt Zemi. Cilvēku radītais piesārņo-

jums ir ļoti liela problēma, kuras dēļ Zeme mainās un 

planēta pamazām tiek iznīcināta. Pagaidām es vēl nezinu, 

ko konkrēti varētu darīt, bet pieļauju, ka tas varētu būt 

saistīts ar atkritumu attīrīšanu. Fiziķi  izgudrotu kādu teh-

niku, kura to varētu paveikt. (A.Strīķis 10.i) 

      * Fizika ir saistīta ar programmēšanu. Pirmajā prog-

rammēšanas stundā skolotājs uzdeva darbu, lai mēs izdo-

mājam savu programmu, kura palīdzēs dzīvē. Man ir ideja izdomāt tādu aparātu, kurš varēs ļoti precīzi 

uzzīmēt upes karti. Fizikas formulas un aprēķini palīdzēs realizēt manu ideju.(M.Aleksejevs 10i)  

      * Es iedomājos, ka esmu augstskolas students un fizi-

ka mani interesējusi jau kopš bērnības. Mans pirmais iz-

gudrojums tapa četru gadu vecumā, tagad man tādu ir jau 

ap 50. šobrīd es strādāju pie idejas par lidojošo paklāju, 

lai to realizētu, nepieciešamas fizikas formulu zināšanas. 

Darbu plānoju pabeigt 2020. gadā, un tad šo produktu va-

rēs iepazīt visa pasaule.  (A.Krauklis 10.i) 

       

JA ES BŪTU FIZILIS... 
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*** 
Es izdomātu laika portālu. 

Cilvēka varētu atgriezties pa-

gātnē un labot savas kļūdas, 

kā arī būtu iespēja paskatīties 

un padzīvot nākotnē. Varētu 

arī paskatīties vēsturiskus no-

tikumus, bet tos mainīt būtu 

aizliegts  



* Es vēlētos, lai samazinātos piesārņojums mežos. Viens no 

iemesliem ir atkritumu nodošanas punktu trūkums. To ir maz, 

un tajos pašam atkritumi jāšķiro un arī jāmaksā. Varētu būvēt 

jaunus atkritumu savākšanas poligonus, kur gudrās mašīnas 

pašas sašķirotu visu – plastmasu, metālu, papīru utt. No sašķi-

rotajiem atkritumiem varētu veidot jaunus produktus un tālāk 

izmantojamus materiālus. (R.Ližus 10.i) 

      * Man būtu interesan-

ti uzzināt, kādā biezumā 

jābūt skaliņiem, lai tie ātrāk grilā aizdegtos. Kādā leņķī tie jāsaliek, jo 

parasti man skaliņu aizdegšanās laiks atšķiras. Vēl es gribētu izgudrot 

sērkociņus, kas deg arī vējainā laikā, un tādu paciņu, kas mitrumā ne-

samirkst. (E.Bebriša 8.m2) 

      * Es gribētu izveidot automašīnbu, ar kuru varētu ceļot laikā, lai, 
piemēram, varētu apturēt kādu briesmīgu notikumu no pagātnes vai 

nākotnes. Tajā būtu īpaša sistēma, kas ļautu .izvēlēties, kurā gadā, die-

nā un stundā nokļūt. Šāda mašīna labi noderētu pasaules glābšanai vai 
vienkārši izklaidei. (D.Jerohina 8.m2) 

      * Es atklātu jaunas 

planētas ārpus mūsu Sau-

les sistēmas. Tās apspīd 

cita saule, un tur dzīvo 

cilvēkiem līdzīgi radījumi. Dažādas civilizācijas, kultūras, citā-

da mūzika, kas izskan tieši no dvēseles, nevis caur lūpām vai 

mūzikas instrumentu. Lai tur nokļūtu, ir nepieciešams transpor-

ta līdzeklis, precīzāk, gaisa kuģis. Es izgudrotu tādu ierīci, ar 

kuru būtu iespējams pārvietoties kosmosā bez jebkādiem iero-

bežojumiem. Tas atpazītu trajektorijas starp zvaigznēm, kas 

varētu raidīt signālus līdz pat zemei. Es stāstītu cilvēkiem par 

vēl neredzētām planētām un pierādītu, ka arī ārpus zemes pastāv dzīvība, kas ir unikāla un atšķiras no mums. 

(A.Kriščuna 10.a) 

      * Es izdomātu sistēmu, lai katrs skolēns un stu-

dents viegli varētu iemācīties formulas un prast tās 

lietot. Veiktu dažādus eksperimentus, izmantojot 

visas nepieciešamās ierīces. Tas palīdzētu izvirzīt 

hipotēzi, noteikt darba gaitu un rezultātus. Viens no 

maniem eksperimentiem būtu salmiņus tilts, ko vei-

do ar karstās līmes palīdzību. Rezultātu pārbaudītu 

ar atsvariem, ja apgāztos, tad varētu saprast, kāpēc 

tas notiek. (K.Veikiptere 11.i) 

       * Es pēc dažiem gadiem izgudrošu laika mašī-
nu, ar ko varētu ceļot nākotnē un pagātnē. Varētu 
pamest savu esošo dzīvi, ceļot un nekad neatgriezties atpakaļ. Pagātnē varētu radīt jaunus notikumus, kas 
paplašinātu nākotnes iespējas. (N.Kancēvičs 11.i) 
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*** 
Dažādas civilizāci-

jas, kultūras, citāda 

mūzika, kas izskan 

tieši no dvēseles, ne-

vis caur lūpām vai 

mūzikas instrumen-

tu.  



       * Es atvieglotu cilvēku ikdienu ar dažādiem jaun-

iem izgudrojumiem. Izgudrotu gredzenu, ar kuru varē-

tu teleportēties uz jebkuru vietu, kur vien katrs vēlē-

tos. Tas būtu labs līdzeklis, kā pēc smagās darba die-

nas pārvietoties ātri uz savu mājokli. 

(B.I. Donova 11.i) 

 

 

      * Mēs dzīvojam pasaulē, kur darbojas fizikas 

likumi. Ābola krišana, vēja stiprums, iepirkuma 

maisiņa smagums – tas viss ir saistīts ar fiziku. Tā ir 

noslēpumaina un brīžiem neizprotama. Cilvēki, kas 

izprot dabu, atklāj mums ceļu uz attīstību. Ja viņi 

nebūtu interesējušies par to, tad mums nebūtu tādu 

ierastu ikdienas priekšmetu kā mobilais telefons, 

dators, elektriskās spuldzītes. Fiziķi atvēra durvis 

uz mūsdienām. Ja es būtu fiziķis, es ne tikai censtos atklāt ko jaunu, bet popularizētu tās 

idejas, kas uzlabo mūsu dzīvi, kas ļauj mums justies ērti un droši.  

(A.Gatiņa 11.i) 

 (M.Laizāns 11.i) 
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*** 
Es esmu fiziķis 

Pieņemot, ka būšu fiziķis,  

Gudrākais no gudrākajiem,  

Būšu visiem apnicis,  

Pat cilvēkiem vistuvākajiem.  

Daudziem palīdzēšu,  

Viņu problēmas izdzēsīšu,  

Atklājot vēl neatklāto, 

Atrisinot vēl neskaidro. 

Liekas lietas es radīšu,  

Kuras zinātnei nekalpos, 

Jo ne vien zināšanas es došu,  

Bet arī jautrību pasaulei snieg-

šu.  



PIRMS LĪGO SVĒTKIEM DEVOS UZ VĀCIJU KOPĀ AR SAVU DRAUGU, BRAUCĀM 

AR MAŠĪNU, KURĀ PAVADĪJĀM ĻOTI ILGU LAIKU CEĻĀ. BIJĀM APCIEMOT DRAU-

GA BRĀLI PILSĒTĀ MONHEN GLANDBAHĀ, KAS ATRODAS NETĀLU NO ĶELNES. 
STAIGĀJĀM PA PILSĒTU, KĀ ARĪ REDZĒJĀM SKAISTI UZBŪVĒTAS ĒKAS UN DAŽĀ-

DAS SKULPTŪRAS.  

           Tur mēs kopā visu atpūtas laiku pavadījām neparasti - uz maza kuģīša, kur cepām             desi-

ņas un taisījām pikniku, sauļojāmies un   peldējāmies, priecājamies par skaisto dabu uz ūdens  un atpū-

tāmies.                                                                                                                    

      Šis izbrauciens uz ārzemēm nebija iepriekš plānots, bet bija spontāni izdomāts, taču izdevās intere-

sants.  Drauga brālis bija ļoti priecīgs mūs redzēt, kā arī mums bija prieks par viņu. Kopumā ceļojums 

ļoti patika, un nākamajā vasarā noteikti dosimies ciemos. 

(Diāna Miķīte 11.i) 
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NEPLĀNOTI JAUKS CEĻOJUMS UZ VĀCIJU 



Jumiķa piedzīvojums 

 Šīs vasaras viens no interesantākajiem momentiem bija vasaras vidū, kad katru dienu cēlos septiņos no 

rīta, lai dotos uz darbu. Tur mani sagaidīja silta tasīte kafijas un svaigi ceptas kartupeļu pankūkas, kuras 

man lika pasmaidīt. Beigās nedaudz aprunājies ar mājas saimnieci, es sapratu, ka jumtā montāžas darbu 

es veicu matemātikas skolotājai, un tas momentā man atgādināja par skolu!  

(Ēriks) 

Slīdēšana bailēs 

 Šovasar es ar draugiem devos parastā ūdens velosi-

pēdu braucienā, līdz mēs apstājāmies upes vidū, un Da-

niils nolēma, ka mums vajadzētu mācīties peldēt, tāpēc 

abi devāmies ūdenī, protams, ar glābšanas vestēm. Tad, 

kad es guvu pietiekami daudz pārliecības, ka, atrodoties 

ūdenī, veste man neļaus noslīkt, pamēģināju peldēt, kā 

arī gūt vēl lielāku pārliecību par to, ka nenoslīkšu. Es 

atceros sevi domājam: „Ja es noslīkšu, tad noslīkšu,” īsi 

pirms es nolēmu doties atpakaļ ūdenī, slīdot lejā no 

ūdens velosipēda slidkalniņa. Nenoslīku. Lai gan peldēt 

šovasar neiemācījos, šī uzdrošināšanās iesviest sevi 

biedējošā situācijā man paliks atmiņā uz ilgu laiku.  

(Markuss) 

Vasaras brīvlaiks 

  Vasarā, kad atrados darbā, man bija jātīra un jāizvāc ārā vecās mēbeles no mājas. Tīrot māju, atradu 
daudz dažādu interesantu mēbeļu, vecas mantas. Prāta palicis, ka tur atradās sulas paciņas no 90. gadiem. 
Tas man likās ļoti interesanti. Vēl nekad, kaut ko tīrot, nebiju atradis, kas mani sajūsminātu.  

(Ralfs) 

Kūdrainais piedzīvojums 

  Lielāko daļu vasaru pavadīju strādājot, bet mans vasaras spil-
gtākais moments bija, kad mani ar ekskavatora kausu iegrūda grā-
vī. Manas emocijas uzvirmoja, un iestājās šoka moments, nezināju 
ko darīt, biju iestrēdzis grāvī līdz padusēm. Pēc kāda laika nomie-
rinājos, sāku domāt ar prātu un sāku kustināt gurnus, lai atbrīvotu 
ķermeni no slapjās kūdras, kas bija mani apķērusi. Pēc pāris minū-
šu piepūlēšanās tiku ārā.  

(Kristers) 

Ceļojums 

 Šajā varasā kopā ar savu draugu devos uz Vāciju. Braucām ar mašīnu, apmēram divas  dienas. Bijām 
ciemos pie puiša drauga. Peldējām pa upēm ar mazu kuģīti, uz kura pavadījām lielāko daļu laika. Ceļo-
jums bija vienreizējs, ļoti patika, labprāt braukšu nākamajā vasarā vēl.  

(Diāna) 

SEPTEMBRIS  // KVADRĀTSAKNE  8 

RAIBĀ VASARA JEB 11.I KLASES PIEDZĪVOJUMI     
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Manā nelaimīgā vasara 

 Vasaras sākums, beidzot pienācis laiks atpūsties, toties žēl, ka nesaņēmu sudraba liecību. 

 Atbrauca radinieki no Īrijas pie manis ciemos, un beidzās manas brīvdienas tajā dienā. 

 Mans brālens man pašam ir apnicis, neko darīt ar to es nevaru, un jācieš man bija divi mēneši, tad 

jau varēju atpūsties. 

 Gājām ārā pastaigāt, brālēnam tas nepatika un viņš gāja mājās. 

 Atnācis mājās, sēdēja pie datora līdz pašai pusnaktij, bet es devos viesistabā gulēt, citādi nebija ie-
spējams. Sadraudzēties mēs nevarējām, jo visas intereses mums atšķiras.  

(Gabriels) 

Darbs vasarā 

  Šovasar notika daudz kas aizraujošs un jautrs, bet visspilgtākais notikums bija mana darba laikā. Tas 

bija jūlijā, es strādāju ar traktoru, mans darbs bija kultivēt zemi. Kādu dienu, braucot uz vienu laku, sadzir-

dēju pēkšņu blīkšķi. Sēžot traktorā, sajutu, ka traktors ir sasvēries. Kad izkāpu un paskatījos, ieraudzīju, ka 

tas ir saliecies, jo kultivatoram bija nolūzusi transporta riepa. Tas bija mans spilgtākais un bailīgākais va-

saras notikums, jo traktors varēja apgāzties.  

(Artis) 

Labākās vasaras izjūtas 

 Šī vasara bija piedzīvojumiem pilna. Apceļoju ar labako 

draudzeni gadrīz visu Latviju, izveidojām daudz jauku atmi-

ņu, ko nekad neaizmirsīsim un satuvinājāmies kā nekad. Re-

dzējām Latvijas dabu un pilsētas. Visu vasaru bijām un visus 

piedzīvojumus darījām kopā. Manuprāt, šī bija vislabākā 

vasara kas ir bijusi. 

(Emīlija) 

Melnā problēma 

 Šovasar nopirku sev melnu mopēdu. Pirmajā laikā es biju ļoti priecīgs, bet pārstāju priecāties, kad tas 
sāka lūzt. Lielāko daļu vasaras es pavadīju garāžā kopā ar draugiem, katru dienu iztīrīju mopēdu un meklē-
ju problēmu, tas bija grūti, bet tajā pašā laikā arī interesanti. Šajā vasarā ar melno mopēdu esmu iemācījies 
daudz ko un labi pavadījis laiku kopā ar saviem draugiem. Šķiet, ka mopēds ir kā melna problēma, bet to-
mēr tas iekļuva manā dvēselē un kļuva man dārgs. 

(Toms) 
 

Vasaras brauciens 

 Mana vasara bija visai garlaicīga līdz tam mirklim, kad 
apnika sēdēt mājās un ar ģimeni nolēmām aizbraukt prom uz 
kādām četrām dienām. Vecāki atrada interesantas, redzēt vēr-
tas vietas. Mēs agri no rīta izbraucām un devāmies ceļā, iz-
brauciena mērķis bija Cēsis un Valmiera. Visvairāk man pati-
ka Rakšos, jo varēja apskatīt kamieli, alpakas un lamas, kā arī 
pastaigāties aiz pavadiņa ar alpaku un barot šos dzīvnieciņus. 
Man patika beidzot kaut kur aizbraukt un pavadīt laiku kopā 
ar ģimeni. 

(Dagnija) 



  Mana vasara 

 Vasarā man paveicās aizlidot uz Šveici un padzīvoties tur trīs mēnešus. Pirmajā mēnesī man bija ļoti 

skumji, jo nebija ne paziņu, ne draugu. Otrais un trešais mēnesis bija vislabākie, jo ārā bija ļoti silti un 

saulaini. Vēlāk es atradu jaunus draugus un vasara bija pilna ar dažādiem piedzīvojumiem. Bet vasaras 

beigās bija ļoti skumji braukt atpakaļ mājās.  

(Sofija) 

Spēle uz laimi 

 Tajā dienā notika sporta svētki un mana komanda piedalījās futbola sacensībās. Ieraugot pārējās ko-

mandas, izredzes bija ļoti mazas, jo lielākā daļa  bija no sporta klubiem. Izredzes likās vēl mazākas, 

kad mēs sapratām, ka viens no komandas neieradīsies. Sākās spēle, un mums nebija citas izvēles, kā 

turpināt pilnā sparā. Kad pirmā spēle bija pabeigta un zaudēta, mēs nolēmām, ka turpmāk spēlēsim 

prieka pēc. Bet tad ieradās vēl divi cilvēki, kuru komanda nolēma nespēlet. Viņi pievienojās mums, un 

beigu beigās mēs ieguvām otro vietu.  

(Kārlis) 

Ne kur tālu vasarā 

Vasaru pavadīju jautri kopā ar ģimeni un tuvāka-
jiem draugiem, apceļojām Latviju, iepazinām skaistas 
vietas tepat dzimtenē. Kopā ar draugiem bijām aizbrau-
kuši līdz jūrai vasaras siltajās dienās, arī iepazīt Alūk-
sni, kur devāmies apskatīt pilssalu jeb Marijas salu, tur 
atrodas pilsdrupas, kurās ir iebūvēta estrāde. Ar vecā-
kiem pārsvarā devāmies pastaigāties uz meža takām, 
piemēram, Ķemeru Nacionālajā parkā, Kaņieru ezera 
taku, pa Kuldīgu, mammai un tētim ļoti patīk šī pilsēta. 
Kā jau lielākā daļa pusaudžu, arī es vasarā strādāju, 
pelnīju sev naudiņu izpriecām un citiem niekiem, kam negribas prasīt naudu vecākiem. Diezgan bieži 
nācās būt arī mājās ierobežojumu dēļ, bet nebiju par to bēdīga, varēju skatīties filmas, seriālus, lasīt 
grāmatas un, protams, bija jāpalīdz arī mājas darbos – zāle jāpļauj, trauki jāmazgā un jāuztur kārtībā 
sava istaba. 

(Rebeka) 

Prieks par citiem 

 Šī vasara nebija perfekta, varēju izteikti just, kā pasaule pārbauda manas spējas just citiem līdzi un 

dalīties priekos un bēdās kopā. Tomēr šis notikums bija nedaudz citādāks, jo es visu dienu jutos laimī-

ga un tas bija tikai tāpēc, ka man apkārt bija cilvēki, kurus mīlu; tā bija mana brāļa dzimšanas diena, 

kurā viņš guva iespēju lēkt ar gumiju. Bija plānotas svinības pirms un pēc tam, taču laikapstākļu dēļ 

viss tika atcelts, izņemot lēcienu. Tomēr tā diena izrādījās ļoti patīkama, un mēs, vairāki ģimenes lo-

cekļi, nolēmām brāli pārsteigt, ierodoties tur, viņam nezinot. Visi bija priecīgi, lēciens izdevās, un galu 

galā visi kopīgi aizvadījām vienu no pēdējiem vasaras vakariem. 

(Anda) 

Līgo vakars 

 Visspilgtākie notikumi no manas vasaras bija dažādi, tomēr 

visvairāk iepatikās Jāņi un Līgo. Svinējām mēs pie draugiem, pi-

nām vainagus, ēdām Jāņu sieru, pirtī gājām. Doma bija lēkt pāri 

ugunskuram, bet uzskatījām, ka tas būs nedroši, tāpēc izveidojām 

to mangalī un uz nakts pusi apsēdāmies pie tā un sildījāmies. Pir-

mo reizi izdevās negulēt visu nakti un sagaidīt saullēktu, skats 
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Mani vasaras piedzīvojumi 

  Visvairāk no vasaras man atmiņā ir palikušas divas jūlija nedēļas, kurās es pieskatīju sava tēvoča lielo 

māju. Lai nebūtu tik garlaicīgi, ar mani vēl bija mans brālēns un mana labākā draudzene. Katru rītu, piece-

ļoties no gultas, mēs devāmies lēkt ūdenī, lai labāk pamostos.Pēc rīta peldes gulēt tik tiešām vairs negribē-

jās. Kā arī šīs divas nedēļas mēs pavadījām spēlējot basketbolu un  daždažādas spēles. 

(Baiba) 

Pie jūras 

 Vasarā, 27. jūnijā, kāda ģimene devās uz jūru. Laiks bija brī-
nišķīgs, emocijas plūda visapkārt, visi jutās laimīgi. Saulīte spī-
dēja, visus lutinot vēl vairāk. Tā tik bija viena varena diena – 
ģimenes atkal satikšanās! Bija sastopamas tikai pozitīvas emo-
cijas.  

(Nauris) 

Dīvains notikums jeb es un draugi 

    Diena sākās kā parasti, bet atšķīrās viena lieta, man nācās pamosties agrāk nekā parasti. 

Es satikos ar savu bijušo klases biedru Ralfu Timermani, un mēs devāmies pie Gabriela.. Mēs piezvanījām 

Markusam, uzaicinot viņu piebiedroties mums picas cepšanā. 

Pa ceļam no veikala, kurā mēs iepirkām picas sastāvdaļas, es sarakstījos ar savu meiteni, un mēs... izšķīrā-

mies. Es kļuvu bēdīgs, un mani draugi, lai mani uzjautrinātu, sāka man rakstīt: ,, Vai tu esi brīvs?’’ 

(Daniils) 

Pārvākšanās 

 Mācību gads beidzās, un nu varēja sākt pārvākties. Doma par pārvākšanos trīs gadus galvā skraidīja, bet 

beidzot bija pienācis laiks to īstenot. Jaunā māja, salīdzinot ar veco, ir liela, jo tai ir trīs stāvi un pagrabs, 

kas savienots ar garāžu mājas pirmajā stāvā. Māja ir liela un jauka, bet es nejutīšos mājīgi, kamēr šeit ne-

būšu izveidojis pāris labu atmiņu. Vecās dzīvesvietas pietrūks, bet tam ir jātiek pāri, jo dzīve turpināsies 

jaunajā vietā.  

(Juris) 

Pašmāju piedzīvojums 

 Šī gada augustā, ievērojot noteiktos drošības pasākumus, apmeklēju 

brīvdabas kino seansu, kas norisinājās Jelgavā, Pasta salā, un kurā tika 

rādīta Jāka Kilmi filma “Ātrie igauņu puiši”. 

 Pirms pasākuma satikos ar draudzenēm, un ilgās neredzēšanās dēļ 

norunājām vairākas stundas. Mazais skatītāju skaits atmosfēru padarīja 

mājīgāku – dažs bija apsedzies ar segām, cits atspiedās uz līdzi paņemtā 

spilvena –, un bija laiks baudīt filmu saulrieta pavadījumā. 

 Pēc kino seansa beigām, kad debess bija satumsusi un pulksteņa rā-

dītājs tuvojās pusnaktij, vakars tikai turpināja ritēt: nelielais piedzīvoju-

mu gars pamudināja izmantot telti, kas tik ilgi bija putējusi bēniņos. 

 Neierasto gaitu pilnā diena atgādināja, ka ir veselīgi šad un tad iz-
lauzties no ikdienas rutīnas un pabaudīt mirkli. 

(Karīna) 



 2020./21.MĀCĪBU GADS JELGAVAS TEHNOLOĢIJU VIDUSSKOLAI IR NEPARASTS, 

REMONTA DĒĻ MĀCĪBAS SĀKAM NEVIS VECAJĀS TELPĀS, BET GAN JELGAVAS 
PILĪ, KUR MĀJO LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE. NEIERASTĀS AU-

DITORIJAS KLAŠU VIETĀ - AUGSTI GRIESTI, NEPARASTS SKATS AIZLOGA, BLAKUS 

ESOŠĀ LIELUPE, PLAŠAIS PAGALMS, PILS KĀPNES UN STUNDU GARAIS PUSDIEN-

OŠANAS LAIKS-TIE PAT NAV VIENĪGIE FAKTI, AR KURIEM JĀSADZĪVO ŠAJĀ 

VĪRUSA LAIKĀ. L.ELKSNE AICINĀJA IZTEIKTIES DAŽUS SAVUS SKOLAS BIEDRUS 
PAR VIĽU IESPAIDIEM CITĀS MĀCĪBU TELPĀS. 

 

 
 
 "Man gan patīk, gan nepatīk mācības pilī. Tā kā man ir 
novājināta imunsistēma, staigāšana cauri pagalmam nav 
patīkama, jo pa to īso laiku nav iespējams paņemt un no-
likt jakas. Tad jāstaigā visu laiku  jakā, sasvīsti un dodies 
cauri pagalmam. Bet man arī ļoti patīk, jo plašākas tel-
pas." 

 "Plusi. Pils parks. Lieliska vieta, kur brīvā brīdī, ja 
tāds uzrodas, ar klasesbiedriem atvilkt elpu. Pils ārējais 
izskats, kaut arī neietekmē mācības, bet estētisko baudīju-
mu tomēr sniedz. 

 Mīnusi. Starpbrīži-  tie ir kļuvuši pārāk īsi, praktiski 
vienīgais, ko var izdarīt to laikā, ir aiziet no viena kabi-
neta uz otru, kas manāmi palielina noslogojumu, jo nav 
pietiekoši daudz laika atpūtai. Vienas kāpnes uz 
„baložiem“, kas noved pie nevajadzīgās drūzmēšanās." 

 "Es teiktu, ka nemaz nav tik slikti, un, ja godīgi, 
nespēju iedomāties labāku vietu, kur mums mācīties. Pro-
tams, ir savi mīnusi, piemēram, jāsadzīvo ar studentiem 
un kabinetu atrašanos dažādos pils korpusos, bet ar laiku 
pieradīs.  Man patīk tas, ka vairs nav jābrauc ilgi, lai tiktu 
uz skolu, un ir ērtāks ēšanas starpbrīdis. " 

Laura Elksne 12.i) 

SKOLA PILĪ 
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*** 
«Es teiktu, ka nemaz 

nav tik slikti, un, ja 

godīgi, nespēju ie-

domāties labāku vietu, 

kur mums mācīties.» 

SADZĪVE SKOLĀ 
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SADZĪVE SKOLĀ 

No Baložiem līdz pilsdārzam ir tāls ceļš 

jāveic... 

Nepadodies, atvelc elpu, bet nenokavē 

stundas! 

:) 

Attēlus sagatavojusi L.Dzindzibadze  (11.a) 



ŠĪ GADA IESVĒTĪBAS 
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Vai zinājāt, ka, 

esot tumsā, neko 

nevar  ieraudzīt? 

 

Hahahhheheh... 

Vēl varu pateikt, ka redzu 

klātesošas muguras sāpes.  

Pat jūtu tās... 
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Visus attēlus sagatavojusi E.Dārzniece (11.a) 

Negantus komentārus veidojusi L.Voliņeca (11.a) 

 

Tā saka, ka 

visilgākā 

minūte esot, 

kad taisa 

planku... Vai 

varbūt darot 

šo? 

Unnn ....tas 

vēl notiek šajā 

bildē. 

 

Tālu, tālu cā-

līši tek 

Lūk, kas 

jauns! ...stieņa apskau-

šana?! 

 

:) 
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Veltījums Jums 

*** 

Skolas sirdspuksti ir skolēni, 

Bet skolas stiprums – skolotāja. 

Ja skola ir lukturis, kas dāvā gaismu, 

Tad skolotāja ir šī luktura liesmiņa. 

Ja skola ir burvju dzēriens, kas dod spē-

ku, 

Tad skolotāja ir šī dzēriena biķeris. 

Ja skola ir templis, kas sniedz mieru, 

Tad skolotāja ir šī tempļa kolonnas. 

Tik ilgi būs pasaule šī, cik ilgi būs skola 

Un skolas dvēsele – skolotāja.  


