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 SKOLAS MĀCĪBU PRIEKŠMETU KLĀSTĀ KATRAM AUDZĒKNIM IR KĀDA 

SAISTOŠĀKA VAI VIEGLĀK UZTVERAMA UN IZPROTAMA JOMA. BIEŽI VIEN 

TIEK NOSAUKTS SPORTS, DARBMĀCĪBA, ZĪMĒŠANA, ARĪ VĒSTURE, 

SVEŠVALODAS, BIOLOĢIJA UN CITAS SKOLĀ APGŪSTAMAS ZINĀTNES. ĻOTI 

RETI SKOLĒNI MIN MATEMĀTIKU, JO TĀ MĒDZ SAGĀDĀT GALVASSĀPES 

DAUDZIEM. TAS GAN NOTIEK DAŽĀDU IEMESLU PĒC. CITS IR PAR SLINKU, LAI 

ĪSTI IEKUSTINĀTU SAVAS SMADZENES, CITAM NETĪK PIESPIEST SEVI RISINĀT 

MĀJAS UZDEVUMUS PAŠAM, JO VIEGLĀK NORAKSTĪT NO KĀDA, VĒL CITI 

NESPĒJ KONCENTRĒT UZMANĪBU, LAI IZSEKOTU SKOLOTĀJU 

PASKAIDROJUMIEM. GAN JAU IR VĒL KĀDI CITI IEMESLI.  
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MĒS UN MATEMĀTIKA 

Patriks Laizāns (7.c) un Markuss Laizāns (12.i) 



Taču ir skolēni, kuriem sagādā prieku un patikšanu laušanās matemātikas džungļos, risinājumu 

meklēšana, duelis pašam ar savu prātu, jaunu zināšanu piesavināšanās. Tādi ir brāļi Patriks (7.c) un 

Markuss (12.i) Laizāni, kuri regulāri gūst godalgotas vietas gan pilsētas olimipiādēs, gan arī valsts 

līmenī. Skolas avīze iztaujāja jaunos matemātiķus par viņu un matemātikas attiecībām un guva ļoti 

pamatīgas, izsmeļošas un interesantas atbildes.  

1. Kas interesants šķiet matemātikā kā mācību priekšmetā? 

P: Man interesantākais matemātikā ir uzdevumu risināšana uz ātrumu, dažādās atbildes, dažādie 

risināšanas veidi 

M: Šķiet, ka matemātika ir vienīgais mācību priekšmets, kas ir lielā mērā pašdarināmu abstraktu 

sakarību studēšana. Piemēram, no skaitīšanas vien var radīt saskaitīšanas, reizināšanas, kāpināšanas ideju 
un tad vēl darināt pārsteidzošu daļu no matemātikas formulām, protams, ja pamatīgi pacenšas. Pats esmu 
salīdzinoši veiksmīgi veidojis sakarības un tās pārbaudījis mājas, klases un pat pārbaudes darbos, kad vai 

nu formula nav bijusi pa rokai, vai nav bijis skaidrs, uz ko labāku savas atbildes balstīt. Atšķirībā no 
priekšmetiem, kam šķietami piemīt matemātikai līdzīgas izpausmes, 
piemēram, fizikas un ķīmijas, veiksmīgas formulas nebūs viegli radīt, ja 

nav iespējams veikt praktiskus eksperimentus. Tāpēc ir interesanti, cik 
bieži ir iespējams ar sevis veidotu intuīciju matemātikā uzminēt par kaut 
kā aprēķināšanu vai kādām īpašībām, pirms to klasē kopīgi izskatām. 

2. Kāpēc matemātika patīk labāk par citiem mācību priekšmetiem? 

P: Man matemātika patīk daudz vairāk nekā citi mācību 

priekšmeti, jo man tā ir kaut cik padevusies no agras bērnības. Man 

vienmēr vajadzēja izmantot iemācīto nākamajās stundās, un es bieži 

rēķināju uz ātrumu, mēģinādams būt pirmais. Citos priekšmetos šādi 

nebija/nav, un matemātika ir vairāk uz domāšanu, kamēr citur ir vai nu 

jāpieraksta informācija vai jānoraksta un jāizdara kaut kas ar izrakstīto. 

M: Patīk stiprās neitralitātes un abstraktuma, kā arī jautājumu 

uzdošanas viegluma dēļ. Matemātikai pašai par sevi īsti nav nekādas 

kultūras saiknes vai politiskas noslieces, kā tas mēdz būt valodu, 

literatūras un politikas stundās, bieži nav arī priekšmetiskuma, kā tas 

nereti ir datorizēto projektēšanas pamatu, zinātņu un sporta stundās. Tādā 

ziņā matemātikai ir līdzīgi tādi mācību priekšmeti kā programmēšanas 

pamati vai pat vizuālā māksla (ko vairs jau nu 12. klasē diemžēl 

nepasniedz), tur valodu barjerām nav nozīmes un bieži nepieciešamais 

konteksts vai tiešs pielietojums var būt ļoti minimāls. Tas mani 

salīdzinoši vairāk ierosina, ja ne censties atbildēt, tad vismaz pārdomāt 

dažādus jautājumus. 

Katrs drīkst rast atbildi, kā vien vēlas (lai gan patīkamāk skatīties 

uz īsiem un apķērīgiem risinājumiem), bet parasti atbildēm būtu jāsakrīt, 
ietverot minimālu subjektivitāti. Kļūdu un neprecizitāšu gadījumā ir 
sarežģīti apvainoties uz kādu, izņemot sevi. Lai cik smieklīgi arī būtu, 

esmu vairākkārt nolamājis fiziku, kad kāju pret gultu apsitis, jo tad fizika 
savu ne-abstraktumu darījusi redzamu. Tāpat reizēm pakaitina politika 
vai literatūra, kad nespēju neko sarunās piekomentēt, jo, parasti pastāvot 

vairākām „pareizajām” atbildēm, mēdzu apstrīdēt sevi, pat pirms citiem 
dodu šādu iespēju. 
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3. Vai  ir kāda īpaša uzdevumu risināšanas sistēma? 

P: Manuprāt, man nav īpašu risināšanas stratēģiju, tomēr citiem varētu likties, ka piemēram doto 

informāciju pierakstīšana vienā vietā varētu būt kaut kas īpašs. Es parasti vairāk daru to, pildot 

olimpiāžu uzdevumus, un vēl, skatoties uz uzdevumu, es varētu eksperimentēt un domāt, ko var izdarīt 

ar doto un kā šo izrēķināto informāciju es varētu izmantot, lai varētu tālāk tikt līdz tam, ko uzdevums 

prasīja. 

M: Vienmēr strādājošas sistēmas nav, tad nebūtu vēl neatbildētu jautājumu. Tomēr, ja nav ne 

jausmas, kur sākt, silti iesaku visu pārlasīt, pārliecināties, vai dotā informācija un sasniedzamais ir 

pietiekami skaidrs, pārbaudīt nejaušas atbildes, lai gūtu kādu priekšstatu, meklēt avotos potenciāli 

noderīgu informāciju un eksperimentēt ar vieglākiem gadījumiem. Tas ir man palīdzējis, bet, protams, 

reizēm ne visi no šiem ieteikumiem ir izpildāmi, nepieciešami vai noderīgi. 

4. Kāpēc tik daudzi skolēni vāji saprot matemātiku? 

P: Bērni vāji varētu saprast matemātiku, jo no jaunāka vecuma viņiem nebija interese 

matemātikā un/vai nesekoja līdzi stundās. Vēl arī skolēni varētu sliktāk mācīties skolotāju maiņu dēļ. 

Kopā ar šiem diviem  iemesliem un to, ka daudzus varētu nepievilkt tā domāšanas puse, es nebrīnos, ja 

daudzi vāji saprot matemātiku un viņiem nav intereses par to. 

M: Uzskatu, ka personas, ar kurām skolēni sazinās par matemātiku, šeit ir diezgan atbildīgas. 

Skolēni, kā jau lielākā daļa cilvēku, tāpat vien neinteresēsies kādā tēmā vai nozarē, ja vien viņus 

neizdodas veiksmīgi tajā ieraut. Tātad gan pirmā pieredze un atmiņas, gan tagadējās mācību stundas 

spēlē nozīmīgu lomu skolēna ziņkārībā un vēlmē nodarboties ar matemātiku. Tomēr uz jautājumiem 

par matemātikas pielietojumu nereti atcērt ar tādām frāzēm kā „sadzīvē noderēs” vai „jo tas var būt 

eksāmenā”, kas, manuprāt, vien griež skolēna vēlmē pacensties, jo, viņaprāt, nemaz nebūšot, kur un 

kāpēc nākotnē reāli matemātiku lietot.  

Matemātikas pārpilnība šeit arī nenāk par labu. Pārsteidzoši regulāri skolēnam uzdevums 

darināts no veselu divu alfabētu burtiem (grieķu un latviešu). Šaubos, vai neieinteresētiem cilvēkiem, 

dažām pamatzināšanām mazliet pieklibojot, ir lielas cerības tikt galā ar tādiem uzdevumiem, it īpaši, ja 

skolotājs nevēlas atstāstīt, viņaprāt, vieglo vai sen mācīto. Tāpēc jautājams, vai tiešām cilvēkiem 

vajadzētu tik ļoti iespringt skolēnu mācību priekšmetu veikumā, ja tajos ar tik padziļinātu pielietojumu 

šis skolēns apzināti gandrīz kā nesastapsies? 

 



Starp citu, „matemātikas saprašana” ir problemātisks termins. Vai atrast formulu grāmatā un 

prast to lietot ir saprašana? Un kā ar aklu risinājuma soļu iegaumēšanu? Uz abiem jautājumiem 

atbildētu „nē”, bet manam viedoklim, par nelaimi, skolā formulu ieguve un idejas, kā rast intuīciju 

risinājuma soļiem, bieži netiek mēģināts pamatot, kas nereti skolēniem rada sajūtu, ka formulas vai to 

pielietojums gandrīz vienmēr ir no galvas jākaļ. Bet tā nav, un šie formulu skaidrojumi man salīdzinoši 

vairāk palīdz attīstīt risinājumus, atcerēties idejas un kaut nedaudz vairāk ko saprast. Tomēr šos 

skaidrojumus katram rast un saprast ir ļoti laikietilpīgi un darbietilpīgi, tāpēc es arī mācību stundās šādu 

pieeju neieteiktu ne skolēniem, ne skolotājiem, bet tie par sliktu arī nenāktu. 

5. Vai prasmes matemātikā palīdz arī citos mācību priekšmetos? 

P: Ja skatās uz matemātikas loģiskās domāšanas pusi, tad, jā, 

matemātika noteikti palīdz citos priekšmetos, tomēr, ja skatās tikai uz 

matemātiku un tās "simboliem", tad es nezinu, cik tā varētu palīdzēt. Ar 

loģisko domāšanu var mēģināt izmantot doto informāciju un izsecināt, 

kāda varētu būt atbilde. Dažreiz pat var kaut cik droši minēt atbildi pēc 

uzdevumā prasītā, un, ja ir testa veida uzdevumi, kur ir jāizvēlas 

pareizā/ās atbildes no dotajām, tad noteikti var uz vairākiem 

jautājumiem izdomāt, kuras atbildes noteikti vai arī iespējams nebūs, 

kas dod lielāku iespēju uzminēt pareizo atbildi. 

M: Noteikti. Algebra un ģeometrija vien noder, piemēram, 

fizikā, ķīmijā un datorizētajos projektēšanas pamatos. Tad ir 

matemātiskās loģikas elementi, kas ietver izteikumu spriešanas prasmes. 

Izteikumi sastopami ne vien krietnā daļā mācību grāmatās esošajās 

definīcijās un skaidrojumos, bet arī daudzās mācību stundu un ikdienas 

sarunās, un noder pareizai informācijas uztverei un pārveidei. Vēl ir arī 

dažādu risinājumu meklēšana, kur matemātikas prasmes kādā mērā 

noder. Kas ir konkrētās problēmas atslēgvārdi, un, ja tie nav zināmi, kā problēmu citādāk formulēt? Kā 

meklēt un uzdot meklētajam risinājumam atbilstošus un citiem cilvēkiem skaidrus jautājumus? 

Atbildes, protams, šeit nebūs vienmēr tās pašas, bet matemātikā sastopamās augstās sarežģītības dēļ 

nāk tikai par labu trenēties spēt atbildēt. 
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6. Vai brīvajā laikā arī nodarbojaties ar matemātiku? Kāpēc? 

P: Es brīvajā laikā dažreiz nodarbojos ar matemātiku. Es parasti vairāk izmantoju loģisko 

domāšanu, nevis rēķināšanu ar skaitļiem, jo loģisko domāšanu var pielietot visur. Esmu ar mieru 

nodarboties ar matemātiku brīvajā laikā, jo tas palīdz gan pavadīt laiku, gan nedaudz patrenēties un 

apgūt kādu tēmu labāk. Katru dienu es apskatu vairākus veidus, kā var pieiet problēmām un kas būtu 

visātrāk, vislabāk vai pat visjautrāk. 

M: Jā, reizēm. Mēdzu ieslēgt mūziku un nedaudz parisināt. Dažreiz varbūt elpas atvilkšanai, ja 

pildu uzdevumu zināmā atkārtošanas dēļ, bet citreiz, ja interesē, kā atrisināt kādu piemēru un kāpēc 

risinājums strādā. Gadās atrast internetā uzdotu jautājumu, un ir vēlme pašam pamēģināt atbildēt, 

pirms paskatos, kā citiem veicies. Reizēm  pašam ienāk prātā kāds jautājums, un nu tur gan var ilgi 

iestrēgt, jo pats var izdomāt arī tādus piemērus, uz kuriem nevienam vēl var nebūt atbilžu. Tāpēc ir 

interesanti pamēģināt uzzināt savu prasmju robežas un tos jautājumus, uz ko ar matemātiskiem 

spriedumiem un aprēķiniem ir iespējams atbildēt. Ir tāda papildu vēlme atrisināt, kad, ilgi nezinot, kā 

atbildēt, un pa interneta stūriem ložņājot, atrodi kādu pirms sešiem gadiem jautājam to pašu, bet tieši 

tāpat iestrēgstam. 

Kā vēl viens pamatojums ir matemātikas piemēru dažkārt šķietami neparedzamā izpausme. Var 

nomainīt visus uzdevumā esošos divniekus uz jebkuru lielāku skaitli, un pēkšņi uzdevums pārtop no 

pamatskolas līmeņa par pasaulslavenu jautājumu (piemēram, Fermā pēdējā teorēma, kas sākās ar vienu 

matemātiķi it kā ākstoties grāmatas lapas kaktiņā, bet kam pēc aptuveni 350 gadiem pielika punktu cits 

ar zinātnisku izdevumu, kas bija vairāk nekā 100 lapu apjomā). 

Starp citu, ar matemātiku var nodarboties arī bez sevis izaicināšanas, sāncensības vai 

uzdevumu neparedzamības pētīšanas. Lai gan ar vēsturi man nav labu attiecību, kļūst interesanti 

aplūkot matemātikas pagātnes iezīmes, kaut vai apskatot tikai bijušus strīdus, draudzību un nodevību, 

pat matemātiķu aprēķinu divcīņas kādas profesijas iegūšanai.  
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7. Vai  ir kādas matemātikas tēmas, kas īpaši interesē? 

P: Nē. 

M: Divas nāk prātā. Viena ir kompleksie skaitļi, kas tikusi kolektīvi izsmieta vidusskolas līmenī – 

nedz 12. klasē esam ņēmuši (lai gan 10. klases mācību grāmatā divas lapaspuses tiem bija veltītas, kuras, 

protams, izlaidām), nedz parādās olimpiādēs vai 12. klases eksāmenos. Pat no formulu lapas tika izsviesta. 

Bet, īsumā, tie ir skaitļi un viss, ko ar tiem panākt, pieņemot, ka ir tāda x vērtība, ar ko vienādojums 

 ir atrisināms. 

Otra tēma ir robežas. It īpaši patīk tās, kuras ietver bezgalīgi daudz darbību un skaitļu. Piemēram, 

kā, saskaitot bezgalīgi daudz konkrētu pozitīvu skaitļu, var iegūt skaitli 2 . Šeit arī tik ļoti neorientējos, jo 

ir apskatāmi kaut vai jauktu darbību salikumi, kuri, ar piešķeltu bezgalību, ļoti strauji paliek man 

neaprēķināmi. 

 

(viedokļus sniedza: P. Laizāns 7.c un M. Laizāns 12.i) 

 

 

   

MARTS-APRĪLIS // KVADRĀTSAKNE 7 



             APRĪĻA PIRMAJĀ NEDĒĻĀ NOTIKA ĒNU DIENAS. 7.C KLASE ĪPAŠI PLAŠI 

NEIZMANTOJA ŠO IESPĒJU, JO ĒNOTĀJU GAITĀS DEVAS TIKAI 4 SKOLĒNI, 

KURI PĒC TAM KLASES STUNDĀ PASTĀSTĪJA PAR IESPAIDIEM AUTOME-

HĀNIĶA, VIESMĪLES UN ADMINISTRATORES DARBĀ. LAI ARĪ PĀRĒJIE 

SKOLĒNI TIKTU ROSINĀTI DOMĀT PAR PROFESIJAS IZVĒLES IESPĒJĀM, PIE 

MUMS  4.APRĪLĪ CIEMOJĀS ARHITEKTE KETIJA BĒRZIŅA. VIŅA IR ARĪ MŪSU 

SKOLAS ABSOLVENTE. MĒS VISI KOPĀ UZZINĀJĀM DAUDZ KO JAUNU PAR 

PROFESIJU – ARHITEKTS. KETIJA MUMS BIJA SAGATAVOJUSI 

PREZENTĀCIJU, KURU IZMANTOJA, LAI MUMS STĀSTĪTU PAR SAVU 

PROFESIJU. ARHITEKTEI PAŠAI PIEDER SAVS UZŅĒMUMS, UN VIŅAI IR 

ARHITEKTA SERTIFIKĀTS.    

  Viņa mums pastāstīja, kādas ir mācību gaitas, lai 

kļūtu par arhitektu un iegūtu arhitekta sertifikātu. Ir jāzina 

matemātika, jāprot zīmēt un rasēt, jābūt stila izjūtai un 

jāzina jaunākais savā jomā.  Tālāk arī uzzinājām, ko tieši 

arhitekte dara un kādā vidē viņa strādā. Izrādās, ka 

kvalitatīva mājas projektēšana ir garš process, reizēm 

jācenšas pārliecināt klientu par labāku risinājumu. Cerams, 

ka Ketijas runa kādam radīja interesi un vēlmi kļūt par 

arhitketu, jo šī tiešām ir ļoti interesanta profesija. 

  Pēc prezentācijas mēs visi kopā diskutējām par arhitekta karjeru, Ketija atbildēja uz visiem mūsu 

jautājumiem. Šī tiešām bija laba iespēja uzzināt daudz interesanta. Pateicamies Ketijai par viņas stāstīju-

mu. 

 

(Ance Buša 7.c klase) 
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CETURDIEN, 31.MARTĀ, DAĻA 11.A UN 12.I KLASES DEVĀS STUNDĀM GARĀ 

BRAUCIENĀ UZ LIETUVAS OTRO APDZĪVOTĀKO PILSĒTU- KAUŅU. TAJĀ EIROPAS 

KULTŪRAS GALVASPILSĒTAS INICIATĪVAS IETVAROS GALERIJĀ "MENO PARKAS" 

SKATĀMA PERFORMANCES MĀKSLAS IKONAS MARINAS ABRAMOVIČAS IZSTĀDE 

"ATMIŅA PAR ESAMĪBU" UNIKĀLĀ FORMĀ - PIRMO REIZI TĀ TIEK EKSPONĒTA KĀ 

VIDEOINSTALĀCIJA. 

Izstādē detalizēti parādīti Marinas 

Abramovičas darbi no 20. gs.60. gadiem līdz 

mūsdienām, piemēram, viens no 

zināmākajiem un atzītākajiem “The Artist is 

Present” (Mākslinieks ir klāt, 2010) , kur ik 

dienu trīs mēnešu garumā māksliniece 

sastingusi sēdēja un klusēja Ņujorkas 

Modernās mākslas muzeja atvēršanas stundās, 

kur tukšais krēsls viņas priekšā aicināja 

ikvienu apmeklētāju apsēsties un skatīties uz 

viņu, cik ilgi vien tas vēlētos vai spētu izturēt, 

“Rest Energy” (Balsta enerģija, 1980) – vienu no zināmākajiem Abramovičas darbiem, kur viņa kopā ar 

Ulaju tur uzvilktu loku ar bultu, kas viegli varētu 

atņemt viņai dzīvību, un daudzi citi. Video ekrānā 

parādītajām performanču dokumentācijām blakus 

atrodas nelieli kubi ar faktiem un nodomiem par 

konkrēto performanci. Visticamāk, lielās slavas 

dēļ, performance “Mākslinieks ir klāt” bija 

izpelnījusies atsevišķu telpu, kur muzeja 

apmeklētājiem, tai skaitā arī mums, bija iespēja 

iesēsties koka krēslos un lūkoties viens otra acīs, 

kā to darīja viņa un simtiem gribētāju. Mēs 

iepazināmies ar dokumentālo materiālu, viņas 

māksliniecisko biogrāfiju un intervijām, kur 

Abramoviča runā par darba gaitām, attiecībām, 

publiku u.c. 

 

APSKATS PAR 31. MARTA  

BRAUCIENU UZ  KAUŅU- 2022. GADA EIROPAS KULTŪRAS GALVASPILSĒTU 



Tomēr, viņasprāt, svarīgākais notikums bija pašas mākslinieces sniegtā lekcija “Performaces pagātne, 

tagadne un nākotne”, kura norisinājās Kauņas Žalgirio arēnā. Teikšu godīgi, pasākums nesākās uz raitākās 

nots- cilvēku laicīgas neierašanās dēļ lekcija sākās 40 minūtes velāk nekā paredzēts. Taču, māksliniecei 

uznākot uz skatuves, visas jau iepriekš radušās bažas it kā izzuda. Abramoviča atzina, ka tajā vakarā viņas 

lekciju klausīties atnākusi bija lielākā publika viņas 50+ gadu garajā karjerā. Šķita, tas nemaz neradīja 

satraukumu- viņa veiksmīgi pārvaldīja lekcijas apmeklētājus, izspēlējot kādu joku, aicinot ērti iekārtoties 

savās sēdvietās un aktīvi reaģējot uz publikas darbībām.  

Lekcijā M. Abramoviča iepazīstināja ar performances mākslas ietekmi pasaulē. Tā sastopama, 

piemēram, modē, 

kinematogrāfijā, dejā, mūzikā, 

operā. “Performances mākslas 

vecmāmiņa” neslēpa, ka lekcija 

nebūt nav objektīva, tieši pretēji- 

viņa izvēlējās iepazīstināt ar 

māksliniekiem un to radītajiem 

darbiem, ja, pēc viņas domām, 

tie bija mākslas darbi. Tomēr, ja 

prezentācijā tika iekļauts kāds 

citāts, kuram Abramoviča 

nepiekrīt, tad arī izteica savu 

taisnību. Šī attieksme ļāva 

mākslinieci iepazīt kaut nedaudz 

tuvāk, un bija interesanti vērot, ko tik slaveni atzīta persona domā par citiem savas jomas un tās paveidu 

dalībniekiem.  

  Atziņa, ko Abramoviča uzteica vairākkārt, ir tas, ka māksla ir process un mākslas darbs ir procesa 

rezultāts. Pieredzējušajai māksliniecei ir savs viedoklis par to, ko tieši nozīmē māksla. Viņa uzsvēra, lai 

mēs nedomājam, ka māksla ir gleznas, ko piemeklējam savai viesistabai. Māksla ir tikai tad, ja neeksistē 

dzīve bez tās. Vārdu sakot, nav māksla UN dzīve. Māksla ir dzīve. Un tikai tad, ja tai sniedz savus 150%, 

tā ir laba māksla. 

  Videoinstalācijas un lekcijas apmeklējums noteikti bija domas raisošs. Muzeja koridora sienas bija 

dekorētas ar mākslinieka likumiem, kuru autore ir pati Marina Ambramoviča. Viens no tiem: 

“Māksliniekam nevajadzētu iemīlēties citā māksliniekā”. Vai to viņa spriež pēc pieredzes, vai tomēr 

parāda, ka ir noteikumu pārkāpēja? Muzeja otrajā stāvā atradās instalācija ar brīdinājumu par atklātu (18+) 

saturu. Kas, viņasprāt, ir cenzējams- asiņainu govs kaulu mazgāšana (Balkānu baroks, 1997)- nē, vīrieša 

dzimumorgāni- jā, ņemot vērā,  ka kailums Abramovičas darbos ir pastāvīga pazīme. Pasakot, ka viņa 

nekad iepriekš nemēģina savus priekšnesumus bez publikas sniegtās enerģijas, jo citādi viņa apzinātos, ka 

tas, ko dara, ir trakums un nekad nesaņemtos to patiesi izdarīt, viņa liek domāt par cilvēku enerģijas spēku

- vai tas nav galvenais mākslinieka darba elements. 
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“Klausoties Marinas Abramovičas lekciju par 

performances mākslu un par to, kas vispār ir performace, es 

kā klausītājs ieguvu daudz jaunu informāciju pārdomām. 

Lekcijas laikā pasaulslavenā māksliniece skaidroja, cik 

dažāda var būt performances māksla. Par piemēru viņa 

minēja Tehčingu Hsiehu, kurš viena gada ietvaros katru 

stundu uzsita uz laika pulksteņa, tādā veidā mākslinieks 

pilnveidojās kā persona un no jauna atdzima. Marina 

Abramoviča izteicās, ka performances ļauj māksliniekiem 

atrast atbildes uz jautājumiem, uz kuriem citi atbildēt nav 

spējīgi, kā arī viņi spēj atrast mieru sevī.” –Simona, 11.a 

“Brauciens uz Kauņu bija ļoti noderīgs un pilns ar 

pārdomām, tādā ziņā, ka pēc muzeja radās domas par dzīvi, 

cilvēkiem, morāles principiem un vispārīgi attieksmi pret 

darbu. Kā arī, iesaistoties muzejā uztaisītajā performancē-

melnajā istabā, varu pateikt, ka varēju izjust dažādas emocijas-neuzticību citiem cilvēkiem, bailes, 

samierināšanos un vēlāk pat uzticēšanos “neredzamajam”. Lekcijā Marina Abramoviča ļoti motivēja, 

parādot daudzas prātam neaptveramas performances. Protams, ilgi vēl atcerēšos, ka visi darbi jādara uz 

150%.”-Melānija, 11.a 

Māksla ir tikai tad, 

ja neeksistē dzīve bez 

tās. Vārdu sakot, nav 

māksla UN dzīve. 

Māksla ir dzīve. Un 

tikai tad, ja tai 

sniedz savus 150%, tā 

ir laba māksla. 

Izejot cauri muzejam, 

šķita, ka esmu kaut 

kādā veidā izjutusi, 

ar kādu domu 

Marina Abramoviča 

ir veidojusi savas 

performances. Biju 

pārsteigta, ka tikai 

ar dažu fragmentu 

palīdzību un skaņu 

var panākt tik daudz.  
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“Izejot cauri muzejam, šķita, ka esmu kaut kādā veidā izjutusi, ar kādu domu Marina Abramoviča ir 

veidojusi savas performances. Biju pārsteigta, ka tikai ar dažu fragmentu palīdzību un skaņu var panākt 

tik daudz. Pat nevarēju iedomāties, kā viņas darbi var ietekmēt cilvēku, tāpēc arī pārsteidzoši bija, cik 

cilvēku ieradās gan uz muzeju, gan lekciju, un sapratu, ka daudzi apbrīno un augstu vērtē gan viņu, gan 

viņas darbus. Braucot uz muzeju, nezināju, ko sagaidīt, bet, izejot no tā, ieguvu jaunu pieredzi un 

atklāju jaunu daļu no sevis. Piemēram, es neticu, ka bez kompānijas un jauno emociju un zināšanu 

iegūšanas būtu izgājusi melno istabu.”-Beatrise, 11.a 

_________________________________________ 

1. Eiropas kultūras galvaspilsēta ir pilsēta, kurai viena noteikta kalendārā gada laikā Eiropas 

Savienība ir devusi tiesības popularizēt tās kultūras dzīvi un attīstību.  Šogad tās ir Kauņa (Lietuva), 

Novisada (Serbija)  un Esch-sur-Alzette (Luksemburga). 

 

2. Šomēnes serbu māksliniece atgriezīsies pie sava slavenākā mākslas darba, lai piedalītos 

labdarības izsolē, kas paredzēta palīdzības sniegšanai Ukrainai. "Pagājušajā gadā es strādāju Ukrainā un 

iepazinu tās cilvēkus," māksliniece teica februārī publicētajā video, kurā nosodīja Krievijas rīcību. 

"Viņi ir lepni, viņi ir stipri un cienīgi. Es pilnībā solidarizējos ar viņiem šajā neiespējamajā dienā. 

Uzbrukums Ukrainai ir uzbrukums mums visiem. Tas ir uzbrukums cilvēcei, un tas ir jāaptur." 

 

3. Frenks Uve Laisiepens, profesionāli pazīstams kā Ulay, bija vācu mākslinieks, kurš guva 

starptautisku atzinību par savu Polaroid mākslu un kopīgo performanci ar ilggadējo līdzgaitnieci 

Marinu Abramoviču. 12 gadus Ulajs Marina Abramoviča bija mākslas pasaules skaudība. Mīlētāji un 

sadarbības partneri, iepazinās 1976. gadā Amsterdamā, un desmit gadu laikā, ko nodzīvoja kopā, radīja 

14 "attiecību darbus", no kuriem lielākā daļa bija iecerēti ar kolektīvo vēlmi atbrīvoties no individuālā 

ego un kļūt par vienu caur performances mākslu. 

. 

4. "Balkānu baroks" liek skatītājiem uztvert šo darbu kā reakciju uz Abramovičas kara izpostīto 

dzimto valsti, bijušo Dienvidslāviju. Instalācija atspoguļo vardarbīgas un traumatiskas tēmas.  Četras 

dienas māksliniece sēž kaudzes vidū, berzējot svaigus liellopu gaļas kaulus, kamēr viņa dzied 

tautasdziesmas un raud. 

 

5. Čiurļoņa Nacionālais mākslas muzejs Kauņā sarīkojis pieredzi “Melnais caurums”, kurā pirms 

ieiešanas citā telpā caur parastām, baltām burvīm, sniegta instrukcija- turies pie margas un ej uz priekšu 

līdz izejai! 

 

(Materiālu veidoja Paula Graudiņa 11.a klase)  
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           JAUTĀJOT PAR REMONTDARBU GAITU, SKOLOTĀJS K.ANTONEVIČS SAKA, 

KA OFICIĀLI REMONTAM JĀBEIDZAS ŠĪ GADA DECEMBRĪ. REMONTU SĀKA 

PLĀNOT PIRMS 4 GADIEM, SKOLAI SPONTĀNI SAŅEMOT PIEDĀVĀJUMU NO 

JELGAVAS PILSĒTAS DOMES MĀCĪT ROBOTIKU VISIEM PILSĒTAS BĒRNIEM, NE 

TIKAI JELGAVAS TEHNOLOĢIJU VIDUSSKOLAS SKOLĒNIEM. BET AR 

ĀRPUSSTUNDU NODARBĪBĀM NEPIETIKTU, TAS BŪTU “PILIENS JŪRĀ”, TĀPĒC 

NOLĒMA IERĪKOT TAM PAREDZĒTU SKOLU. PAGAIDĀM IZSKATĀS, KA 

REMONTS NORIS ATBILSTOŠI PLĀNAM. 

 

SARUNA AR SKOLOTĀJU KASPARU ANTONEVIČU PAR 

SKOLAS REMONTDARBIEM MEIJU CEĻĀ 
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           Uz jautājumu: “Vai būs manāmas lielas pārmaiņas skolas izkārtojumā?” Kaspars Antonevičs 

atbild: “Karkass un telpu platība lielākoties nemainās, dažviet sienas ir izgāztas vai tiek pārbūvētas. 

1979. gadā uzbūvēja skolu, pagraba daļas netika līdz galam izbūvētas; ieejot iekšā, smiltis visur 

sabērtas. Tagad viss ir apgūts, pagrabā ir izbūvētas milzīgas telpas gan mūzikai, gan mākslai.” 

           Kur agrāk pagrabstāvā atradās garderobe – tajā korpusā būs IT un inženierzinātņu centrs: trīs 

mācību klases, noliktava, laboratorijas, darba galdu telpa ar 3D printeriem, lāzerprinteriem u.c. tehniku. 

Blakus tiek būvētas vecāku uzgaidāmās telpas. Šobrīd inženierzinātņu programma ir 1.-9. klase, bet ir 

tikai viens kabinets, taču jaunajā ēkā būs, kur izvērsties.  

           Skolotājs atklāja, ka iespaidīgs aprīkojums jau sapirkts un tiek izmantots tagad, bet jaunajā ēkā 

būs vēl papildu opcijas, piemēram, būs sublimācijas iespējas (izveidot savus dizainus un apdrukāt 

krūzītes, cepures, kreklus utml). Ir mērķis nopirkt arī smadzeņu viļņu lasītāju – ar domu spēku var 

spēlēt spēli, vadīt automašīnu vai ko citu. 

          Būs pamatīgs garāžas aprīkojums, kam izbūvēta jauna ēka skolas aizmugurē. Tur varēs 

nodarboties ar elektroautobūvi, lai ļautu skolēniem praktiski pielietot savas zināšanas. Līdz šim skolā 

izbūvēti apmēram 5 elektrobraucamie, bet viena skolēnu grupa jau gatavo nākamo. Uz jumta būs 

astronomijas iespējas. 

            

 



MARTS-APRĪLIS // KVADRĀTSAKNE 15 

        Skolā tiks realizēti “gudrās mājas” principi – cik iespējams, ar aplikāciju vada gaismu, 

žalūzijas, elektrības padevi. 

         Skolotājiem būs sava telpa ar virtuvīti. Katra skolotāja individuālās vēlmes diemžēl nav 

iespējams realizēt, taču var vidi iekārtot pēc iespējas ērtāk un ļaut viņiem realizēt savu būtību. 

            Sadarbojoties ar I. Ziedoņa fondu “Viegli”, tiek izstrādāts plāns skolas vidi veidot, balstoties 

uz K. Barona, un brāļu Kaudzītes izteicieniem. Paņemt matemātiķa citātus par dzīvi – pēc tā iekārtot 

klases kabinetus. 

          “Vai tiks veidoti jauni interešu pulciņi, ja tiek piedāvātas tik daudzas jaunas iespējas?” 

“Jaunajām telpām obligāti jārosina radīt jaunus interešu pulciņus un mācību priekšmetus, piemēram, 

vektorgrafika, kas nepieciešama dizaina radei, un praktizēšanās metināšanā. Katram par 

inženierzinātni ir cits priekšstats, mēs cenšamies uz to skatīties maksimāli plaši. Piemēram, 

inženierzinātnes ir ne tikai tiltu būve, bet arī, piemēram, ainavu arhitektūra. Tas ir aktuāli, jo darba 

tirgū parādās jaunas prasmes.” 

           Domājot par skolēnu izaugsmi un labklājību, ir ideja, ka šeit veidojas Zemgales reģiona 

mēroga karjeras konsultāciju centrs IT un inženierzinātņu jomā, jo tajā visā tiek ieguldīts milzīgs 

finansējums, un tam jāgarantē rezultāts. Zemgalē nav nevienas citas vietas, kur skolēniem ir 

pieejams tik plašs IT, inženierzinātņu praktikas sortiments. Ir veidotas jaunas programmas, plānots 

liels skaits apmācību skolotāju līmenī, tiek meklētas sadarbības iespējas ar ārvalstīm. Iespēju 

robežas ir tur, kur tu vairs nespēj sapņot. 

            Aktu zāle aprīkota ar kvalitatīvu, augsta līmeņa apgaismojumu un skaņojumu, teātra un 

filmēšanas telpa – liela, ar speciālu apgaismojumu, zaļajiem ekrāniem, kamerām. 
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           Katram noteikti būs sava mīļākā daļa, taču skolotājs 

Antonevičs grib radīt vidi, kas māca un rada vēlmi mācīties. 

Viņš iztēlojas, kā virs skolas galvenajām durvīm būs liels 

uzraksts: “Aiz šīm durvīm sākas skaists kosmoss.” Ar domu, 

ka iespējas ir neierobežotas kā kosmoss, taču tās nav 

bezpersoniskas, tā ir skaista vide, kurā satiekas 

inženierzinātnes un māksla. Viņš vēlas radīt vidi, kurā 

izdzīvo dzīvi. 

         Sporta zālē gaidāms jauns ekipējums ar klinšu sienu, 

boulderingu. Pirms lielā remonta pagrabstāvā izbūvētā sporta 

zālīte ir brīvā laika pavadīšanas telpa, kurā var nodarboties ar 

dejošanu, aerobiku. Aiz tās būs trenažieru zāle ar atsevišķu 

ieeju un dušām, kas atvērta arī citiem pilsētas iedzīvotājiem. 

          Skola plānota aptuveni 1200 skolēniem. Telpas tiks 

maksimāli piepildītas. Korpusu krustojumos tiek plānoti 

nelieli atpūtas stūrīši skolēniem. 

                               (Skolotāju Kasparu Antonēviču 

intervēja Anda Jankovska 12.i) 

virs skolas 

galvenajām durvīm 

būs liels uzraksts: 

“Aiz šīm durvīm sākas 

skaists kosmoss.” Ar 

domu, ka iespējas ir 

neierobežotas kā 

kosmoss, taču tās nav 

bezpersoniskas, tā ir 

skaista vide, kurā 

satiekas 

inženierzinātnes un 

māksla.  
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Alise Gatiņa savākusi un apkopojusi vairākus simtus skolotāju izteicienu 

 

          Nevaram piekrist, ka mācību stundas ir garlaicīgas. Ja vērīgi ieklausīties skolotāja teiktajā, stāstāmais 

ir iekrāsots gan ar jokiem un asprātīgie piemēriem no dzīves, gan ar emocijām un smaidu. Tā ir sava veida 

māksla – interesanti un aizraujoši izstāstīt un izskaidrot pat visnopietnāko tēmu! 

          Domāju, ka viens no vidusskolas (arī pamatskolas) ziediem – skolotāji atklāti runā ar skolēniem. 

Īpaši pasniedzēji, aiz kuru pleciem ir bagāta dzīves pieredze un ne mazāk raibs skolas stāžs. Tas ir normāli, 

ka skolotāji mācību stundas laikā kā radioaparāti pēkšņi noskaņojas uz nostalģijas vilni. Mēs, skolēni, esam 

viņiem kā bērni vai mazbērni, kuriem gribas izstāstīt par jaunību, pamācīt, kā labāk rīkoties, un kopā 

pasmieties par komisku situāciju. 

            Esmu pārliecināta, sirdī ir jūtams siltums, zinot, ka darbs tiek novērtēts un ka stāstāmais neaizpeld 

nebūtībā – tas tiek iemūžināts uz papīra. Pierakstīt izteicienus sāku 10. klasē, kad „Microsoft IT Academy” 

kursa pasniedzēja nodarbībās smējāmies kā anekdošu šovā, un domās pazibēja ideja: „Šo noteikti vajag 

pierakstīt!” Cītīgi strādājot mācību stundās, trīs gadu laikā apkopoju jau gandrīz 500 zelta izteicienus, 

kurus lasot smaidu un smejos. Klažu maliņas ir izraibinātas ar teicieniem, un noteikti darba laikā blakus ir 

zīmulis, lai ātri pierakstītu jaunu. Pasmejos, kad skolotāji to pamana un komentē: „Šo nepieraksti, es varu 

izdomāt labāku!” Skolas dzīve ir raiba un interesanta, un tādu to padara ne tikai audzēkņi, bet arī skolotāji. 

PALDIES SKOLOTĀJIEM PAR KOŠU VALODU 
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        Nemanot ir pienācis pavasaris, līdz ar to arī diemžēl noslēdzošais skolotāju izteicienu metiens. Bet 

ticu, ka uzsāktais darbs tiks turpināts un izteicienu pierakstīšana kļūs par tradīciju, savā veidā sakot 

paldies par skolotāju ieguldītu darbu. 

Izraibiniet burtnīcu un klažu maliņas ar sadzirdētiem skolotāju interesantiem, asprātīgiem un 

pamācošiem izteicieniem! 

(Alise Gatiņa 12.i) 

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas skolotāju izteicieni (marts-aprīlis): 

1. Brālīši-runcīši, kis-kis-kis, nāciet uz pirmo solu! 

2. Runčuki, es visu saprotu – meitenes ir skaistas! Bet es gribu, lai jūs normāli noliekat eksāmenu! 

3. Peciņas, mīlestības lietas kārtosiet starpbrīdī! 

4. Ja jūs ievadā rakstāt par putniem, nobeigumā nevar pēkšņi izlekt kaķis! 

5. Jūs jau esat pieauguši cilvēki. Man vairs nav jāstaigā kā vistiņai ar cālīšiem. 

6. Nemetiet laukā [kafijas] krūzītes, tās noderēs gurķu stādīšanai! 

7. Jaunieši, esiet tik mīļi, pasaudzējiet vecas tantes nervus! 

8. Noliec telefonu un sāc kaut tēlot, ka skaisti pieraksti ķīniešu valodā! 

9. Tagad dienas kārtībā ir latviešu valoda un matemātika [eksāmeni], un tad pa koka dēlīti prom no 

skolas! 

10. Ja jūnijā teiksiet, ka skolotāja neko neiemācīja, tumšā stūrī sadošu pa ausīm! 

11. Ja pēc eksāmena teiksiet, ka neko nezināt, goda vārds, dabūsiet! 

12. Man čuja saka, ka [matemātikas] eksāmenā būs uzdevums par piramīdu. 

13. Tiem dažiem [skolēniem] vieninieki kā krellītes birst! 

14. Ja nesāksi pildīt mājas darbus, mēneša beigās parādīsies viens mazs, kautrīgs cipariņš! 

15. Labāk ielikt nulli vai vieninieku, nevis nv – tā skolēns sapratīs, ka kaut kas jādara. Nv stāv 

stāvēdams, nevienam tas nekaitē, bet nejaukie cipariņi motivē padomāt par dzīvi! 

16. Dzīve ir skarba, un es būšu pret tevi [slinku skolēnu] nežēlīga, tāpēc es tev ieliku [par darbu] 9, 

nevis 10. 
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17. Uz 10 skolotāji ir skopi. Vienmēr var vēl labāk! 

18. Ģēniji man te atradušies! Var atbildēt uz jautājumu, pat nerisinot uzdevumu! Pat man [skolotājai] šeit ir 

jāpaņem zīmulis un pildspalva! 

19. Ko skolotājs uzskata par ideālu vai izcilu, to skolēni bieži vien uztver kā muļķīgu vai vecmodīgu. 

20. Kad jaunības gados dienēju armijā, biedri uzticēja visnozīmīgākās lietas – tuvinieku fotogrāfijas, 

dokumentus, apbalvojumus, naudu un citu – skolotājiem. 

21. Mēs mācāmies ar vecas paaudzes grāmatām; ejam uz priekšu, bet mugursomā ir pagātne! 

22. Fiziku uz desmit zina Dievs, uz deviņi skolotājs, bet uz astoņi – visgudrākais skolēns. 

23. Skolēni spēlē klavieres uz kalkulatoriem – mūzika neskan, bet ir taustiņi. 

24. Tā bija liriska pauze, var turpināt grauzt fizikas granītu! 

25. Klase izskatās kā kviešu lauks ar virsjaku spalvām uz krēsliem. 

26. Pieraksti, nevis dresē telefonu! 

27. Tikai rakstot var iemācīties. 

28. Es esmu iebraukusi ķīselī. 

29. Es esmu vecmodīga, noņem kapuci! 

30. Jo vairāk problēmu, jo labāk [darbs] sanāk! 

31. Es iešu pašpionēt, vai tā fotografēšanās notiek. 

32. Es kādam iesmērēšu šīs [darba] lapiņas. 

33. Kurš te [klasē] svilpo? Strazdi atlidojuši? 

34. Man ir mati, bet es tos neizmantoju [t.i. noskūta galva]. 

35. Tagad ņemam pirkstus un tastatūras, un sākam rakstīt kodu. 

36. Es neesmu speciālists, es zinu desmit vārdus angļu valodā! 

37. Paņemiet bibliotēkā ķieģelīti [literatūras mācību grāmatu] 12. klasei! 
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38. Viens štrunts mazs prievārds var mainīt visa teikuma nozīmi. 

39. Man ir runājamais gabals [video], bet šodien man gribas parunāt! 

40. Internets nav miskaste, tā ir vieta, kur var strādāt ar cilvēkiem! 

41. Palika pēdējā minūte, un mūs izmetīs laukā [no Zoom tiešsaistes stundas] . 

42. Ja ir divas strīpiņas [Covid-19 antigēnu testā], neuztraucies, kaut kad būs viena! 

43. Vārds "pozitīvs" mūsdienās neko labu nenozīmē. 

44. Uz veselību! Tev tur kovids neizlidoja? 

45. Vidusskola ir skaistākais laiks cilvēka dzīvē. 

46. Neskaties telefonā un paklausies savus klasesbiedrus! Cik ilgi tu viņus vēl redzēsi? 

47.  […] varbūt labāk informēta par pagastā notiekošo ir vecs tantuks, kurš sēž uz soliņa mājas priekšā 

un grauž semkas. 

48. Cik gan cilvēks var būt interesants! No rīta cenšos atvērt mašīnas durvis – neveras vaļā! Domāju, ka 

tās ir aizsalušas. […] Bet tās pat neesmu atslēgusi! 

49. […] domā: „Kas man par to, man jau neko tas nemaina!” Ja to dara daudzi, tad ļaujam ļaunajam 

notikt. 

50. […] tagad šeit [mācību stundā] ir skolotāja autoritārisms, nevis skolēnu demokrātija! 

 

(Alise Gatiņa 12.i) 
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Līdz 9.un 12.klašu eksāmeniem - 

nepilns mēnesis! 


