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Baltie galdauti mūsu skolā 

     4. maijs ir Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas gadadiena. 

     1990. gada 4. maijā 134 no 201 Augstākās 

padomes deputāta pieņēma deklarāciju "Par Latvijas Re-

publikas neatkarības atjaunošanu". Augstākā padome 

noteica valsts varas "de facto" atjaunošanai pārejas peri-

odu, kas beidzās ar Latvijas Republikas 5.Saeimas sa-

saukšanu. 

    1990. gada 4. maijā visu 

dienu pie parlamenta ēkas 

stāvēja cilvēku tūkstoši, kas sekoja līdzi balsojumam. Deputāti, kas pēc balsojuma 

par Latvijas neatkarības atjaunošanu devās uz mītiņu Daugavmalā, tika sveikti ar 

ziediem un skaļām gavilēm. 

     Šajā gadā svētki ir papil-

dinājušies ar vēl vienu jauku 

tradīciju – Balto galdautu svētkiem. Tāpēc  3. maija 

pēcpusdienā pie skolas plīvoja karogi un 22 balti klāti 

galdi pulcēja gan skolēnus, gan pedagogus un tehnis-

kos darbiniekus – tas bija brīdis, kad norimt un 

padomāt par savu vietu mūsu valstī. 1990. gada 4. 

maijā balsojums PAR brīvību bija drosmīga izvēle.  

Arī šodien skolēni tika aicināti iestāties par la-

bo, būt drosmīgiem un apliecināt savas spējas. 

Pēc kopīgas himnas nodziedāšanas klases kopā ar skolotājiem pavadīja brīžus pie sarūpētā cienasta, veicot 

kādu vienojošu uzdevumu vai pārrunājot savu 

redzējumu par Latviju.  

Kopā ar klašu audzinātājiem veidotās aktivi-

tātes bija ļoti daudzveidīgas. Skolēni savas labās do-

mas un enerģiju apvienoja spēka bumbā, lika puzli un 

atbildēja uz jautājumiem par Latviju, atzīmēja savas 

mīļākās vietas Latvijas kartē, lasīja dzeju un minēja 

mīklas, sūtīja cits citam siltu rokasspiediedienu, aplie-

cinot kopīgo spēku, un vienojās iedvesmojošā sauklī.  

“Lai tā sajūta paliek uz mūžiem, ka es vairs neesmu viens,” tā dziedāja skolas ansamblis “Karameles”. Arī 

Baltā galdauta svētki Tehnoloģiju vidusskolas piederīgajiem atgādināja, ka mēs kopā varam būt stipri, tikai 

ir jābalso “PAR”! 

Arī šodien skolēni 

tika aicināti 

iestāties par labo, 

būt drosmīgiem un 

apliecināt savas 

spējas. 



J.Poruka stāsta “Pērļu zvejnieks” galvenā varoņa Anša Vairoga un 

21.gadsimta jauniešu uzskatu salīdzinājums 

Romantisms literatūrā izzuda dažādu revolūciju (politisku, ekonomisku) un zinātnes attīstības 

rezultātā. Pasaules uzskati mainījās - no tā, ka cilvēkam vajadzēja domāt, nu viņam vajadzēja darīt. Pro-

tams, tehnoloģiju attīstība (piemēram, mašīnu izgudrošana) bija pamats mūsdienu pasaulei, ir parādīju-

šās neaptveramas iespējas, taču līdz ar to ikdienā radusies 

liela steiga. Jāapgūst skolas viela, jāpilda mājas darbi, jāuz-

spēj aizbraukt uz semināriem, izstādēm, ballītēm, vajag at-

rast laiku priekš iepirkšanās, draugiem, ģimenes. Protams ir 

izņēmumi, taču uzskatu, ka šīs steigas dēļ neatliek laika do-

māšanai. Informācija tiek pasniegta uz paplātes, savstarpējās 

sarunas kļuvušas seklas. Domāju, ka to var labi redzēt, salī-

dzinot Ansi Vairogu un viņa uzskatus ar mūsdienu jauniešu 

priekšstatiem. Dziļa, platoniska mīlestība, savas īstās laimes 

veidošana realitātē nav bieži manāmas parādības, tomēr šā-

diem citādi domājošajiem ir arī savi mīnusi.  

Ansis ir sapņotājs un romantiķis. Ja viņš mīl, 

tad ar visu sirdi un dvēseli. Viņš uzskata, ka vairāk kā mīlēt cilvēki nevar. Domāju, ka mūsdienās mīles-

tība vispār ir kļuvusi par tādu novalkātu vārdu. Mediju dēļ attiecības ir kļuvušas ļoti seksualizētas. Pats 

esmu dzirdējis, ka jaunieši lepojas ar to, ka viņiem ir bijis sekss ar dažādiem partneriem neilgā laikā. 

Ievērojama daļā no mūsdienu populārās mūzikas un citiem medijiem sieviete tiek objektivizēta, turklāt 

nešķiet, ka tas viņām rada kaut kādas negatīvas emocijas. Es nespēju saprast, kur ir palikusi otra cilvēka 

dziļa iepazīšana, jēgpilnas sarunas, kopīga dzīves baudīšana. Nevaru teikt, ka tas pavisam nepastāv 

jauniešu vidū, taču redzu to ļoti reti. Es uzskatu, ka mīlestība tās dziļākajā nozīmē ir kaut kas sirreāls. 

Pilnīga savstarpēja atdošanās otram, garīga saplūšana. Nevar noliegt – kaut kas tāds var novest līdz pat 

nāvei, taču uzskatu, ka mīlestība ir jāizbauda un tās ir vārdiem neizsakāmas sajūtas. Un domāju, ka arī 

seksam ir vieta šādā mīlestībā, galu galā, tas ir viens no iemesliem, kādēļ vispār eksistējam. Lai arī kā 

vēlētos, lai pasaulē būtu vairāk cilvēku, kuriem mīlestība patiešām ir ļoti svarīga, neticu, ka drīzumā tas 

tā notiks.  

Vēl es uzskatu, ka dažkārt cilvēki pirmajā vietā neizvirza laimi un tās veidošanu. Mēs nemeklē-

jam pērles, kā to dara Ansis. Bieži vien kautrības dēļ nemaz neiepazīstam spilgtākās no tām, cilvēkus, 

kuri arī dara to pašu – cenšas atrast savu pērli un meklēt citas. Esam ieprogrammēti, lai būtu patērētāji, 

ziņu portāli rada mūsu pasaules priekšstatus, iepazīšanās mājaslapas un sociālie tīkli ļauj uzzināt par ci-

tiem daudz ko, tos nemaz nesatiekot utt. Arī es esmu pakļauts ikdienas spiedienam un nevaru teikt, ka 

veiksmīgi meklēju savas pērles, taču, piemēram, vasarā, kad ļoti daudz laika pavadu viens, ir iespēja 

aizdomāties par patiesi dziļām, dažkārt pat mistiskām tēmām.  

19.gadsimta jaunieši 



Lai arī pats uzskatu, ka slinkums virza progresu, tas kavē savas laimes sasniegšanu. Esmu dzir-

dējis, ka cilvēki netiecas uz to, kas viņiem ļoti patīk, tikai tādēļ, ka tas ir grūti un ir vieglāks veids, kā 

iegūt šķietami to pašu laimi – naudu. Es domāju, ka gandarījums, darot to, kas sagādā neviltotu prieku, 

atspēko to apmierinājumu, ko sniedz nauda. Taču, lai ko tādu sasniegtu, ir jāstrādā.  

Tomēr man šķiet, ka vis-

maz dzīves brieduma gados neva-

jadzētu ieslīgt galējībās. Pat pilnīga 

atdošanās mīlestībai var ievest pos-

tā, kā tas minēts Poruka tekstā, 

bezprātīgi nodoties savam aicināju-

mam, ja tas nesniedz pietiekamu 

materiālo labumu, arī nav saprātī-

gi. Ansis ir ļoti emocionāls, un tā-

dēļ stāsta beigās arī mirst. Viņš “ar 

savām pērlēm pasaulē vietas nevar 

nopirkt”. Ideāla pasaule nepastāv, lai arī 

kā to gribētos. Šīs iepriekšminētās īpašības ir svarīgas, taču, lai šobrīd izdzīvotu, saglabājot šo garīgo 

vērtību esenci, nepieciešama sevis apzināšanās, sapratne par pasauli, jo tikai tā var neieslīgt tumsībā, 

bet būt ar gaišu prātu. Uzskatu, ka regulāri jāaizdomājas, vai tiešām kļūstu par to, ko vēlos,  vai neeju 

nost no sava ceļa. Ansis ieslīga galējībās, un tas viņu nogalināja, pirms tam radot sajūtu, ka viņš ir ne-

saprasts un pasaulē neiederas. Arī es dažkārt jūtos nesaprasts, taču domāju, ka pasaulē iederos, tikai 

pašam šī vieta ir jāizkaro.  

Varu secināt – kā jebkurā mākslas virzienā, arī romantismā, ir pārspīlējumi. Taču tieši šis vir-

ziens man ir ļoti saistošs, jo akcentē emocionalitāti. Ansim nav daudz kopīgā ar lielu daļu mūsdienu 

jau- natnes, taču ir 

cilvē- ki, kuriem ir lī-

dzīgas idejas, tikai mo-

dernizētā veidā.  

(M.K.N). 

               21.gadsimta jaunieši 



Teātra maratons startē mūsu skolā 

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā jau vairākus gadus ir tradīcija visām klasēm kopīgi iestudēt vie-

na latviešu rakstnieka – jubilāra teātra izrādi. Katra klase spēlē savu lugas fragmentu, kopā veidojot visu 

sižetu. Protams, gadās arī sarežģījumi, jo ne visas klases ir apzinīgas un godprātīgi savu tekstu apgūst, 

tāpēc lugas gaitā veidojas pārrāvu-

mi, bet parasti jau visi pārzina gal-

venos notikumus, tāpēc tā nav ne-

kāda lielā bēda. Iepriekšējos gados 

skolā tika iestudēta R.Blaumaņa 

komēdija “Skroderdienas Silma-

čos”, Raiņa luga “Zelta zirgs”, As-

pazijas lugu fragmenti, bet šogad 

pievērsāmies A.Brigaderes pasaku 

lugai “Maija un Paija”. 

Es noskatījos tikai pirmos 

četrus lugas fragmentus un vienā 

no tiem piedalījos arī pati. Pavisam tika spēlēti deviņi skati, kurus bija iestudējušas 7.m, 8.m, 8.a, 9.m, 

10.i, 11.a, 11.i, 12.i klase. Viņiem pietika gan drosmes, gan izdomas, gan uzņēmības kāpt uz skatuves, 

pārvarēt bailes no auditorijas, kā arī runāt un kustēties visu skatītāju priekšā. 11.i un 12.i klase bija pa-

domājuši par neparastāku savu lugas 

fragmentu atveidojumu. 

      Man ir ļoti žēl to, kuri nepie-

dalījās izrādē, jo izrādes dalībnieki varē-

ja jauki pavadīt laiku un gūt jaunu pie-

redzi, un es biju vīlusies, ka pasākumā 

tomēr neiesaistījās visas klases, bet skatīties gan vēlējās daudzi.   

Man ir ļoti žēl to, kuri 

nepiedalījās izrādē, jo izrādes 

dalībnieki varēja jauki pavadīt 

laiku un gūt jaunu pieredzi, un 

es biju vīlusies, ka pasākumā 

tomēr neiesaistījās visas klases, 

Uz skatuves plosās 11.i klases Paija 

11.i klases Varis un Maija 



Mūsu klasei nācās uzstāties pašai pirmajai, un tas radīja vēl īpašu uztraukumu. Mēs bijām cītīgi 

gatavojušies un no visas sirds centāmies parādīt sevi no labākās puses. Tieši uztraukums bija tas, kas 

mūs vienoja, jo pārdzīvoja visi. Mums vienkārši jābūt pārliecinātiem par to, ko darām, un tad iecerētais 

izdosies.  

Uz skatuves kāpa dažādas Maijas, atšķirīgas Paijas, neparasti Vari un ņipri velna bērni. Visu 

par labu vērsa atsaucīgas sirdis, krietni tikumi un Laimes mātes palīdzīgā roka. Katram skolēnam zi-

nāms stāsts, bet pavisam citas izjūtas pārņem, to skatoties pazīstamu skolasbiedru izpildījumā.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jā, mēs parā-

dījām, ko spējām, un es esmu ļoti pateicīga tiem, kuri uzdrošinājās, nenoslinkoja, tekstu mācoties un 

tērpus meklējot. Ļoti ceru, ka nākamajā gadā atkal visa skola varēs darboties teātra maratonā. Bija inte-

resanti!                          I.N.Gringofa 7.m 

Nedaudz par monoizrādi “Sprīdis mežā” 

 “Jau atmiņā nogulsnējies stāsts jaunās skaņās” – tā vienā teikumā varētu raksturot mūsdienīgo 

izrādi “Sprīdis mežā”, ko 10.aprīlī mums, vidusskolas klašu skolēniem un skolotajiem, piedāvāja no-

skatīties Artūrs Jankovskis, mūsu skolas absolvents un, kā izrādījās, lielisks aktieris. Tā bija monoizrā-

de, kas veidota pēc  Annas Brigaderes lugas motīviem. Bet ko nu tik konservatīvi. Neesmu pieradusi 

sīki un smalki izklāstīt notikušo, jo tas nešķiet tik vērtīgi, kā pastāstīt par emocijām, pieredzi un iespai-

diem, un atziņām, ko guvu, iestudējumu skatoties. 

11.a klases varonīgā Maija atbrīvo Vari no elles varas 

Neesmu pieradusi 

sīki un smalki izklāstīt no-

tikušo, jo tas nešķiet tik 

vērtīgi, kā pastāstīt par 

emocijām, pieredzi un ie-

spaidiem, un atziņām, ko 

guvu, iestudējumu skato-

ties. 



Šī izrāde sākās ar stāstu par to, kā viņš, Sprīdis, pabeidzis mācības, sapņoja par savu lielo, pat-

stāvīgo dzīvi un, dodoties studēt uz Rīgu, jutās kā lies vīrs, bet, kā tas dzīvē nereti gadās, Rīga neizrādī-

jās zelta bedre un mācības nevedās tik viegli. Izslēgts no universitātes un izlikts no kopmītnēm, viņš ne-

grasījās atzīt sakāvi un mājās atgriezties pat nenāca prātā. Naudu, protams, kaut kā nopelnīt bija nepie-

ciešams, tāpēc nonāca līdz tam, ka nācās mežā grāvjus rakt. Turpat viņš satika Lutausi, kas vēlāk kļuva 

par labu draugu, un Meža māti, kas iedeva sava pīlādža zariņu. 

Cauri stāstam vijās arī mīlestība pret kaimiņu meiteni un attiecī-

bas ar vecākiem, precīzāk, tēvu. Vienā no tēlojumiem Artūrs at-

veidoja kādu Sprīdīša sapni, kurā viņš tikās ar Dievu, vēlāk tiem 

pakaļ skrēja dinozaurs, bet tas nav būtiskākais, svarīgāks man 

šķita Dieva pateiktais. Kungs Sprīdim atgādināja par to, cik sva-

rīga ir ģimene, cik svarīgi ir interesēties par tuvajiem, apciemot 

viņus, palīdzēt. Izrādes beigās Sprīdis atgriezās mājās, gluži kā visiem zināmajā A.Brigaderes pasakā.  

Īsumā varētu teikt, ka iestu-

dējums bija jauniešiem daudz uz-

skatāmākā veidā pasniegts vecais, 

visiem zināmais stāsts par Sprīdīti. 

Izrādē tika izmantotas cigaretes, dzirdami lamu vārdi un lietots daudz humora, pietuvinot mūsdienu dzī-

vei un padarot to tiešām interesantu un viegli uztveramu.  

        Jāatzīst, ka skolēni katrs no interesantā veikuma guva savu – viens kādu atziņu, cits vien-

kārši jautri pavadītu laiku, vēl kāds iedvesmojās veidot savu monoizrādi. Es izbaudīju šo divu stundu 

garumā veidoto darbu, klausījos, smējos un sapratu to, cik sva-

rīgi ir vienmēr atgriezties mājās pie cilvēkiem, kas mīl, lolo un 

gaida. Ģimene principā ir vienīgais, uz ko vienmēr varam pa-

ļauties, jo draugi nāk un iet, darbs nav mūžīgs un nauda neat-

sver mātes mīlestību. Es sapratu, cik svarīgi ir tvert, ko dzīve 

piedāvā, nesūkstoties par to, cik grūta tā ir, jo vienmēr varam 

paturet prātā, ka pasaulē ir cilvēki, kam dzīve ir daudz smagā-

ka un sarežģītāka.  

Ģimene principā ir vienī-

gais, uz ko vienmēr varam paļau-

ties, jo draugi nāk un iet, darbs 

nav mūžīgs un nauda neatsver mā-

tes mīlestību.  

Īsumā varētu teikt, ka 

iestudējums bija jauniešiem 

daudz uzskatāmākā veidā pa-

sniegts vecais, visiem zināmais 

stāsts par Sprīdīti.  

Kungs Sprīdim atgādināja 

par to, cik svarīga ir ģimene, cik 

svarīgi ir interesēties par tuvajiem, 

apciemot viņus, palīdzēt.  



Neieslīgšu garos stās-

tos no savas dzīves, bet, re-

zumējot iepriekš uzrakstīto, 

ieteikšu jums atrast laiku un 

iespēju šo brīnisķīgo veiku-

mu noskatīties pašiem, jo 

tikai tas palīdzēs saprast, ka-

pēc to var saukt par tiešām 

vērtīgu darbu.  

                             

I.A.Pētersone 10.i 

 

 

Sarežģītais pie-

augšanas process 

Jelgavas Jaunais 

teātris ir iesācis savu tūri ar 

jaunu izrādi "Pusaugušie" jeb 

"1/2 augušie", kuru veidojis 

režisors Rihards Svjatskis. 

Pirmizrādi iestudējums  

piedzīvoja 5.martā, taču jau 

divas reizes ir paspējuši iegūt 

laurus mājās - Jelgavā. 

23.aprīlī arī mūsu skolas 

skolēni devās uz kultūras  

namu "Rota", lai noskatītos šo izrādi. Tas ir stāsts ir 

par 12.b klasi, kas kopīgi devās pēdējā ekskursijā uz Amsterdamu, taču pusceļā pie benzīntanka auto-

buss aizbrauca ar visām viņu mantām, atstājot skolēnus  vienus tukšā pļavā, kur blakus nav nekā, tikai 

vairākus kilometrus tālāk pilsēta. Tā nu skolotāja un 18 skolēni nolēma palikt un gaidīt, kad autobuss 

pēc viņiem atgriezīsies, drīzāk tā bija skolotājas ideja. Kamēr audzinātāja bija benzīntankā, tikmēr 

skolēni, krītot panikā un  sadalījušies  grupās, devās prom. Katrs no viņiem nonāca kādās problēmsi-

tuācijās, kuras bija jāatrisina pašiem. Kāds zaga, kāds devās adrenalīna meklējumos,  apdraudot otru, 

un katram vajadzēja pārvarēt bailes vai vienkārši rīkoties kā pieaugušam. Nevienam tas nenācās viegli, 

taču no problēmās tomēr vajadzēja prast izkļūt.  

Izrādes afiša 



Skatoties šo izrādi, salīdzināju to 

ar sev zināmo pusaudžu dzīvi, un neticami 

daudzas  īpašības un situācijas saskanēja. 

Valoda bija parupja un visai skarba, kā jau 

tas mēdz būt daudziem šāda vecuma cil-

vēkiem. Ir grūti raksturot pusudža dzīvi, jo 

notiek daudz negaidītu pavērsienu, 

piedzīvojumu un pārpratumu. Izrāde ir par 

pieaugšanu, un nav īsti nozīmes, vai 

jaunietis  mācās 12.klasē vai 10.klasē, nav 

jau tik svarīgi, vai viņam  ir 17 vai 19 

gadu, jo cilvēks pieaug rīkojoties, māco-

ties no kļūdām un gūstot pieredzi. Tikai 

rīcība dažādās sarežģītās situācijās parāda viņa pieaugšanu, kā tas 

ir redzams iestudējumā. 

Izrāde ir pusaudžiem, kuri nespēj atrast sevi, tēlo tos, kas 

viņi nav. Tā ir ļoti vēlama arī  pieaugušajiem, lai viņi atcerētos un 

saprastu, cik grūts un sarežģīts process ir tapšana par nobriedušu 

personību.   

Pēc izrādes noskatīšanās es vēlos pateikt visiem 

pusaudžiem, ka nevajag izlikties, tu esi tu un neviens cits. Tu 

nespēsi dzīvot tagadnē, ja pētīsi pagātni. Mēs katrs esam atšķirīgs, 

un, ja tu kādu nespēj pieņemt tādu, kāds viņš ir, tad labāk nesaki 

neko un pieaudz.  

 

 

 

Iesaku katram pusaudzim noskatī-

ties šo izrādi. 11.maijā pulksten 

19.00 to varēs redzēt kultūras namā 

"Rota". Un varbūt tieši pēc šīs izrā-

des noskatīšanās tu pārvarēsi savas 

bailes, tiksi laukā no konfliktsitu-

ācijām un pieaugsi, ja neesi jau pie-

audzis. 

  J.Reinfelde 10.i 

Izrāde ir par pieaugša-

nu, un nav īsti nozīmes, vai 

jaunietis  mācās 12.klasē vai 

10.klasē, nav jau tik svarīgi, 

vai viņam  ir 17 vai 19 gadu, 

jo cilvēks pieaug rīkojoties, 

mācoties no kļūdām un gūstot 

pieredzi.  

 

Skats no izrādes 

Jelgavas Jaunā teātra reži-

sors Rihards Svjatskis 



Mūsu skolasbiedrs Latvijas Republikas 7. Jauniešu Saeimā 

Ļoti iespējams, ka daudzi mūsu skolā jau pazīst 10.i klases skolēnu, aktīvu Jaunsardzes dalīb-

nieku, Edvartu Krustu. Viņaš prot uzstāties auditorijas priekšā, nemeklē pēc vārda kabatā, ir drošs un 

par sevi pārliecināts, arī zinošs vēstutres un politikas jomā. Vēl kas – Edvarts ir pārliecināts un aktīvs 

Latvijas patriots, kas šajos laikoS skolēnu vidē nemaz nav tik bieži sastopama īpašība, tāpēc vēl jo vai-

rāk slavējama. Viņš ir arī Latvijas Jauniešu Saeimas dalībnieks 

Kas ir Jauniešu Saeima? Jauniešu Saeima ir Latvijas parlamenta projekts, kas jauniešiem dod 

iespēju paust un aizstāvēt savas idejas, kā arī tuvāk iepazīt deputātu ikdienu. Jaunieši piesaka savas ide-

jas vēlēšanām un iegūst balsis to atbalstam, gluži kā īstās vēlēšanās. 100 atbalstītāko ideju autori ie-

kļūst Jauniešu Saeimā un tiekas Latvijas parlamentā, lai diskutētu par aktuāliem jautājumiem, runātu 

no Saeimas tribīnes, satiktu aktīvus jauniešus no visas Latvijas, uzzinātu par likumdevēja darbu un ie-

gūtu unikālu pieredzi. Jauniešu Saeima gluži kā „īstā” Saeima sastāv no četrām komisijām, kā Iekšlie-

tu, aizsardzības un korupcijas novēršanas komisija, cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija, izglītī-

bas, kultūras un zinātnes komisija, Eiropas lietu komisija. Savas politiskās orientācijas un patriotisku-

ma, kā arī darbības Jaunsardzes kustībā dēļ izlēmu darboties aizsardzības, iekšlietu un korupcijas no-

vēršanas komisijā, jo tās darba kārtības jautājumos ir ietvertas korupcijas, aizsardzības un valsts iekš-

lietu problēmas. Piemēram – vai jāatjauno OMD?  

7. Jauniešu Saeimas galvenā tēma ir IZGLĪTĪBA! Ievēlētie deputāti skolēni diskutēja par izglī-

tības kvalitāti, studiju iespējām, patriotisma un valstiskuma apziņu, kā arī drošību internetā. Savā komi-

sijā spriedām par patriotisma un valstiskuma apziņu. Komisijas sapulces laikā norisinājās vēl nepiere-

dzēti asas debates. Pirms komisiju sapulces Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece teica, ka demokrāti-

ja ir kompro-

misu ceļš. 

Diemžēl atlikuša-

jā dienas daļā šis 

teikums neatspo-

guļojās dzīvē, jo 

visi de- putāti 

sadalījās divās 

frontēs jeb pozī-

cijā un opozīci-

jā.  

Edvarts Krusts Jauniešu Saeimā (pirmais no kreisās) 



Man ir ārkārtīgi liels prieks piedalīties Jauniešu Saeimā, jo tā ir lieliska 

iespēja iepazīties ar gudriem jauniešiem un attīstīt runas spējas lielas publikas 

priekšā. Pat ja tā nebūtu liela publika, ir jāpārvar bailes sevī uzstāties, jo visu, ko 

runāju, klausās Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece – gudra un vērīga politi-

ķe.  Manuprāt, jaunā paaudze ne tikai Latvijā, bet arī Igaunijā un Lietuvā, kļūst 

par sociāli pasīviem cilvēkiem, kas nevēlas strādāt. Ja nekas nemainīsies, tad cil-

vēki notrulināsies un lielākā daļa jaunās paaudzes kļūs par politiskajiem daltoni-

ķiem. Šis pasākums man ir lieliska iespēja, jo vēlos kļūt par politiķi, deputātu, 

kas pārtrauc „deķa raušanu uz visām pusēm”. Tādēļ lūdzu visus, kas izlasīja šo 

tekstu, vienu reizi gadā nobalsot par manu ideju.   

E.Krusts 10.i 

ZPD rakstīšana - jautrs pasākums?! 

Katru gadu skolēniem jāraksta zinātniski pētnieciskais darbs (vai arī pētnieciskais darbs), ar ko vai-

rums negrib samierināties, tomēr beigu beigās visu izdara. Es savus darbus vienmēr esmu rakstījusi pie eko-

nomikas skolotājas Ilzes Skudras, tāpēc gribētos piebilst, ka viņa kā darba vadītāja ir superīga un jau 7. klasē 

piesaistīja manu uzmanību pētniecības darba rakstīšanai ekonomikas sekcijā. Tāpat bija arī Ksenijai, tāpēc 

šogad izdomājām, ka varētu uzrakstīt kādu kopīgu darbu. Lai gan par tēmu jau zinājām no oktobra, kaut ko 

iesākām darīt īsi pirms priekšaizstāvēšanas. Mūsu tēmu - „Lielveikalu „Rimi” un „Maxima” noieta akciju 

salīdzīnājums” – izvēlējāmies pēc skolotājas ieteikuma, kaut gan, kad pirmo reizi izdzirdēju sākuma tēmu, 

man nebija ne mazākās nojausmas, ko un kā varētu pētīt, bet kaut kas mani piesaistīja, tāpēc likās interesanti 

izaicināt likteni.  

Ar kolēģi man ļoti paveicās, jo Ksenija zināja, ko kurā momentā man vajadzēja pateikt, lai es neizdo-

mātu padoties. Ceru, ka arī es viņai teicu pareizos vārdus. Rakstīšanas process bija ļoti interesants, jo, kā ie-

sākām strādāt, tā tikai pēc nedēļas, pilnas negulētu nakšu, smieklīgu notikumu, dīvainu sarunu negulēšanas 

dēļ, visu izdarījušas, pabeidzām mūsu maratonu. Laikam jau īstais moments pateikt paldies skolotājām Ta-

mārai un Vitai, kuras atļāva man un Ksenijai strādāt bibliotēkā, kaut gan viņas tobrīd pat nenojauta, ka mēs 

tur sēdējām līdz 21.00,  un tas tikai tāpēc, ka ar Kseniju zinājām - ja aiziesim mājās, spilvens liksies mīkstāks 

nekā jebkad un sega tā vien aicinās iet gulēt.  

Tā nu aizstāvējām darbu skolā un tikām izvirzītas uz pilsētu. Sūtot mūsu ZPD uz pilsētu, protams, to 

uzspodrinājām, kaut gan es neticēju, ka tiksim tālāk par šo konkursu, Ksenija vienmēr bija optimistiski no-

skaņota, un tas ar laiku pielipa arī man. Kad mūs izvirzīja uz reģionu, ar Kseniju nolēmām, ka vairs negribam 

uzlabot mūsu darbu, jo esam pārliecinātas par to, tāpēc nosūtījām, neko nespodrinot. Reģionālajā konferencē 

mums ļoti patika gan atmosfēra, kas valdīja, gan žūrija un tās uzdotie jautājumi, jo, kad vajadzēja atbildēt, 

mums izveidojās ļoti superīga saruna par mūsu tēmu, un iekšēji tas bija triumfs, jo momentā bija pazudis uz-

traukums un mēs varējām vienkārši parunāties ar žūriju par savu darbu, nebaidoties izteikt savu viedokli. Re-

ģionālajā konferencē dabūjām 1. vietu ekonomikas zinātnes sekcjā, bet nesapratām, vai esam izvirzītas uz 

valsts konferenci, jo to gan neviens neminēja. Izrādījās, ka tomēr esam.  

Ja nekas nemainī-

sies, tad cilvēki no-

trulināsies un lielā-

kā daļa jaunās pa-

audzes kļūs par po-

litiskajiem daltoni-

ķiem. Šis pasākums 

man ir lieliska ie-

spēja, jo vēlos kļūt 

par politiķi, deputā-

tu, kas pārtrauc 

„deķa raušanu uz 

visām pusēm”.  



Valsts konference ir nepārvērtējama iespēja smelties idejas jauniem pētījumiem, kā arī vārdos 

neaprakstāma pieredze. Pirmkārt, mums veicās, jo vajadzēja savu darbu prezentēt sākumā. Tas nozīmē-

ja, ka pēc aizstāvēšanas mēs varējām ar mierīgu sirdi klausīties citos runātājos un piefiksēt interesantus 

faktus. Otrkārt, diskusijā ar žūriju gāja ļoti raiti, un uz jautājumiem spējām atbildēt. Kolēģu darbi likās 

ļoti interesanti, un bija liels ieguvums par tiem klausīties. 

Arī mūsu skolasbiedri ar saviem darbiem tika līdz pat Valsts konferencei, tāpēc sarunā ar vi-

ņiem noskaid- roju, ko 

jaunu viņi ie- guvuši un 

kādas izjūtas tas raisījis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.i klases skolniece Diana Miļeviča mums stāstīja par savu pieredzi. 

„Mana ZPD tēma ir "Savrupinājumu lietojums Māras Zālītes darbā "Pieci pirksti"". Šo tēmu 

izvēlējos, jo bija doma nostiprināt savas zināšanas jau pazīstamā savrupinājumu jomā, tāpēc ka latviešu 

valodas stundās tie tiek bieži atkārtoti. Cik ilgi rakstīju, īsti neatceros, pamazām sāku  darboties jau no-

vembrī, jo bija vēlreiz jāizlasa visa grāmata un jāizraksta visu veidu savrupinājumi. Grūtākais, es do-

māju, bija vēlāk secināt un izprast, ko savrupinājumi dod tekstam. Kad manu darbu izvirzīja uz reģi-

onu, bija neliels pārsteigums, jo, kā man teica, parasti "desmitos" uz reģionu nesūta. Taču, kad izvirzīja 

uz valsts konferenci, es un mana darba vadītāja Vita Hermane bijām ļoti pārsteigtas, jo darbs netika 

rakstīts ar mērķi - tikt uz valsts konkursu. Tur arī savā grupā biju vienīgā 10. klases skolniece, visi pā-

rējie no 11. vai 12. klases. 

Rakstot darbu bija nepatīkami gadījumi, kad, noformējot pašu ZPD datorrakstā, radās kaut kā-

das nesaskaņas ar datoru, ja to var tā nosaukt. Citiem ZPD autoriem es ieteiktu vienkārši censties, jo 

nekas cits jau arī neatliek. Protams, ir vērts mēģināt tikt uz valsts konferenci! Pirmkārt, tas dod milzīgu 

pieredzi uzstāties nopietnas, zinošas publikas priekšā. Otrkārt, ir iespēja iegūt budžeta vietu kādā no 

tēmai atbilstošajām fakultātēm. Treškārt, tiek popularizēta skola un spodrināts tās gods, un arī katram 

darba vadītājam, domāju, ir lepnums, ka viņa audzēknis ir ticis uz valsts konferenci. 

 

Valsts ZPD konferences dalībniekiem - Jānim, Anastasijai, Dianai, Ksenijai un Andim nu jau 



Lielākais ieguvums, uzrakstot šo ZPD, ir papildu atzīmes latviešu valodā, kas ir ļoti patīkami. Aizstā-

vot valsts konferencē savu darbu, ieguvu pieredzi, kura nākamajos gados būs ļoti nepieciešama, atkal rakstot 

ZPD. Valsts konferencē bija ļoti nopietni un interesanti darbi par dažādām tēmām, tāpēc ir ļoti jāpacenšas, lai 

atrastu tādu tēmu, kas būtu valsts konferences vērta,” tā Diāna. 

    Arī  11.i klases skolēni Jānis Vedļa un Andis Ramza dalījās savā pieredzē.  

„Mūsu ZPD tēma bija „Atvieglināta polimera betona bloka izgatavošana”, un to mums piedāvāja dar-

ba vadītājs. Pēc izsmeļošas un interesantas sarunas ar skolotāju A.Lukjančikovu mums ļoti iepatikās šī tēma, 

jo tā bija aktuāla mūsdienās un gribējās izmēģināt ko jaunu. Darbu iz-

strādājām visa dotā laika garumā, sākām ar reizi nedēļā vai divās, bet, 

jo ātrāk tuvojās pilsētas konference, jo vairāk strādājām. Starp reģiona 

un valsts konferencēm papildus uzlabojām darbu un izgatavojām ne-

pieciešamo plakātu. 

Manuprāt, grūtākā daļa bija visa pamatteksta un pamatdaļas 

veidošana, bet visvairāk patika praktiskā daļa, precīzāk, betona bloku 

izgatavošana un testēšana. Interesantas bija arī sajūtas, kad tikām izvir-

zīti tālāk, abos gadījumos bija stress par to, ka viss vēl turpinās un nebeidzas, bet, no otras puses, bija ganda-

rījums un prieks par paveikto darbu, jo konferences bija tikai deserts. Protams, bija arī kāds nepatīkams gadī-

jums, kad pārinieks guva smadzeņu satricinājumu, bet jautrība darba izgatavošanas procesā sita augstu vilni, 

jo vienmēr atradām par ko pasmieties vai pasmaidīt.  

Citiem ZPD autoriem ieteiktu neatlikt darbu uz pēdējo brīdi, rakstīt ar prieku un censties uzzināt pēc 

iespējas vairāk, kā arī jau sākumā tēmēt uz valsts konferenci. To ir jēga darīt, jo satiec dažādus cilvēkus, ie-

pazīsties ar savas sekcijas speciālistiem, uzzini par aktuālām tēmām un iemācies prezentēt savu darbu gan 

vienkārši, gan zinātniski. Man pašam lielākais ieguvums ir zināšanas, jo to, ko iemācies, neviens tev nespēj 

atņemt, kā arī par balvām nevarēja sūdzēties, it īpaši budžeta vietām, kuras pats domāju izmantot kā plānu B 

tālākajām studijām. Valsts konferencē sapratu, ka vajadzēja strādāt vairāk un nopietnāk pašā sākumā. Galu 

galā, viss bija interesanti un labi, un nenožēloju, ka piedalījos. Vienīgais mīnuss ir tas, ka šīs konferences vi-

su pagarināja un ZPD process likās bezgalīgi ilgs,” tā Jānis Vedļa. 

Kopumā ZPD rakstīšana ir interesants process; galvenais ir izvēlēties sev saistošu tēmu, tad tas arī 

darbosies kā dzinējspēks meklēt, atklāt, izgudrot ko jaunu. Protams, ir vajadzīgs labs darba vadītājs, kas spēj 

parādīt, kur ko vajadzētu uzlabot, kā arī zina, kā to pareizi pateikt. Man un Ksenijai paveicās, ka mums ir arī 

superīgākā klases audzinātāja, kuras atbalsts noteikti bija jūtams. Iespējams, vajadzētu ieteikt visu sākt darīt 

laicīgi, bet svarīgāk laikam ir ticēt, ka darot visu var sasniegt. Ja es ticu, tad es varu, jo es ticu, ka es varu!  

A.Bondareva 11.i 

Kopumā ZPD rakstīšana ir 

interesants process; galve-

nais ir izvēlēties sev saisto-

šu tēmu, tad tas arī darbo-

sies kā dzinējspēks meklēt, 

atklāt, izgudrot ko jaunu.  



Izzinām Jelgavu, piedalāmies konkursā un gūstam uzvaras 

Šī gada 26. aprīlī, Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) notika kārtējais, 

pēc skaita sestais, Jelgavas pilsētas skolēnu pētniecisko darbu konkurss «Izzini Jelgavu», kurā 

piedalījās arī vairāki mūsu skolas pārstāvji. Kopumā konkursā piedalījās 32 skolēni, bet no Jelgavas 

Tehnoloģiju vidusskolas deviņi pārstāvji, sākot no 7. līdz 12. klasei. Mūsu pētniecisko darbu autori 

saņēma gan godal-

gotas viet- as, gan 

atzinības. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.- 8.klašu grupā 1.vietu ieguva Laura Marija Elksne un  Vik-

torija Apruba (8.m) par darbu "Spēle "Izzini Jelgavu"", 3.vietu ieguva Ralfs Bārs (7.m) par darbu  

"Personvārdi manā dzimtā un to raksturojums", bet atzinību ieguva Kaspars Pabērzs un  Matīss Einārs 

Graubiņš (8.m)  par darbu "Interaktīva ekskursija pa Jelgavas mikrorajoniem".  

 9.-12.klašu grupā 2.vietu ieguva Jolanta Rein-

felde (10.i) par pētījumu "Jelgava latviešu dzejā", 

3.vietu izcīnīja Ilona Amanda Pētersone (10.i) ar 

darbu "Reklāmu teksti Jelgavas pilsētvidē", bet 

atzinību saņēma Santa Stumbre un Samanta 

Stumbre (9.b) par pētījumu "No Jelgavas skolas 

līdz Nacionālā teātra skatuvei". 

 Kā pārsteigums, katram dalībniekam tika pas-

niegts kafejnīcas „Silva” gatavotais deserts 

„Šarlotes skūpsts”, kā arī daudzas citas piemiņas 

dāvanas no dažādiem sponsoriem. Visi konkursa 

dalībnieki devās mājup priecīgā noskaņojumā ar labi 

padarīta daba sajūtu.  

                             R.Bārs 7.m 

 

Konkursa dalībnieki 

Balvu saņem Ilona Amanda Pētersone par 

darbu „Reklāmu teksti Jelgavas pilsētvidē“ 



Ventspils Digitālais centrs papalašina skolēnu un skolotāju redzesloku 

      Mācību gada sākumā no septembra līdz novembrim norisinājās Ventspils Digitāla centra orga-

nizētais konkurss "Ventspils IT izaicinājums". Konkursā aktīvākā skola ar 12 iesniegtiem pirmās kārtas uz-

devumiem bija Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola, tāpēc 26.aprīlī uz mūsu skolu devās Ventspils Digitālā 

centra pas-

niedzēji, lai 

dalītos ar savām 

zināšanām un pras-

mēm jauno 

tehnoloģiju 

jēgpilnā lie-

tošanā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Notika 8 nodarbības 4 vecuma grupās un seminārs JTV un citu skolu skolotājiem "Mūsdienīgu 

tehnoloģiju izmantojums mācību procesā- Ventspils Digitālā centra pieredze", kuru vadīja programmas 

vadītāja Guna Stepiņa.  



Skolēni savās nodarbībās apguva dažādas jaunas iemaņas darbā ar interesantām datorpro-

grammām, piemēram, noderīgas iemaņas darbā ar fotogrāfiju pārveidošanu un uzlabošanu, kā arī citus 

praktiski izmantojamus darba paņēmienus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolotāji varēja uzzināt, ar ko īsti nodarbojas Ventspils Digitālais centrs un kā izmantot mācību 

darbā dažādas interesantas datorprogrammas, piemēram, izveidot neparastus un oriģinālus mākslas dar-

bus vai izmantot datora iespējas dažādās mācību stundās. 

Ar grāmatu un tējas krūzi stāstus sacerot 

Katru ceturtdienu pēc sestās vai septītās stundas meitenes no 7.m un 7.b klases  satiekas mūsu 

skolas bibliotēkā, lai kopā apspriestu grāmatas, runātu par redzēto un uzzināto,  pildītu dažādus uzde-

vumus literatūrā, kā arī papildinātu savu vārdu krājumu, risinot krustvārdu mīklas, meklējot sinonīmus 

vai lauzot galvu par anagrammām.  Ne vienmēr visas ir izlasījušas kādu jaunu grāmatu, taču dažas no 

mums, piemēram, Elvīra, Karīna un Alise, pašas raksta savus stāstus vai nu internetā, vai vienkārši sa-

va prieka pēc, tāpēc katru reizi klausāmies arī viņu uzrakstīto. Marika un Elvīra mums ir fantāzijas lite-

ratūras daudzlasītājas, Karīna un Agate prot interesanti stāstīt, Renāte izceļas ar loģisko domāšanu un 

reālu skatu uz notiekošo. Alise ir Harija Potera speciāliste un pat izveidojusi pamatīgu satura testu par 

visām izlasītajām Potera grāmatām.  Uz pulciņu katra ņemam kādu gardu našķi piemēram, cepumus, 

konfektes, uzvārām tēju un kopā lasām, runājamies, vingrināmies un  rakstām apmēram divas mācību 

stundas.  

Uz pulciņu katra ņemam kā-

du gardu našķi piemēram, 

cepumus, konfektes, uzvārām 

tēju un kopā lasām, runāja-

mies, vingrināmies un  rak-

stām apmēram divas mācību 

stundas.  



Lasīšanas pulciņa nodarbības notiek ar tējas krūzi un grāmatām omulīgā atmosfērā. Izsakās tie, kuri vēlas, 

ja ir bijs maz laika lasīšanai mājās, dažreiz darām to uz vietas nodarbībā. Pēc tam parasti runājam par stāstiem, ko 

meitenes sarakstījušas pašas . Nodarbības vada skolotāja V.Hermane, kas mūs uzklausa, reizēm dod kādu pado-

mu vai arī pati stāsta par izlasīto. Citreiz rakstām kopīgi stāstu vai saceram dzejoļus, piemēram, katras rindas vār-

di sākas ar vienu alfabēta burtu. Iemīļota ir arī zilbju spēle, kas lieliski rosina iztēli, veidojot vārdus no dažādām 

dotajām zilbēm un pat nonākot azartā, kura spēs vairāk vārdu izdomāt 

Vairākas rezies esam ņēmušas no bibliotēkas plaukta nejaušas grāmatas un centušās izdomāt, par ko tajās 

rakstīts, skatoties uz vāku, izlasot nosaukumu un aplūkojot zīmējumu, pēc tam tikai izlasām anotāciju uz pēdējā 

grāmatas vāka. Citreiz izdodas diezgan precīzi noteikt galvenās satura līnijas, citreiz ne. 

Vēl mēs mutiski saceram stāstus kopā pulciņā. Katra pasaka kādu rinkopu, nākamais dalībnieks turpina 

tā, lai veidotos interesants sižets ar sākumu, notikumu gaitu un nobeigumu. Dažreiz stāsti veidojas nesakarīgi, jo 

katrs vēlas, lai notikums beidzas citādi. Dažām no mums patīk fantāzija, dažām realitāte. Stāstus veidojam arī pa 

teikumam, vai vēl interesantā ir tad, ja otram ir jāturpina ar iepriekšējā stāstītāja pēdējā teikuma vārda burtu savs 

teksts. Tas ir diezgan grūti un neloģiski, taču jautri.  

Tā arī katru ceturdienu paiet septītā un astotā stunda. Citreiz esam pat līdz 16.00, stāstot par savām do-

mām, par uzrakstīto, grāmatām vai vienkārši parunājoties par skolu un dzīvi vispār.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolotāja piedod mums, ja neesam  

paspējušas neko jaunu izlasīt, jo daudz jāmācās vai ir citi pulciņi. Viņa arī stāsta  pati un iesaka kādu grāmatu 

mums , lai arī gaume mums bieži vien atšķiras. Stāstām skolotājai arī, ko jaunieši un bērni lasa mūsdienās, kas, 

mūsuprāt,  ir modē lasīšanas ziņā. Arī skolotāja T.Šembele mūs iepazīstina ar jaunākajām grāmatām, piemēram, 

tagad mēs pazīstam grāmatu sēriju, kas veltīta Latvijas simtgadei „Latvija. 20.gadsimts” un kurā izdoti tādi popu-

lāri darbi kā N.Ikstenas „Mātes piens”, M.Bērziņa „Svina garša” vai I.Ābeles romāns „Duna”un vēl vairākas citas 

grāmatas, kuras droši vien izlasīsim vidusskolas gados. Bet tagad mēs zinām, ka šādas grāmatas ir.  

Aicinu arī citus skolēnus piedalīties lasīšanas pulciņā, jo tas tiešām ir interesanti un lietderīgi pavadīts 

laiks.  Ja arī neesi liels grāmatu lasītājs, tas nekas, jo šis pulciņš tevi motivēs par tādu kļūt. Varbūt pat iedvesmo-

sies un atradīsi grāmatas, kuras ļoti iepatiksies, vai arī pats sāksi rakstīt. Pamēģini, būs tā vērts. 

Aktīvākās lasīšanas pulciņa dalībnieces – Karīna, Alise, Renāte, Agate un Elvīra 

A.Sloboda 7.m 



*** 

 Četras sienas, nevienas dvēseles -  

Sevi atrast cenšos, bet tikai kreveles  

No vecām sāpēm un traumām, 

Kas gūtas manos staigātajos ceļos. 

Nezinu, kur tas ceļš mani ved, 

Taču zinu, ka beigas vienmēr ir skaistas, 

Kaut manī ir tikai tumšas gaismas, 

Varbūt vēl nav laiks, vēl ir jādzīvo, 

Vēl ir jājūt un jāpriecājas par neko, 

Vēl var smieties, raudāt, kliegt 

Un, sevi nerobežojot, skriet. 

*** 

Mūris apkārt uzcelts bija, 

Visu sagāzi, tu atnāci, 

Dienu manu smiekliem pildi  

Un sapņus kopā aizpildi. 

Tu kā mēness spoži spīdi, 

Zvaigznes netiek pat tam līdzi, 

Netēlo, ka nejūti, 

Tāpat jau viss kā dimants spīdi. 

Nebaidies un nāc man līdzi, 

Jo tagad laimi dot man spēsi. 

 

M.Zemīte 10.i 

RADOŠI  





Pasta adrese: 
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Jelgava 

JELGAVAS  TEHNOLOĢIJU  VIDUSSKOLA 


