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            Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola -  inženieru skola 

Mācos Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas 12.i klasē. Tā ir klase ar 

inženierzinātņu novirzienu. Es to izvēlējos, jo vecākiem tas šķita 

noderīgi manā tālākajā dzīvē. Bet nebija jau tikai vecāku ietei-

kums, arī pati vēlējos apgūt kaut ko vairāk, nevis tikai parasto vi-

dusskolas programmu.  

Inženierzinātes nav tikai pamatzināšanas par inženiera profesiju, 

jo mums māca arī dizainu, mākslu, programmēšanu un tehnisko 

grafiku.  

Uzsākot mācības 10.klasē, šķita, ka nevarētu būt nekādu grūtību, jo apmēram jau zināju, kādi 

mācību priekšmeti būs jāapgūst. Taču reālā situācija izrādījās daudz sarežģītāka, un jau septembra sākumā 

sapratu, ka nepavisam nebūs viegli. Vissarežģītāk bija apgūt iemaņas un zināšanas, rasējot ar roku. Nekad 

iepriekš ar šo nodarbi nebiju sastapusies, tāpēc viss šķita jauns un sarežģīts. Rasēšana ar roku ir ļoti dar-

bietilpīgs process, un ir grūti izprast katru detaļu, lai to varētu pareizi uzrasēt. Tāpēc ir svarīgi sakopot 

spēkus un tikt galā ar šīm problēmām 10.klasē, nenobīties, jo pēc tam 11.un 12.klasē jau 

ir rasēšana ar datoru, un tas, izmantojot jau visas iegūtās zināšanas, nemaz nav tik grūti. 

Droši varu apgalvo, ka to var arī meitenes, jo bieži ir maldīgs uzskats, ka inženieris ir 

tāda tipiska vīriešu profesija.  

Es varu droši ieteikt 9. klases skolēniem nākamajā gadā izvēlēties šo programmu, jo 

inženieri pašlaik ir viena no visvairāk pieprasītajām profesijām dažādās jomās. Vidu-

sskolā iegūtās zināšanas palīdzēs profesijas izvēlē un atvieglos studijas augstskolā, jo 

esam jau apguvuši ievadu inženierzinātnēs Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vi-

des un būvzinātņu fakultātē. Apgūstam arī jaunākās tehnoloģijas, piemēram, noteicām ūdens piesārņojumu 

gaisā un ūdenī Jelgavā. Man ļoti patika šīs nodarbības, jo ieguvu jaunu pieredzi un katrs savu darbu pre-

zentējām augstskolas pasniedzējiem.  

Protams, tagad, 12.klasē, mācību darbs ir mazliet saspringtāks, jo gatavojamies eksāmeniem, taču 

esam jau iemācījušies saplānot laiku, lai visu paspētu 

un varētu nokārto, ja ir gadījies kāds parāds. Vidusskolas laiks nav aiz-

vadīts veltīgi, jo esam guvuši priekšstatu par savu iespējamo profesiju. 

Ja arī tālāk nestudēsim inženierzinātnes, tad tomēr mūsu redzesloks ir 

plašāks nekā parastam vidusskolēnam. Izmēģiniet šo iespēju paši savā 

skolā! Droši varu apgalvot – nenožēlosiet! 

             S.Višņauska 12.i  
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          Jaunie eksakto zinību speciālisti krāj Eiropas iespaidus  

Mūsu skolā ir izveidojusies tradīcija, ka par sasniegumiem inženierzinātnēs, dabaszinātnēs un mate-

mātikā šoruden, jau ceturto gadu pēc kārtas, mūsu skolas audzēkņi dodas ekskursijā, un šoreiz galamērķis bija 

Čehija, Prāga,  Škodas rūpnīca un muzejs Mlada Boļeslavā. 

Sešpadsmit Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas skolēni un divi skolotāji 21.novembrī izbraucano Jelga-

vas četros no rīta, lai uzsāktu savu nelielo kopīgo piedzīvojumu. Praktiski visa pirmā diena tika pavadīta brau-

cot. Ceļš, protams, bija tāls un pat nogurdinošs, taču cilvēki, 

kas brauca, bija ļoti interesanti sarunu biedri, un tas savukārt 

ļāva aizmirst visas nejaukās izjūtas par garo ceļu, kas vēl tikai 

priekšā. Otrajā dienā mūs uzmodināja spoža saule. Mēs sapo-

sāmies un pēc kopīgām brokastīm devāmies “iekarot” Prāgu. 

Prāga ir piektais populārākais tūrisma galamērķis Eiropā pēc 

Londonas, Parīzes, Stambulas un Romas, un sava apmeklēju-

ma laikā mēs pārliecinājāmies, ka tas ir tā vērts - paviesoties 

Prāgā. Mums bija ekskursija pa seno Prāgu, kurā mēs apskatījām Prāgas pili. 

Sv.Vīta katedrāle pārsteidz ar savu krāšņumu, Kārļa tilts -  ar tā unikālajām skulptūrām. Priecēja arī tas, ka 

visas dienas garumā mums bija fantastiski laikapstākļi, kas ļāva apbrīnot arī Pāgas gleznainos arhitektūras 

pieminekļus, vecmodīgos pilsētas laukumus, vijīgās bruģētās ieliņas un, protams, neaizmirstamas ainavas. 

Aplūkojām arī Prāgas slaveno astronomisko rātsnama pulksteni. Tas ir viens no vecākajiem un vissa-

režģītākajiem pulksteņiem pasaulē, ko veido trīs galvenās sastāvdaļas. Ik stundu ir aplūkojama procesija, kurā 

stilizēta Nāves figūriņa iezvana laiku un parādās 12 apustuļu figūriņas. Iedziedas gailis un parādās Turks, kurš 

neticībā krata galvu, Skopulis, kurš uzmana savu zeltu, un Patmīlība, kas sevi apbrīno spogulī.  

Aplūkojām arī Vaclava laukumu. Priecēja tas, ka vakarā, kad jau sāka satumst, pilsēta bija izrotāta ar 

gaismiņām, kas radīja sajūtu, ka svētki tuvojas.  

Vakarā bija brīvais laiks Prāgā, kuru mēs, vidusskolēni, iz-

mantojām lietderīgi un aplūkojām arī citus krāšņus arhitektūras ob-

jektus.  

Mēs Prāgā 

Izgaismotā Prāga 



Trešā diena iesākās agrāk, jo bija laicīgi jānokļūst 

līdz pilsētai, kurā atrodas Škodas auto rūpnīca un 

muzejs. Kā pirmo aplūkojām Škodas automobiļu 

ražotni. Bija vienreizēja iespēja aplūkot, kā top 

mašīnas detaļas, kā tās tiek pārbaudītas, ap-

strādātas un nodotas tālāk. Vēlāk vērojām, kā 

gatavās detaļas pārtop mašīnā. Tik interesanti bija 

skatīties, kā darbinieki strādāja, jo viņi to visu 

darīja tik mierīgi, šķita,  pat nesteidzoties, kā 

skudriņas.  

 

Žēl, ka rūpnīcā fotografēt bija aizliegts, jo tas ir 

ražošanas process. Uzreiz pēc tam devāmies uz muzeju. 

Tur mums pastāstīja par auto ražošanas vēsturi; bija arī 

iespēja nofotografēties pie jebkuras mašīnas. Izgājām no 

muzeja laimīgi un apmierināti ar redzēto. Tālāk   de-

vāmies uz Vroclavu, kur pārnakšņojām viesnīcā, bet 

nākamajā rītā atlika tikai mājupceļš. 

Kopumā ekskursija izvērtās ļoti interesanta un 

aizraujoša, kā jau arī trīs ie-

priekšējās. Šoferīši un skolotājas bija kā zinoši gidi, sarunu biedri un pavadītāji- 

bez viņiem ekskursija noteikti būtu bālāka.  Mērķis sansniegts - guvām zināšanas, 

atmiņu failos aizķērās kādi interesanti fakti un, protams, arī šķipsniņa izklaides. Kā 

saka- radzētais par dzirdēto labāks, tāpēc, ja ir iespēja kaut kur aizbraukt, kaut ko 

uzzināt- nelaidiet iespēju garām. Pasaule ir pārāk liela, lai neļautos kārdinājumam 

to atklāt un iepazīt. 

A.Bondareva 12.i 
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          Gūstam jaunas zināšanas un pieredzi 

Kā jau katru gadu, arī šogad mūsu skolas skolēni, kuri izcīnījuši god-

algotas vietas eksakto zinātņu olimpiādēs un konkursos, devās ek-

skursijā uz kādu no Eiropas valstīm. Šogad tā bija Čehija, un devā-

mies mēs uz tās galvaspilsētu – Prāgu. 

Brauciens sākās, kad 21. novembrī plkst. 04.00 mēs izbraucām no 

skolas un devāmies uz Prāgu. Visa pirmā diena tika pavadīta ceļā – 

mēs braucām 19 stundas, šķērsojot četru valstu robežas un apstājoties 

dažās pieturvietās, un Prāgā nokļuvām tikai vēlu vakarā, tāpēc uzreiz devāmies uz viesnīcu. 

Nākamās dienas rītā, izbraukuši no viesnīcas, devāmies uz pilsētas centru, lai apskatītu dažādus ievē-

rojamus objektus. Sākumā nonācām vecpilsētā un izstaigājām tās ieliņas, redzot apbrīnojamo arhitektūru, tad, 

izgājuši drošības kontroli, apmeklējām Prāgas pili, kā arī Sv. Vita katedrāli, kas slavena ar tās vitrāžām. Kal-

nainā apvidus dēļ mums bija lieliska iespēja redzēt pilsētu no augšas, un mēs devāmies uz skatu laukumu, no 

kura pavērās elpu aizraujoša aina. Apmeklējām arī Kārļa tiltu ar tā skulptūrām, kā arī slaveno astronomisko 

pulksteni. Pavisam noteikti mums bija paveicies ar laikapstākļiem -  saules staru klāta, gaišā pilsēta izskatījās 

vēl krāšņāk. Pēc tam, smēlušies daudz iespaidu un pozitīvu emociju, atgriezāmies viesnīcā. 

Trešajā dienā devāmies uz Mlada Boļeslavu, kur apmeklējām “Škoda” autorūpnīcu un muzeju. Tajā  

ieguvām priekšstatu par automobiļu ražošanas procesu visos sīkumos, kā arī “Škoda” vēsturi.  Rūpnīcā diem-

žēl fotografēt netika atļauts, bet tas apmeklējumu nepadarīja mazāk aizraujošu, jo pie mums, Latvijā, šāda tipa 

ražošanas nav un skolēniem katra jauna pieredze ir ieguvums.  Pēcpusdienā devāmies uz Polijas pilsētu Vroc-

lavu, kur mums bija iespēja pašiem atklāt pilsētu. Ceturtās dienas rītā izbraucām no Vroclavas un devāmies 

atpakaļ uz Jelgavu, kur ieradāmies tikai īsi pirms pusnakts. 

Manuprāt, brauciens bija tiešām izdevies un ļoti veiksmīgi organizēts. Tas sniedza neaizmirstamus 

iespaidus un emocijas, un, manuprāt, ikkatram tā dalībniekam tas paliks atmiņā tikai pozitīvi. Patiess prieks, 

ka mūsu skola šādā veidā atbalsta 

skolēnus, kuriem ir vēlme un interese 

ar panākumiem darboties kādā ek-

sakto zinātņu jomā, jo esam taču Jel-

gavas Tehnoloģiju vidusskola.  

 

             R.Laure 8.m 

Patiess prieks, ka mūsu 

skola šādā veidā atbalsta 

skolēnus, kuriem ir vēlme 

un interese ar panākumiem 

darboties kādā eksakto zi-

nātņu jomā, jo easam taču 

Jelgavas Tehnoloģiju vi-

dusskola.  



 

 

          

 

         Kopā ar dāņiem un islandiešiem darbojamies Igaunijā 

 

Mēs, 5.m1 klases skolēni  Agnese Bušmane, Elīna Goba, Sofija Iļjušenkova, Marko Gabriels Reinis 

un es, Roberts Zaremba, 5.m2 klases skolēni Agnija Kozlova un Sandis Grīnbergs, no 3.decembra līdz 

8.decembrim STEM – dabaszinību, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas projekta ietvaros, 

viesojāmies Igaunijā Linnamae ciematā. Mums pievienojās Islandes un Dānijas skolēni. 

Pirmdien mēs iepazināmies cits ar citu un apskatījām skolu, kā arī bijām mācību ekskursijā uz purvu. 

Otrdien mēs devāmies ekskursijā uz Haapsalu, kur apskatījām pilsdrupas un baznīcu, seno dzelzceļa staciju 

un jūru. Bez tam mēs aktīvi darbojāmies Pavāru universitātē, kurā gatavojām dažādus interesantus ēdienus. 

Trešdien mēs prezentējām savu valsti, pilsētu un skolu. Bijām ekskursijā uz Igaunijas galvaspilsētu Tallinu. 

Tur notika foto orientēšanās, Zinātnes centrā veicām dažādus eksperimentus ar skaņu un elektrību.  Ceturt-

dien darbojāmies dabaszinību centrā, preparējām zivi. 

Mēs dzīvojām ļoti jaukās igauņu ģimenēs. Kopā ar igauņu, dāņu un islandiešu bērniem cepām pi-

parkūkas, spēlējām galda spēles.  

Tā bija brīnišķīga iespēja iepazīties ar jauniem draugiem, pielietot angļu valodas zināšanas un iegūt 

neaizmirstamus iespaidus. 

Liels paldies skolotājām Inetai Blumbergai, Svetlanai Živjukai un skolotājam Kasparam Antone-

vičam! 

R.Zaremba 5.m1 



 

 

           

          Izaicinājumi un uzvaras 

 

 

Jau otro gadu pēc kārtas Ventspilī notiek konkurss "IT Challenge". Ja iepriekšējā rudenī tas bija tikai 

Latvijas mēroga pasākums, tad 2017.gadā tās jau bija starptautiskas sacensības, kurās piedalījās komandas 

arī no Igaunijas un Lietuvas. 20.oktobrī noslēdzās starptautiskā konkursa "Ventspils IT challenge" 1.kārta, 

kurā bija pieteikušās 462 komandas, kas ir gandrīz 2000 dalībnieku no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Kon-

kursa neklātienes kārtas uzvarētāji tika paziņoti otrdien, 31. oktobrī. Konkursa finālā bija iekļuvušas divas 

mūsu skolas komandas: 

A grupā - 3.m klases komanda "JTV": Eduards Treijs, Verners Vilciņš, Raivo Zimelis. 

C grupā - 9.m klases komanda "Mjāā": Arvis Bergs, Uvis Oskars Fedorjans, Matīss Einārs Graubiņš. 

Konkursa fināls, kurā skolēni cīnījās par kopējo balvu fondu 10 000 EUR, jaunākajiem skolēniem (A 

grupai) notika no 16. līdz 17. novembrim, bet pārējo grupu skolēniem tas norisinājās no 15. līdz 17. novem-

brim Ventspilī. 

Uzdevumu starplaikos skolēni piedalījās FizMix eksperimentos, iepazinās ar automodelisma un ro-

botikas iespējām, spēlēja galda spēles, dziedāja karaoke un iepazina Ventspili. 

Ļoti patīkams pārsteigums apbalvošanas pasākumā sagaidīja arī vienu no mūsu skolas komandām, jo 

2.vietu ieguva  9.m klases komanda „Mjāā”, kuras sastāvā ietilpa Arvis Bergs, Matīss Einārs Graubiņš, 

Uvis Oskars Fedorjans. Arī sākumskolas 3.m klases komanda”JTV” , kurā startēja  Eduards Treijs, Ver-

ners Vilciņš, Raivo Zimelis ieguva atzinības rakstu, iekļūstot pirmajā desmitniekā.  

Skolas avīze intervēja laimīgos uzvarētājus. Uz jautājumu „Kādas ir sajūtas par iegūto 2.vietu?“ 

puiši atbildēja ar mazu humoriņu-  „Pārsteidzošas, jo apsteigt Jelgavas Spīdolas ģimnāziju ir kaut kas jauns, 

protams, vairāk tomēr patīkamas un iepriecinošas izjūtas  par padarīto.” 

Kā sauc pasākumu,  kurā jūs piedalījāties? 

Puiši visi noteikti zināja, kur piedalījās, un ar smaidot atbildēja, ka tas bija „Ventspils IT izaicinā-

jums”. 

 

 

 



               Kas bija viegli šajā konkursā?  

                 Arvis :  Viss bija it kā viegli, bet arī laikietilpīgi 

                 Matīss:  Bija diezgan viegli izdomāt  idejas, bet 

                 īstenot tās bija grūtāk. 

                 Uvis : Manuprāt, bija viegli saprast uzdevuma    

                  nosacījumus, atšķirībā no pagājušā gada. 

Kas sagādāja grūtības?  

Arvis: Animācija,jo katrs kadrs bija jāzīmē atsevišķi. 

Matīss: Piekritīšu, tiešām  grūtības sagādāja animāci-

ja. 

Uvis: Grūtības sagādāja saspringtā atmosfēra. 

Ko darītu nākamreiz, lai uzlabotu savu rezultātu?  

Arvis:  Labāk sadalītu laiku. 

Matīss: Piesēstos pie trīs datoriem, nevis pie diviem. 

Uvis:  Saplānotu visu rūpīgāk, lai raitāk varētu strādāt. 

Kāds bija Jūsu mērķis, piedaloties šajā konkursā, ko Jūs vēlējāties panākt?  

Arvis: Iegūt labākus rezultātus nekā pagājušajā gadā. 

Matīss: Uzvarēt Spīdolas Ģimnāziju, un tas mums izdevās. 

Ja nav noslēpums, izstāstiet, kā un kur jūs izlietosiet par uzvaru iegūto naudas balvu?  

Arvis: Nopirku mikrofonu. 

Matīss: Nopirku austiņas un dzēru ļoti daudz kafijas. 

Uvis:  Iztērēju nevajadzīgām lietām. 

Vai domājat šajā konkursā piedalīties arī nākamgad?  Kādas jau ir idejas?   

Arvis:Iespējams, nezinām, kādi būs uzdevumi. 

Matīss: Tieši tā, startēsim atkal. 

Uvis: Noteikti piedalīsimies.  

Kāpēc arī citiem skolēniem ieteiktu piedalīties šādā konkursā? 

Arī uz šo jautājumu puiši atbildēja ar humoru : „Lai nav jāiet uz skolu”, bet tomēr mēs ticam, ka tas 

nav vienīgais iemesls. Ceram, ka arī nākamgad šie aktīvie puiši piedalīsies konkursā un paķers līdz arī vēl 

pāris komandu.  

Prieks redzēt, ka jaunieši ir tik aktīvi dažādos konkursos, izaicinājumos un ka viņi cenšas tikt līdz 

mērķa piepildījumam.  

J.Jurevica 10.i 



 

 

 

Gatavošanās darba dzīvei 

 

Jau trešo gadu es mācos klasē ar inženierzinātņu novirzienu un varu teikt, ka šī programma ir man 

devusi daudz ko jaunu, daudz ko tādu, kas nav apgūstams parastajās vidusskolas klasēs. 

Galvenais, ar ko inženieru programma izceļas, ir iespēja apgūt CNC datorvadību vai metināšanu. Es 

eju uz CNC kursiem katru pirmdienu kopš 10. klases un esmu to apguvis jau salīdzinoši labā līmenī. Pirmo 

gadu mēs kursos papildināti apguvām trigonometriju un ģeometriju, jo tas ir svarīgi, lai izprastu materiālu 

apstrādi. 

Šis novirziens ir cieši saistīts ar programmēšanu, ko mēs arī apgūstam visu vidusskolu. Pirmā gada 

beigās sākām strādāt ar datorprogrammu CNC simulatoriem, lai sagatavotos darbam ar CNC iekārtām.  

Šogad jau mēs sākam pamazām strādāt at reālām detaļām un to apstrādi. Pašreizējais uzdevums ir 

izveidot detaļu - gultņa turētāju, kas varētu tikt pielietota dažādās mehāniskās iekārtās. Veicot šo darbu, mēs 

sākam apgūt materiālu un apstrādes īpatnības. Tāpat mums māca, kādi instrumenti būtu jāizvēlas un kā šis 

process notiek jau rūpniecības apstākļos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ir svarīgi visu darīt ar precizitāti un atbildību, jo pēc kursu beigšanas jau būs iespējams meklēt darbu 

kādā firmā, kas ražošanā izmanto CNC darbagaldus. Es domāju, ka kursi ir tiešām noderīgi, jo Latvijā CNC 

operatoriem ir lielāks pieprasījums par pieejamību, un pasniedzēji stāsta, kā daudzi uzņēmumi aktīvi meklē 

darbiniekus šajā jomā. 

 

 

Esam gatavi veikt uzdevumus tehniskajā grafikā 



 

 

 

 

 

 

VēI inženieru programmā mēs apgūstam rasēšanu un datorizēto projektēšanu CAD 

un SolidWorks programmās. Nedēļā ir 3 stundas pie pasniedzēja no LLU Tehniskās 

fakultātes. Tajās mēs attīstām grafisko domāšanu un telpas izpratni. Šeit mūs jau 

sagatavo Tehniskās fakultātes programmu pirmajam kursam, jo mēs mākam lasīt un 

veidot savus rasējumus, kā arī ar datorprogrammu palīdzību izveidot 

3dimensionālus modeļus.  

Dažādu vidēja izmēra modeļus vai detaļas ir iespējams arī izprintēt ar skolas 3D 

printeri, kas ir pieejams visiem skolēniem rindas kārtībā. Es zinu, ka ar 3D printeri vairāki skolēni ir veido-

juši maketus Pētniecisko darbu prezentēšanai, piemēram, mans klasesbiedrs izveidoja Trīsvienības baznīcas 

torņa modeli.  

Vasarā es strādāju mēbeļu ražotnē, un tur man bija jāpielieto rasēšanā un projektēšanā iegūtās zinā-

šanas. Es jau no sākuma varēju nolasīt informāciju no rasējumiem un varēju izveidot savus rasējumus un 

skices.  

 Uzskatu, ka šī klase ir ļoti noderīga, lai sagatavotos tehnisko novirzienu studiju programmām.  

A.Galvanovskis 12.i  

LLU Tehniskā fakultāte 

Es jau no sākuma 

varēju nolasīt infor-

māciju no rasēju-

miem un varēju iz-

veidot savus rasēju-

mus un skices.  



 

 

 

 

 

 

“Draudzība, kas balstās uz savstarpēji izdevīgo, pastāv starp tirgotā-

jiem”  (Aristotelis) 

Ir tāds apcerīgs laiks, jo tuvojas Ziemassvētki, aizvadīta pirmā Advente, sēžu, dzeru tēju un ie-

slīgstu pārdomās. Prātā šaudās tūkstošiem domu un atmiņu. Laikam šodien nedaudz palauzīšu galvu par 

draudzību, tās spēku un sāpēm.  

Mēs dzīvojam pasaulē, kurā nodod, krāpj un melo, tāpēc būt vienam 

ir vairs ne tikai skumji, bet arī bīstami. Reizēm runāt ar ģimeni ir 

grūtāk,nekā varētu šķist, un tieši tāpēc pasaulē ir draugi–cilvēki, kam 

uzticēt savus noslēpumus, sapņus un cerības. Jāatzīst, mūsdienās lie-

la daļa sabiedrības vairs nespēj novērtēt īstu draudzību, jo forši ir 

tad, kad apkārt ir bars ar cilvēkiem, ko saukt par draugiem, taču brī-

dī, kad zem kājām sabrūk pasaule, blakus nav neviena, kas palīdzēs, 

iedrošinās un atbalstīs, visi draugi, kas 

vienmēr atraduši laiku kopā svinēt, kļuvuši aizņemti, nepieejami un nesasnie-

dzami. Ar to vēlos pateikt, ka kvantitāte ne vienmēr nozīmē kvalitāti jeb, 

vienkāršāk sakot, viens īsts, patiess, uzticams draugs ir vērtīgāks par desmit 

liekulīgiem un melīgiem cilvēkiem, kas sauc kādu par draugu, kad pašam tas 

ir izdevīgāk.   

Es esmu izjutusi to, kā ir būt izmantotai, esmu zaudējusi draugus no-

devības dēļ, kā arī atsvešinājusies no cilvēkiem, ko agrāk saucu par 

labākajiem draugiem. Nekad nevienam plašāk neesmu par šo pieredzi 

stāstījusi, jo tas izsauc skumjas atmiņas, bet šoreiz nedaudz atklāšu  

arī savu pieredzi, lai minētu konkrētus faktus. Diemžēl mūsdienās iz-

mantot cilvēkus nereti kļuvis par normu, turklāt tas notiek pavisam 

nemanāmi. Atceros, ka draudzējos ar kādu meiteni, kas vienmēr teica, 

ka esmu viņas labākā draudzene, un , kad bija jātaisa kopā projekti, 

prezentācijas vai kad bija jāraksta kontroldarbs, viņa vienmēr bija gru-

pā vai pārī ar mani , taču, kad man bija svētki vai aicināju viņu cie-

mos, viņai nebija laika.  

Mēs dzīvojam pasau-

lē, kurā nodod, krāpj 

un melo, tāpēc būt 

vienam ir vairs ne 

tikai skumji, bet arī 

bīstami.  

Kvantitāte ne vienmēr nozī-

mē kvalitāti jeb, vienkāršāk 

sakot, viens īsts, patiess, 

uzticams draugs ir vērtī-

gāks par desmit liekulīgiem 

un melīgiem cilvēkiem, kas 

sauc kādu par draugu, kad 

pašam tas ir izdevīgāk.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieki piebilst, ka kopā pildāmos grupu darbus es vienmēr veicu viena, pelnot viņai atzīmi, un kon-

troldarbiem vienmēr samācījos es, lai viņa varētu norakstīt. Lai gan šī vēl  ir visai vāja un nenozīmīga iz-

mantošana, tomēr, kad sapratu, kas notiek, man ļoti sāpēja, tāpēc pat negribu iedomāties, kā jūtas cilvēki, 

kuriem, tā saucamie, draugi izkrāpj naudu vai nodara ko vēl sāpīgāku. Izmantojot kādu, tu iegūsti labumu 

sev no cita labvēlības. Var jau būt, ka tas šķiet normāli – ja dod, tad ņem, bet vai kāds no šiem izmantotā-

jiem kaut reizi ir iejuties otra cilvēka ādā, saprotot, kādas sāpes nodara? Galvenais, ka neviens slikts darbs 

nepaliek bez atbildes – varbūt pienāks diena, kad tev vajadzēs blakus īstu, patiesu draugu, bet izrādīsies, ka 

pats tiec izmantots. 

Nodevība no draugu puses, manuprāt, ir vissāpīgākais, ko vispār var piedzīvot. Bija meitene, kam 

agrāk es uzticēju visu un kas zināja manus lielākos noslēpumus un kvēlākos sapņus, kopā bijām raudājušas 

un smējušās. Pazinu viņu gadiem ilgi, un vienu dienu viņa man uzgrieza muguru, visai pasaulei izstāstot par 

mani visu, ko vien zināja. Tas notika jau vairāk nekā pirms diviem gadiem, taču tas sāp vēl joprojām, un 

tikai retais zina, ka vispār kas tāds manā dzīvē noticis. Pēc tam, kad viņa bija mani nodevusi, es uz laiku 

pārstāju uzticēties cilvēkiem, es nevienam nestāstīju patiesību par sevi, man likās, ka šī atklātība novedīs pie 

jaunas nodevības. Esmu tikusi tam pāri, taču arvien, to atceroties, pārņem skumjas un neizpratne par notiku-

šo. Vēl arvien nespēju saprast viņas rīcības iemeslu, bet es vairs pat necenšos to atrast, jo ko gan tas mainīs. 

Es uz viņu nedusmojos, es viņu neienīstu, es tikai ceru, ka pienāks diena, kad viņa man palūgs piedošanu un 

nožēlos izdarīto.  

Nav viegli publiski izklāstīt savas lielākās sāpes, bet es domāju, ka mana personīgā pieredze būs labs 

fons šim rakstam. Cauri šiem stāstiem, šīm sāpēm es guvu pieredzi, kas tagad ļauj saprast, ko nozīme īsta 

draudzība. Savus noslēpumus es uzticu tikai vienam cilvēkam un tikai viņu es saucu par savu labāko drau-

dzeni. Draudzība ir jāmāk novērtēt, un ir jāsaprot, ka cilvēki, kam tevi vajag tikai dienās, kad mamma iede-

vusi vairāk naudas vai kad jātaisa kopīgs projekts, nav īsti un patiesi draugi.  

I.A.Pētersone 11.i 



 

 

 

 

 

 

 

 

Un ko svini tu? 

Pirmssvētku laiks ir gaidu laiks, kad gaidām kaut ko labu, brīnumai-

nu, pasakainu, baltu un gaišu un dodam jaunus solījumus, kurus kāds cenšas pildīt, bet kāds bezcerīgi atmet ar 

roku un dzīvo tālāk. Toties vēlos vērst uzmanību uz ko citu, uz to, kādēļ notiek tādi svētki. 

Jau kopš bērnības esmu ticīgs cilvēks, par ko esmu ļoti pateicīga saviem vecākiem, un manā ģimenē ir 

pieņemts Ziemassvētkus saukt īstajā vārdā: Kristus dzimšanas svētki.  

Vai tiešām Salavecītis - Ziemassvētku večuks - Santa Klauss, Ziemassvētku egles, elfi, fejas un vēl 

daudz kā cita ir īstais iemesls, kādēļ notiek Kristus dzimšanas svētki? Varbūt, jā, tas ir iemesls, kādēļ svinēt 

Ziemassvētkus, bet ne Kristus dzimšanas svētkus.  

Uz pasaules ir daudz cilvēku, kas nezina svētku īsto nozīmi. Tas ir laiks, kad uz pasauli nāca Dieva 

Dēls, Viņš piedzima kā cilvēks un izdarīja visu, lai mēs varētu gūt mūžīgo dzīvību –piedzima cilvēka miesā, 

darīja brīnumus, cieta gan emocionāli, gan fiziski, izpirka mūs no grēku važām, upurējot sevi un augšāmceļo-

ties, lai mēs kļūtu brīvi un iepazītu Viņa mīlestību – šajos notikumos noslēdzas visa Viņa bezgalīgā mīlestība 

pret mums. Vai kāds no mums varētu atrast uz šīs zemes kaut vienu, kas būtu gatavs atdot sevi mūsu dēļ, upu-

rēt sevi, ciest mūsu vietā un dzīvot mums, nevis sev, atdot visu, pilnībā visu? 

Kristus dzimšanas svētkos es svinu prātam neaptveramo Dieva brīnumaino vispasaules glābšanas plā-

nu, Viņa mīlestības spēku, to, cik esmu nozīmīga Dievam Tēvam, un to, cik nozīmīgs Viņam ir katrs no 

mums. 

Šis laiks ir izdevīgs, lai atskatītos atpakaļ uz savu dzīves ceļa posmu gada garumā un analizēt, kā mēs 

to nodzīvojām, ko paveicām, cik nozīmīgi bija mūsu darbi un centieni, lai kaut kas labs izdotos, cik daudz mī-

lestības, gaismas, prieka un taisnības mājo mūsu sirdīs un vai vispār tādas tur mājo, jo Jaungada vakarā tam 

tiešām nebūs laika. Un pats galvenais -  

vai Dievs mājo mūsu sir- dīs  Svarīgi zināt 

cilvēkam pašam, kāda ir sirds, kam viņš tic 

un ko uzskata par iemeslu svētku svinēšanai. 

Es svinu Kristus dzimša- nas svētkus, un ko 

svini Tu?          

K.Furmanova 12.i 



 

 

 

    Ziemassvētki – brīnumu laiks ģimenes lokā 

    

Kur paliek Ziemassvētku brīnumi, kad mēs izaugam? Paveroties atpa-

kaļ, šķiet, ka svētki toreiz bija jaukāki, sveces gaišākas, dāvanas brīniš-

ķīgākas. Varbūt vienkārši esam apbružājuši prasmi priecāties? Palū-

dzām 8.m klases skolēnus atcerēties savas bērnības Ziemassvētkus, un, 

lūk, kas viņiem nāca prātā! 

Renāte 

Vakars. Eglītē mirgo košas gaismiņas, rosība. Gaisā virmo 

svaigi ceptu piparkūku un pīrādziņu smarža. Steidzamies uz 

virtuvi, kur rosās vecmāmiņa.  

Miers, sirds siltums, tāda viegla bezrūpība – tie ir mani Zie-

massvētki, un nevajag jau nemaz dāvanas, lai justos laimīgs.  

Eva 

Bērnībā Ziemassvētki bija mani mīļākie svētki. Visvairāk man patika saņemt dāvanas. Ik gadu uz svētkiem es 

mācījos dzejolīti, jo citādi nevarēja tikt pie dāvanām. Ziemassvētku vecītim es ticēju līdz sešu gadu vecumam. 

Bērnības Ziemassvētki vienmēr bija balti un sniegaini.  

Elvīra 

Maza būdama, es nevarēju sagaidīt Ziemassvētkus. Kad bijām paēduši vakariņas, devos gulēt, bet visu laiku dī-

dījos un nevarēju aizmigt. Tad es sadzirdēju soļus istabā – tur kāds staigāja. Gribēju iet paskatīties, bet man bija 

bail. Tad viss apklusa un es vairs nedzirdēju neko. Dāvanas droši vien 

bija zem eglītes noliktas. Īsti vairs neatceros, kad pārstāju ticēt Ziemas-

svētku vecītim. 

Elizabete 

Ziemassvētki manā ģimenē vienmēr ir gaidīti svētki. Jau divus mēne-

šus iepriekš rakstījām vēstules Ziemassvētku vecītim. Pat līdz 10 gadu 

vecumam es vēl ticēju, ka viņš atnes man 

dāvanas. Ziemassvētku smarža bija omes ceptie pīrādziņi, piparkūkas un mandarī-

ni. 

Alise 

Atceros, kā bērnībā zem eglītes stāvēja vesels maiss ar dāvanām. Bet visjaukākie 

Ziemassvētki bija pagājušajā gadā, kad sabrauca ciemos radi un mēs uz ugunskura 

pagalmā vārījām zupu un dziedājām. 

RADOŠI  



 

 

 

Ieva  

Es atceros, ka mēs ar māsu tikām iesprostotas istabā, jo nākot 

Ziemassvētku vecītis un mēs uz viņu nedrīkstam skatīties. Tas 

likās pavisam aplami, tāpēc kopš tā laika es viņam vairs neticu.  

Ēriks 

Pašlaik man Ziemassvētki asociējas ar brīvlaiku. Tā ir visjaukā-

kā dāvana. 

Ralfs 

Ziemassvētkos vienmēr braucām pakaļ eglītei, mājās to izpuš-

ķojām. Uz svētkiem atbrauca daudz radinieku, skaitījām dzejo-

ļus un dabūjām dāvanas. Vecītim ticēju līdz astoņu gadu vecu-

mam. Tagad svētkos nekas daudz nav mainījies, tikai dāvanu 

ir mazāk nekā bērnībā.  

Karīna 

Sniegs pakusis, bet tas nekas. Iegriežam krūmāju līkumā, un 

tur jau ir mūsu vecmammas mājas. Redzu- lielā egle ir izpuš-

ķota, smaržo gardi ēdieni, bet galdu rotā košie mandarīni. Spēles un atjautīgi uzdevumi pamazām tuvina mūs 

dāvanu saņemšanai.  

Nauris 

Kad es bērnībā pie eglītes attaisīju savas dāvanas, biju pārsteigts, jo viss, ko es vēlējos, bija tur atrodams, arī 

konfektes un piparkūkas. Tās gan es ātri notiesāju, bet dāvanas palika vēl ilgi, īpaši „Gaiļa ābece” , kuru mē-

dzu lasīt gandrīz katru vakaru.  

Markuss 

Nosvinēt Ziemassvētkus,           

Iepriecināt cilvēkus,  

Dāvanas visiem dalīt,  

Sniegavīrus jaukus taisīt,  

Būt visu dienu laimīgam,  

Priecīgam un draudzīgam.                



 

 

 

 

 

“Un pūtīs maigs vējš” 

1.daļa 

“Nāves sniegs” 

Sarkanrīklīte lidoja virs zemes, 

Uz miera pilnās zemes krita kārtējas sniega pārslas; jaunas egles un koku pārpalikumi kļuva 

par baltiem, kritušiem vīriem un aizsalušiem bērniem, ceļi lēni kļuva balti jo balti, aizsalušas upes un 

ezeri saplūda ar apkārtējo vidi. Meža ielejās un pilsētas ielās tapa kārtējā sniega sega, uz ēkām lēni 

auga metrus garas lāstekas. No pilsētas apvāršņa lēni uzausa ziemas saule. 

Taču neviens to vairs nespēs apbrīnot. 

Kur valdīja nāves klusums. 

Jau kārtējo dienu robots-apkalpotājs "Martin_314" modināja mirušos dzīvokļa īpašniekus no 

nāves miega; bērnu pīšļiem jau drīz bija jāiet uz skolu, bet vecāku pārpalikumiem uz neeksistējošo dar-

bu. No gultām, kas lēni cēlās vertikālā pozīcijā, lēni lejup bērās cilvēku pelni. 

No koka skapja, kam lēni nost lobījās krāsa, "Martin_314" izvilka gludu, melnu uzvalku un 

lakotas kurpes, izbalējošo maigi zilo kleitu un melnās augstpapēžu kurpes un bērnu skolas formas. Tas 

pievilka apģērbu gabalus pie sienas, it kā piedāvādams tos dzīvokļa īpašniekiem, un robotiskā balsī ie-

lūdza uz brokastīm. 

Cilvēki, zeme un dzīvības 

Uz brokastu galda stāvēja aveņu ievārījuma burciņa, piecas zilas krūzes, kas bija pilnas ar pi-

parmētru tēju, un pieci, ar grezniem, ziliem ziediem apgleznoti šķīvji; uz katra bija septiņi biezpiena 

plācenīši. "Martin_314" ieslēdza televizoru, kas tagad radīja vien baltu un melnu punktiņu nāves deju. 

Robots klusi robotiskā balsī pateica: "Labu apetīti!" un devās uz blakus istabu, lai netraucētu neeksistē-

jošiem iemītniekiem ieturēt maltīti. 

Pēc pusstundas "Martin_314" ienāca istabā un pateica: "Ir laiks doties uz darbu." Robots pie-

klājīgi atvilka krēslus, kur it kā sēdēja neeksistējošie dzīvokļa iemītnieki, novāca ēdiena pārpalikumus; 

rezultātā plācenīši devās uz miskasti. Tad tas pavadīja tos uz gaiteni, palīdzēja apģērbt virsdrēbes un 

skolas somas, lēni atvēra durvis un pateica: "Veiksmi!" nāvīgam klusumam. 

Bija samaltas gabalu gabalos... 

Jaunā gada vakarā, kad neeksistējošie dzīvokļa iemītnieki bija atgriezušies no darba un skolas, 

"Martin_314" uzklāja uz galda Jaunā gada vakariņas; piecus salātu veidus, vārītus kartupeļus, ceptu, 

pildītu vistu, divdesmit gadus noturētu baltu franču vīnu un ābolu sulu. 



 

 

                   Un itin neviens nekad vairs neredzēs to pasauli, 

            Kad sienas pulkstenis dobji sita divpadsmit reizes, "Martin_314"   

             klusumam novēlēja: "Laimīgu jauno 2088. gadu!", kas bija domāts   

            neeksistējošiem dzīvokļa īpašniekiem. Televizorā, kur esot bijis jāraida 

valsts prezidenta svinīgā runa, strauji dejoja melnbalti punktiņi. Robots pacēla vīna glāzi par godu Jaunam ga-

dam, pulkstenim nositot divpadsmito reizi... 

Kas plauka kā rozes zieds, 

*** 

Kad pulkstenis noklusa un "Martin_314", nolika vīna glāzi, pēkšņi pa atvērto logu dzīvoklī ielidoja 

neliela balta kaija. Tā apsēdās uz palodzes, spārnus plivinādama, un sāka kliegt. 

Pirms to sagrāva nāves atoms 

"Parole?" "Martin_314" pieprasīja, izdzirdot kaijas kliedzienu. Tas piebrauca pie palodzes un skatījās 

putna ogļu melnās acīs, gaidīdams atbildi. Kaija pēkšņi uzlidoja un, spārniem švīkstot, sāka rinķot apkārt ista-

bai. 

"Martin_314" izvilka no maksts tērauda zobenam līdzīgu ieroci un uzbruka kaijai. Trāpīja putna astei, 

no turienes izkrita dažas spalvas, taču kaija turpināja lidot. 

Nevienlīdzīga cīņa turpinājās, līdz kaija nosēdās uz greznas, glīti apgleznotas vāzes. "Martin_314" 

svieda zobenu uz putna pusi, taču ierocis stingri ietriecās vāzē, sašķaidot to. 

Un putekļu vējš… 

Ar to "Martin_314" pacietība izbeidzās. Tas atvēra savu dzelzs korpusu, parādot elektroniskās iekšas, 

un uzspieda mazu, tumši violeto pogu. Robota dzidri zilās acis kļuva tumši jo tumši violetas, un tas sprāga; iz-

nīcinot dzīvokli, un tā rezultātā arī visu daudzdzīvokļu māju. 

Sniegs, kas lēni krita no debesīm, pārklāja to vietu, kur reiz esot mituši pasaules mēroga atomkara cie-

tušie cilvēki. Mēness gaiši apgaismoja kaijas asiņainās un aukstās spalvas, un tās aizlidoja spīdekļa virzienā, 

atstājot šo vietu uz visiem laikiem. 

Pūtīs maigs vējš, būs zemes smaka. 

Būs maiga apodes čivināšana no rītausmas līdz saullēktam 

Un varžu rulādes naksnīga dīķī. 

Un plūmju ziedēšana baltputu dārzā, 

Ceļotājstrazds maigi nolaidīsies uz žoga 

Un sarkanrīklītes balss nodziedās skanīgu gleznu. 

Un neviens un neviens neatcerēsies karu, 

Pārdzīvotu-aizmirstu, nāves atomu sērgu. 

Un ne putns, ne vītols ne asaru nenopilēs, 

Ja no zemes virsmas pazudīs cilvēku dzimta. 

Un pavasaris… un pavasaris sagaidīs jaunu saullēktu, 

Nezinot, ka mūsu vairs nav. 

/A. Gatiņa 8.m/ 



*** 

 

 

 

 

Joprojām klusums, 

Pasauc klusi pirms vētras. 

Protoni un elektroni, 

Nāves atomi atmosfērā. 

 

Zvaigžņu atomu pilnā naktī, 

Piķa melnā tumsā 

Izmisuma pilna pasaule 

Sapņo par dzīvību saldu. 

 

Viss ko mēs sacījām, 

Viss, kas mēs esam, 

Gaidīdami dzīvot, 

Tas ir starts. 

 

/A. Gatiņa 8.m/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Mežus pārklāj sniedziņš balts, 

Ārā auksti, viss ledū kalts. 

Dzirdu kādu klusām saucam: 

„Salavecīt, vai šogad braucam? 

Es labi uzvedos 

Un palaidnībās neslēpos.” 

 

*** 

Jau ziemas prieki ārā 

Un dzirdams klusums, miers. 

Mazs rūķītis man sirdī  jautā: 

„Vai ilgs būs ziemas miegs?” 

 

*** 

Tu esi mana dāvana, 

Tu esi man tīrs prieks. 

Ja sirsniņa būs klusumā, 

Tad paslēpsies  mans smaids. 

Kad lūgšanu es skaitīšu, 

Vai atsauksies tu man? 

Pēc mīlestības vaicāšu,  

Līdz uzsnigs baltais sniegs. 

   A.Sloboda 8.m 
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