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Milzīga atsaucība akcijai “Draudzīgais aicinājums”! 

 

Tas bija senajā 1935. gadā, kad mūsu ministru prezidents Kārlis Ulmanis aicināja bijušos absolventus un 

visus Latvijas labas gribas cilvēkus atcerēties savas skolas un dāvināt bibliotēkām grāmatas. Tā ir ļoti svētīga 

tradīcija, kas nav gājusi zudībā arī mūsdienās -  21. gadsimtā, un jau vairākus gadus ir atdzimusi arī Jelgavas 

Tehnoloģiju vidusskolā.  

Tāpēc janvārī mūsu skolā gan skolēniem, gan viņu vecākiem, gan skolotājiem bija iespēja apliecināt savu 

labo gribu, dāvinot bibliotēkai grāmatas. Šogad atsaucība bija neparasti liela - tika savāktas 126 grāmatas, kuru 

cena kopā veido 912 eiro. 

Literatūras klāsts ir ļoti plašs – enciklopēdijas, bērnu grāmatas, lasāmviela arī lielākiem cilvēkiem. Katrā 

dāvinātajā grāmatā ir uzlīmīte ar 

dāvinātāja vārdu, lai vēl pēc ga-

diem lasītāji varētu ieraudzīt, kurš 

ir sagādājis  šo darbu skolas bibli-

otēkai. 

Skolas bibliotekāres saka 

lielu paldies visiem akcijas dalīb-

niekiem, jo tagad lasīšanas iespējas 

ir krietni plašākas.  

 

Grāmatas - tā ir sabiedrība. 

Pasaki man, ko tu lasi, un es 

pateikšu, kas tu esi.... 

(Pirogovs N.) 

Cilvēki pārstāj domāt, ja 

pārtrauc lasīt.  

(Didro) 

Lūk, tik lielu grāmatu kalnu mēs visi kopā esam sagādājuši! 



Čaklākie grāmatu dāvinātāji 
 

 

1. Paula Elizabete Dzene -2.m2 (2)  

2. Alberta Tīna Dzene – 1.m1 (2)  

3. Roberta Anna Dzene -1.m1 (2)  

4. Lauris Skrebelis - 3.a (3)  

5. Diāna Osiņenko – 2.m1 (24)  

6. Alans Freimanis – 7.m (3)  

7. Alise Nudiņa – 1.m1 (3)  

8. Sonora Liepa – 3.m (2)  

9. Alekss Cīrulis – 2.m2 (1)  

10. Roberts Dorbe- 2.m1 (1)  

11. Daniels Novikovs- 3.a (1)  

12. Emīls Stūrmanis – 1.m1 (3)  

13. Haralds Gruziņš – 5.m1 (6)  

14. Agnese Bušmane – 5.m1 (4)  

15. Džesika Širokova – 2.m2 (1)  

16. Lauris Derjuševs – 2.m2 (3)  

17. Elīna Goba -5.m1 (3)  

18. Raiens Dūša – 2.m1 (1)  

19. Roberts Zaremba – 5.m1 (1)  

20. Renāte Laure – 8.m (1) 

Atsaucīgākās klases  

2.m1 klases vecāki (4)  

2.a klase – 5  

12.i klase – 5  

11.i klase- 4  

10.i klase – 2  

 

Skolas absolvents Oskars Keišs 

 

Skolotāji – grāmatu dāvinātāji 
1. V. Pirvica  

2. A. Dunce  

3. Dz. Ozola  

4. T. Šembele  

5. I. Arhipova  

6. V. Hermane  

7. I. Rutka  

8. A. Damlica – Ķere  

9. I. Blumberga  

10. J. Mackeviča  

11. I. Bahmanis 



 

Ēnu diena 2018 

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstams un atzīts Junior Achievement karjeras izglītības pasākums 1.—12. 

klašu skolēniem, kura mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu 

jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavoties darba tirgum. Ēnu dienas laikā skolēni apmeklē kā-

du darba vietu un 4 - 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. 14. februārī 

jauniešiem bija iespēja satikties ar saviem potenciālajiem darba devējiem, izmantojot reģistrācijai un vakan-

ču izvēlei lielāko karjeras izglītības biržu - portālu www.enudiena.lv. Skolas avīze lūdza izteikt savu vie-

dokli dažiem vidusskolēniem par Ēnu dienā gūto pieredzi.  

12.i klases skolnieks Jānis Grāvītis  

Manuprāt, ēnu diena ir ideāla iespēja savas nākotnes profesijas izvēlei un jaunu darba iespēju izzinā-

šanai. Tādēļ es jau četrus gadus piedalos šajā pasākumā, lai iepazītu dažādas profesijas.  

Pirmajā gadā es ēnoju SIA “Būve un forma” pojektu vadītāju Jāni Prauliņu. Šajā dienā es uzzināju 

daudz ko jaunu par būvnormatīviem un būvniecības gaitu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrajā gadā es ēnoju SIA “Alejas projekti” projektu vadītāju Mārtiņu Kārklevalku. Pēc šīs dienas es 

izlēmu, ka ainavu projektēšana nav tas, ar ko es varētu saistīt savu nākotni. Bet toties ieguvu labus kontak-

tus, tāpēc 2017. gada vasarā strādāju šajā firmā par brigādes vadītāja palīgu, kas deva lielisku pieredzi turp-

mākajai dzīvei. 

Iepazīstam profesijas 

Jānis Grāvītis un 

Sanita Višņauska 

2018. gada Ēnu 

dienā Jelgavas 

pilsētas domē  

http://www.enudiena.lv


Pēdējos divus gadus esmu ēnojis kādu no Jelgavas pilsētas domes deputātiem: pirmajā gadā ēnoju Jel-

gavas pilsētas domes priekšsēdētāju Andri Rāviņu un guvu lielisku priekšstatu, kā vadīt ceturto lielāko pilsētu 

Latvijā. Uzzināju, kādi ir pilsētas attīstības plāni tuvākajos gados un kādi lēmumi jāpieņem domes priekšsēdē-

tājam.  

 

 

 

 

 

 

Šogad vēlējos ēnot Jelgavas pilsētas domes deputāti Ritu Vectirāni, bet diemžēl Vectirānes kundzei 

šajā dienā bija paredzēta tikšanās Rīgā, tādēļ es ēnoju Jelgavas pilsētas domes deputātu Juriju Strodu. Kopā ar 

Stroda kungu devāmies uz  dažādām sapulcēm, kurās iepazinos vairāk ar deputātu pienākumiem un lēmu-

miem, kas ir jāapskata, kā arī uzzināju par daudziem citiem deputātu ikdienas darba pienākumiem. 

11.i klases skolniece Ilona Amanda Pētersone 

Ņemot vērā to, ka agrāk ļoti vēlējos kļūt par veterinārārsti, es nolēmu ēnot LLU studenti, precīzāk, 

LLU Veternārmedecīnas fakultātes studenti Lauru, lai nedaudz vairāk saprastu, kāds ceļš ejams, lai kļūtu par 

dzīvnieku ārstu.  

Jāatzīst, ka diena izvērtās visai interesanta, un es uzzināju daudz ko jaunu. Es kopā ar Lauru gāju uz 

visām viņai paredzētajām lekcijām un piedalījos mācību procesā, arī kopā ar viņu klausījāmies dzīvnieciņu 

sirdspukstus un pavadījām brīvās lekcijas.  

Laura ļoti precīzi atbildēja uz visiem maniem jautājumiem, kā arī pēc lekcijām parādīja telpu, kurā 

viņi pirmajā kursā darbojušies visvairāk, pētot dzīvnieku uzbūvi, darbojoties ar īstiem, mirušiem dzīvnieci-

ņiem.  

Kamēr meitenei bija brīva lekcija, mēs aizgājām uz mazo dzīvnieku klīniku, kur sunītim, kas bija ap-

ēdis sinepju plāksterus, veica rentgenu, atklājot, ka viņam viss ir kārtībā, tāpēc slimnieks tika palaists mājās.  

Pavadot dienu visai interesnati, redzot un uzzinot daudz ko jaunu, es tomēr sapratu, ka tas pilnīgi no-

teikti nav darbs, ko vēlētos nākotnē darīt, sapratu, ka šī profesija nav radīta man. Izdarot šādu secinājumu, es 

izvērtēju Ēnu dienas nozīmi, proti, es sapratu, ka tās ir domātas ne tikai, lai apjaustu, kas tu vēlies būt nākot-

nē, bet arī lai pieņemtu lēmumu, ka šī profesija nav radīta man, kas ir visai būtiski, lai nezaudētu laiku, darot 

darbu, kas pašam nenes ne vismazāko prieku.  



Iespējams, ja es nebūtu izmantojusi iespēju Ēnu dienas ietvaros redzēt, kā studenti mācās šajā fakul-

tātē, es, beigusi 12. klasi, būtu devusies mācīties uz Veterinārmedicīnas fakultāti un droši vien pārtraukusi 

studijas pēc pirmā kursa, zaudējot laiku, taču tagad man ir pilnīgi skaidrs, ka uz šo fakultāti mācīties neiešu 

un dzīvnieku medicīna pilnīgi noteikti nav domāta man.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ar šo rakstu vēlos iedrošināt katru izzināt dažādu profesiju specifiku, lai atklātu, kas pašam sagādā 

lielāku prieku un patiku. Nevajag baidīties saprast, ko tieši vēlies darīt nākotnē, jo tā ir tiešām liela vērtība – 

prast nezaudēt laiku, savlaicīgi saprotot, kādu profesiju izvēlēties.  

12.i klases skolnieks Ansis Aleksandrs Ziemelis 

14. februārī es ar vilcienu braucu uz Rīgu, lai ēnotu uzņēmuma Wunder Latvia 

vadītāju.  Wunder ir vācu mājaslapu un citu IT pakalpojumu izstrādes uzņēmu-

mu ķēde, kas, apgūstot Eiropas tirgu,  2010. gadā ir asimilējusi Ventspils studen-

tu uzņēmumu, kas arī darbojās šajā jomā.        

  Firmas birojs ir krāsains, moderns un 'gudrs', bet tas šajā industrijā nav nekas 

īpašs. Interesanti bija tas, ka tajā nebija daudz cilvēku, jo viss darbs un komuni-

kācija notiek ar datora palīdzību un birojā darbinieki ierodoties tikai reizi nedēļā uz kopēju sanāksmi.  

Pēc uzņēmuma prezentācijas apskatījām telpas, kurās no vismaz 30 darba vietām aizņemtas bija tikai 

sešas. Diezgan jauni datori, elektriski paceļami galdi. Pēc tam mēs izmēģinājām programmēšanas aktivitātes 

- vienkāršas mājaslapas 

rediģēšana, kuras laikā 

programmētāji pastās-

tīja, ko viņi dara ikdie-

nā, ar kādu program-

matūru strādā.  

 

Nevajag baidīties sa-

prast, ko tieši vēlies 

darīt nākotnē, jo tā ir 

tiešām liela vērtība – 

prast nezaudēt laiku, 

savlaicīgi saprotot, kādu 

profesiju izvēlēties.  

Ansis Aleksandrs 

Ziemelis pārdomās par 

neparasto firmas vadītāju 



Tad pienāca laiks ēnot. Uzņēmuma vadītājs... Kā jūs domājat, kāds tas izskatās? Kāds nopietns cil-

vēks, kas ģērbts lietišķā stilā un no kura staro nenoliedzama autoritāte? Apmēram kaut ko tādu es gaidīju. Kā 

jau sapratāt, realitāte ir pavisam citāda. Uzņēmumu vada 30 gadīgs vīrietis, kuru es nespētu atškirt no studen-

ta. Es zinu, ka viņam ir 30, jo to viņš iepina savā stāstījumā par sevi. Nu labi, viņš ir vadītājs, bet stereotipi 

tiek lauzti. Varbūt es jaucu uzņēmumu vadītājus ar politiķiem, bet tas jau nav svarīgākais. Bet tad viņš patei-

ca, ka neko nesaprotot no programmēšanas. Es vēl joprojām nesaprotu, kāpēc viņš ir vadītājs un kā viņš šajā 

pozīcijā nonāca. Pie atbildes man traucēja nonākt fakts, ka pēc 15 minūšu ēnošanas, mums, tas ir, man un ot-

rai ēnai, bija jādodas uz citu telpu, jo ieradās kāds biznesa partneris. Pēc kāda  laika mums pievienojās pārējās 

ēnas, mums izdalīja pildspalvas, un pasākums noslēdzās.  

Lūk, arī tāda var būt ēnošanas pieredze, kas rada vairāk jautājumu nekā atbilžu, bet arī tas ir ļoti node-

rīgi. 

 

Mana ēnu diena 2018 

Ēnu diena ir tas pasākums, kuru ļoti gaida skolēni, kas tiešām vēlas uzzināt 

vairāk par dažādām profesijām un to pārstāvjiem. Pašam agrāk pret šo vērtīgo 

pasākumu attieksme bija diezgan skeptiska, tādēļ šī bija tikai mana otrā Ēnu 

diena, ko tagad nožēloju, jo neesmu paspējis izpētīt visus interesantos amatus. 

Ko tad es tieši ēnoju un kā pagāja mana diena, ko ēnu diena man ir devusi, kā-

pēc tā tomēr ir tik svarīga un nepieciešama? Šādi jautājumi parasti rodas drau-

giem, kurus tomēr interesē, kur es biju pazudis.  

Tātad es savu ēnu dienu pavadīju Rīgā, sākumā un beigās pašā „ABB” ēkā, 

kur ierodas visi darbinieki, bet pa vidu devāmies uz Rīgas otru malu uzstādīt 

objektu, kā arī novērst radušos kļūdu citā vietā. Firma „ABB” ir tehnoloģiju 

līderis, kas sadarbojas ar enerģētikas, rūpniecības, transporta un infrastruktūras 

uzņēmumiem, piedāvājot tiem digitalizāciju, piemēram, attālinātu iekārtu kontrolēšanu vai datu nolasīšanu un 

padevi. Es ēnoju projekta vadītāju - cilvēku, kas pabeidza RTU mehatronikas studijas, ko varēja manīt jau 

pašā dienas sākumā, kad viņš skaidroja gandrīz katru komponentu firmas darbnīcā, kur atradās objekts, ko 

gatavojāmies uzstādīt. Šis objekts bija, vienkāršāk sakot, skaitītājs, kas, izmantojot interneta kabeli, ātri un 

efektīvi nogādā datus “Rīgas ūdenim”. Tālāk devāmies novērst kļūdu, ko izraisīja sensors, dodot neprecīzus 

datus kanalizācijas sūkņu kontrolieriem. To novērsām, pārkalibrējot sensoru, kas nemaz nebija tik viegli, jo 

tas atradās vienā no baseiniem, kur glabā visu, kas nonāk kanalizācijā, protams, daļēji izfiltrētu. 

 Pēc pusdienām atgriezāmies sākotnējā ēkā, kur apspriedām stendu karjeras dienai un spēlējāmies ar 

robota roku. Šo roku var izmantot priekšmetu pārvietošanai, man atļāva to izmantot brīvkustības režīmā, kā 

arī uzrakstīt īsu kodu un palaist to. Šī dienas daļa bija īpaši  interesanta un aizraujoša, un, kad paskatījos uz 

laiku, pulkstenis jau rādija pieci vakarā. Tā es biju nonācis līdz dienas beigām, izpētot tik daudz iepriekš nezi-

nātā. 

12.i klases skolnieks J.Vedļa  



 

 

Bez šaubām, es šajā dienā uzzināju vairāk, nekā nedēļu esot skolā. 

Laiku es pavadīju jautrā, gudrā un saprotošā kompānijā, jo sajūta bija 

tāda, ka es esmu vietā, kur mani pieņem savā lokā. Viņi stāstīja gan 

jokus, gan interesantus atgadījumus darbā, gan vienkārši centās man 

parādīt un pastāstīt visu savu ikdienu. Parādīja man datora program-

mas, kurās strādā, un pastāstīja detalizētu informāciju par tām, piemē-

ram, kuras izmanto noteiktās sistēmas. Es vienkārši uzzināju, kas vi-

ņiem jādara darbā, kādi ir apstākļi un kāds ir darbinieku kolektīvs - tas dod nepieciešamo priekšstatu par šo pro-

fesiju. 

Kā mēs varam izvēlēties, par ko mācīties, un kļūt, ja nav ne mazākās nojausmas, ko attiecīgās profesijas 

ļaudis darbā dara? Tieši tāpēc Ēnu diena ir svarīgs pasākums, jo tas dod iespēju uzzināt tieši to, ko vēlies, jo 

drīksti sekot gandrīz jebkuras profesijas pārstāvim, bet tas viss ir saistīts ar paša iniciatīvu, jo, ja vēlamā profesi-

ja netiek piedāvāta, tad pats var doties sameklēt šādu cilvēku. Parasti 

pieaugušie ir diezgan atvērti šādam pasākumam, protams, ja skolēns 

rada iespaidu, ka ir ieinteresēts, nevis vienkārši cenšas neaiziet uz 

stundām. 

Secinu, ka šis pasākums ir ļoti vērtīgs pareizajās rokās, jo dod iespēju 

uzzināt tik daudz, cik katrs no mums vēlas. Tas ir ļoti noderīgs savas nākotnes izvēlei, jo šis brīdis pienāks gri-

bot vai ne, un neviens nejautās, cik gatavs katrs no mums ir. Šī ēnu diena tomēr bija labāka nekā iepriekšējā, jo 

vairāk saistījās ar jomām, kas man patīk, kā arī cilvēks, ko ēnoju, bija sagatavojis daudz aizraujošāku dienas plā-

nu. Iesaku katram izmantot Ēnu dienas, jo tas atvieglo grūto nākotnes izvēli. 

 J.Vedļa 12.i 

 

Kā mēs PD un ZPD rakstījām 

Skolas bibliotēkas darbā ir trīs trauksmaini darba posmi. Pirmie divi ir saistīti ar mācī-

bu gada sākumu un beigām, tas ir, ar mācību grāmatu saņemšanu un nodošanu,  bet trešais, 

kā jau pienākas, ir pa vidu. Parasti tas sākas janvārī un diezgan strauji beidzas februāra vidū. 

Attapīgākie sapratīs, kas šis ir par laiku. Jā, tā ir pamatskolas  pētniecisko un vidusskolas  

zinātniski pētniecisko darbu rakstīšana. Puslīdz jau skaidrs, ka tikai katrs desmitais skolēns 

sāk strādāt pie sava pētījuma oktobrī vai novembrī, nu 

labi, arī decembris būtu vēl gana labs iesākums. Taču 

pārsvarā tas notiek dažas dienas vai nedēļu pirms darba 

nodošanas. Un tad arī bibliotēkā sākas rakšanas, pētīšanas 

un meklēšanas laiks. 

Kā mēs varam izvēlēties, par ko 

mācīties un kļūt, ja nav ne 

mazākās nojausmas, ko attiecīgās 

profesijas ļaudis darbā dara?  



 Visdīvainākais ir tas, ka daži skolēni pat īsti nezina, kāda ir viņu darba tēma, tāpēc parasti tās formu-

lējums tiek aizstāts ar vārdiem „kaut kas par...”. Laikam jau interneta resursu pārzināšana un izmantošana 

daudziem aprobežojas ar savstarpējās saziņas iespēju izmantošanu, nevis saturīgas informācijas ieguvi, tāpēc 

jāmeklē kāda grāmata, no kuras varētu  tēmai atbilstošu un prātīgu domu norakstīt, jo ko gan jaunu dažās die-

nās var atklāt par miegu vai kino, vai uzturu, vai krustvārdu mīklām, vai izglītību, vai muskuļiem, vai jāšanas 

sportu. Un tā tālāk.  Dažs cer noskaidrot, kas tad īsti ir dinozauri,  zivis, tilti, suņi, spuldzes vai, piemēram, 

ķerra. Jautri kļūst, ja kāds lūdz, lai viņam iedod „zaļo vēstures grāmatu” vai kaut ko par vēsturi, vai arī kaut 

ko par Otro pasaules karu, vai par Jelgavu no 1921. gada līdz mūsdienām.  

Kā redzams, tēmu klāsts ir visai plašs, taču daudziem skolēniem neienāk prātā, ka ir būtiski saprast, ko 

tieši par šo vispārīgo un plašo jomu viņš vēlas noskaidrot. Skolotāji - darba vadītāji - ir ļoti atsaucīgi un lab-

prāt palīdzēs apjaust, tieši kāds rakurss no pētāmās tēmas skolēnam ir jāizzina, ir tikai jāstrādā, jākonsultējas 

un jālasa.  Neviens pedagogs taču nav devis tēmu „Izglītība” vai „Sporta spēles”. Un tā nu grāmatu pūcīte pli-

vina spārnus un riņķo ap plauktiem, lai izzīlētu, kura ir zilā ģeogrāfijas vai sarkanā ekonomikas grāmata, vai 

tā enciklopēdija, kurai divi dinozauri uz vāka. Protams,  tādi nu reiz ir viņas pienākumi, taču nākamgad pēt-

niecisko darbu rakstītājiem derētu vairāk precizitātes, lai process ritētu raitāk un būtu produktīvāks. 

 

Visdīvainākais ir 

tas, ka daži skolēni 

pat īsti nezina, 

kāda ir viņu darba 

tēma, tāpēc parasti 

tās formulējums 

tiek aizstāts ar 

vārdiem „kaut kas 

par...”  



Pētnieciskie darbi – pirmā pieredze zinātnes jomā 

 

Katru gadu mūsu skolas pamatskolēni raksta pētnieciskos darbus par pašu izvēlētu 

tēmu. Uzskatu, ka tas nozīmīgi paplašina skolēnu redzesloku – tā ir iespēja izzināt 

interesējošas jomas un saprast, kas patiesi saista, ja vien tiek izvēlēta pareizā tēma. 

Es šogad rakstīju pētniecisko darbu latviešu valodā par tēmu “Darbības vārdu for-

mas K. Vērdiņa dzejoļu krājumā “Tētis”” – grāmata izdota pirms diviem gadiem, 

un darbs par šo tēmu ir lieliska iespēja izpētīt latviešu valodas lietojumu mūsdienu 

dzejā. Tiesa, šis ir pirmais gads, kad pievērsos pētnieciskajam darbam nopiet-

nāk, jo izvēlējos tēmu, kuru patiesi vēlos izpētīt un kura mani pašu interesē, 

tāpēc pētījumu varēju veikt ar aizrautību.  

Tēmas izvēle, manuprāt, ir svarīgākā šī procesa daļa, jo tieši tā nosaka, vai pēt-

niecisko darbu veikt būs interesanti un vai tā gaitā būs iespējams veikt pētīju-

mu. Jau pats nosaukums “pētnieciskais darbs” norāda to, ka tajā jābūt iekļau-

tam skolēna veiktam pētījumam, bet bieži vien tas tiek jaukts ar referātu, proti, 

tiek apkopota tikai pieejamā informācija no interneta, grāmatām vai periodikas, 

un to, pēc manām domām, par pētniecisko darbu nosaukt nevar, jo darbam jā-

sastāv no divām daļām – teorētiskās un pētnieciskās –, bet kā var analizēt pētī-

juma rezultātus, ja tas vispār nav veikts? Manuprāt, skolēniem būtu nopietnāk 

jāpievēršas darba tēmas izvēlei, lai rezultātā tas atbilstu prasībām. 

Pētniecisko darbu rakstīšana pamatskolā sagatavo skolēnus kā ZPD vidussko-

lā, tā dažādiem darbiem augstskolā, jo tas palīdz izprast darbu uzbūves princi-

pu, kā arī ļauj izzināt dažādas tēmas, ar kurām, iespējams, skolēns izlems 

saistīt savu nākotni. Lai gan daudziem pētnieciskie darbi nesaistās ar kaut ko 

pozitīvu, domāju, ka galvenais ir izvēlēties saistošu tēmu un laikus uzrakstīt 

darbu, lai tas nesagādātu problēmas. 

 

R.Laure 8.m   

 

 

 

Kā apgūt prasmi strādāt patstāvīgi? 

Zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) rakstīšana ir ļoti saspringts laiks skolēnu dzīvē. Jauniešus varētu 

sadalīt divās grupās – vieni ir tie, kas šo darbu uztver ļoti nopietni un raksta to ar lielu atbildības izjūtu, jo 

vēlas piedalīties pilsētas vai Zemgales reģiona konkursā. Taču ir arī tādi, kuri rakstīs tikai ‘ķeksīša dēļ’, lai 

saņemtu apmierinošu atzīmi un viss. 

„Tētis plātās acis bola  

Jaukas lietas mammai sola:  

mazu meitiņu tai dos  

greznu māju Saulkrastos  

kažoku un tvaika pannu  

lielu lielu burbuļvannu  

– visu došu – tētis smaida –  

 tikai mazliet jāpagaida.” (59) 

K.Vērdiņa dzejoļu krājums 

„Tētis” 

Jau pats nosaukums 

“pētnieciskais darbs” norāda 

to, ka tajā jābūt iekļautam 

skolēna veiktam pētījumam, bet 

bieži vien tas tiek jaukts ar 

referātu, proti, tiek apkopota 

tikai pieejamā informācija no 

interneta, grāmatām vai peri-

odikas, un to, pēc manām 

domām, par pētniecisko darbu 

nosaukt nevar. 



 Jau pašā mācību gada sākumā oktobrī skolēniem tiek dota iespēja izvēlēties tēmu, darba vadītāju un 

recenzentu, kas vērtēs viņu padarīto. Diemžēl daudzi no mums vēl oktobrī neaizdomājas par ZPD rakstīšanu 

un par to atceras decembrī, kad jau notiek priekšaizstāvēšana, kurā mēs pastāstām par savu veikumu – iz-

virzītajiem mērķiem, tēmas aktualitāti, novitāti, par jau paveikto un to, kas vēl jādara. Jau tad var pamanīt, 

kurš ir izvēlējies tēmu, kas viņu interesē, un tāpēc reāli sācis pie tās strādāt, bet kurš tikai iepriekšējā dienā 

sameistarojis kaut kādu prezentāciju. Tad atliek vēl nedaudz vairāk nekā mēnesis, lai darbu uzrakstītu, un, 

protams, šajā laikā tikai daži no mums darbu intensīvi raksta.  

Un tad ir pienākusi pēdējā nedēļa pirms darba nodošanas. Sākas tracis! Visi skrien pa kaklu, pa galvu, 

lai darbs tiktu pabeigts un nodots recenzentam. Šogad darbu vajadzēja iesniegt 12. februārī, jo jau 15. februārī 

notika darbu aizstāvēšana, bet 16 .februārī norisinājās skolas konference, kur arī es piedalījos ar savu darbu 

par neliterārās leksikas lietojumu 11. i klases skolēnu valodā. Pētījuma gaitā secināju, ka klasesbiedru valoda 

ir stipri piesārņota gan ar žargona vārdiem, gan visai skarbiem vulgārismiem, bet paši viņi par to īpaši 

neuztraucas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktu zālē, kur notika skolas ZPD konference, gaisotne bija ļoti saspringta, jo visi uztraucās. Prātā 

rosījās simtiem domu, galvenais bija norunāt skaidri, saprotami un nesteidzoties, kā arī svarīgi ir tas, lai gan 

skolasbiedriem, gan skolotājiem būtu interesanti klausīties. To var panākt, raksturojot interesantus piemērus 

un izvirzot saturīgus secinājumus, arī prezentācijas noformējumam ir jābūt pārskatāmam un skaidri uztvera-

mam. Pavisam skolas zālē uzstājās 10 cilvēki, un katrs no viņiem pārstāvēja citu sekciju – valodniecību, 

fiziku, inženierzinātnes, bioloģiju, psiholoģiju un citas. Pārsvarā tie bija 11. klases skolēni. 

Raksta autore Jolanta un viņas darba 

tēma 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manuprāt,  ZPD rakstīšanas prasmju apguve skolēniem ir milzīgs palīgs nākotnē, jo augstskolā vaja-

dzēs rakstīt gan bakalaura darbu, gan kursa darbus,  un ZPD pieredze varētu ļoti noderēt. Protams, cits 

jautājums ir, cik daudzi to izmantos. Mūsdienās tikai retais skolēns novērtē 

lielās iespējas, kuras sniedz skola, vairākums to nesaprot un tādēļ izsaka 

neapmierinātību ar mācību iestādi, bet paši neizmanto visas izdevības un 

ļaujas savam slinkumam, lai pēc tam meklētu dažādus attaisnojumus.  Jeb-

kura skola var būt laba, ja tikai pašam ir vēlme strādāt un nodarboties ar 

sevis pilnveidošanu. Ja atstāj visu pašplūsmā, tad ne no kā nekas nerodas, 

un dzīvē pēc tam viss šķitīs grūti, jo skolas gados cilvēks nebūs piera-

dinājis sevi strādāt. Prasme motivēt pašam sevi, nevis tikai gaidīt rosināju-

mu no malas ir tās iemaņas, kuras var apgūt skolas laikā. 

 

   J.Reinfelde 11.i 

 

Īpašā atmosfēra – vislielākā Žetonu vakara vērtība 

 

Vidusskolēni tikko ir aizvadījuši interesantas Ēnu dienas un ZPD rakstīšanu,  bet divpadsmitās kla-

ses marta sākumā  jau gaidīja cits vēl svarīgāks pasākums – Žetonu vakars. Žetona gredzens ir kā apliecinā-

jums, ka viņi ir gatavi skolas beigšanai un apjausmai par cita dzīves posma sākumu. Tā ir sava veida atvadu 

sveicina pamāšana bezrūpīgajam un košajam skolas laikam.  

Mūsdienās tikai retais skolēns  

novērtē lielās iespējas, kuras 

sniedz skola, vairākums to 

nesaprot un tādēļ izsaka 

neapmierinātību ar mācību ie-

stādi, bet paši neizmanto visas 

izdevības un ļaujas savam slin-

kumam, lai pēc tam meklētu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žetonu vakars ir pasākums, uz kuru liela daļa 12. klases skolēnu ieradās, 

īpaši nezinot, ko no tā sagaidīt. Taču svētku galvenā ideja vienmēr bijusi 

nemainīga – tie ir mūsu, divpadsmito, svētki. Tieši mēs noteicām, kādu 

veidolu šis vakars iegūs, un, manuprāt, tas izdevās ļoti labi. 

Žetona gredzens ir kā 

apliecinājums, ka viņi ir gatavi 

skolas beigšanai un apjausmai 

par cita dzīves posma sākumu. 

Tā ir sava veida atvadu sveicina 

pamāšana bezrūpīgajam un 

košajam skolas laikam.  

Te nu viņi ir - 

12.i  

Pasākuma netradicionālais sākums 



Pēc vakara norises pajautājām dažiem tā dalībniekiem, kāds ir viņu 

viedoklis par šo pasākumu, tā gaisotni un izjūtām.  

Vispirms savu viedokli izteica mūsu skolas direktore Valentīna 

Maido. 

Šī gada Žetonu vakars bija ļoti labi sagatavots, pārdomāts, un tas 

bija tāds tīrs un skaists pasākums. Ļoti patika, ka jaunieši nešķiroja 

abas klases, bet apvienojās un viss bija citādāk  nekā  iepriekšējos mācību  gados,  kad sēž pa klasēm un 

skatās uz otru - ko nu rādīs un kā nu darīs. Tas veidoja tādu kopības sajūtu, kā arī tika radīta ļoti silta atmo-

sfēra. Ļoti patika 12. klašu priekšnesums, protams, mēs, visas skolotājas, bijām ļoti patīkami emocionāli 

pārsteigtas līdz asarām, kad visi topošie absolventi dejoja lēno valsi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tas bija tik brīnišķīgi, tas bija tā kā no seniem laikiem mūsu laikos, tas bija ļoti mīļi. Tāds pārdo-

māts, mierīgs pasākums. Man patika arī puišu deja, tā bija ieturēta, es jau domāju, ka būs šerpāk, bet ļoti 

labi, ka bija tāda jautrs, bet gaumīgs priekšnesums.  

Ļoti patika 12. klašu priekšnesums, 

protams, mēs, visas skolotājas, bijām 

ļoti patīkami emocionāli pārsteigtas 

līdz asarām, kad visi topošie absol-

venti dejoja lēno valsi.  

12.a klase dzied 

par “zaļo jau-

nību” 



Visi divpadsmitie un audzinātājas bija īsta, draudzīga, ar humora izjūtu apveltīta ģimene. Ļoti labi bija 

vadītāji, pārliecināti, mierīgi, tā ka var lepoties ar paveikto. Es domāju, ka tās būs labas atmiņas tālākajai dzī-

vei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.klases skolniece Daira Zeltiņa Žetonu vakarā piedalījās kā ciemiņš. 

Žetonu vakarā esot viesu statusā, vērojot visu no malas, varēja redzēt, cik ļoti 12. klašu skolēni un 

skolotājas bija centušās, lai viss noritētu godam un veiksmīgi. Gan priekšnesumi, gan runas bija saturīgas un 

pārdomātas, bija prieks redzēt savus skolas biedrus no citu skatu punkta nekā  ikdienas  dzīvē. Manuprāt, visi 

bija lieli malači, jo dejot valsi nav viegli. Vakars bija patiesi ļoti skaists, izdevies un pozitīvām emocijām ba-

gāts. Nākamgad arī centīsimies šo pasākumu izveidot tikpat skaisti, jo ir radušās dažas idejas par mūsu, 11.i 

klases, Žetonu vakaru. 

Veiksmi eksāmenos, divpadsmitie! 

Mūsu skolotāji 

12.a klase ar savu audzinātāju 



12. i klases skolēns Mikus Krišs Novads bija šī pasākuma vadītājs. 

 Man bija papildu pienākums – tiku uzaicināts būt par vienu no vakara vadītājiem, un šo iespēju labprāt 

izmantoju. Man šķita interesanti tas, ka gatavošanās process tam bija samērā ilgs, taču es to neuztvēru kā 

pienākumu. Es to uztvēru kā interesantu un vienreizēju pieredzi – cita Žetonu vakara pašiem taču vairs ne-

būs! Tādēļ, lai arī zināju, ka būs jāatrodas uzmanības centrā ilgu laiku, stress ātri vien izzuda. Formālā gai-

sotne lai paliek pēdējam zvanam un izlaidumam, jo 2. martā galvenais bija radīt smaidu un pozitīvas noska-

ņas sevī, skolotājos un vecākos. Man prieks, ka spējām iemācīties un nodejot valsi, atskatīties pagātnē, vēro-

jot mūsu video, un kā puišu klase parādīt labu priekšnesumu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pozitīvās emocijas tikai pavairoja abpusējie apsveikumi no mūsu puses un mūsu vistuvāko skolotāju – 

klases audzinātāju – puses. Tāpat asprātīgs šķita gan 11. klases priekšnesums un uzaicināto skolotāju stāstī-

jums. Kā jau sākumā teicu – smaids neizzuda visu vakaru. Tāpēc jāpiemin arī pasākuma 2. daļa – man ļoti 

patika dzīvā mūzika, pie kuras varējām izdejoties. Un brīžos, kad kautrīgums sāka ņemt virsroku, spēles at-

dzīvināja gaisotni un lika kārtīgi izsmieties. Domāju, ka pasākums izdevās veiksmīgi, un saņemtais gredzens 

vienmēr ļaus par to atgādināt.  

J.A.Grigaļeviča 12.a 



 

12. a klases skolēns Dāvids Dairis Pētersons piedalās filmā par latviešu strēlniekiem 

“Dvēseļu putenis” 

 

Vai izvēles iespējas esamība tik tiešām uzliek nastu, vai tomēr pareizā atbilde jau ir kabatā? Mūsu 

skolas 12. klases skolēns Dāvids Pētersons bija viens no tiem, kurš izvēlējās piedzīvot ko jaunu un vēl neat-

klātu, piedaloties jaunās latviešu spēlfilmas “Dvēseļu putenis” uzņemšanā.  Kā zināms, tās sižets veidots pēc 

pazīstama latviešu rakstnieka Aleksandra Grīna tāda paša nosaukuma romāna motīviem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kā Tu uzzināji par iespēju filmēties “Dvēseļu putenī”? 

Īsti pat neatceros. Viss sākās vēstures stundās, kad mācījāmies par Pirmo pasaules karu Latvijā un 

skolotājs Jānis Ķusis ieteica izlasīt Aleksandra Grīna romānu “Dvēseļu putenis”, lai labāk izprastu latviešu 

strēlnieku likteni. Meklēju e-grāmatu un nejauši atklāju, ka drīzumā filmai “Dvēseļu putenis” tiks filmētas 

Ziemassvētku kaujas, un Facebookā bija paziņojums,  ka tiek meklēti masu skatu dalībnieki. Es sapratu, ka 

vēlos piedalīties, tāpēc pieteicos.  

Kā norisinājās pieteikšanās? Vai bija kāda atlase?  

Kad pieteicos, uz e-pastu atnāca ziņojums ar iespējamajiem datumiem, kad norisināsies filmēšanās,  

un es varēju izvēlēties sev piemērotākās dienas. Pēc laika atnāca ziņa, ka esmu uzaicināts filmēties noteiktajos 

datumos.  

Kāds bija filmēšanās režīms?  

Cēlos 3 no rīta, pa nakti un braucu uz Bioloģijas fakultāti Rīgā, kur saģērbos  un paēdu.  Pēc tam 

braucām uz Ziemassvētku kauju muzeju, kur arī norisinājās filmēšana. Visi bijām saņēmuši arī ieročus. Lai 

sasildītos, dzērām siltu tēju. Tad mums stāstīja par dienas kārtību, tomēr nestāstīja, kādas ainas filmēs. 

Aleksandrs Grīns 



Filmēšana ilga 12-14 stundas. 

Bija arī daudz paužu. Aptuveni 90% stāvējām un gaidījām uzdevumu un 10% kaut ko reāli darījām. 

 

 

 

Noteikti bija jāsadarbojas ar citiem. Vai Tev tas izdevās?  

Cilvēki bija ļoti atsaucīgi, jautri, draudzīgi un, protams, tāds tādu atrod, katram dalībniekam 

strēlnieku tēma bija tuva, tāpēc sarunas bija interesantas. Daudz smējāmies. Sarunājoties ar citiem, uzzināju 

daudz jauna par strēlniekiem un Pirmo pasaules karu.  

Kāds iespaids ir radies par filmas režisoru un aktieriem? 

Režisors Dzintars Dreibergs ir ļoti atsaucīgs, ļoti laipns, viņš labprāt sarunājās ar masu skatu dalīb-

niekiem. Jautrs. Es domāju, ka viņš ir radošs, jo visu šo izdomāt- kā filmēt,  ko pieprasīt -fantastiski. 

Domāju, ka filma būs ļoti laba.  

Galvenais varonis Artūrs (īstajā dzīvē Oto Brantevics) reti bija, bet viņš ir tāds pats kā mēs- viduss-

kolēns (ne profesionāls aktieris). 

Ar profesionāliem aktieriem daudz nerunāju. Katrs darīja savu darbu. 

Kas no filmēšanas procesa visspilgtāk paliks atmiņā? 

Viss bija pārsteidzoši, interesanti. Noteikti atcerēšos, kā 

pusstunda bija jāguļ zemē, bet gaisa temperatūra bija -16°C.  

  

Skati no filmas “Dvēseļu putenis” 

Es to nedarīju tikai sevis dēļ. 

Man bija vēlme to darīt Latvi-

jai, jo tik maz filmu ir par 

strēlniekiem, tāpēc man ir 

svarīgi, lai tās taptu un nākotnē 

jauniešiem būtu iespēja skatīties 

šīs filmas. Noteikti bija vērts. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vai ieguvi jaunus draugus? 

Draugi varbūt ir skaļi teikts (viņiem jau savas ģimenes), drīzāk jauni paziņas. Ir arī jauneklis no 

Mārupes, kurš ir ļoti jautrs cilvēks- ar viņu vēl aizvien sazinos.  

Atskatoties atpakaļ, vai tas bija tā vērts? 

Es to nedarīju tikai sevis dēļ. Man bija vēlme to darīt Latvijai, jo tik maz filmu ir par strēlniekiem, 

tāpēc man ir svarīgi, lai tās taptu un nākotnē jauniešiem būtu iespēja skatīties šīs filmas. Noteikti bija vērts. 

Ko Tu varētu ieteikt citiem, kas lielos un mazos dzīves jautājumos nezina, kādu izvēli izdarīt?  

Ja ir izvēle, labāk pamēģināt. Dzīvē jāizmēģina viss, ko tā piedāvā. Saprotu, ka agrāk, kad nevarēju 

izvēlēties- darīt vai nedarīt, izdarīju vienīgo pareizo izvēli- pamēģināt. 

Kāda varētu būt sajūta, ieraugot sevi uz ekrāna?  

Es jau sevi pats atpazītu, bet, kā jau filmās, pirmos pamana galvenos varoņus. Protams, kad 

ieraudzīšu, gan jau pasmiešos.  

Vai ir vēlme iesaistīties līdzīgos projektos?  

Jā, noteikti. Tas bija piedzīvojums, kuru labprāt atkārtotu. Līdzi gan nevienu nesauktu, jo tā ir iespēja 

iepazīt jaunas personības. Tā ir vēl neatklāta vide.  

Kad filmu un tevi redzēsim uz ekrāniem? 

2019. gada 11. novembrī- Lāčplēša dienā.  

D.D.Pētersonu intervēja A.Bondareva 

Skats no Ziemassvētku kaujām 



Pēdējais mirklis 

 

Kādēļ dzīvē viss notiek tā, kā tas notiek? Tādēļ, ka 

mēs atļaujam tam tā būt un risināties. Tādēļ, ka mūsu 

varā ir viss apkārtnotiekošais.  

Bet, cik ilgi var cīnīties par iespēju būt uzklausītam, 

sasniegt augstākus un labākus rezultātus, ja neredz 

citos tādu pašu atdevi un degsmi? 

Ir brīži, kad uzzibsnī doma: nevienam tas nav vaja-

dzīgs. Neviens neuztver to tik nopietni, cik es. Un 

vispār nevienam nekas nav vajadzīgs. Un tad, kur 

jēga? Kur jēga darīt un darīt kaut ko labu, ja rodas 

atziņa -  jo vairāk cilvēks labu dara, jo vairāk necie-

ņas tiek saņemts pretī. 

Kur pazuda sēšanas un pļaušanas likums? Vai tiešām tas ir izbalējis šajā pasaulē, un sāk darboties 

citi principi – ņemt tikai sev un domāt tikai par sevi? 

Ar šo nevienu nevēlos aizvainot, aizskart, bet varbūt vismaz šādā veidā es varu būt un kļūt uzklau-

sīts. Varbūt šādi kāds cits beidzot nomierinās savu ego un, dzīves laikam ritot, vienmēr būs stingrs savos 

uzskatos, kas uzlabo pasauli, principiāli pastāvēs par dzīves virziena maiņu uz pozitīvo pusi, pastāvīgi stā-

vēs stalti un virzīsies uz priekšu pat tad, ja visi viņam  pagriezīs muguru. Tas vien, ka mēs esam tik dažādi, 

jau ir milzīgs pluss, bet tajā pašā laikā arī tikpat liels mīnuss. 

Bet kā lai pilnveidojas un dzīves gaitās iegūst pēc iespējas mazāk rētu? 

Laikam jau tāpēc to sauc par dzīvi – pasauli, kur nekad nekas nebūs ideāli, kur nekad neviens nebūs 

vienāds un kur gūsim visdziļākās sirds/dvēseles rētas un mūža izaicinājumus. 

Un tikai tiekot tam cauri, mēs kļūstam unikāli un neatkārtojami. 
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Visur un nekad nepazūd,  

Rupji runā, kad viņi klausās. 

Ne gluži krīt, ne gluži pastāv, 

Bet, iespējams, viņš joprojām dzīvo. 

 

Nav atmiņu par viņa klātbūtni, 

Aizgājis uz visiem laikiem – 

NESVARĪGS 

 

Nevar saglabāt stabilu ķermeni, 

Kodols viņu iznīcināja – tikai puves. 

Salauztas durvis ved jūs dziļāk, 

Tukša telpa – viņš ir saimnieks. 

 

Paklūp uz priekšu, ceļiem drebot, 

Tev telpa visapkārt ir lauzta. 

 

Apņemta tumsā, 

Tava dvēsele nevar beigt uztraukties. 

Pēkšņa problēma, 

Tās ir beigas. 

Nevar atcerēties viņa vārdu, 

Runāja simbolos –  

NEIZMANTOJAMA 

 

Lauzts un sakausēts – prāts ir savīts. 

Neviens neredzēja, neviens nevēlējās. 

Darbs tika pārtraukts, ģimene aizmirsta-  

TUKŠUMS, 

Pagātne ir bezvērtīga. 

 

Mašīna bojāta – nevar atdzīvoties, 

Par spīti centieniem – nav izdzīvojis. 

Tu krīti, sāc saukt, 

Neviens nenāk, neviens neredz. 



Tu centies kaut ko satvert, 

Atteikšanās ir zilumi. 

Satricinoša dvēsele – vai var atteikties? 

Realitāte saglabā reaģēšanu. 

 

Karaļa zinātnieks – viņa pozīcija, 

Pārņemts, ilgi aizmirsts. 

 

Skrienot caur zāli, 

Tev aizraujas elpa, 

Tur nekas nav palicis. 

 

Tu sāc krist 

Caur tukšumu. 

Tev nav izvēles, 

Tu sāc saukt  

Caur visu tumsu. 

 

Atgriezies, lai pārbaudītu, 

Viņš pazuda tagad. 

3,1415926535897… 

Tagad nav laika. 

 

Izplatīties bezgalīgi caur laiku, 

Putekļi nekad netika noņemti 

Līdzīgi kā šoreiz. 

 

“Cīņa” pa kreisi, “Saudzēt” pa labi, 

Ko tu izvēlies? 

“Cīņa” pa kreisi, “Saudzēt” pa labi, 

Pārbaudiet arī viņu. 

 

Zīmējums – trīs cilvēki, 

Nepietiekams zīmējums, ir pazudis. 

Mape, projām paslēpta, 

Viņš raudāja 

“NEAIZMIRSTIET”. 

A.Gatiņa 8.m 



*** 

Aizmirsti visu lieko un sāc jaunu dzīvi,  

Ja vien to būtu tik viegli aizmirst. 

Paņem un aizmet prom, 

Ja vien būtu tik viegli to visu paņemt un aizmest. 

Mēģināt jau var, 

Mēģināt tik ilgi, līdz viss būs prom. 

Atstāj acis, elpu un sirdi, 

Bet visu pārējo aizmet un aizmirsti. 

Jā, tieši tā! 

 

*** 

Varonis var krist, 

Optimists var zaudēt visas cerības, 

Gaisma var kļūt par tumsu, 

Nevainīgs var kļūt par vainīgu, 

Spēkpilns var kļūt vājš, 

Bērns var būt bīstams, 

Mednieks var būt nomedīts, 

Drosmīgs var būt nobijies, 

Rūpju pilnais var kļūt nejauks, 

Ģēnijs var zaudēt savu prātu. *** 

"Ak Dievs! Paskaties uz viņu! Viņas mati nav 

nemaz nav taisni!" 

"Vai tu tici? Viņa ir biseksuāla." 

"Viņas kājas ir pārāk garas." 

"Viņas deguns ir pārāk liels." 

"Viņa ir resna." 

"Viņa ir pārāk tieva." 

"Viņa ir neīstāka par viņas uzacīm." 

"Viņa ir TIK dīvaina." 

Klausieties, puiši un meitenes: jums nevajag nopūst cita sveci, lai paši spīdētu spožāk! 

*** 

Viņi mani tiesāja par to, kas es esmu. Kad es mainījos, viņi tiesāja mani par to, kas es neesmu. 

*** 

Labākais draugs var būt ienaidnieks, un ienaidnieks var būt labākais draugs. Tu tikai nezini, kurš ir kurš 

un ko viņi domā par tevi. 
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