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”STiKS 9”- makaronu tilti 

      “STiKS 9" ir  Baltijas spageti tiltu konstruēšanas sacensības, un Rīgas Tehniskajā uni-

versitātē sestdien, 7. aprīlī, jau devīto gadu risinājās spageti šis pasākums, kurās studenti un 

skolēni sacentās par izturīgākā tilta radīšanu. Tās ir populāras sacensības daudzviet pasaulē, 

kurās var pārbaudīt savas prasmes konstrukciju veidošanā. Rīgas Tehniskā universitāte 

(RTU) izaicina studentus un skolēnus, izmantojot radošu pieeju, asu prātu, makaronus un 

mazliet līmes, radīt Baltijā izturīgāko spageti tiltu sacensībās «STiKS» RTU Arhitektūras 

un pilsētplānošanas fakultātē. 

Savos iespaidos par konkursā pieredzēto dalījās 12.i klases skolēni – S.Višņauska, 

V.Volkovs un J.Grāvītis. 

Šogad sacensību dalībnieki startēja trīs kategorijās – mazo tiltu, lielo tiltu, kā arī dizaina 

tiltu veidošanā.  

Sacensībās var piedalīties gan studenti, gan skolēni. Studentu un skolēnu komandas var 

startēt mazo tiltu konstruēšanas kategorijā, sacensību norises vietā sešu stundu laikā uz-

būvējot tiltu no vienas paciņas jeb 500 g spageti makaronu.  

Inženieru darbā netrūkst jautrības  

Interesantākais aizvadītajos mēnešos 



Jau otro gadu tiltus no makaroniem ir iespējams būvēt ne tikai ierastajās kategorijās, bet 

klāt nākusi arī jauna – dizaina tiltu – kategorija. Tilti ir jākonstruē uz vietas, un tā 

dizainam jāatbilst sacensību dienā izsludinātajai 

tematikai.  

Taisot tiltus uz vietas, visas komandas strādā ar 

vienādiem sponsoru sagādātiem makaroniem, 

šoreiz tie bija pilngraudu spageti. – tilts var sa-

brukt.  Te viss strādā kā kopīga sistēma. 

Vislielākais stress ir brīdī, kad tiltu slogo. Tomēr 

laiks un pacietība ir ieguldīta, un tad tas viss ir 

tāds pāris sekunžu jautājums, vai nu ir vai nav, un 

to prognozēt īsti nevar. Vienkārši var gadīties viens makarons brāķis, un viss . 

         Skolēniem tā ir iespēja parādīt, ka mehānika ir interesanta, studentiem tā ir neliela 

atslodzīte, bet tāda tomēr, lai smadzenes strādā. Un profesionāļiem tā ir izdevība 

pārbaudīt sevi, un, skatoties no vēstures, redzams, ka rezultāti aug. Eiropā šajā ziņā ir 

ļoti sīva konkurence, top tilti, kas iztur pat tonnas, uz tiem jau var pat kādu mazu 

mašīnu uzlikt vai cilvēku, lai pāriet pāri. Sacensību dalībnieki cīnās ļoti mērķtiecīgi. 

        Mūsu skola šajās sacensībās piedalās jau 3 gadu, arī šogad startēja vairākas koman-

das. Divas no tām ieguva godalgo-

tas vietas: 2.vieta dizaina tiltu kate-

gorijā - 12.i klases komandai 

"Sticky Town":  Jānis Grāvītis, San-

ita Višņauska, Vladimirs Volkovs. 

3.vieta skolēnu grupā - komandai 

"Vismaz trīs vārdi": Kaspars 

Pabērzs (9.m), Ansis Vedļa (9.m), 

Kristiāns Vinters (8.m).   

 



 

               Mūsdienās jauniešu darbs komandā nav tik aktuāls kā laikā, kad tehnoloģi-

jas vēl nebija tik attīstītas. Tomēr ir daudz 

konkursu, kur skolēni var apliecināt savas 

prasmes strādāt komandās. Šīs sacensības 

vairāk ir populāras eksakto mācību priekšmetu 

entuziastiem, kuriem patīk darboties fizikas, 

matemātikas, kā arī inženierzinātņu jomā. Ļoti 

svarīga ir arī skolēna kreativitāte un prasme 

savas zināšanas pielietot netradicionālā veidā. 

“Stiks” notiek katru gadu, un tas ir populārs 

visās Baltijas valstīs.  

          Konkursa uzvarētājus sūta uz pasaules mēroga sacensībām, kur arī ir iespēja 

apliecināt savu tehnisko radošumu. Tiem, kas šajā pasākumā piedalījušies jau divus 

gadus, patīk izaicinājumi un ir stimuls uzvarēt. 

Vienmēr ir nepieciešams pedagogu atbalsts, kas mūs ierosina, organizē un uzmun-

drina, tāpēc paldies skolotājiem-  Antrai Duncei, Dzintrai Ozolai un  Mārtiņam    

Eizengraudam! 



3.vietas ieguvēji skolēnu grupā  komandai „Vismaz trīs vārdi”– Kaspars Pabērzs 

(9.m), Ansis Vedļa (9.m), Kristiāns Vinters (8.m) 

2.vietas ieguvēji—S.Višņauska, J.Grāvītis, V.Volkovs (12.i) 



 

Kopā pie baltajiem galdiem 

       4.maijs nu jau otro gadu mūsu valstī saistās ne tikai ar 

oficiālo svētku pasākumiem, bet ar pērn ieviesto tradīciju 

– Baltā galdauta svētkiem. Arī Jelgavas Tehnoloģiju vi-

dusskola gan pagājušajā gadā, gan šogad aktīvi iesaistījās 

šajā pasākumā, un katra klase klāja baltos galdautus savas 

skolas pagalmā. Saule bija īpaši labvēlīga, pavasara 

zaļums bija parūpējies par košām dekorācijām, teātra 

studijas dalībnieki ieskandināja draudzīgo atmosfēru, 

tāpēc visi darudzīgā noskaņā izbaudīja šo kopā būšanu. 

Šogad, atšķirībā no pagājušā gada, pie viena galda satikās 

divas klases, lai savstarpēji skolēnus vairāk saliedētu. 

Stundas garumā pie balti klātajiem galdiem  bija vērojama 

rosība, dzirdamas sarunas un smiekli.  

Pasākumu ieskandināja skolas teātra dalībnieki, cildinot 

balto galdautu un galda klāšanu. 

      4. maijs - Latvijas  

Republikas Neatkarības 

deklarācijas 

pasludināšanas   gada-

diena.  

1990. gada 4. maijā 134 no 

201 Augstākās padomes 

deputāta pieņēma 

deklarāciju "Par Latvijas 

Republikas neatkarības at-

jaunošanu". Augstākā pa-

dome noteica valsts varas 

"de facto" atjaunošanai 

pārejas periodu, kas bei-

dzās ar Latvijas Repub-

likas 5.Saeimas sa-

saukšanu. 1990. gada 4. 

maijā visu dienu pie parla-

menta ēkas stāvēja cilvēku 

tūkstoši, kas sekoja līdzi 

balsojumam. Deputāti, kas 

pēc balsojuma par Latvijas 

neatkarības atjaunošanu 

devās uz mītiņu Dau-

gavmalā, tika sveikti ar 

ziediem  un skaļām gavi-

lēm. 



Kas notiek šeit un tagad? 

                 2018. gada 23. martā Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas teātra studija 

skolā pulcējās agrāk, 

nekā ierasts, jo priekšā 

bija gaidāms vairāku 

izrāžu un izklaižu, kā 

arī jaunas pieredzes un 

emociju pilns teātra 

festivāls "Šeit un ta-

gad". Jau rīta agrumā 

mūsu skolā pirmos ak-

tieru soļus spēra citu teātra studiju dalībnieki, kuri tika viesmīlīgi uzņemti viņu 

nākamo divu dienu mājvietā.  

                    Līdz pirmajai izrādei tikai dažas minūtes, un zāle jau bija pilna satrauk-

tu režisoru un priecīgu bērnu. Nelielu iesildīšanās priekšnesumu ar ieskatu nākotnē 

nodemonstrēja Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas teātra grupa. 

Visas dienas garumā redzējām visdažādākos iestudējumus – gan nopietnus, gan 

piemīlīgi bērnišķīgus, arī 

nedaudz skumjus un uz-

jautrinošus –, tāpēc 

salīdzināt tos bija grūti. 

Šķita, visi uzvedumi lika 

pasmaidīt katram 

skatītājam – arī žūrijai.  

 



 

        Vakarā bija mūsu kārta uzstāties. Atceros, kad trīcošiem   ce– 

ļiem stāvējām aizkulisēs, es domāju: “Viss – atpakaļceļa vairs 

nav. Spēļu kauliņš jau ir uzmests, to nevar apstādināt. Var tikai 

cerēt, ka tas piezemēsies uz veiksmīgā cipara.”  

Pēc izrādes nospēlēšanas neticēju, ka tas jau ir izdarīts. Izrādes 

“Ziemeļmeita” laikā neredzēju ne skatītājus, ne žūriju, īsti pat ne-

domāju par to, kas notiks tālāk – zināju, ka skatuve ir tā vieta, kur 

man tobrīd bija jāatrodas. Diemžēl vai, par laimi, visam pienāk 

gals, taču sirdī vēl arvien jūtama tāda kā nepabeigtības sajūta, jo 

apzinies, ka vienmēr vari labāk, kaut gan žūrija mūs novērtēja ar 

augstākās pakāpes diplomu un tā ieguvām ceļazīmi uz teātra fes-

tivālu  "...un es iešu un iešu" Valmierā. 

       Emocijas vēl vairāk dažādoja ballīte, kas norisinājās aktu zālē 

– skanēja mūzika, bērni dejoja, svešinieki pārtapa par draugiem. 

Protams, tie, kuri bija noguruši, devās uz savām guļvietām. Pēc ballītes apciemojām citas 

teātra studijas – kāds skatījās filmu, kāds spēlēja spēles, cits jau gulēja saldā miegā.  

        Nākamajā rītā miega pilnās acis atvēra rīta rosme mūzikas pavadījumā, pēc kuras visi- 

gan dalībnieki, gan skolotāji- mielojās ar brokastīm. Mūsu skolā paviesojās arī režisors Jānis 

Anitens, kurš iepazīstināja mūs ar pasākumu vadīšanu, Intars Rešetins, kurš mums palīdzēja 

attīstīt savas improvizācijas spējas, Guntis Trops un viņa kolēģe, kuri mums palīdzēja izkāpt 

no savas komforta zonas. 

      “Šeit un tagad” noslēdzies. Šķiršanās skumjas remdēja saldais un sāļais atvadu kliņģeris. 

                                                                (  Karīna Sīle 8.m) 

Izrādes 

“Ziemeļmeita” 

laikā neredzēju ne 

skatītājus, ne žūri-

ju, īsti pat ne-

domāju par to, kas 

notiks tālāk – 

zināju, ka skatuve 

ir tā vieta, kur man 

tobrīd bija 

jāatrodas. 



Teātris—otrās mājas 

      Šī gada 23. un 24. martā Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā notika teātra festivāls 

“Šeit un tagad”, kur mūsu skolas teātris uzstājās ar izrādi “Ziemeļmeita”. 

       Pirmajā dienā daudzas Jelgavas skolas un izglītības iestādes rādīja savas iestudēju-

mus un radīja 

mākslu uz 

skatuves. Šajā 

un nākamajā 

dienā es sapratu, 

cik daudz esmu 

guvusi, cik mana 

sirds un dzīve 

kļuva bagātāka, 

jo, redzot stāstus 

uz skatuves, 

skatītājs rod sev 

kādu vērtīgu domu, dzīves atziņu un no jauna iepazīst emociju pasauli. 

       Otrajā dienā mums bija daudz meistarklašu ar fantastiskiem profesionāļiem – Kārli 

Anitenu, Intaru Rešetinu, Daci Kravali un Gunti Tropu-, kur guvām jaunu pieredzi, 

zināšanas, kā arī attīstījām savu iztēli.  

       Pēc kāda laika, kad uzzinājām, ka tiekam ar savu izrādi uz Izglītības un kultūras ie-

stāžu skolēnu teātru izrāžu parādi – XI Starptautisko bērnu un jauniešu teārtu festivālu 

“ ... un es iešu un iešu!” Valmnierā, bijām neaprakstāmi laimīgi. Arī tur 20. un 21. aprīlī 

pavadījām daudz laika, iepazīstot citu aktieru un teātru mākslu. Dalījāmies emocijās un 

iespaidos ar pasākuma  dalībniekiem, kā arī iepazinām Valmieras skaistumu. 



 

           Visu divu dienu garumā (gan mūsu skolā, gan Valmierā) varējām izjust, kā tiek 

dibināti jauni sakari un kā dažādi cilvēki sarunās un sadraudzības vakaros atrod vairāk 

kopīga nekā atšķirīgā.  

         Izdzīvojot katru mirkli kopā ar cilvēkiem, kuros ir 

daudz unikālā, es saprotu, ka teātris ir tas, ko ir vērts iz-

mēģināt katram, uzdrīsktēties, nebīties, kļūdīties un atklāt 

jaunu pasauli. Teātris ir otrās mājas ikvienam, kas vēlas 

izdzīvot ko jaunu, to, ko realitātē droši vien nepiedzīvos. 

Teātris ir pasaule, kur nav robežu fantāzijai un tās real-

izēšanai.  

  (K.Furmanova 12.i kl. ) 

 

 

         Valmieras skolu teātra festivālā pats grūtākais bija ie-

justies svešā vidē, jaunā telpā. Taču tas bija arī tāds kā 

izrāviens, kas izstūma mūs no komforta zonas, un tas nemaz 

nebija viegli.  

       Līdz festivāla sākumam no savas skolotājas Aijas Treijas dzirdējām bažīgas domas par 

svešo telpu, kurā būs jāspēlē, bet, kad nonācām zālē, visas šaubas pagaisa un izrādi no-

spēlējām teicami. Mēs ieguvām arī titulu, bet, manuprāt, tas nav galvenais, svarīgākais ir 

tas, ka šo divu dienu laikā kā teātra trupa mēs kļuvām spēcīgāki, pieredzes bagātāki. Liels 

paldies par to skolotājai Aijai  Treijai! 

      (Ieva Nanija Gringofa 8.m klase) 

Izdzīvojot katru mirk-

li kopā ar cilvēkiem, 

kuros ir daudz 

unikālā, es saprotu, ka 

teātris ir tas, ko ir 

vērts izmēģināt kat-

ram, uzdrīsktēties, 

nebīties, kļūdīties un 

atklāt jaunu pasauli. 



 



 

Dodamies pasaulē pieredzi gūt 

       Aprīļa beigās 34 mūsu skolas 7.m un 8.m klases skolēni sēdās zaļajā autobusā un 

mēroja garo ceļu uz Dāniju, lai piedalītos apmaiņas programmā nelielas pilsētas Ourum 

skolā. Pēc 10 dienu gara ceļojuma atgriezušies Latvijā, skolēni sajūsmināti stāstīja par 

pieredzēto. Skolas avīze publicē dažu 8.m klases skolēnu viedokļus par dāņu draugu 

ģimenēs skolā un piedzīvoto.  

      Renāte Laure “Braucām caur Lietuvu un Poliju, un, nonākuši Polijas pilsētā Sve-

bodzinā, pārnakšņojām viesnīcā, no rīta turpinājām ceļu un apmēram 21.00 bijām Dānijā. 

Tur mūs sagaidīja dāņu skolēni un skolotāji, kas parādīja mums skolu, kur arī palikām 

nakšņot. Nākamajā rītā ieradās mūsu jaunie draugi un mēs visi devāmies pārgājienā, ie-

pazīstot dabu un pa ceļam apmeklējot 

muzeju.  

          Kad nonācām galamērķī, paēdām 

vakariņas un devāmies atpakaļ uz skolu. 

Šis pārgājiens, kas ilga vairākas stundas, 

bija lieliska iespēja parunāt ar dāņiem, ie-

pazīt viņus un, protams, redzēt Dānijas 

dabu.  

                              

Karīna priecājas par ūdens pasaules iemīt-

niekiem 

                              

 

 



       

            Trešdien mēs devāmies uz jauniešu klubu, kur diskutējām par pasaules mēroga 

problēmām un mērķiem, kas jāīsteno līdz 2030.gadam. Vakarā atgriezāmies skolā, lai 

gatavotos ceturtdienas braucienam uz Orhusu – ot-

ro lielāko pilsētu Dānijā, kur apmeklējām galveno 

katedrāli. Pēc tam paši varējām iepazīt pilsētas 

skaistākās vietas. Visu dienu aktivitātes piektdien 

apvienojām lielākā prezentācijā.  

 

               Pēc tam mēs tikām sadalīti grupās pa trim 

dāņiem un trim latviešu skolēniem. Šajās grupās 

mēs pavadījām brīvdienas, nakšņojot pie dāņu 

skolēniem un apmeklējot dažādas interesantas 

vietas, piemēram, muzejus un atrakciju parkus. 

Svētdienas vakarā atgriezāmies skolā, kur gaidījām 

pusnakti, lai dotos uz ostu Vācijā. Pirmdien iz-

braucām no Vācijas un otrdien jau bijām Latvijā.  

        Manuprāt, šis brauciens deva lielisku pieredzi, 

kā arī ļāva iepazīt Dāniju un tās ļaudis.”  

     Pieredze, kā zināms, ir ielākā vērtība, kuru vispār iespējams gūt dzīves laikā, un nav 

svarīgi, vai tā rodas skolas gados vai pieauguša cilvēka dzīves posmā. Tāpēc šādi pro-

jekti ir īpaši nozīmīgi personības tapšanā.  

 

Manuprāt, šis skolēnu 

brauciens   un dar-

bošanās svešā vidē, kā 

arī citas valsts pusaudžu 

dzīves iepazīšana deva 

lielisku pieredzi, un 

mums visiem ļāva       

iepazīt    Dāniju un tās 

ļaudis. 



 

 

          Eva Jaževiča “Braucot uz Dāniju, es šo ceļojumu 

biju iedomājusies pavisam citādu. Skolu un pilsētiņu, kurā 

mēs dzīvojām, biju iztēlojusies lielāku, nekā tās bija. 

Pirmajās trijās dienās mums nepaveicās ar laiku – bija 

auksts un lietains. Bet pasākumu plāns bija interesants, un 

tas atsvēra nejauko laiku.  

           Man patika gan 10 kilometru garais pārgājiens, gan 

stafete ar dažādiem uzdevumiem jauniešu centrā, gan 

brīvdabas muzeja apmeklējums. Sestdien un svētdien mēs 

ciemojāmies dāņu ģimenēs, ar kurām kopā bijām arī pie 

Atlantijas okeāna. Bijām izveidojuši arī prezentācijas par 

skolu, Jelgavu un Latviju, lai  jaunos draugus varētu ie-

pazīstināt ar savu dzimteni.  

         Brauciens man ļoti patika, un es esmu apmierināta, 

ka iesaistījos šajā programmā.  Uzlaboju savu prasmi 

komunicēt ar citas valsts jauniešiem, orientēties svešā vidē un neapmulst neparedzētās 

situācijās.” 

            Karīna Sīle “ Dānijā pavadītā nedēļa bija pilna piedzīvojumu – apmeklējām kūdras 

kurināmā muzeju, izbaudījām pastaigu gar Atlantijas okeāna ziemeļu daļas piekrasti, 

devāmies uz lielpilsētu Orhusu, kur izstaigājām brīvdabas muzeju, kas bija kā sena pilsēta.  

       Brīvajā laikā apmeklēju arī mākslas muzeju. Kopā ar viesu ģimenes jauniešiem ap-

meklēju zooloģisko dārzu, ūdens dzīvnieku parku, kā arī izbaudījām filmu vakaru un sar-

unas pie ugunskura. ”  

Visi uzdevumi bija 

angļu valodā, tāpēc 

šis pasākums 

palīdzēja uzlabot 

arī mūsu 

svešvalodu 

zināšanas.  



            Alise Kārkliņa “Dāņu meitenes bija atvērtas un draudzīgas, bet puiši sākumā 

bija noslēgti, kaut gan pēc dažu dienu kopā būšanas arī viņi kļuva draudzīgāki un sabie-

driskāki. Brīvajā laikā dāņi 

mums iemācīja vienu deju, kura 

mums ļoti iepatikās, to arī pēc 

tam bieži uzdejojām. Visi uz-

devumi bija angļu valodā, tāpēc 

šis pasākums palīdzēja uzlabot 

arī mūsu svešvalodu zināšanas.  

            Iepazinām arī dāņu 

ēšanas tradīcijas, kas mūs 

mazliet pārsteidza, jo bieži 

pārtikām no hamburgeriem vai maizes izstrādājumiem,       protams, ne tikai. Parasti 

viņi ēda divas reizes dienā, kas no sākuma mums arī šķita dīvaini.  

         Taču brauciens uz Dāniju un visa pasākuma norise bija interesanta un man ļoti 

patika. ” 



 

Zināšanas un prasmes var iegūt tikai 

darbojoties 

 

         Straujiem soļiem tuvojas mācību gada noslēgums, 

un palēnām tiek apkopoti paveiktie darbi. Kā ierasts, arī 

šogad īsi pirms semestra noslēguma notiks svinīgais goda 

grāmatas pasākums, kura ietvaros tiks sveikti olimpiāžu, 

konkursu un citu nozīmīgu pasākumu uzvarētāji un lau-

reāti, kas nesuši skolas vārdu ārpus mūsu pilsētas, jo 

piedalījušies un arī uzvarējuši valsts konkursos.  

            Intervēju dažus no tiem, kas šogad piedalīsies go-

da grāmatas pasākumā, lai uzzinātu, ko viņi šajā mācību 

gadā sasnieguši un kādu pieredzi guvuši.  

           Artūrs Masevičs un Rinalds Rinkulis no 10.i klases 

kopā piedalījās ZPD reģiona un valsts konferencēs, kur 

ieguva 2.pakāpi inženierzinātņu sekcijā, un konkursā 

“Augstākā PiloLāža”, kur ieguva 2.vietu. Puiši uzskata, ka 

piedalīšanās iepriekšminētajos pasākumos sniedza viņiem 

pieredzi un attīstīja prasmi darboties radoši.  

Puiši atzīst, ka 

diemžēl  

mīnusu valsts ZPD 

konkursa norises 

gaitā bijis vairāk 

nekā plusu, bet tas 

viņus neaptur – abi 

arī nākamgad 

turpinās  

pētniecisko darbību 

un pretendēs uz 

augstāku pakāpi 

valsts  

konferencē. 

Intervija 



       Abi puiši sarunā neslēpa savu sašutumu par ZPD konferences apbalvošanas cer-

emonijām abos posmos, norādot, ka reģionā ticis apbalvots tikai viens cilvēks katrā 

sekcijā, kas guvis pirmo pakāpi, taču pārējiem ticis tikai atzinības raksts, kurā nav 

norādīta pakāpe, kāda tikusi iegūta.  

        Abos posmos dalībniekiem rādīta nepareizi un haotiski sastādīta prezentācija, 

kurā bijuši sajaukti cilvēku vārdi, nepareizi norādīti darbu nosaukumi, kas liek 

domāt, ka materiāls veidots steigā, nepārbaudot informāciju. Puiši atzīst, ka diemžēl 

mīnusu bijis vairāk nekā plusu, bet tas viņus neaptur – abi arī nākamgad turpinās 

pētniecisko darbību un pretendēs uz augstāku pakāpi valsts konferencē.  

           Mikus Krišs Novads no 12.i klases, atbildot uz jautājumu, kur viņš šogad pa- 

spējis piedalīties, izvairīgi saka, ka piedalījies piecās olimpiādēs un konkursos 

dažādos mācību priekšmetos. Jautājot, ko puisis guvis no šiem pasākumiem, viņš īsi 

atbild, ka tā noteikti ir pieredze un zināšanas.  



 

                 Tāpat Mikus apstiprina, ka visas olimpiādes un konkursi snieguši pieredzi, jo 

olimpiāžu uzdevumi mūsdienās ir interesanti un saistīti ar reālo dzīvi, tāpēc tos pildīt nav 

garlaicīgi. Jautāju, vai puisim ir kādi ieteikumi olimpiāžu rīkotājiem, uz ko viņš atbildēja 

noraidoši, un arī, jautāts, vai Mikus kaut ko mainītu, ja at-

kal varētu piedalīties šajās olimpiādēs, viņš atbild norai-

doši, paskaidrojot, ka viņa pieeja gatavošanās procesam ir 

vienāda visām olimpiādēm, viņš izdarījis visu, ko varējis.  

          Jolanta Reinfelde no 11.i klases šogad piedalījās 

ZPD reģiona un valsts konferencēs ar savu darbu par Jel-

gavas Tehnoloģiju vidusskolas 11.i klases neliterārās leksi-

kas lietojumu. Atbildot uz jautājumu, ko Jolanta guvusi no 

šiem pasākumiem, viņa atbild, ka noteikti guvusi lielu 

pieredzi publiskajā runā un iemācījusies labāk argumentēt 

savu viedokli, kas noderēs arī turpmāk.  

         Jautājot, ko Jolanta varētu ieteikt konfrences 

rīkotājiem, viņa atbild plaši, sakot, ka galvenokārt prob-

lēma bijusi valsts konferencē, kur rīkotāji nav pratuši sap-

lānot un laicīgi paziņot prezentēšanas laikus, jo viņa iera-

dusies uz atklāšanu deviņos no rīta, bet prezentēt varējusi 

tikai ap pusčetriem pēcpusdienā, tā nu nācies vairākas 

stundas nīkt Rīgā, pārdzīvojot   lielu uztraukumu par prezentēšanu 

.  

Un, stāstot, ko viņa 

mainītu, ja dotu 

iespēju šo procesu 

izdzīvot vēlreiz, 

Jolanta saka, ka 

noteikti tik ļoti 

nesatrauktos un 

prezentāciju 

veidotu 

strukturētāku un 

īsāku.  



 

                Tāpat Jolanta uzskata, ka latviešu valodniecības sekcijā, kurā viņa startējusi ar 

savu darbu, bijis pārāk maz apbalvoto dalībnieku, jo citās sekcijās panākumus vienā 

pakāpē guva pat pieci dalībnieki, bet latviešu valodniecībā bija tikai viens uzvarētājs 

vienā pakāpē, kas licis justies tā, it kā jau pirms konferences viņa bijusi “aiz strīpas”. 

Un, stāstot, ko viņa mainītu, ja dotu iespēju šo procesu izdzīvot vēlreiz, Jolanta saka, ka 

noteikti tik ļoti nesatrauktos un prezentāciju veidotu strukturētāku un īsāku.  

             Maira Gaiķe no 11.i klases, tāpat kā Jolanta, šogad piedalījās ZPD reģiona un 

valsts konferencēs, startējot latviešu valodniecības sekcijā ar savu darbu par auto 

reklāmām Jelgavas pilsētvidē, kā arī startēja latviešu valodas pilsētas olimpiādē. Arī 

Maira no konferences, kā pati saka, guvusi lielu pieredzi publiskajā runā, iemācījusies 

strukturētāk stāstīt savu tēmu un labāk aizstāvēt savu viedokli, savukārt, gatavojoties 

latviešu valodas olimpiādei, viņa nostiprinājusi latviešu valodas zināšanas. T 

            Arī Maira piekrīt, ka ZPD konferences rīkotājiem vajadzēja aizdomāties par 

dalībniekiem, kam uzstāšanās bija paredzēta pēc pusdienām, paziņojot dienu iepriekš 

prezentāciju laikus. Latviešu valodas olimpiādē Maira labprātāk būtu darbus veikusi 

papīra formātā. Un, ja viņai dotu vēl vienu iespēju piedalīties olimpiādē un konferencē, 

tad viņa tām nopietnāk gatavotos.  

 

Olga Kuzņecova no 11.i klases arī piedalījās  

skolēnu ZPD konferencē reģiona un valsts posmā.  



 

              Arī Olgu neapmierināja tas pats, kas visus pārējos – vietu sadalījums, nekorekti 

laiki un apbalvošanas ceremonija, tomēr viņa atzīst, ka necerēja tikt tik tālu un šī pieredze 

noteikti ir neatsverama, jo viņa iemācījusies labāk veidot prezentācijas un vairs uzstāšanās 

publikas priekšā viņai nesagādā nekādas problēmas.  

              Piedalīšanās konkursos, olimpiādēs, konferencēs, 

diskusijās un citos pasākumos sniedz pieredzi, kas reizēm 

nozīmē vairāk nekā iegūtā vieta. Tas nav vien teiciens, ka 

galvenais ir piedalīties, jo tikai piedaloties var sasniegt re-

zultātus. Gan es pati,jo arī piedalījos Valsts ZPD konfe- 

rencē Rīgā, gan 12.i klases kolēns Artis Galvanovskis, kas 

ieguva 3.vietu Valsts bioloģijas olimpiādē,  gan mani in-

tervētie skolasbiedri to ir pārbaudījuši praksē un     at-

zinuši par pareizu esam. 

 

      (Ilona Amanda Pētersone 11.i)  

 

Piedalīšanās 

konkursos, 

olimpiādēs, konfe- 

rencēs, diskusijās 

un citos pasākumos 

sniedz pieredzi, kas 

reizēm nozīmē 

vairāk nekā iegūtā 

vieta.  



Pirms atveram jaunu dzīves nodaļu 

             Ir maijs, un pavisam drīz 12.klašu skolēni teiks ardievas savai skolai. Tāpēc 

lūdzām 12.i klases audzēkņus  uzrakstīt dažas spilgtākās domas, kuras viņiem saistās ar 

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā pavadītajiem gadiem. Vēl jau būs eksāmeni, izlaidums, 

sertifikātu saņemšana, taču pavisam drīz skanēs simboliskais ceriņu zvans, aicinot 

divpadsmitos un devītos uz pēdējo mācību stundu šajā skolā.  

         Māris “Skola ir virzītājs turpmākajai dzīvei. Tā palīdz izprast vēlmes, ieliek 

pamatus zināšanām, kuras noderēs augstskolā. Lielu paldies saku visiem skolotājiem, 

kas ar savu gudrības bagāžu un degsmi nav ļāvuši padoties cīņā ar skolas gadu grūtībām 

un neveiksmēm.” 

Runā absolventi 



 

 

         Mikus “Skola man ir devusi neatņemamu dzīves 

pieredzi. Es varu tikai justies laimīgs par to, kādi klases-

biedri un audzinātāja man “gadījās”. Es domāju, ka viņu 

dēļ esmu kļuvis par labāku un zinošāku cilvēku. Jāsaka 

paldies arī citiem skolotājiem, manuprāt, ir vērtīgi ne tikai 

apgūt mācību vielu, bet arī uzzināt kaut ko, kas mums 

palīdzēs, aizejot no skolas un uzsākot patstāvīgu dzīvi. 

Domāju, ka pēc izlaiduma būs tukšuma sajūta, taču tā 

jāaizpilda, atverot nākamo dzīves nodaļu. ” 

 

 

         Anastasija “Šajos gados noticis ļoti daudz. Protams, 

manā sirdī paliks teātris. Prieks, ka mana klases 

audzinātāja ir skolotāja Antra Dunce. Gribētos pateikties 

skolotājai Ilzei Skudrai par lielisko sadarbību, ZPD 

rakstot. Bijušas interesantas tikšanās ar cilvēkiem, kas spēj 

iedvesmot. Prieks, ka man ir tik neatkārtojams klases 

kolektīvs. Iespējams, kādreiz esam sadusmojuši 

skolotājus, tomēr ne aiz ļauna prāta- mēs izbaudījām vi-

dusskolas laikus, un tās ir fantastiskas atmiņas.”  

Lielu paldies saku 

visiem skolotājiem, 

kas ar savu gudrības 

bagāžu un degsmi 

nav ļāvuši padoties 

cīņā ar skolas gadu 

grūtībām un 

neveiksmēm. 

Es varu tikai justies 

laimīgs par to, kādi 

klasesbiedri un 

audzinātāja man 

“gadījās”. Es domāju, 

ka viņu dēļ esmu 

kļuvis par labāku un 

zinošāku cilvēku. 



                 Andis “Skola ir otrās mājas, kur diemžēl nedrīkst pagulēt, tomēr skolā bija 

jautri un arī skolotājiem nebija iebildumu pret dažu labu mūsu joku.” 

Jānis “Paldies Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolai par šiem sešiem gadiem! Paldies, ka 

ļāvāt man attīstīties un atklāt sevī nezināmo!” 

               Ksenija “Skola deva daudz iespēju sevi pilnveidot. Lielākais guvums ir 

prasme būt mērķtiecīgai, vēlme tiekties uz saviem sapņiem, neskatoties, ko domā un sa-

ka citi, jo neatlaidība ir panākumu garantija. Bet visvairāk man atmiņā paliks skolotāji, 

kas ir pretimnākoši, bija un ir liels atbalsts.” 

                Jānis “Patika teātra studijas darbība un tas, 

ka skolā vienmēr ir ko darīt – liels lērums visdažādāko 

pulciņu, ir arī volejbola un florbola komanda. Ieteik-

ums nākamajām paaudzēm – piedaloties kādā no pul-

ciņiem, var saņemt daudz labu emociju, kā arī ie-

mācīties un uzzināt ko jaunu.” 

             Ēriks “Skola ir laiks, kad vispirms dari, bet 

tikai pēc tam domā par to, ko esi izdarījis un kādas pēc 

tam būs problēmas.” 

 

Lielākais guvums ir 

prasme būt 

mērķtiecīgai, vēlme 

tiekties uz saviem 

sapņiem, neskatoties, 

ko domā un saka citi, 

jo neatlaidība ir 

panākumu  

garantija.  



 

                  Rolands “Mūsu skola ir tiešām kā otrās mājas. Ļoti saprotoši un atsaucīgi 

skolotāji, kā arī daudz interesantu pasākumu. Vēlu savai skolai droši attīstīties nākotnē. ” 

                 Kelvins “Paldies skolotājiem par ieliktajiem pamatiem, kas mums noderēs 

nākotnē. Lai skolotājiem pietiek spēka tikpat labi izskolot arī nākamās paaudzes. ” 

                           Emīls  “No vidusskolas prātā paliks interesanti pavadītie brīži ar draugiem 

un iegūto zināšanu daudzums, kuru meklēju visu pamatskolas laiku. Visvairāk man patika 

inženierzinātņu ievirzes stundas. ” 

                 Sanita  “Ir svarīgi, ka mūs vada kāds mērķis, kaut arī pirmajā brīdī to 

nesaskatām, tas nav mērķis prātam, bet garam.” 

                 Kristaps “Skolotāja Dunce ir labākā klases audzinātāja pasaulē. Veiksmi 

nākamajiem skolēniem pie šīs skolotājas!” 

               Vladimirs “Man patika, ka bija iespējams 

atrast kompromisu ar skolotājiem. Novēlu skolai 

pateicīgus skolēnus!” 

               Rihards “Patika skolotāju attieksme pret 

darbu, jo zināšanas tika sniegtas iespējami labākajā 

veidā. ” 

                Artis ”Dariet, ko gribat, tāpat nākotni nevar paredzēt!” 

Dariet, ko gribat, tāpat 

nākotni nevar paredzēt! 



 

Ir svarīgi, ka mūs vada kāds mērķis, kaut arī pirmajā 

brīdī to nesaskatām, tas nav mērķis prātam, bet 

garam. 
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Filmas veidotāju radīta leģenda par „Nameja  

gredzenu”  

                                      (recenzija) 

                Aigars Grauba, šķiet, pielicis roku lielākajai da-

ļai pēdējās desmitgades “skaļāko” latviešu filmu – “Rīgas 

sargi”, “Rūdolfa mantojums”, “Sapņu komanda 1935” – 

visiem šiem kinodarbiem režisors vai producents ir tieši 

Grauba. Nu ir pienācis laiks vēsturiskai leģendai par zem-

gaļu kaujām pret krustnešiem 13.gadsimtā. Jā, par šo laiku 

patiešām līdz šim kino nav bijis, tādēļ, manuprāt, ideja par 

šādu filmu, kuras nosaukums un simbols Nameja gre-

dzens, kas parādās visā sižeta gaitā, ir apsveicama.  

                 Jau uzsākot skatīšanos, mani pārsteidza līdz 

šim neredzēti augsta video un audio kvalitāte. Interesanti 

šķita ievadkadri ar bundzinieku, kas radīja filmai atbilsto-

šu noskaņu. To papildināja arī Zemgales dabas skati, kas, 

manuprāt, kādam ārzemju skatītājam liks padomāt par ce-

ļojumu uz Latviju. Tomēr, lai arī filmēšanas un pēcapstrā-

des kvalitāte atbilst ārzemju standartiem (uz ko veidotāji 

arī mērķēja), sižetā joprojām ir tipiskas latviešu kino un 

īpaši Aigara Graubas filmu iezīmes.  

Namejs ir jauns, 

naivs, Makss ir 

nežēlīgs un ļauns, 

bez jebkādām sird-

sapziņas iezīmēm. 

Pietrūkst ne-

paredzamības, jo, 

skatoties kārtējo ai-

nu, iznākums, 

vairāk vai mazāk, 

jau ir zināms.  

Radoši 



          Notikumu plūdums ir diezgan vien-

veidīgs, uzmanība īpaši netiek pievērsta 

paralēlām darbībām. Piemēram, kamēr nor-

isinās  cīņas Sāremā salā, notikumi Zemgalē 

tiek aizmirsti. Nav  daudz psiholoģisku cīņu 

– labie ir labie, bet sliktie ir sliktie, un 

vienīgais vērā ņemamais pavērsiens notiek 

beigās, kad Nameja padomnieks pievēršas 

krustnešiem.  

         Neņemot vērā to, tēli, lai arī labi atvei-

doti, ir vienveidīgi. Namejs ir jauns, naivs, 

Makss ir nežēlīgs un ļauns, bez jebkādām 

sirdsapziņas iezīmēm. Pietrūkst ne-

paredzamības, jo, skatoties kārtējo ainu, 

iznākums, vairāk vai mazāk, jau ir zināms.  

          Taču, pēc manām domām, sižeta ne-

pilnības notušē labā aktierspēle. Galvenajās 

lomās neredzam ierastos latviešu aktierus, tie ir tikai kā otrā plāna tēlu atveidotāji. Spēles uz-

devumu, iedzīvinot savu tēlu, zviedru un angļu aktieri Edvīns Endre un Džeimss Blūrs veic 

ļoti labi. Arī Ivo Martinsons karaļa padomnieka lomā bija interesants. Kopumā aktieri savas 

lomas nospēlē pārliecinoši. Uzteikt gribu arī mūziku un scenogrāfiju – noskaņa bija lieliska, 

lika iespringt un iejusties varoņa ādā. Domāju – tāds arī bija mērķis – likt skatītājiem patiesi 

just līdzi zemgaļiem, izjust milzīgu naidu pret Maksu, sajusties pacilātiem uzvarētās kaujas 

laikā   filmas beigās.  

                          



*** 

Es vēlos ļauties vēja brāzmām,  

Lai aiznes tās mani uz mājām.  

Vēlos karāties no mākoņa mākonī.  

Turoties saules staros kā virvēs.  

Tie mani pagātnē ved, bet kā ar tevi? 

Vai sajūti to atskaņas sirdī? 

Vai taureņus vēderā? 

Vai tomēr viesuli prātā? 

Nē...apnicis viss, nejautā... 

Vējš visu sakārtos vietās.  

 

 

 



           Kopumā tāds iespaids arī bija – manī radās patriotiska pacilātība, ko režisors paveica 

arī ar “Rīgas sargiem” un “Sapņu komandu”. Jūtams vērā ņemams progress filmas kopējā 

kvalitātē. Vai ar šo darbu iziesim pasaules kino priekšplānā? Vēl ne, taču potenciāls ir jū-

tams. Jā, manī radās emociju pieplūdums, taču gribētos par kaut ko vairāk aizdomāties. Lat-

vijas simtgadē parādīt to, ka mūsu asinīs jau no seniem laikiem ir spēks un neatlaidība, ir 

apsveicami, taču nākotnē vajadzētu pievērst uzmanību arī dziļākiem un niansētākiem psiho-

loģiskajiem pārdzīvojumiem. 

                                                                    (K.M.Novads 12.i) 

 



 

       Bibliotēkā jau trešo gadu reizi nedēļā kopā sanāk lasīšanas pulciņš, kura dalībnieces ne 

tikai dalās iespaidos par izlasītajām grāmatām, bet arī izsaka savas pārdomas dzejā.  

*** 

Skatoties debesīs, visas zvaigznes cerību vieš. 

Es lūkojos rūtīs un domāju – vai tu zini,  

Vai nojaut kaut nedaudz, vai saproti,  

Cik sapņaini debesis vēršas mūsos.  

Vai tas šai pasaulē loģiski iespējams? 

 Bet netici tam, tik saproti, izjūti, aptver 

Un satin kā vecmammas dzijas kamolā  

Cieši, bet maigi. 

 

Dzeja 



*** 

Lapu šalkas,  

Neviens nedzird šī meža čukstus,  

Tie pašiem ir kā kliedzieni, bet citiem vien klusums.  

Es zinu, ka sapratīs, bet tikai tad, ja ienāksi biezoknī pašā,  

Ja pārvarēsi bailes no tumsas ceļa galā.  

Ja nocirtīsi stumbru, lai atklātu gaismu.  

Pār tevi nāks atklāsme,  

Tu jutīsi dzīvi un zemi zem kājām 

Un satversi meža mierīgo dvesmu,  

Tikai ieelpo. Sajūti. Izelpo. 
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*** 

Skaistums ir tikai jūrā,  

Jūra manās acīs bēdas rieš. 

Ko jūra dod tev? 

Tā sniedz man spēku sniegties tālāk 

Un pārvarēt vētru skarbumu.  

Jūra atņem man bailes no tā,  

Kā šai pasaulē patiesi nav.  

Noslēpumi atklāti netiek –  

Tā slēpj sevī miljoniem stāstu,  

Miljardiem neizteiktu vārdu.  

Atmiņas no sapņiem vairs neatšķirt –  

Saplūst vienā veselā abas.  

Bet vai tāpēc ūdens klajuma skaistums šķiet sīks?  



*** 

Vai nāksi? 

No Ķīnas tu brauci pie manis,  

Un beidzot mēs tikāmies.  

Pie staba tu stāvi, bet neskaties šurp,  

Un novērš uzmanību tavu kaut kas sīks.  

Es tevi redzu. Vai nāksi man līdzi  

Saulrietus vērot un vasarā zust,  

Pērkonu dārdienu bailes just? 

Zibens gaismā cerību viest,  

Mēness atspulgus jūrā mest. 

Vai nāksi? 
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Saullēkta gaismā 

 

Viņa atver acis un nogaršo rasu,  

Vieglam skābumam no zaļajām piparmētrām paliekot uz mēles.  

Viņai patīk tas, ko redz ap sevi. Skaistums un migla. 

Un saules stari viņu skauj silti un viegli,  

Glāsta maigos vaibstus un izbalējušos matus.  

Vaigi sārtojas siltuma gaismā,  

Mati ļaujas vēja dvašai,  

Viņa sajūt mieru dvēselē 

Un klusumu vētrā. 
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Es tev 

 

Es tev nevēlu veiksmi, bet arī neveiksmi ne,  

Es tev došu dvēseli savu, un tu man tāpat.  

Es tev došu sauli, tu man – mēnesi.  

To gaismā ķersim krītošās zvaigznes un degošās sveces,  

Tās glābs mūs no tumsas.  

Mēs meklēsim kopā to vietu, kur patveras gaisma,  

Un ietīs mūs gaisma villainē,  

Tik maigā un siltā kā mātes rokas.  

Tās turēs cieši un nepametīs nekad. 
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Mana mamma 

Vai tev arī tik forša mamma? 

Manējā ir īpaša. Vai gribi aizņemties? 

Saprot mani, kaut runājam tik par šo un to,  

Braucam uz Rimi un Vivo, un Jysk arī,  

Kur tik mēs visur neaizbraucam! 

Es atceros to dienu, kad lūkojos mammas acīs,  

Lai rastu atbildi urdošai problēmai.  

Tik mierīgs un patiess bija šis brīdis 

Kā viļņa pēdējās sekundes, smilts graudos raktas. 

Tas cīnās izmisīgi, lai valgmei tuvāk tiktu,  

Bet es pieliecos mātes plecam pēc gadu desmitiem 

Un klusi pačukstu :”Es mīlu tevi, māt!”  



Tumšāks par tumšu  

(fantāzijas romānu iespaidā radusies dzeja) 

Sadalīts sīkās daļiņās, 

Iekrītot neveiksmīgos darbos, 

Laiks un telpa nerādīs žēlastību, 

Viņi visi aizmirsa par mani. 

 

Upes cilvēks, Sans un Papairus, 

Šķiet, visi mani sekotāji ir bezpalīdzīgi –  

Visi atceras NEKO, 

Runājot vien ar “Wingdings” valodu.  

 

Zils un oranžs – manas lielākas kļūdas krāsas, 

Kas par mani vairs nezin’ neko. 

 

 



Mana dzīve tika pārtraukta – 

ZINĀTKĀRE 

Atdalīja mani no laika telpas, 

Bet es joprojām KLAUSOS. 

 

Tumšākais ieraksts – 

SEPTIŅPADSMIT. 

Tumšs, vēl tumšāks 

Tas turpina izplatīties. 

 

Visi protonu lādiņi – 

NEGATĪVI 

Vientulīgs sauciens gaismas meklējumos –  

Tikai stāstījums. 

 

Tumšs un tumšāks, 

Tumšāks, vēl tumšāks, 

Tumšāks par tumšu, 

Tumšs, vēl tumšāks, 

Tumšs, tumšāks, vēl tumšāks. 

Tā nav spēle. 

 

 



Vai jūs esat aizdomājušies: 

Pasaule – tā ir kopija? 

Darbība – laba, eksistence – vai tā var būt? 

Kāpēc tieši šeit, kāpēc tieši mēs? 

 

Lietussargs? Tagad nelīst lietus. 

Kaut gan, savādu lietu ievērošana 

Liek justies man mazliet labāk. 

Lūdzu, vairs nedomājiet par MANI… 

 

Pazudis, bez nevienas pēdas, 

Satriekts viscaur laikā un telpā. 

Vai tev vajadzētu joprojām atbildei kaut ko teikt? 

Ir rupji runāt, kad viņi klausās. 

 

Kas ir jauns Karaliskais zinātnieks? 

Vai tu domā, ka viņa pazudīs kādu dienu? 

 

 



Labs darbs, liela kļūda, 

Alfus, vienkārši padodies.  

Griezies atpakaļ, neskaties aiz muguras –  

Tu nezini, kas būs priekšā. 

 

KĀ JŪS VARAT RUNĀT BEZ BAILĒM? 

 

 

 



Panākumi, kaut kas tāds – 

Jūs zināt, ka to jūs nekad patiesi nejutīsiet. 

Uzticies man, es tev palīdzu 

Godīgi, es esmu īsts. 

 

TU TUR TURI DAĻU NO MANIS 

 

Es esmu izdarījis dažas lielas kļūdas – 

Fatālas, ja es varētu teikt. 

Jūsu izvēle – turpināt vai tomēr nē. 

Nākotne ir satraukums. 

 

Es vienmēr būšu šeit, es klausos - 

Baidies no visām lietām, ko saki.   

 

(Alise Gatiņa 8.m) 



*** 

Es eju uz priekšu, kājas tirpst,  

Es jūtu tavus sirdspukstus savā sirdī,  

Es jūtu tavu smaržu sev blakus,  

Jūtu tavu pieskārienu pie sava pleca.  

 

Tu sauc mani doties līdzi,  

Tava plauksta skar manējo,  

Manu sirdi lēnām žņaudz izmisums,  

Kliedzu: “Es nevaru, nav lemts!” 
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Man kļūst auksti, es jaušu puspatiesības,  

Sirds tumša, taču tu saredzi smaidu. 

Man top karsti, es sajūtu sāpes,  

Dvēsele tumsā, bet tu iededz gaismu.  

 

Mīlestība dus dziļumā,  

Skumjas lūkojas tieši acīs,  

Laime tevi ieceļ gaismā,  

Naida zobi tevi pamazām grauž.  

 

Tu nevari bez manis,  

Es nevaru bez tevis,  

Tu zudīsi  šodien,  

Bet es  zudīšu  rīt.  

 

(Agate Sloboda 8.m) 

 

 



www.jtv.lv 

 

@JTV_PASPARVALDE 

@JTV_ 

JTV PAŠPĀRVALDE 




