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MŪSU SKOLA DIV-

DESMIT GADU 

GRIEZUMĀ –RUNĀ 

ABSOLVENTI. 

   „Šķiet, ka sevišķi skola 

nav mainījusies.” 

„Es esmu laimīga, stu-

dējot to, kas mani aiz-

rauj un interesē.” 

MEITENE, KURA 

PĒC VIDUSSKO-

LAS ATRADA SA-

VU CEĻU. 

Laimīgu 

Jauno gadu!  

 
„Jauns gads nenozīmē citu 

dzīvi” 

MAINĪT SAVU DZĪVI 

VAR KATRU DIENU, 

NEVIS TIKAI JAU-
NAJĀ GADĀ. 

„Vidusskolā ir ne ti-

kai jauki un pretim-

nākoši cilvēki, bet arī 

tādi, kas ir diez gan 

riebīgi.” 

KĀ IZDZĪVOT VI-

DUSSKOLĀ?  



„ 

 

 

 

 SĀCIES 2019.GADS. KĀ JAU PARASTI TAS NOTIEK,  KĀDS NO MUMS 

GAIDĪJIS 1.JANVĀRI, LAI MAINĪTU SAVU DZĪVI, TURPRETIM CITS TAM 

NETIC UN, GADU IESĀKOT, NEKO SAVOS PARADUMOS NEPĀRVEIDO.  

Šogad dienu, pirms sveicinājām jauno gadu, es pārdomāju, ko man sniedzis 

aizvadītais gads un ko vēlos mainīt jaunajā. Kaut gan neesmu pieradusi dalīties savās 

atklāsmēs ar apkārtējiem, šoreiz nolēmu izklāstīt savu viedokli jums, lasītāji. 

2018.gads man bija sevis atklāsmes periods, pārmaiņu laiks un, godīgi sakot, gads, 

ko nekad neaizmirsīšu, jo tas man iemācija uz pasauli paraudzīties nedaudz citādāk, 

izvērtējot savas prioritātes, kuras ne visiem šķiet skaidras un pieņemamas, taču mani tas 

neuztrauc, jo galvenais, ka es pati esmu sapratusi, ko vēlos no dzīves, ko darīšu tālāk un 

kādu vēlos jauno -  2019.gadu.  

 

 

 

 

JAUNS GADS – JAUNAS APŅEMŠANĀS 

 

SĀKOTIES JAUNAJAM GADAM, ESMU SAPRATU-

SI, KA 1.JANVĀRIS, CITS GADS VAI JAUNS MĒNE-

SIS NEKO NEMAINA, MUMS PAŠIEM JĀGRIB MAI-

NĪT SAVU DZĪVI, LAI PADARĪTU GADU IZAUG-

SMĒM BAGĀTU. JA NEIZVIRZA MĒRĶUS UN NE-

IZVEIDO PLĀNU, KĀ TOS SASNIEGT, NAV IESPĒ-

JAMS KAUT KO MAINĪT.  
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Dzīve katru dienu piedāvā iespējas, kas var pārveidot esošo, galvenais - saprast, 

vai esam gatavi tās pieņemt, jo reizēm, lai mestos nezināmajā, nepieciešama liela dros-

me, bet, manuprāt, tikai kļūstot drosmīgs, izkāpjot no savas komforta zonas un pieņemot 

izaicinājumus, cilvēks tā pa īstam sāk dzīvot. Uzturoties tikai teritorijā, kur pašam ir ērti, 

un nespējot reizēm pārkāpt aizspriedumiem, kas mūsdienu pasauli padara tik vienveidī-

gu, pelēku un garlaicīgu, dzīve paiet rutīnā, attopoties jau sirmā vecumā, kad cilvēks jū-

tas nelaimīgs un sāk darīt visu, lai to mainītu, bet ir par vēlu.  

Es vēlos iedrošināt ikvienu padarīt 2019.gadu neazimirstamu, mainīt sevi, mīlēt 

dzīvi, uzdrošinoties un atmetot stereotipus, kas sašķeļ sabiedrību.  

Kaut gan šī gada nogalē jau vairs nebūšu Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas skol-

niece, es ceru atgriezties pie jums, lasītāji, lai atklātu, kāds kļuvis gads, kurā apsolu iz-

kāpt no savas komforta zonas.  

(Ilona Amanda Pētersone 12.i) 

JAUNĀ GADA PĀRDOMAS  
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„ 

PABEIGUSI JELGAVAS TEHNOLOĢIJU VIDUSSKOLU, DEVOS TĀLĀK MĀCĪTIES UZ 

LATVIJAS KULTŪRAS KOLEDŽU. PAR ŠO SKOLU JAU INTERESĒJOS 11.KLASES 

SĀKUMĀ, JO SAPRATU, KA NESPĒŠU MĀCĪTIES KAUT KO SEV NESAISTOŠU.  

Šajā skolā bija plašs klāsts ar daudzveidīgiem novirzieniem, sākot ar sabiedriskajām 

attiecībām, pasākumu organizatoriem, fotogrāfiem, mūziķiem utt. Es izvēlējos mācīties par 

mediju producenti. Man kā jaunajai studentei tas ir liels pārbaudījums, mācīties pilnīgi citu 

sfēru nekā vidusskolā.  

Pašlaik apgūstu drukātos medijus un kā noslēguma darbs ir jāveido pašai savs žurnāls, 

kas, manuprāt, ir liels izaicinājums ikvienam jaunajam studentam. Tas pierāda, vai tiksi galā 

un esi īstajā vietā. Tāpat plaši apgūstu 

pasākumu organizēšanu, komunikācijas, 

fotografēšanu. Tas ir tikai sākums, jo ar  

katru kursu nāk klāt vairāki jauni priekšmeti, 

ko ir iespēja apgūt. Latvijas Kultūras 

koledžā jāmācās 2,5 gadi, un es uzskatu, ka 

šis īsais laiks palīdz studentiem saprast, vai 

ir pareizā izvēle, nevis studēt 4 gadus un būt 

neziņā par izvēlētās profesijas atbilsību 

savām interesēm. 

Pirmais pusgads ir pagājis jaunās mājās, un 

es teikšu tikai pozitīvo, jo esmu apmierināta 

ar grafiku, priekšmetiem, studentiem un 

lektoriem, kas motivē ik dienu sasniegt 

savus mērķus. Man visvairāk patīk šajā 

koledžā tas, ka ikviens var sevi pierādīt 

radošajās nodarbībās. Par sevi es arī varu 

teikt, ka man patīk radošas un aktīvas nodarbes, un šeit es varu to darīt katru dienu. Ir daudz 

iespēju piedalīties visdažādākajos projektos un attīstīt sevi vēl citās nozarēs.  

 

 

PRIEKS STUDĒT TO, KAS PAŠAI PATĪK  

 

 

ES VARU IETEIKT 

12.KLASES SKOLĒNIEM 

JEB TOPOŠAJIEM STU-

DENTIEM NEBAIDĪTIES 

NO JAUNIEM IZAICINĀ-

JUMIEM. IEKLAUSĪTIES 

SEVĪ, NEVIS CITOS, KU-

RI IESAKA, KUR LABĀK 

STUDĒT, BET TIEŠĀM 

APGŪT AR PRIEKU UN 

MĪLESTĪBU TO, KO PATS 

GRIBI.  
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No savas pieredzes es sa-

pratu, ka es nevarētu nosē-

dēt lekcijās, kur māca ma-

temātiku un ekonomiku, jo 

es sevi šajā nozarē pagai-

dām neredzu, tāpēc ka 

esmu aktīva un radoša per-

sonība. Ja esi enerģisks un 

idejām bagāts cilvēks, aiz-

rautīgs un darbīgs, meklē 

visas radošās augstskolas? 

Vienā no lekcijām, kur 

mums mācīju motivēt sevi un citus, man palika prāta šis citāts – “Gribi būt veiksmīgs un 

gūt panākumus? Tas ir tik vienkārši – labi zini, ko tu dari. Mīli, ko tu dari. Un tici tam, 

ko tu dari!” To ir teicis Vils Rodžers. Es pavisam noteikti piekrītu šai atziņai, un pie tā es 

pašlaik palieku. 

Kā jau iepriekš minēju, jau vairākus mēnešus strādāju pie sava žurnāla veidošanas, 

protams, nekad nebiju domājusi, ka man būs jāizdod žurnāls. Ir jāveido kontakti ar tipo-

grāfijām un jāveic dažādas intervijas ar cilvēkiem žurnāla tēmas  ietvaros. Žurnāla nosau-

kums ir  “Rītdiena”. Tēma ir - pasaules gals, žurnāls būs kā mācību grāmata, kas veidots 

pamatā no izstrādāta  vīrusa, kurš darbojas kā  palīglīdzeklis sabiedrības glābšanai. Žurnā-

la tēma bija grūtākā izvēle, jo bija jāraksta par kaut ko tādu, par ko ikdienā neinteresējos 

un droši vien nerakstītu, bet šoreiz tā iespēja tika dota. Ir iespēja pierādīt sevi cita veida 

profesijā un atklāt sevi no jauna.  

Rezumējot visu iepriekš rakstīto, secinu, ka kopā ir jāizbauda laiks vidusskolā un 

jāgatavojas augstskolai -  nekur nebūs viegli. Jāmācās būs visu mūžu, lai sasniegtu savus 

mērķus un sapņus. Ir jāveido komunikācija ar dažādiem cilvēkiem, jo tas ļoti noderēs, uz-

sākot darba attiecības un veidojot kādu  projektu. Un, protams, ja ir iespēja, vajag ceļot un 

piedalīties dažādos Erasmus+ programmu braucienos, jo piedzīvojumi un jauni kontakti 

nāks tikai par labu mums pašiem un būs vieglāk dzīvot.  

“Tas ir ļoti svarīgi -  laiku pa laikam  kļūt mazam, lai  augtu liels.” (Imants Ziedo-

nis) 

(Sanita Višņauska- 2018.gada Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas absolvente)  

STĀSTA ABSOLVENTE 
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TUVOJAS MŪSU SKOLAS 100. GADADIENAI VELTĪTAIS ABSOLVENTU 

SALIDOJUMS. PASĀKUMS NOTIKS 27.APRĪLĪ, UN TAJĀ PIEDALĪSIES BIJUŠIE SKOLAS 

AUDZĒKŅI, SKOLOTĀJI UN CITI SKOLAS DARBINIEKI. TIEM, KURI VĒL MĀCĀS, 

SALIDOJUMĀ PIEDALĪTIES VĒL NEBŪS IESPĒJA, BET SKOLAS AVĪZE VĒLAS 

IEPAZĪSTINĀT SAVUS LASĪTĀJUS AR TO ABSOLVENTU ATMIŅĀM, KURU BĒRNI 

PAŠLAIK APMEKLĒ JELGAVAS TEHNOLOĢIJU VIDUSSKOLU.VIENA NO PIRMAJĀM ŠO 

DARBIŅU VEICA 9.M KLASES SKOLNIECE KARĪNA SĪLE, JO MŪSU SKOLU IR 

ABSOLVĒJIS VIŅAS TĒTIS  

Kurā laikā Tu mācījies šajā skolā? 

No 1974. līdz 1985. gadam 

Kuri mācību priekšmeti Tev patika, kuri ne? 

Man patika matemātika, fizika un ķīmija. Neatceros nevienu mācību priekšmetu, kas 

nepatika. 

Kuru Tava laika mācību priekšmetu vairs nav mūsdienās? 

Mums bija civiā laizsardzība, kurā mācījāmies izlikt mīnas, mest granātas, lietot 

gāzmaskas utml. Bija arī politinformācija, bet neko daudz par to neatceros. 

Vai, Tavuprāt, šos mācību priekšmetus vajadzētu ieviest mūsdienu skolās? 

Varbūt tikai kā vienreizēju pasākumu, lai jaunieši gūtu priekšstatu par tādām lietām. 

Domāju, ka vajadzētu ieviest pirmās palīdzības mācību, tas noder jebkuros laikos. 

Kuri skolotāji Tev ir palikuši atmiņā? 

Matemātikas skolotāja (un klases audzinātāja) Biruta Sakne un vācu valodas skolotāja 

Tamāra Dzidzēviča. 

Kā Tu raksturo savu klasi? 

Mēs bijām draudzīgi, bieži kopā devāmies pārgājienos, dažādās ekskursijās, kopā 

svinējām dzimšanas un vārda dienas. 

Kādi skolas pasākumi notika? Ko tajos darīji? 

Visbiežāk skolā bija diskotēkas un klases vakari. Bija arī dažādas sacensības, 

piemēram, militārās sacensības, kurās piedalījos ārstniecības jomā kā sanitārs (gan grupā, 

gan individuāli). Atceros arī, kā, atzīmējot 7. novembri un 1. maiju, nesām Latvijas karogus. 

 

 

IESKATS SKOLAS PAGĀTNĒ 
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Kādas ārpusstundu nodarbības un pulciņus Tu apmeklēji? 

Es apmeklēju raķešmodulisma pulciņu un piedalījos republiskajās sacensībās, ku-

rās ieguvu diplomus. Tie man vēl joprojām ir. Apmeklēju arī radioamatieru pulciņu. 

Kādi neparasti vai komiski notikumi Tev palikuši atmiņā no skolas laikiem? 

Tāds uzjautrinošs atgadījums: agrāk vienā no klasēm bija liels un smags pods ar 

palmu tajā. Starpbrīdī viens no klasesbiedriem aiz tā paklupa un nogāza to. Ļoti ātrā tem-

pā metāmies palīgā, lai paspētu visu savākt un nolikt vietā. Augu apsējām ar striķiem, lai 

tas negāztos, pa visu grīdu izbirušo zemi sabērām atpakaļ. 

Kurā vietā atradās klase? 

2. stāva tumšajā gaitenī, stūra kabinetā. 

Kas ir mainījies skolas telpu izvietojumā? 

Nedomāju, ka tas ir ļoti mainījies. Ir bijis remonts, vairs nav šautuves, kurā agrāk 

trenējāmies izmantot īstus ieročus. Man tas patiesībā diezgan labi padevās. 

Ko Tu novēli mūsdienu skolēniem? 

Es viņiem novēlu labi mācīties, pa-

plašināt redzesloku un skriet pretī 

jaunajam! 

 

Karīna Sīle 9.m)  

RUNĀ ABSOLVENTS 
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ARĪ ELVĪRAS MAMMA IR JELGAVAS TEHNOLOĢIJU VIDUSSKOLAS 

ABSOLVENTE, KĀ ARĪ ŠĪS SKOLAS SKOLOTĀJA, UN  ELVĪRA VIŅU INTERVĒJA. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurā laikā mācījies mūsu skolā? 

Mācījos no 1977.gada līdz 1988.gadam. 

Kuri mācību priekšmeti patika, kuri ne? 

Patika literatūra, vēsture, krievu valoda. Nepatika rasēšana. 

Kuri skolotāji palikuši atmiņā? 

Atceros skolotāju Arhipovu, Hermani, Bulu, Sālzirni, Geidāni. 

Kā Tu raksturotu savu klasi? 

Mums bija meiteņu klase, ne īpaši draudzīga, ne pārāk kašķīga. 

Kādi skolas pasākumi un kādas ārpusstundu nodarbības un pulciņi bija? 

Notika mācību priekšmetu pēcpusdienās klašu sacensības, aerobikas konkursi, ierindas 

skates, sporta sacensības, skolas diskotēkas. Par pulciņiem neko neatceros, laikam 

neapmeklēju. 

Kurā vietā atradās klase? 

Vairākās, bieži mainījās audzinātāji. Pēdējā bija 3. stāva 316.kabinetā, bet tad tur vēl 

nebija datorklases, bet gan angļu valodas kabinets. 

 

 

 

 

IESKATS MŪSU SKOLAS VĒSTURĒ 
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Kādi neparasti vai komiski notikumi palikuši atmiņā no skolas laikiem? 

Skolā bija viena ļoti jauna skolotāja, kura mūsu klasei neko nemācīja, tāpēc nezinājām 

viņas vārdu, uzvārdu. Skolotāja vienmēr staigāja dīvainās zandalēs, un mēs viņu bijām 

iesaukuši par "zandalīti". Reiz mani palūdza šo skolotāju pasaukt pie telefona (toreiz vēl 

mobilo telefonu nebija, skolā bija daži telefoni  skolotāju istabā un vēl citur). Un es pa 

visu gaiteni saucu: "Skolotāj Zandalīt, skolotāj Zandalīt! Jūs pie telefona!" Pēc tam bija 

liels kauns, izvairījos šo skolotāju satikt. 

Kas ir mainījies skolas telpu izvietojumā? 

Pirmās divas klases es mācījos skolas telpās Sarmas ielā. 3. klases sākumā pārcēlāmies 

uz šo skolu, viss bija jauns. Iekārtotas datorklases. Skolotāju istaba bija blakus zālei. Mū-

zikas kabineta vietā bija pionieru istaba. Garderobes bija katrai klasei atsevišķa istabiņa 

pagrabstāvā. Ēdnīca bija viena liela telpa.  

Ko novēli mūsdienu skolēniem? 

Novēlu izmantot katru iespēju, kas dzīvē rodas. Jebkura pieredze vēlāk noder. 

 

(interviju sagatvoja Elvīra Birkenbauma 9.m)  

              RUNĀ ABSOLVENTE 
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Cik ilgi mācījies mūsu skolā un kurā gadā pabeidzi to? 

Mācības pirmajā klasē sāku Jelgavas 1. vidusskolā un 1993. gadā absolvēju Jelgavas 

1. ģimnāziju. 

Kā atceries savu klasi? 

Vidusskolā mācījos matemātikas, fizikas klasē, bijām aptuveni 30 skolēnu, un vairums 

mūsu klases nopietni pievērsās mācībām. Ar dažiem klases biedriem vēl joprojām satiekos 

regulāri. 

Kādas bija būtiskākās skolas darba organizācijas formas atšķirības no mūsdienām? 

Vēl 1. vidusskolas laikos mācījāmies sešas dienas nedēļā no pirmdienas līdz 

sestdienai, skolā bija 11 klases, tika rīkotas dežūras – rūpējāmies par tīrību un kārtību klasē, 

pamatskolā valkājām formas tērpus, kuri ar katru gadu kļuva brīvāki – varēja izmainīt 

dažādas nianses, piemēram, kleitas fasons, apkaklīte un priekšauts varēja atšķirties no 

veikalā nopērkamā gatavā formastērpa. 

Kā izskatījās skolas forma, un vai Tev tā patika? 

Skolas forma bija zila kleita ar baltu apkaklīti, un man tā patika tik ļoti, ka brīdī, kad 

atcēla formastērpus, jutos apmulsusi un bija grūti pierast pie iespējas izvēlēties ikdienas 

apģērbu. 

Ar kādām aktivitātēm nodarbojies ārpus skolas? 

Darbojos aušanas un mezglošanas pulciņā, neilgu laiku apmeklēju drāmas pulciņu, 

dziedāju gan skolas korī, gan valsts korī “Zemgale”. Īpaši varētu pateikties sporta skolotājai 

S.Lorencei, pie kuras apmeklēju vieglatlētikas un basketbola treniņus, tādējādi pierodot pie 

sporta savā ikdienā, kur tas ir vēl joprojām. 

Kādas bija skolas tradīcijas, kad šeit mācījies? Kādi pasākumi tika rīkoti? 

Pamatskolas laikos iesaistījāmies bērnu un jauniešu kustībās, obligāta prasība bija 

dalība dažādos svētku gājienos, rudens ražas novākšana kolhozos. Atceros akciju “Zaļā 

aptieka”, kuras ietvaros skolēni sacentās vasarā savākto un aptiekās nodoto ārstniecības augu 

daudzumā. Tāpat kā mūsdienās, tika rīkoti svinīgi pasākumi, skolas diskotēkas, klases 

vakari, braucām ekskursijās – īpaši atmiņā palicis teātra izrādes “Es savos zābakos” 

apmeklējums ar mājturības skolotāju. 

 

 

MŪSU SKOLAS DZĪVE PIRMS 20 GADIEM 

JANVĀRIS / KVADRĀTSAKNE 10 



Kādi mācību priekšmeti aizrāva visvairāk? 

Kā jau ikvienam grāmatvedim, man jau skolā ļoti patika matemātika, kas tagad ir nozīmī-

ga manas dzīves daļa, bet vēl vairāk mani interesēja latviešu un krievu literatūra, patika 

rakstīt domrakstus, kuri atšķīrās no ierastajiem. Atmiņā palikusi krievu valodas un literatū-

ras skolotāja, kas mācību vielu pasniedza ar dzirkstelīti acīs, spējot mūs patiesi ieinteresēt. 

Kā skolā iegūtās zināšanas izmantoji savā dzīvē? 

Vēl joprojām esmu skaitļu pasaulē – nodarbojos ar grāmatvedības uzskaiti un organizāciju 

vairākos uzņēmumos. No skolas gadiem noder tas, ka iemācījos mācīties, jo tehnoloģiju 

attīstības un biežu normatīvo aktu izmaiņu dēļ manā profesijā ir svarīgi nepārtraukti iegūt 

jaunas zināšanas. 

Ko Tu novēlētu JTV skolēniem?  

Pilnībā izmantot mācībām atvēlēto laiku, sagatavot sevi turpmākajai dzīvei, ieklausīties 

savās vēlmēs, lai pēc iespējas veiksmīgāk izvēlētos turpmāko ceļu. 

 

(interviju sagatavoja Renāte Laure 9.m) 

                                RUNĀ ABSOLVENTI 
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Ar savu un māsīcu palīdzību Anna nokļuva Silīšu zemē „Klaforsingasmežmežulī”, tur 

dzīvoja Senija. Senija bija diezgan neliela auguma. ViņaI bija milzīga bibliotēka, kur atradās 

fakti par planētu ZemI. Grāmatās vēl bija stāstīts par citām paralēlajām pasaulēm , it īpaši 

par aizmirstajām, bet visvairāk grāmatu bija par Silīšu zemi. Senija laipni sagaidīja visas trīs 

meitenes. Viņas mājoklis vairāk līdzinājās alai. Tur bija diezgan tumšs, bet tai pat laikā 

omulīgi, un no šīs alas mežā bija redzama atblāzma.  

Senija paēdināja meitenes un tad teica : „Es tūlīt nosaukšu tavu pareģojumu, mana 

mazā, jaukā Atkārtojuma Sapnīgā Sāra.”  

 „Labi!” klusībā nosmēja Anna.  

Un Senija sāka : „Tas notiks tad, kad kādi kubieši vai citi svešzemnieki iebruks Silīšu 

zemē, visi tevi aizmirsīs, un naids tos šķirs, bet esi stipra, nepadodies, jo laime tevi sagaidīs, 

tu būsi mūsu aizstāve, tikai nebaidies, jo tad tu kļūsi sīka kā zāle, visi tevi cienīs un lolos, tik 

nekļūsti reiz iedomīga, lai veicas darbā jeb cīņā!” Anna brīnījās par garo paziņojumu, jo 

vairs no tā neko neatcerējās. 

 

 

 

FRAGMENTS NO 12. NODAĻAS „PAVISAM VIENA” 
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  Tad Senija vaicāja : „Nu, vai saprati?”   

„Neko!” atbildēja Anna un nopūtās.  

„Ak, nē, tas nekam neder, jo tev pareģojums jāzina vārds vārdā, burts burtā,” atkal iesau-

cās Senija. 

„Bet kā jūs varat zināt, ka tur stāstīts par mani?” Anna brīnījās. 

„Es jau biju paredzējusi, ka tu to jautāsi, es redzēju vīziju , tu pievārē kubiešus, un tā biji 

tu , jo tava seja bija ļoti tuvu un skaidri saredzama,” teica Senija. Pēkšņi Senija nokrita, 

viņa bija zaudējusi samaņu. Meitenes izlēma neiejaukties, jo Senija atkal modās un kaut 

ko pie sevis murmināja, skaļi izsaucās: „Neciešu šīs reizes!”  

„Ko, kas tev notika?” vaicāja Anna. 

„Tā man pienāk vīzijas, es nevaru atrasties divās vietās vienlaicīgi,” Senija bilda 

„Un ko tu redzēji?” jautāja Lilija. 

„Es redzēju, ka viss beigsies, bet kubieši nebeigs karu , tikai vēl par to paziņos Kripatiņu 

zemei, līdz ar to tie apvienosies, bet ne tuvākajā laikā, tas varētu notikt pēc 50 gadiem,” 

teica Senija 

„Bet ,ja tie ir 50 Zemes gadi, tad pie mums tas notiks pēc 25 gadiem!” skaļi iesaucās Lai-

la. 

„Ak, jā, pavisam piemirsu!” atkal noteica Senija. Senija pēkšņi paķēra slotu,  un viņas 

acis kļuva sarkanas kā rietoša saule.  

Senija uzkliedza Annai : „Vācies prom no šejienes!” un tad sāka draudēt ar slotu. 

Anna izbrīnījās un vaicāja : „Kāpēc man kaut kur jādodas?” 

„Nu tā, es tevi sagūstīšu!” Senija uzkliedza. Visas trīs metās bēgt. 

Anna skrienot vaicāja māsīcām : „Kas… te… notiek?” 

„Kad būsim galā paskaidrosim,” teica abas māsas. Meitenes izskrēja no meža un atkal va-

rēja soļot. Viņas devās tālāk uz slepeno paslēptuvi, klusām ielavījās tur un sāka gatavot 

ieročus(tikai Lilija un Laila).  

Tad Anna jautāja : „Kāpēc jūs gatavojat ieročus? Un kāpēc Senija draudēja tikai man?”  

„Pie visa vainīgi ir kubieši!” noteica Laila. Tad Lilija parādīja grāmatu, kurā bija visa pa-

ralēlpasaule, viņa atšķīra 7. lapu un iedeva grāmatu Annai. 

 

(Fragments no Agnijas Kozlovas  stāsta 6.m2) 

FRAGMENTS NO STĀSTA   
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„ 

Pēc devītās klases mums katram bija jāveic vai arī būs jāveic lielais izvēles solis -  

turpināt mācības vidusskolā vai doties apgūt kādu sirdij tuvo profesiju. Tas, ko iesākt darīt, ir 

katra paša ziņā. Es paliku mācīties vidusskolā, kaut gan labprāt būtu gājusi mācīties kādu 

profesiju. Bet, tā kā es nebiju īsti sapratusi, vai tiešām vēlos šo konkrēto amatu apgūt, kā arī 

vecāku un skolotāju ietekmes dēļ paliku vidusskolā. Palikšanu mācīties vidusskolā 

nenožēloju, jo tagad man ir laiks konkrēti izdomāt, ko vēlos savā dzīvē turpmāk darīt, un 

man šķiet, ka es jau sāku domāt pareizā ceļa virzienā. 

Jau atnākot pirmajā septembrī uz skolu, sapratu, kad lielākā daļa manu bijušo 

klasesbiedru mācīsies manā klasē, tāpēc bija viegli iejusties kolektīvā, bet man šķiet, ka 

jaunajiem skolēniem bija visgrūtāk, jo bija palikusi tā pati klases audzinātāja, kura  šos 

bērnus audzināja jau kopš 5.klases. Jaunajiem skolēniem, domāju, bija grūti iejusties tāpēc, 

ka šajā klasē jau skolēni bija sadalījušies pa 

grupām, un viņiem kopā jau bija klases 

tradīcijas, ko klasesbiedri katru gadu ievēroja.  

Skolēnu attieksme bieži vien ir jautra un 

asprātīga, bet arī tai pašā laikā ļoti nežēlīga. Ja 

klasē ir kāds humora cienītājs, viņš bieži vien 

aizraujas ar saviem jociņiem un nepiedomājot 

var aizvainot citus, protams, visiem sākumā 

šķiet jautri, bet tikai līdz brīdim, kad izskan 

kāda pārlieku aizvainojoša frāze.  Mūsdienās 

jauniešu un skolēnu vidē, ka arī mūsu skolā 

populārs ir mobings jeb aprunāšana un cilvēku 

aizvainošana. Klasēs parasti darbojās tāds kā 

bara instinkts,  un, ja kāds klasē aktīvs vai 

populārs cilvēks sāk aizvainot citu 

klasesbiedru, visa klase iesaistās un tad neaizsargāts paliek šis skolēns, kuram nav neviena, 

kas varētu palīdzēt. Domāju, ka tieši mūsu skolā nav populāri aizvainot un izdarīt spiedienu 

uz vienu cilvēku visai klasei, bet gan mainīt ik pa laikam, tā sauktos, aizvainojamos 

“upurus”. 

 

 

SKOLĒNU SAVSTARPĒJĀS ATTIECĪBAS VIDUSSKOLĀ  
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VARBŪT TIEŠI VIDUSSKOLĒ-

NIEM VAJADZĒT, KĀDUS SA-

DARBĪBAS UN SADRAUDZĪBAS 

PASĀKUMUS, LAI VISI VARĒTU 

IEDRAUDZĒTIES, IEPAZĪTIES 

UN DALĪTIES PIEREDZĒ, KĀ 

KAUT KAS NOTIEK CITOS VI-

DUSSKOLAS KLAŠU KOLEKTĪ-

VOS, LAI GAITENĪ, EJOT GA-

RĀM, NEVAJADZĒTU DOMĀT -
”ATKAL VIŅI,” BET GAN - ” 

SVEIKS, KĀ TEV GĀJA ŠODIEN 

SKOLĀ UN PAR KO VĒSTURĒ 

MĀCĪJĀTIES?”.  



Skolēni savā starpā var būt nežēlīgi, bet arī izpalīdzīgi, tas ir atkarīgs no cilvēkiem, 

kas mācās vienā klasē. Manā gadījumā bija tā, ka klasē mācās ļoti daudz individuāli do-

mājošu cilvēku, un, ja ir kāda persona, kas gribētu vairāk tādu kā grupu sadarbību, viņš 

vienkārši nejūtas ērti. Kā piemēru var ņemt klases sarakstes jeb ”čatu”, kur, ja palūgsi 

kādā uzdevumā palīdzību, tev vienkārši neatbildēs. Ne jau tāpēc, ka viņi arī nesaprot šo 

uzdevumu, bet gan tāpēc, ka negrib palīdzēt citiem, bet, kad viņiem pašiem ir kaut kas 

vajadzīgs, viņi palīdzību gaida. Bet to jau arī šis teiciens nozīmē- “dots devējam atdo-

das”. Ja tu nevēlies izpalīdzēt citiem, tad negaidi, kad kāds palīdzēs tev. 

Pēc pusgada vienā vidusskolas klasē es pārgāju uz otru desmito klasi. Aizgāju perso-

nīgu un arī skaidru iemeslu dēļ, bet noteikti to nenožēloju, jo iepriekšējos klasesbiedrus 

satikt varu katru dienu skolā vai sazināties interneta vidē.  Jaunajā klasē skolēni ir daudz 

atsaucīgāki un arī nav tik lieli individuālisti kā iepriekšējā klasē. Es nevēlos apgalvot, ka 

darīt visu pašam bez citu palīdzības ir slikti, vienkārši šāds attiecību veids ar citiem ne 

visiem ir piemērots. Šajā kolektīvā visi skolēni ir ļoti atsaucīgi, ja kādam kaut kā pie-

trūkst vai nav, klasesbiedri aizdod un izpalīdz, kā arī mēs ļoti daudz atbalstām cits citu, 

piemēram, sporta stundās J. Ja kāds vēl pirmdienā nav pamodies un pirmajā sporta stun-

dā ir slinkums, viņš tiek pabakstīts un atbalstīts, kādā veidā vien iespējams. 

Skolēni vidusskolā, ir atsaucīgi, klusi, skaļi, riebīgi mīļi, draudzīgi, atkarībā no situā-

cijas.  Protams, domāju, ka pamatskolas klasēs noteikti ir pavisam citādi, un  klases ir 

diezgan atšķirīgas.  

 

(Baiba Ločmele 10.a) 

 

KĀ IR PATIESĪBĀ? 
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„ 

Mazais lēvurs un citos nejaukos vārdos sauktā meitenīte savā dzīvē pieredzēja daudz, 

bet iespēju uzzināt par šo dzīvesstātu deva jaunā kinofilma «Bille». Latviešu filma, kura ir 

veidota pēc tāda paša nosaukuma Vizmas Belševicas darba. Režisore Ināra Kolmane bija 

sazinājusies ar grāmatas autori, lai uzzinātu viņas domas par vizuālo daļu filmā, par 

epizodēm, kurām jābūt iekļautām. 

Darbā tiek attēloti Ulmaņlaiki jeb 30tie gadi. Es uzskata, ka filmā izveidotā pasaule, ir 

pavisam īsta un patiesa, jo, esot pusaudzei, man ir grūti iedomāties tādus apstākļus, kādi bija 

pirms apmēram 80 gadiem Esmu piedzimusi neatkarīgā, brīvā Latvijā, nepiedzīvoju nevienu 

totalitāro režīmu savā tēvzemē.  

Skatoties filmu pirmo reizi, man radās savs iespaids, protams, tas nebija īpaši pozitīvs, 

bet sapratu, ka uz ekrāna nebija nekā lieka, pārspīlēta vai grezna, gluži pretēji «Homo-

Novus». Tajā pašā laikā šķiet, ka es redzu 

pavisam citu Rīgu, citu dzīvi, ritmu. Zeme, 

kura šķiet pašsaprotama vērtība katrai tautai, 

tajā laikā bija Dieva dāvana. V. Belševica 

vēlējās parādīt, kā dzīvoja toreiz, jo tiek teikts, 

ka tie bija uzplaukuma gadi, kad Kārlis 

Ulmanis bija mūsu prezidents. Trūkums 

vienmēr būs sastopams, bet to vienmēr var 

mazināt. Kāds ietekmīgs britu cilvēks reiz 

sacīja, ka Latvijā ir maz bagātnieku, bet vēl 

mazāk nabadzīgo.  

Spēlfilmā nav iekļautas epizodes, kad Bille 

būtu pie mīļotantes un mīļonkuļa, nav arī 

Anitas. Mammuča radiniece Alīde, kura saucama par pārtikušu, arī nav redzama. Nezinu, vai 

skatītajiem šie tēli pat bija vajadzīgi, jo likās, ka jau ir iekļauta liela krāsaina buķete ar 

notikumiem. Manuprāt, filmas veidotāji vēlējās parādīt vairāk Rīgas, nebija jau tā, ka viss 

tikai tur norisinājās, neaizmirsīsim gājienu uz Leiputriju. Tomēr no grāmatas ņemtās 

epizodes ietver lielāko daļu sižeta, ārpus ekrāna paliek tikai neliela daļa grāmatas notikumu.  

 

 

 

VIEDOKLIS PAR LATVIEŠU SPĒLFILMU “BILLE”  
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UZSKATU, KA JEBKURAM IR 

JAREDZ ŠĪ SPĒLFILMA, JO 

TUR PARĀDA MAZU DAĻU NO 

LATVIJAS UN TĀS VĒSTURES, 

KAS TOMĒR SPĒJ RAKSTU-

ROT VISU ŠO LAIKU NO BĒR-

NA SKATA PUNKTA. GŪSTAM 

PRIEKŠSTATU PAR SADZĪVE 

TAJĀ LAIKĀ, STARPKARU PE-

RIODĀ, PAR ATTIECĪBĀM ĢI-

MENĒ, SKOLĀ, SITUĀCIJU SA-

BIEDRĪBĀ.  



Uzskatu, ka filma ir saturīga arī bez tām epizodēm, kas ir lasāmajā tekstā, jo, vērojot 

uz ekrāna notiekošo, mums rodas ideāls priekšstats, kas notiek apkārtēja vidē. Protams, 

ja zinām vēsturi un esam pietiekami nobrieduši, lai analizētu redzēto. Jābūt arī acīgiem, 

lai pamanītu mazas detaļas, piemēram, par Ulmani, ja neesam lasījuši, tad atceramies, ka 

apvērsums notika 1934. gadā. Tas pierāda, ka skolas gudrības mums noder. 

Kopumā varu teikt, ka esmu lepna par šo filmu, jo tā, pirmkārt, ir latviešu, otrkārt, vi-

zuālais aspekts dara savu, treškārt, Rūta Kronberga, kura ir galvenā tēla atveidotāja, ir 

lieliska izvēle, lai rastu emociju uzplūdu, jo viņai piemīt mirdzums, kas liek  pasmaidīt, 

pat ja filma tevi īsti nesaista un nešķiet piemērota tavai gaumei. Atliek tikai galvenajai 

varonei uztaisīt skumju grimasi, un jau jūtam viņai līdzi. Pārliecinošs ir arī A.Skrastiņa 

atveidotais papucis un E.Vānes - mammucis.  
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Filma ir arī izglītojošs pasākums. Ir patīkami un svarīgi redzēt autobiogrāfiska darbu 

ekranizāciju, īpaši, ja tas ir latviešu literatūras zelts, un tas ir japarāda mums, mūždien ar 

citām rūpem aizņemtajiem pusaudžiem. Daudz ir strādāts, lai radītu ko šādu, tādēļ es kā 

pusaugu meitene jūtos pateicīga tiem, kuri bija par to atbildīgi un šo darbu godam paveica.  

   (Laura Voliņeca 9.m) 
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Barikādes bija aizsardzības pasākums, kas tika organizēts no 1991.gada 13. līdz 

27.janvārim, kad neatkarības atbalstītāji bija gatavi aizstāvēt savu brīvību pret militārajām 

akcijām un neatkarības pretiniekiem. Tā bija nevardarbīgās pretošanās izpausme, masvei-

da gatavība aizsargāties bez ieročiem, kad cilvēki izveidoja barikādes apkārt Ministru pa-

domei, Televīzijas tornim un svarīgās vietās citviet Latvijā.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dai-

nis Īvāns pa radio, 13.janvarī 04.45 no rīta uzrunāja tautu. Iedzīvotāji tika aicināti celt ba-

rikādes. Ielās izgāja ap pusmiljonu cilvēku. Brīvprātīgie palīdzēja organizēt ēdināšanu 

tiem, kas apsargāja barikādes. OMON vairākkārt uzbruka barikāžu aizstāvjiem un dažā-

diem objektiem. Nozīmīgākais bija OMON uzbrukums Iekšlietu ministrijai un tās ieņem-

šana 20.janvārī. Uzbrukuma laikā nogalināja piecus un ievainoja vienpadsmit cilvēkus.  

Kā jau katru gadu, arī mūsu skolā 22.janvārī norisinājās ikgadējais Barikāžu atceres 

dienu pasākums. Visas 10.-12.klases un 9.m bija aicinātas uz pasākuma sākumu Aktu zā-

lē, kur skolotāja Viviāna Pirvica ievadrunā pastāstīja par barikāžu laiku un parādīja filmu 

par notikumiem Rīgā. Pēc tam visas klases draudzīgi sapulcējās skolas pagalmā pie 

ugunskura, kur dziedāja dziesmas un dzēra siltu tēju. Tā bija lieliska iespēja savstarpēji 

izrunāties un izjust, kā cilvēki 1991.gadā salā stāvēja pie ugunskuriem un domāja par sa-

vu valsti, bet cīņas sparu un apņēmību palīdzēja uzturēt apziņa par Latvijas neatkarību un 

arī karstas tējas krūze. 

Lai arī pasākums nebija ilgs, tas bija ļoti aizkustinošs un pamācošs par nozīmīgu vērtī-

bu – Latvijas brīvību. 

(Laura Marija Elksne 10.i) 
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BARIKĀŽU LAIKU ATCEROTIES 
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SKOLAS AVĪZE AICINA PIEVIENOTIES JAU– 

NUS RAKSTNIEKUS ARĪ ŠOGAD, 2019. GADĀ. 

MĪĻI GAIDĪSIM GAN DZEJNIEKUS, GAN 

STĀSTU AUTORUS UN SKOLĒNUS, KAS VIEN-

KĀRŠI VĒLAS PAUST SAVU VIEDOKLI.  


