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„ 

 

GANDRĪZ VISIEM VIDUSSKOLĒNIEM BIJA JĀNOSKATĀS JAUNĀ LATVIEŠU 

REŽISORA JĀŅA ĀBELES FILMA “JELGAVA 94”, KAS VEIDOTA PĒC RAKSTNIEKA JĀŅA 

JOŅEVA, KAS ARĪ PATS IR DZIMIS, AUDZIS UN SKOLĀ MĀCĪJIES JELGAVĀ, TĀDA PAŠA 

NOSAUKUMA ROMĀNA. 

Skolēnu auditorijai bija patīkami, ka filma nebija pārāk gara, jo mēs esam publika, 

kas nespēj ilgi nosēdēt uz vietas. 

Filmas darbība sākas ar mūziķa Kurta Kobeina nāves faktu, jo viņa dzīve un mūzika 

ir filmas galvenā varoņa Jāņa dzīves pārmaiņu iedvesmotāja. Šķiet, mūzika bija attēlotajai 

situācijai piemērota, kaut gan šāds žanrs nav tik aktuāls jauniešu vidū šobrīd. 

Ļoti spilgti bija attēlots, kā sabiedrība, it īpaši jaunieši, iepazīst jaunās iespējas un 

populārās lietas no ārzemēm pēc brīvvalsts atjaunošanas. Un, protams, tiek raksturoti visi 

šķēršļi pusaudža turpmākā dzīves ceļa meklējumos. 

Filmā ļoti labi raksturotas norises, kas notiek arī šīsdienas pusaudžu dzīvē. 

Neatkarīgi no laika vai gadsimta, kurā dzīvojam,  jaunieši paliek jaunieši. Viņi vēlas ātrāk 

doties pieaugušo dzīvē, pēc iespējas ātrāk! 

(Baiba Ločmele 11.a) 
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« Stay Brutal! » 

Esot jaunam un skaistam, reizēm nepielec, kādēļ lielie mudina šo laiku izbaudīt. 

Ja dzīvo, tad dzīvo, kā māki, jo kā tad izdzīvosi? Vecāki savam dēlam prasa, kādu jomu 
nākotnē viņš izvēlēsies, ko četrpadsmitgadīgais puisis vispār grib no šī lēruma arodu un 
kas galu galā pašam tīk. Atbildi atrast nebūt nav viegli, citi pat to nekad nav sameklējuši.. 
Par to ir filma, kas veidota pēc grāmatas «Jelgava 94». motīviem Zēns, kas ir saucams 
par zubrilu, viņa draugu grupa, kas saucama par metālistiem. Cik vētrainam ceļam jāiet 
cauri, lai pieaugtu? 

Spēlfilmas pirmizrāde notika šī gada septembrī. Galvenā loma Bruno Biteniekam, 

kas šķita piemērots savam varonim Jānim pēc vizuālā apraksta. Gudrs puisis ar kautrīgu 

seju. Jaunais mākslinieks kādā intervijā atzīst, ka ir citādāks nekā tēls, kuru atveido, 

protams, problēmu nekad netrūks nevienam, bet personīgi tādu kā Jānim neesot. Iejusties 

tāda tīņa dzīvesstilā noteikti ir bijis mīklaini vilinoši, jo uzskatāms un ierasts, ka 

aizliegtais vienmēr aicinās, tā tas cilvēku dabā arī ir, taču tie, kuri spēj izpausties 

visdažādākajos veidos, kā Bitenieks, un saglabāties savā patiesajā veidolā, ir meistarīgi. 

Ir arī pazīstamāki projekta dalībnieki, piemēram, aktieri Andris Keišs, Guna Zariņa, Ieva 

Puķe, Māra Ķimele u.c., kuri bija skolotāji vai vecāki. 

Pirms raksta autore devās uz seansu, jau tika dzirdēts tas, ka ekranizācija ir skaļa 

un spoža. Neizpratu, vai tas ir tiešā vai pārnestā nozīmē... Pēc tam tikai sapratu, ka abās. 

Metāls, kas dzirdams, Krāmenes kocerts, kas redzams. Citiem tas atraisa atmiņas, citiem 

tas rada pavisam jaunu skatu uz parastu brīvu vakaru. Skatot visu, kas redzams, paliek 

vienkārši skumji. Neiedomājami, ka šo darbu varētu dēvēt par sirsnīgu, kur nu vēl jauku. 

Biju priecīgi pārsteigta, ka manāmas Jelgavas ēkas un vietas, kaut kāda veida lepnums 

pildīja sirdi, bet domāju es tikai par Nāvi, Jāni un Zombi. 

Viņus mocīja izjūta, ka pilsēta nosprosto, ierobežo, attur. Tagad, 25 gadus vēlāk, 

viss tas pats, tikai pildīts ar citām idejām un iespējām, bet apziņas tāpat nav. Pusaudži 

vienkārši nezina, kur nu vairs likties. Mums nav nojausmas, kas notiks rīt, kur nu vēl pēc 

pāris gadiem. Jānim Joņevam bija ilgas, kas vienmēr atgriezās Jelgavā pie draugiem, 

viņam tā visa trūka, puisis jutās visbrīvāk tad, kad gribēja veidot grupu, iepazinās ar 

citiem, bija iepinies piedzīvojumos, kuri kā ēna sekoja visu mūžu. Grūti ir apstākļi, kad ir 

jāveic izvēle, jebkura nieka izvēle, kas var sabojāt visu. Tā mēs sākam šo dzīves daļu. 

Kurta Kobeina nāve Jānim liek ko apjaust, apjaust ko svarīgu. Katram ir sava dzīves 

mācība. Tādēļ spēlfilma ir tik spoža un skaļa, tā uzrunā un reāli pamato, kāpēc izmantota 

tāda leksika, kas bija kaut cik autentiska un radīja savu atmosfēru. Manuprāt, šāds 

valodas lietojums, skarbais patiesums, kas reizēm uzpeld filmā, bija tik piemērots un labs 

šāda tipa darbam. Vērtīgi, ka filma iznākusi tik izdevīgā laikā. Ja esi tīnis, aizej noskaties, 

kā mēdzu teikt- sevis izglītošanai. 
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Protams, nekas nav ideāls, tāda pati pilnība nemaz nepastāv, bet tomēr tiecamies uz 

perfekto. Lai gan skolotāji un vecāki nekad nepiekritīs atsevišķu bērnu dzīvesveidam, viņiem 

tik vien atliek kā atbalstīt. To dara Ievas Puķes atveidotā mamma. Viņa, pat ja ir strīdi ar vīru, 

cenšas parūpēties par dēlu, kas iet cauri grūtam periodam. Nāves (Gata) tēvs mazā epizodē 

bija ļoti kolorīts un radīja nepārprotami spilgtu iesapaidu. Var jau noprast, ka viņam rokas 

nolaižas un viņš nezina, kā kontaktēties ar zēnu, risināt problēmas vai jebko citu. Vecāki var 

padomāt par to, kā rīkotos paši, kad ir sarežģījumi ar bērnu. Var būt arī nevērīga attieksme. 

Tas tiek attēlots filmā,  kā dažam nolaižas rokas. 

Joņeva grāmata ir pārpildīta ar visdīvainākajiem un neparastākajiem atgadījumiem, 

kuru diemžēl nebija tik daudz spēlfilmā. To patiešām trūka, izlasījusi grāmatu, domāju, ko 

tad lai sagaidu no filmas, jo literārais darbs bija tik daudzšķautņains, tomēr tika izmantota 

vairāku faktu sapludināšanas tehnika. Pats 

raksnieks teicis, ka ir atkāpes no grāmatas 

motīviem, taču doma esot tā pati. Autors 

apliecina, ka pats noteikti uzticas projekta 

veidotājiem. Raksta autore uzskata, ka sižets ir 

primitīvāks, nekā vēlētos (salīdzinot ar 

biogrāfisko materiālu), ja reiz filma skatāma 

no 16 gadiem (ieteicams). 

 Nudien es samulsu pēc ekranizācijas. 

Domāju, ja nebūtu lasījusi, tad būtu vieglāk. 

Izjūtas bija tik ļoti dalītas, ka pajautāju 

viedokli arī tiem, kuri bija tikko no zāles 

iznākuši. Bet bija neveikls klusums, katrs bija 

iegrimis savās domās, neatkarīgi no grumbu 

skaita, izskata vai kā cita. Grāmatā tēls šķita 

kļūstam tik aprobežots, jaunajā, tik ilgotajā 

dzīvē ieejot, bet vai tad visi reizēm tā 

neuzvedamies?  Autore vēlas visiem atgādināt, 

ka ir svarīgi būt, kāds esi, bet tai pat laikā 

nerakt robežlīniju sev apkārt, lai izvairītos no 

kaut kā. Ja reiz augam garumā, tad augam arī 

atbildībā. 
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 Spēlfilmu, protams, ir 

jēga redzēt. Nekad nevar 

zināt, kas tieši uzrunās 

un pavēstīs dzīves zelta 

idejas. Lai gan ir 

manāmi trūkumi, 

autoresprāt, darbs ir 

izdevies, jo doma, 

mērķis un aktualitate ir 

tā, kas piemīt šim 

darbam. Galu galā 

ekranizācijā  varam 

redzēt savu pilsētu 

pavisam citās nokrāsās, 

nekā visiem tas ierasts.  



Spēlfilmu, protams, ir jēga redzēt. Nekad nevar zināt, kas tieši uzrunās un pavēstīs 

dzīves zelta idejas. Lai gan ir manāmi trūkumi, autoresprāt, darbs ir izdevies, jo doma, 

mērķis un aktualitate ir tā, kas piemīt šim darbam. Galu galā ekranizācijā  varam redzēt 

savu pilsētu pavisam citās nokrāsās, nekā visiem tas ierasts. Ja interesē jauniešu dēkas 

toreiz vai tagad, tad noteikti aizraus šis darbs, kas patiesi ir pavisam citādāks nekā pārējās 

latviešu autoru veidotās filmas. Un tas ir vērtīgi, jo darbs ir atšķirīgs, tas ar mūzikas fonu, 

laiku, spilgtajiem jauniešu tēliem, mums tik pazīstamo vidi izceļas latviešu kino jomā . 

Stay Brutal! 

(Laura Voliņeca 10.a)  
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Luksofora dvēseles kliedziens   

Te sarkans kā tomāts, 

Te dzeltens kā banāns, 

Te zaļš kā gurķis,  

Jā, tas ir viņš -krustojuma valdnie-
ciņš. 

Tam jānāk regulēt, 

Tas nedrīkst simulēt  

Vai kāds reiz domā par tā dvēseli? 

Varbūt domās tas līdzi brauc, redzot, kā krāsainās mašīnas strauji trauc . 

Varbūt iepazīt meiteni,  

Kurai vējš plivina pelēko mēteli. 

Tas sastop braucējus nepacietīgos, kuri izkliedz vārdus riebīgos. 

Bet,vai luksofors vainīgs? 

Vai pats  tomēr laimīgs? 

Tas savu režīmu pilda 

Vienalga, vai saule silda,  

Kad lietainā dienā tas stāv un mirkst, 

Līdz melnais augums tam tirpst. 

Vai kāds tam padod lietussargu? 

Nē,tas pats sev ir par sargu, kurš, neigaidot brīvdienu, strādā ikdienu . 

Aizturējis dvašu,  

Tas nemeklē brūno tašu, 

Lai zāles pret iesnām izvilktu  

Un gultā zem baltās segas iemigtu. 

Vai zināt par ko tas sapņo? 

Lai kāds tam uzsmaida,   

Vienkārši uzsmaida. 

Arī tavu smaidu tas nepacietīgi gaida!                                                (Vanesa Kleina 8.m1) 

RAIBĀ KRĀSU PASAULE MŪSU DZEJĀ  

SEPTEMBRIS // KVADRĀTSAKNE  6 



 

 

*** 

Tu vienmēr būsi  

Tas dzeltenais mētelis 

Milzīgā cilvēku pūlī. 

Viszaļākās acis, 

Vismīļākais smaids, 

Un skaistākā ģitāra stūrī. 

Tu būsi labrīt un arlabunakti 

Pat tad, kad nogurums māc. 

Tu būsi mans viegli, tu būsi mans 
skaisti  

Pat tad, kad tu smagi nāc. 

Tu būsi man tuvu, tu būsi vēl tuvāk 

Pat tad, kad kilometri mūs šķir, 

Jo labāka drauga par tevi? 

Es šaubos, vai tādi pat ir. 

Tavas violetās kurpes  

Un to nākošā skaņa 

Skolas gaiteņos tukšos. 

Un smagā nopūta 

Pirmdienas rītos, 

Pirms uz tevi es skatos. 

Tu būsi visbaltākā sniegpārsla pūlī,  

Vissārtākais vasaras zieds, 

Jo zinu, ka tāds draugs, kāda esi tu, 

Dzīvē nāk tikai viens.                                                               (Rebeka Graudiņa 10.i) 
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Manas krāsas                                                  

 

Vai es uz pasaules esmu vienīgais,  

Kas krāsas redz kā lietas,  

Par kurām jādomā? 

 Zilā krāsa ir vējos,  

Kas ir brīži Latvijas krastos.  

Kad dzeltens acīs spīd,  

Tad tu domā, kā būs rīt,  

Bet rīt jau zaļais zemi krāso,  

Tas ir tad, kad meži tevī mājo.  

 

Bet sarkanais ir ļoti īpašs,  

Tas var gan mīlestību radīt,  

Gan būt tas, kas cilvēkus baidīs.  

 

Ne vienmēr cilvēki labu dara,  

Bet tas tikai tāpēc,  

Ka viņu krāsu nozīme nav laba. 

 

Juris Roga (10.i) 
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Mūsu dzīves krāsas 

 

Mūsu dzīve jau no paša sākuma ir pārpildīta ar 

krāsām.  

Sarkanā krāsa ir mīlestība, kas nāk no mūsu sirdīm,  

Zilā krāsa ir skumjas un asaras, kas līst no mūsu acīm,  

Bet melnā krāsa ir velniņš, kas liek mums melot,  

 

Zaļā krāsa ir greizsirdība un niknums acīs,  

Un pelēkie ir tie mati, kas nāk kopā ar vecumdienām,  

Violetā krāsa mums sniedz mieru un noskaņojumu,  

Bet baltā krāsa ir tā, kas dod mums prieku. 

 

Dzīve ir pilna ar jēgpilnām krāsām ,  

Bat pati būtiskākā krāsa ir balta,  

Tāpēc turies pie tās stingri.  

 

Paskaties apkārt uz brīdi,  

Un tu ieraudzīsi šo skaisto dzīvi.  

 

Paula Silajeva (8.m1) 
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Rudens laiks  

 

Kad brāzmains vējš ir klāt,  

Tad tu vairs nevari parunāt.  

Tad mākoņi tumši sacīs 

Ir pienācis rudentiņš klāt.  

 

Mugla, lietus un vēl peļķes,  

Tika ātri lietus neizbeidzas 

 Aiz tumšās mākoņa maliņas  

Pavīd gaidītais cerību starinš – saules 

smaidiņš.  

 

Violeta, zaļa un vēl zila,  

Tā ir saules staru melodija  

Sarkana, dzeltena un vēl oranža, 

Tā ir rudens krāsu simfonija.  

 

Verners Vilciņš (5.m1) 

 

Diena un nakts 

 

Diena ir gaiša,  

Nakts ir tumša,  

Dienā ir balts,  

Naktī ir melns.  

 

Dienā ir balti spalvu mākoņi,  

Naktī ir melni  tumsas mākoņi,  

Dienā, gaismā ziedi plaukst,  

Naktī, vējā lapas čaukst.  

Diena vienmēr nāk pēc nakts,  

Krāsaina – tas zināms fakts.  

Un pēc dienas atnāk tumsa,  

Melna tā kā liela dusma.  

 

 

 

Beatrise Jansone (5.m1) 



Pasaule ir dzīves palete – raiba un krāsaina 

 

Paveras jauna diena,  

Viss sākas ar saulainu rītu,  

Katra cilvēka sejā es redzu smaidu,  

Es jūtu, ka cilvēki  jauki ir.  

 

Cilvēka krāsas nevar izteikt vārdos,  

Cilvēka jūitas var izteikt domās, jo baidies viņu aizskart. 

Šajā krāsainajā pasaulē ir gaišas un tumšas domas.  

Cilvēki to neatklāj citiem.  

Pasaule, pasaule esi tu mūsu jautrā un siltā.  

Debesis paveras mums pretim,  

Ar saules spožumu un mēness gaišo vaigu,  

Kas apsedz mūs ar savu silto un maigo segu.  

Cilvēks šajā pasaulē jūtas drošs, mīlēt sun laimīgs,  

Katra diena ir pārsteidzoši raiba un notikumiem pilna.  

Šajā pasaulē mēs esam kā taureņi,  

Kuru spārni ir krāsaini.  

 

Taureņu spārni spēj mūs aiznest tādā vietā,  

Kur mēs paši gribētu būt.  

Cilvēks spēj sapņot visskaistākos sapņus 

Ko šajā pasaulē sapņot nav liegts.  

Šī pasaule ir atvērta ziedošiem dārziem,  

Laukiem un mežiem, viszaļākajiem,  

Kur putni vij ligzdas visaugstākos zaros,  

Kur āpsis zem zemes rok visdziļāko alu. 

Tā ir mūsu pasaule- zemīte skaistā. 
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Katrīna Veikiptere  (10.i) 
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*** 

 

Debeszilajās debesīs 

Balti zvēri lidinās, 

Rudens krāsu kokā  

Visi putni sazinās. 

Katram putnam savas domas 

Par daudzajiem mākoņiem, 

Tomēr visi kopā dziedot 

Šo kluso vidi krāso. 

Milzumplašajās debesīs 

Balti zvēri lidinās 

Uz tiem no zemes visi meža iemītnieki 

noskatās. 

Katram patīk mākonītis 

Kāds no neskaitāmajiem 

Tomēr dusmas plešas viļņiem, 

Jo tie varavīksni slēpjot 

Debszilās debesis  

Naktī tumšas kļūst, 

Atņem visu raibumu,  

Dienas dotās krāsas, 

Vairs neviens nelido, 

Vairs neviens nerunā, 

Visi skumst pēc gaismas 

Un līdz jaunai dienai dus. 

 

Krāsu pasaule 

 

Lūdzu, pasniedz savu roku,  

Ieved krāsu pasaulē,  

Rudens vīriņ, skaidri zinu,  

Daudz tev krāsu paletē. 

Zaļi lauki, zaļi meži,  

Zilā krāsā ūdentiņš,  

Rudzu lauks vēl zeltā virmo,  

Drīz būs brūnais arumiņš.  

Tavās rokās sārtā krāsa,  

Dzeltenā un sarkanā,  

Kokiem lapas iekrāsosi,  

Prieks, lai visiem dvēselē.  

Staltās priedes, zaļās egles,  

Tās nu gan tu nekrāso,  

Tās lai aug un vienmēr zaļo,  

Visu gadu krāsu nes.  

Lūdzu, krāso gaiši zilas  

Debesis, kur lūkoties,  

Baltā krāsā mākoņkalnus,  

Gājputniem, kur aizlaisties.  

Tagad priecīgs lieliem soļiem,  

Krāsu krāsām piepildīts,  

Rudens ziedos noraugoties, 

 Došos pretī rudenim… 

Raivo Zimelis (5.m1) 

Markuss Laizāns (10.i) 



 SEPTEMBRA DZEJAS DIENU NOSKAŅĀS JELGAVAS TEHNOLOĢIJU VIDUSSKOLĀ 

SKOLĒNIEM NO VISĀM KLASĒM BIJA JĀTAISA RADOŠIE DARBIŅI PAR TĒMU 

“KRĀSAINĀ PASAULE”. MĒS IZVĒLĒJĀMIES TOP 10 PAŠU SKOLĒNU SACERĒTOS 

DARBUS UN KATRU DZEJOLI MAZLIET RAKSTUROJĀM.   

 

1. “Par ko klusē rudens”  

Annija Beinaroviča 11.a  

  

 Annijas plaši un skaisti sacerētais dzejolis vēsta 

par krāsām rudens brīnišķīgajā, unikālajā dabā.   

 Ir gan izkliedētas metaforas, gan jauks 

noformējums, ķā arī pieminēti vairāki krāsu 

epiteti. Ļoti mākslinieciski, tēlaini uzrakstīts un 

izveidots šis darbs ir  pelnījis pirmo vietu.  

 

 

 

 

2. ***  

     Alise Gatiņa 10i  

 

 Grūti izstāstīt Alises dzejoļa saturu, tomēr 

atmiņā man palicis, ka zem šīm rindām slēpta 

dziļāka doma, par pasaules dažādību un 

pretrunām, kas mūs gan vieno, gan šķir. Dzejoļa 

valoda bija bagāta un ļoti neparasta. Noformējums 

ir fantastisks un brīnišķīgi izveidots.  
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3. “Bērnība varavīksnes krāsās” 

       Agnese Kriščuna 10.a  

 

 Agneses dzejolis izceļas ar oriģinālu skatījumu uz 

viņas krāsaino pasauli, izmantojot savdabīgus 

salīdzinājumus un neparastu valodas tēlainību. 

Emocionāls darbs. 

  

 

4. “Varavīksnei.. “  

     Alise Kārkliņa 10.a  

  

 Alises darbs ļoti atbilst tēmai un stāsta par mīlestību. 

Tēlaini un dzejiski raksturotas cilvēku emocijas. 

Patiešām lielisks dzejolītis. Noformējums ir kārtīgs un 

ļoti rūpīgs, var skaidri redzēt, ka cilvēks ir ļoti centies.  

 

 

 

 

 

 

 

5.  ***  
     Rebeka Graudiņa 10.i 

 

 Šajā darbiņā dzejolis ir par draudzību, kas veidojas 

no krāsainiem mirkļiem un neaizmirstamām atmiņām, 

kā arī par spēju palaist šo vienīgo, visdārgāko draugu 

vaļā. Ļoti jauks un sentimentāls darbiņš, un cilvēks, 

kam tas veltīts, pēc manām domām, bija ļoti pateicīgs 

to dzirdēt. Noformējums arī ir ļoti glīts.  
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6. “Krāsainais būra putniņš”  
Laura Marija Elksne 11.i  

 

 

 Dzejolī stāstīts par krāšņu putniņu, kura viskvēlākā vēlēšanās 

ir izkļūt brīvībā. Šajā dzejolī irveiksmīgi tēlotas vairākas 

varavīksnes krāsas, kā arī pats darba noformējums ir ļoti 

krāsains un grandiozs.   

 

 

 

7. ***  
Nezināms autors.   

 

Ļoti amizants un jauks dzejolis par cilvēka dzīvas 

neatņemamiem mirkļiem, dzejolis, ko spētu sacerēt vienīgi 

mākslinieciska dvēsele. Skaists, sapņains noformējums un tie 

zilie mākoņi... 

 

 

 

8. “Pastaigas gaitas”  
Laura Voliņeca 10.a  

 

 Kompozīcijā ir iekļautas krāsas, tomēr darbs īsti neatbist 

paredzētajai tēmai. Bet Laura ir centusies un viņas darbs ir 

orģināls, skaists un saistīts ar mūsu pilsētu Jelgavu. Tas ir 

patiesi pelnījis būt iekļauts starp pārējiem.  

  

 

RAIBĀ KRĀSU PASAULE MŪSU DZEJĀ  
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9. “Baltie meli” 
Nezināms autors 

 

 “Baltie meli” stāsta par spēju saskatīt krāsas, kuras mēs 

nespējam uztvert ar tukšu jeb aizvērtu prātu. Dzejolis ir 

jauks, neordinārs un ļauj ieslīgt dziļās domās. Pie 

noformējuma arī ir kārtīgi piestrādāts.  

  

 

 

 

 

 

10. “Līdz nākamajai reizei”  

Nezināms autors  

 

 Dzejolis, manuprāt ir par laiku, un kā tas skrien ar vēja 

spārniem un aiziet pagātnē. Par to, cik skaistas krāsas pavīd 

gar acīm, kuras ikdienā pat nespējam saskatīt. Jauks 

darbiņš!  

 

 

 

 

 

 

(Dzejoļus vērtēja un izvēlējās Agnese Kriščuna) 
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         DESMITĀS KLASES SKOLĒNI IR PAVĒRUŠI SAVA NĀKAMĀ DZĪVES POS-

MA DURVIS- VIDUSSKOLAS GAITAS IR SĀKUŠĀS. PIRMAIS IESPAIDS BIEŽI 

VIEN IR VISSVARĪGĀKAIS UN REIZĒM ARĪ PALIEKOŠĀKAIS. SKOLAS AVĪZE 

LŪDZA DAŽUS JAUNTAPUŠOS VIDUSSKOLĒNUS ĪSUMĀ IZTEIKT SAVU VIE-

DOKLI PAR  PIRMAJĀM IZJŪTĀM ŠEIT-MŪSU JELGAVAS TEHNOLOĢIJU VI-

DUSSKOLĀ. 

 Viktorija L. 

 Sākoties jaunajam mācību gadam, jaunam periodam manā dzīvē, kad es jau esmu vidu-

sskolas skolniece, jūtos savādi, jūtos daudz pieaugušāka un ar vēl nopietnāku skatu uz dzīvi.  

 Uz pirmo mācību dienu es devos pilna enerģijas un pozitīvās noskaņas. Esmu ļoti 

apmierināta ar savu klasi, un, kaut gan pagājis tikai viens mēnesis, šķiet, ka mēs jau esam sa-

draudzējušies. Es esmu atradusi kopīgu valodu gandrīz ar visiem jaunpienācējiem, un man ir 

prieks ar viņiem komunicēt. Klases koliktīvā ir mierīga un jauka atmosfēra, kur es jūtos kā 

mājās starp savējiem domubiedriem. Mums jau ir bijusi pirmā kopīgā ekskursija uz Latgali, 

tā bija lieliska iespēja sapazīties tuvāk, atrast savstarpēji kopīgās intereses un uzdziedāt at-

pakaļceļā. 

 Kopumā man ir tikai pozitīvas atsauksmes par vidusskolas sākumu. Esmu ļoti motivēta 

augstiem panākumiem un jaunu zināšanu iegūšanai. Ceru, ka viss izdosies gan man, gan ma-

niem klasesbiedriem. 

Sofija 

 Pirmais mēnesis pagāja ļoti ātri. Šis ir mans pirmais gads, un es šajā skola jūtos ļoti labi.  

 Skolotāji un skolēni izturas ļoti jauki pret mani, un nav tā, ja man ir vairāk naudas vai es 

pēc sociālā statusa esmu augstāk, tad arī man jābūt te karalienei, nē, šajā skola tā nav. Visi ar 

mani ir viena līmenī, un tas ir vispatīkamākais. 

 

ES JŪTOS KĀ PIE SAVĒJIEM 
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Dagnija 

 Mēnesis pagājis ļoti ātri, un interesanti, apgūstot jaunas zināšanas un prasmes. Patīka-

mi, ka skolotāji ikdienas darbā izturas pret mums nopietnāk, nekā tas bija pamatskolas 

laikā.  

Man laikam visvairāk patika šajā  mēnesī tas, ka bija jāiet uz kultūras namu skatīties fil-

mu “Jelgava 94”, jo tā bija pirmā filma, uz kuru 

mēs kopā ar manu draugu bijām. 

Emīlija 

 Viss klasē apmierina, ir laba klases atmo-

sfēra. Visi ir draudzīgi. Ar mani nekas pa-

gaidām interesants nav noticis. Iepriekšējā 

skolā man nepatika tik loti kā šajā. Nebija tik 

draudzīgas klases kā šeit. 

Elvīra  

 Man pirmais mēnesis šogad līdzinās katra 

gada pēdējam, jo šoreiz atzīmes ir svarīgākas, 

un tās ir vairāk jāuzmana. Vidusskola nav ob-

ligāta, un tas arī dod papildu stresu. 

Nauris 

 Šķiet, klase nav tik saliedēta, cik pagājušo 

gadu, bet viss, protams, var mainīties uz labo 

pusi. ar daudziem vēl neesmu runājis, jo cil-

vēkus nemāku tik ātri iepazīt. 

Skolotājs Olafs Vronskis visus skolēnus uzrunā ar"jūs", tas šķiet diezgan jauki. 

Karīna 

 Klases sastāvs ir citāds.  Ir bijuši daži sarūgtinoši mirkļi, jo ir pārsteigusi dažu skolas 

darbinieku attieksme, pat ja izturos laipni un ar cieņu. Tas mani patiesībā pat nedaudz iz-

brīnīja.  

Artis 

 Man sākumā klase īsti nepatika ,jo visi bija klusi, katrs darīja kaut ko atsevišķi,  bet, 

tuvojoties mēneša beigām, viss mainījās, sākām sadarboties, cits citam palīdzēt.  
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 Uz pirmo mācību dienu 

es devos pilna enerģijas 

un pozitīvās noskaņas. 

Esmu ļoti apmierināta ar 

savu klasi, un, kaut gan 

pagājis tikai viens mēne-

sis, šķiet, ka mēs jau 

esam sadraudzējušies. Es 

esmu atradusi kopīgu va-

lodu gandrīz ar visiem 

jaunpienācējiem, un man 

ir prieks ar viņiem komu-

nicēt.  



„ 

SĀKOT JAUNU MĀCĪBU GADU, KĀDS KLASĒ ATNĀK VAI AIZIET, BET ATMIŅAS UN 

DOMAS SAGLABĀJAS ĻOTI ILGI. TIKA INTERVĒTI DAŽI SKOLĒNI, KURI UZSĀK 

VIDUSSKOLAS GAITAS. VIŅI DALĀS AR SAVU PIEREDZI LĪDZ ŠIM UN STĀSTA PAR TO, 

KAS JAUNS UN  KAS TIKAI GAIDĀMS. KATRS IR ATRADIS SAVU SKOLU, KURĀ 

MĀCĪTIES, KATRS IEKRITIS SAVĀ VIETIŅĀ UN  GAIDA, KĀ DZĪVES VĒJŠ NESĪS UZ 

PRIEKŠU. 

Agnese 

Šobrīd mācos Jelgavas Tehnologiju vidusskolā. Šis būs pirmais gads šajā skolā. 

 

Jauna apkārtējā vide, jauni skolotāji, jauni klasesbiedri. Viss ir jauns. Man ļoti patīk, ka 

šajā skolā ir teātra un lasīšanas pulciņš, kas nebija manā iepriekšējā mācību iestādē. Jelgavas 

Tehnoloģiju vidusskolā  ir arī ļoti jauki un 

interesanti pasniedzēji, no kuriem es 

mācīšos daudz ko jaunu. 

 

Nevarētu teikt, ka man ļoti pietrūkst manas 

iepriekšējās skolas, bet ir daži klasesbiedri 

un skolotāji, pēc kuriem tomēr ilgojos, un 

ar tiem sazinos. 

 

Protams, man ir apņemšanās labāk mācīties, 

jo iestājos vidusskolā. Vēlme tiekties pēc 

saviem sapņiem un izvirzītajiem mērķiem, 

lai tos sasniegtu. 

 

Man ir prātā palicis viens smieklīgs atgadījums no otrās klases. Mums rudens izstādei 

“Radošie mākslas veidojumi no dabas” bija jāatnes kāds paša veidots rudens tēls vai kas 

tamlīdzīgs. Man bija atnests veidols no ķirbja, diemžēl vairs neatceros, kas tas īsti bija. Pēc 

nedēļas nācās to novākt un aiznest uz lielo miskasti, kas atradās skolas pagalmā. Man 

palīdzēja draudzene, bet diemžēl paspējām to panest tikai piecus metrus un tas izšķīda vidū, 

skolas gaitenī. Nezinājām ko darīt, kā savākt. Bijām satraukušās un mūs mocīja gan kauns, 

gan neliela vainas apziņa. Meklējām klases audzinātāju kādu stundu, jo klasē viņas nebija. 

Arī skolu īpaši labi vēl nepazinām, it sevišķi veco korpusu, kur mācījās lielie bērni. Bija bail 

ar kādu uzsākt sarunu. Beigu beigās atradām skolotāju un kopā savācām šmuci. Mājās 

pārrados ļoti vēlu. 

JAUNU MĒRĶU MEKLĒJUMI 
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Anda 

Šovasar pārvācos no Rīgas uz Jelgavu un tagad mācos Jelgavas Tehnoloģiju 

vidusskolā. 

Man ļoti patīk atsaucīgie skolotāji, jaukie skolasbiedri un patīkamā atmosfēra 

skolā. Tomēr vēlētos mazliet vairāk uzzināt par saviem klasesbiedriem, jo pagaidām tam 

nav bijis daudz laika. Protams, citādāks ir klases novirziens. Iepriekš apguvu visu, bet 

tagad ir ļoti interesanti papildus apgūt rasēšanu un inženierzinātnes. Interesanti ir, kad 

skolotāji atpazīst kādu no maniem ģimenes locekļiem, kas arī gājuši šajā skolā. 

9. klases beigās bija izveidojušās tīkami tuvas attiecības ar skolotājiem, it īpaši ar 

latviešu valodas. Klase bija saliedēta un viens otram centāmies palīdzēt. Ļoti spilgti 

atceros sarunas pēdējo eksāmenu starpbrīžos par to, kur katrs dosies tālāk. Likās savādi, 

ka vairs neredzēšu tos cilvēkus un tās skolas telpas katru darba dienu. Tagad es esmu 

atvērta pārmaiņām un ar prieku atceros atmiņas. 

Nesen ar jauno klasi devāmies ekskursijā un varu atzīt, ka nebiju gatava tik labi 

pavadītam laikam. Protams, zināju, ka būs jautri, bet bija tiešām patīkami uzzināt ko 

jaunu par klasesbiedriem un kopā pasmieties. Toties ar iepriekšējo klasi mēdzām pavadīt 

daudz laika, runājot par savām interesēm un nākotnes gaitām, it īpaši ekskursiju 

braucienos ar autobusu, tur tika apspriestas tikai nopietnākās lietas. 

Kā jau visi, vēlos kopumā uzlabot savas sekmes un piestrādāt pie matemātikas 

zināšanām. Protams, laika gaitā vēlos iepazīt jaunus cilvēkus un veidot jaunus kontaktus. 

Ļoti motivēju sevi nodarboties ar vairāk sportiskām aktivitātēm. Nesen esmu sākusi 

darboties skolas teātrī un ceru uz visu to labāko arī tur. 
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„ 

Aija 

Ieguvu pamatizglītību Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā, taču savas mācības tur 

neturpināju. Šogad sāku kursu Jelgavas tehnikumā. 

Jaunā skola ir daudz lielāka, glītāka un ar labākām asociācijām. Neierasts ir tas, ka tiek 

patērēts daudz laika, jo mācību stundas ir apvienotas vai vairākas pēc kārtas bez 

starpbrīžiem. Soli pa solim pie kā tāda var pierast, bet sākums nebūt nav viegls. 

Man no savas iepriekšējās skolas pietrūkst klases audzinātāja, kas vienmēr atbalstīja un 

uzklausīja mūs.  Protams, arī latviešu valdoas skolotājas, kas daudz ko ir iemācījusi. 

Vēlos apņemties veiksmīgi mācīties un pabeigt pirmo kursu bez aizķeršanās. 

Valērija 

Mācos Jelgavas Tehnoloģiju 

vidusskolā. Pirmo nedēļu nebiju, jo 

atrados citā skolā, bet es atgriezos 

šeit, lai iegūtu vidussskolas izglītību. 

Patīk jaunie skolotāji, kas pasniedz 

stundas, kā arī garie starpbrīži, kuros 

atvēlēts daudz laika. Īpaši patīk 

iesvētības, jo citur tādu nemaz nav. 

Tas ir jautrs veids, kā jaunajiem 

klasesbiedriem satuvināties. 

Iepriekšējā skola (Valsts ģimnāzija) 

īsti neatbilda man, es tur neiederējos, 

pārāk ilgojos pēc JTV un tāpēc atrī atgriezos.  Negribēju pierast pie kā jauna, kad vēl 

gribējās būt šeit un izbaudīt skolas gadus. 

Vislabāk atceros ziemassvētku diskotēku. Tajā es pavadīju brīžu ar saviem 

klasesbiedriem. Es sadraudzējos ar viņiem vēl vairāk. Mēs pasūtījām picas un ļoti jautri 

pavadījām šos momentus kopā. 

Vēlos pievērst vairāk uzmanības savām atzīmēm un stundās notiekošajam, lai labāk 

izprastu vielu. 

 

JAUNU MĒRĶU MEKLĒJUMI 
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Laura: 

Uzsāku mācības Jelgavas Tehnikumā. Biju gājusi Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā, 

kur ir saglabājušās manas atmiņas un daudz kas ir pieredzēts. 

Šeit man patīk daudz labāk nekā Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā. Mācību materiālos 

neietilpst grāmatas, nav smago somu, kuras jānesā visu dienu. Mācāmies, izmantojot 

datorus un citas tehnoloģiskas ierīces, lai apgūtu vielu. 

Jauns zināšanu klāsts, iespējas un idejas, ar kurām var jau domāt par nākotni un 

profesiju. 

Vienīgais, kas man pietrūkst no Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas, ir mūzikas 

skolotāja, ar kuru tika pavadīts daudz laika kopā. Skolā, kur mācos tagad, nav iesvētību 

vai tamlīdzīgas aktivitātes, domāju, ka toreiz, kad bija šis periods, visiem bija jautri un tā 

bija jauna iespēja saliedēties ar klasi.  

Jautri bija piedalīties dažādu skolas pasākumu organizēšanā, līdz ar to iemācīties 

strādāt grupā, lai to varētu darīt bez problēmām arī citā vidē. Esmu pateicīga skolai par 

draugiem, kuri tika iegūti, laikam ejot, un kontakts ar tiem vēl nav beidzies, jo vienmēr 

var atrast par ko parunāt, pat par mācībām. 

Vēlos sevi pārbaudīt, savu gudrības loku, protams, arī to paplašināt. Neatkārtot 

iepriekšējās kļūdas, kuras varbūt bija. Tagad tikai augt. Gribu iejusties jaunajā kolektīvā 

un gūt jaunus panākumus. 

Diāna 

Mācos Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā. Mans pirmais 

mācību gads šai skolā. Iepriekš biju mācījusies Šķibē, kas 

ir maza skoliņa Jelgavas novadā. 

Šeit ir lielākas klases, garāki starpbrīži salīdzinajumā 

ar Šķibes pamatskolu. Tomēr pat korpusā, kurš ir 

paredzēts mazajiem bērniem, arī lielajiem ir savi mācību 

kabineti. Neierasti, ka apkārt daudz sīku cilvēciņu, kuri ir 

it visur, jo, gadiem ejot, iegājies, ka tiem ir atsevišķas 

skolas, vai tie ir it kā paslēpusies kādā nostūrī. Jauki 

skatīties, kā vecākie brāļi vai māsas ved uz skolu savu 

jaunāko ģimenes sastāvu. Jaunie skolotāji ir atsaucīgi un 

jauki. Nav nekas tāds, kas man šeit nepatīk, jo vēl par 

agru ko noteikt, bet kopumā man šeit patīk. 

Šķibē nebija tik daudz pasākumu kā šeit, bet atceros, cik ļoti man patika ar 

Ziemassvētkiem saistītās aktivitātes. Nevaru sagaidīt, kad tas laiks sāksies šeit. Dzirdēju, 

ka būs arī aerobikas, sporta dienas, gribu redzēt, kā tās aizritēs. 

Gribu apņemties saņemt labākas atzīmes, bet svarīgi ir arī iepazīties ar jauniem 

cilvēkiem un aizvadīt daudz jauku, mīļu brīžu, kurus varētu ilgi vien atcerēties. 

Vidusskolā veidosies tas, ko var atcerēties mūžīgi. 
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Ieva 

Mācos Jelgavas Tehnikumā par viesmīlības speciālistu, ar to saistīto pakalpojumu 

sniegšanu. Es biju Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā, lai iegūtu pamatizglītību, bet tad, kad 

pienāca izvēles laiks, pieņēmu lēmumu mainīt skolu. 

Man ļoti patīk jaunajā skolā. Liels plašums, viss ir jau pārbūvēts, tāpēc ir sajūta, ka 

esmu tur tieši, kad vajag. Izjūtu to motivāciju, kas man noteikti būtu trūkusi, ja turpinātu 

mācīties Tehnoloģiju vidusskolā. Ir stipendijas, jo vairāk mācīšos, jo lielāka tā būs.  

Manuprāt, tur ir vieglāk mācīties, beidzot klasi ar matemātikas novirzienu, vismaz tā 

liekas. Tādi priekšmeti kā matemātika, fizika un citas dabas zinību jomas, šķiet 

vienkāršākas. Pagaidām nav nekā tāda, kas man šeit nepatiktu. Izceļos ar zināšanām, kuras 

ieguvu iepriekšējā skolā.  

Man ir paveicies ar grupas 

skolotāju, kura ir ļoti laipna, 

bet arī stingra, kad vajag. Pašai 

arī ir sava veida amats- klases 

vecākā jeb šeit grupas 

vietniece. Tas prasa lielu 

atbildību un pacietību, bet 

vēlos to izmēģināt.  

Man ļoti pietrūkst skolotāju. 

Esmu tiem pieķērusies. It īpaši 

tām, kuras visbiežāk satiku. 

Skolotāja Hermane un Ozola, 

kuras pasniedza, tā teikt, 

vissvarīgākos priekšmetus, ir palikušas atmiņā vislabāk. Tagad ir neierasti, pēc trīs gadu 

nodzīvošanas, atkal jāpierod pie citām. Saprotami, bet aizmirstas šo pārmaiņu izjūtas. 

Tādēļ es uzskatu, ka pirmklasniekiem ir vieglāk. Tie atnāk skolā ar pilnīgi svaigu galvu, 

nezinot, kas notiks pēc ilgāka perioda. Pusaudži, ierodoties jaunā vidē, uzreiz salīdzina ar 

to vietu, kur jau bijuši. Man tas traucē, jo tas ietekmē domāšanu un liek aizdomāties par 

jau bijušo. 

Pavisam noteikti apņemos mācīties labāk. Pagaidām tas izdodas, bet es nezinu, vai tā 

būs visu mācību gadu. Man patīk, ka klasē mani respektē, tādēļ vēlos arī nākotnē būt 

vietniece, man tas arī iemāca būt atbildīgākai un apzinīgākai. Darbošos arī aktīvo 

audzēkņu padomē, biju pārsteigta, kad uzzināju, ka mani pieņēma. Sev apsolos veco skolu 

neaizmirst. 
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Atceros, kā kavēju vienu noskolotājas Ozolas stundām... Es biju iesprūdusi tualetē. 

Apmēram 10 vai 15 minūtes. Es nevarēju tikt ārā. Par laimi, man bija līdz telefons. Es 

zvanīju savai klases audzinātājai, lai viņa atrastu un atnāktu mani izglābt. Skolotāja arī 

nevarēja attaisīt durvis. Viņa zvanīja policistei. Durvis tika atlauztas, un tad es, laimīgi 

sveikā tikusi, gāju uz matemātikas nodarbību. Manas draudzenes smejoties krita no 

krēsliem. 

Diāna 

Mācos Jelgavas Tehnoloģiju 

vidusskolā. Mans pirmais mācību 

gads šai skolā. Iepriekš biju 

mācījusies Šķibē, kas ir maza 

skoliņa Jelgavas novadā. 

Šeit ir lielākas klases, garāki 

starpbrīži salīdzinajumā ar Šķibes 

pamatskolu. Tomēr pat korpusā, 

kurš ir paredzēts mazajiem 

bērniem, arī lielajiem ir savi 

mācību kabineti. Neierasti, ka 

apkārt daudz sīku cilvēciņu, kuri ir 

it visur, jo, gadiem ejot, iegājies, 

ka tiem ir atsevišķas skolas, vai tie 

ir it kā paslēpusies kādā nostūrī. 

Jauki skatīties, kā vecākie brāļi vai 

māsas ved uz skolu savu jaunāko ģimenes sastāvu. Jaunie skolotāji ir atsaucīgi un jauki. 

Nav nekas tāds, kas man šeit nepatīk, jo vēl par agru ko noteikt, bet kopumā man šeit 

patīk. 

Šķibē nebija tik daudz pasākumu kā šeit, bet atceros, cik ļoti man patika ar 

Ziemassvētkiem sastītās aktivitātes. Nevaru sagaidīt, kad tas laiks sāksies šeit. Dzirdēju, 

ka būs arī aerobikas, sporta dienas, gribu redzēt, kā tās aizritēs. 

Gribu apņemties saņemt labākas atzīmes, bet svarīgi ir arī iepazīties ar jauniem 

cilvēkiem un aizvadīt daudz jauku, mīļu brīžu, kurus varētu ilgi vien atcerēties. 

Vidusskolā veidosies tas, ko var atcerēties mūžīgi. 
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FOTO NO ŠĪ GADA IESVĒTĪBĀM 



Dana 

Tagad mācos Rīgas Stila un modes tehnikumā, kurā vēlējos arī doties pēc Jelgavas 

Tehnoloģiju vidusskolas. Sāku pirmo kursu foto dizainera arodā. 

Skola man ir ideāla, vienīgais, kas mani ne visai apmierina, ir dienesta viesnīcas. 

Man pietrūkst tikai viens skolotājs -  Mārtiņš Eizengrauds. Viņš vienmēr novadīja 

visinteresantākās un jautrākās stundas. 

Vislabāk atceros to, kā septītajā klasē iesākas iesvētības. Bija daudz jaunpienācēju, kuri 

pat sākumā neizprata, ko tas nozīmē. Notika saliedēšanās.  Garie starpbrīži, kuros varēja 

jauniešus vēl labāk iepazīt un ar tiem saprasties. Tā pakāpeniski man izveidojās viena no 

vislabākajām klasēm, kas man bijusi. Daudz jautru atmiņu ar klases skolotāju un raibo klases 

sastāvu, kas ar gadiem mainījās, bet tas pats zelts vien bija. 
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JAUNU MĒRĶU MEKLĒJUMI 



Katra lapa ir lielāka vai mazāka, zaļa vai jau sarkana, sačokurojusies un noslēpusies 

vai bezmaz vai pašā visdaiļākajā plaukumā izdzīvo to, kas atlicis šajā stadijā. Katrs 

skolēns domā citādāk, tas ir viegli saprotams, bet katrs no viņiem ir bijis saistīts ar 

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolu. Visiem paliks kādas kripatiņas domu, atmiņu vai sapņu 

no šīs vietas, kur tika aizvadīti gadi. Gadu skaitam un, ko ar tiem galu galā izdara, ir 

nozīme... 

Eksāmenus pārdzīvojuši, desmitklasnieki uzsāk vidusskolas gaitas ar cerībām un jaunu 

apņemšanos, lai pēc tam dotos, kur nu paši 

izlemj. Paies laika sprīdis, kas  norādīs uz 

izvēles pareizību. 

Varavīksne ir šī pamatskola un vidusskola reizē, 

tas laiks, kad briesti. Tie momenti ir definējami 

ar krāsu, katrs mēnesis, katra nedēļa, katrs 

mazākais moments, kas pusaudzim nozīmīgs. 

Raksta autore visus vēlas iedrošināt izbaudīt tās 

tagadnes pilītes, kas kopā veido lietus mākonīti, 

bet vēlāk jau varavīksni pieauguša cilvēka 

prātā. Tādam jābūt mūžam- raibam, bezgala 

dažādam, lai pašam prieka netrūktu. 

Elastība un māksla pateikt savu reizi «jā» var 

izmainīt parastas, pelēkas dienas. Jo atvērtāki 

un pozitīvāki būsim, jo vieglāk. Neiedziļināties 

par daudz, bet pietiekami interesēties, lai 

saprastu. 

 

 

Darba veidotāja visiem novēl - drosmi, veiksmi, izturību! 

 

(Materiālu veidoja 10.a klases skolniece Laura Voliņeca) 

 SEPTEMBRIS // KVADRĀTSAKNE  25 

Eksāmenus 

pārdzīvojuši, 

desmitklasnieki 

uzsāk vidusskolas 

gaitas ar cerībām un 

jaunu apņemšanos, 

lai pēctam dotos, kur 

nu paši izlemj. Paies 

laika sprīdis, kas  

norādīs uz izvēles 

pareizību... 
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SKOLAS AVĪZE AICINA PIEVIENOTIES JAUNUS 

RAKSTĪTĀJUS ARĪ ŠOGAD, 2019. GADĀ. MĪĻI 

GAIDĪSIM GAN DZEJNIEKUS, GAN STĀSTU 

AUTORUS UN SKOLĒNUS, KAS VIENKĀRŠI 

VĒLAS PAUST SAVU VIEDOKLI.  

 INTERESENTI VAR PIETEIKTIE PIE 10. A 

KLASES SKOLNIECES LAURAS VOLIŅECAS VAI 

PIE SKOLOTĀJAS VITAS HERMANES. 


