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21. JANVĀRĪ JELGAVAS TEHNOLOĢIJU VIDUSSKOLĀ NORISINĀJĀS 

BARIKĀŽU AIZSTĀVJU ATCERES DIENA. TO SAGAIDOT, SKOLAS IEKŠPA-

GALMĀ BIJA IEDEGTS UGUNSKURS, AP KURU PULCĒJĀS VIDUSSKOLĒNI, 

SKOLOTĀJI UN VIESI.   

Pie mums ciemojās barikāžu laika aculiecinieks un aktīvs 

dalībnieks Juris Leitis. Sākumā viņš  teica ļoti detalizētu un 

aizkustinošu uzrunu par barikāžu laika notikumiem Rīgā. Viņš 

stāstīja par to, kādas, tolaik esot zemessargam, bija sajūtas, atro-

doties postenī bez ieroča, zinot pavēli, ka pretiniekam jāšauj 

katrs, kas nāk pretī. J. Leitis runu beidza ar dažām konkrētām 

atmiņas epizodēm  no barikāžu pēdējās dienas, kad radio ziņoja, 

ka viss ir beidzies un bija ļauts pamest posteni. 

  

 Pasākumā 

piedalījās arī skolas koris un skolas teātris. Daudzi 

cilvēki no visas Latvijas ir dalījušies savās atmiņās 

par barikāžu laika notikumiem, un skolas teātra 

uzvedums bija veidots no šādiem atmiņu stāstiem.  

Atcerespasākuma beigās visi kopā dziedāja 

dziesmu “Kalniem pāri”, pēc kuras valdīja gaiša, 

mierīga, atmiņu un līdzjūtības pilna atmosfēra, kas 

rosināja pārliecību, ka mēs esam stipra tauta un 

savu atgūto brīvību vienmēr neatlaidīgi aiz-

stāvēsim.  

 

Pēc pasākuma, kavējoties kopības 

sajūtā,  varēja iedzert siltu tēju un apēst 

kādu cepumu. Juris Leitis bija saga-

tavojis vairākus rekvizītus jeb suvenīrus, 

ko caur gadiem bija krājis. Apliecināju-

mi, kuros bija izteikta pateicība par 

dalību barikādēs, arī apliecības, ar kurām 

varēja pārvietoties barikāžu laikā. Stāsti 

un atmiņas par šo laiku paspilgtināja 

mūsu viesa rādītos rekvizītus. 

 

(Anda Jankovska 10.i) 
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JANVĀRA BARIKĀŽU ATCERES DIENA MŪSU SKOLĀ 

SKOLAS TEĀTRIS MUDINA AIZKA-

VĒTIES ATMIŅĀS 

BARIKĀŽU DALĪBNIEKS JURIS LEITIS STĀSTA 

  PAR PAŠA PIEDZĪVOTO 

LATVIJAS SARKANĀ KRUSTA JAUNATNE 



 

 

LATVIJAS SARKANĀ KRUSTA JAUNATNE SAVU DARBĪBU LATVIJĀ UZSĀ-

KUSI 1923.GADĀ, BET LĪDZ ŠIM NAV DARBOJUSIES JELGAVĀ. TIKAI 

2019.GADA DECEMBRĪ SĀKUSIES LSKJ JELGAVAS NODAĻAS IZVEIDE.  

 

Šobrīd LSKJ Jelgavas no-

daļā aktīvi darbojas piecas meite-

nes no mūsu skolas 10.a (Laura 

Voliņeca), 10.i (Rebeka Kristīne 

Graudiņa, Elvīra Līva Birkenbau-

ma) un 11.i klases (Laura Marija 

Elksne, Jana Gucaļenko). Vēl ne-

esam izlēmušas, kura no mums būs 

jaunatnes nodaļas vadītāja un viet-

niece, bet tas mums netraucē pie-

dalīties brīvprātīgajā darbā un attīs-

tīt savas prasmes.  

Kad mūsu skolā viesojās 

LSKJ vadītāja Sigita Skujiņa ar 

lekciju par Sarkanā Krusta vēsturi 

un darbību Latvijā un pasaulē, mēs 

pieteicāmies un jau nākošajā nedē-

ļā mums bija norunāta tikšanās ar 

Sigitu un Jelgavas nodaļas vadītāju Ingrīdu Grīnbergu Pļavu ielā 2.  

  Gan decembrī, gan janvārī aktīvi devāmies un darbo-

jāmies Pļavu ielā 2, palīdzot Ingrīdai. Esam locījušas un 

kārtojušas saziedotās drēbes maisos, kravām uz kara zonu 

un Mongolijas trūcīgajiem ļaudīm, kā arī devušās uz dzīv-

nieku patversmi, aiznesot segas dzīvnieciņiem. Arī mūsu 

skolas labdarības akcijas laikā Jelgavas LSK nodaļas vadī-

tāja Ingrīda no krājumiem ziedoja segas patversmei un 

mazgāšanas līdzekļus ģimenēm akcijā “Atbalstīsim savē-

jos!”. Kopā darbojoties, mums visu izdodas paveikt ļoti 

ātri, un kaudze saziedoto drēbju jau atrodas kārtīgi sakārto-

ta maisos. Visas esam viegli atradušas kopīgu valodu, un 

mums nav grūti sarunāties.  

Sadarbojoties ar skolas karjeras konsultanti Zentu 

Valteri un skolas medmāsu, tiks veidots medicīnas pulciņš, lai 

uzlabotu mūsu prasmes pirmās palīdzības jautājumos.  

Drīz jau aktīvi sāksim darboties un palīdzēt arī citās 

vietās Jelgavā. Dosimies pie vientuļajiem pensionāriem un 

palīdzēsim arī citur. Katra nodaļa izstrādā savu gada plānu, 

kuru realizē. Esam priecīgas, ka ir iespēja palīdzēt un ceram, 

ka drīz Jelgavas nodaļā būs vairāk jauniešu.  
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LATVIJAS SARKANĀ KRUSTA JAUNATNE 



 

 

JAUNATKLĀTA VIESTURA KAIRIŠA SPĒLFILMA AR LATGALISKO NOSAU-

KUMU- «PIĻSĀTA PI UPIS». LATVIEŠU VALODA, KAS IR VIENLĪDZ BAGĀTA, 

SASTOPAMA TIKAI SUBTITROS. VIDE TIEK RAKSTUROTA IT KĀ AR HUMORU 

UN SMIEKLIEM, KAS NE TIKAI MAZINA ATVEIDOTĀ LAIKA POSMA SPRIEDZI, 

BET ARĪ PALĪDZ MŪSDIENU SKATĪTĀJAM VIEGLĀK UZTVERT VISAI TRAĢIS-

KUS LAIKMETA GRIEŽUS. 30.-40. GADU NOTIKUMI LATVIJĀ SKATĀMI UZ DA-

ŽU JAUNIEŠU MĪLESTĪBAS LĪKLOČU FONA, SAVIJOT IKDIENIŠĶO AR VĒSTU-

RISKO. 

 

Šī darba galvenais varonis, Latgales mazpilsētnieks An-

sis, savu stāsta gājumu atklāj neparastā, kā arī vēsturiskā laika 

posmā. Mūsu valsts teritorijā tolaik nomainījās trīs varas-

Ulmaņa, komunistiskā, nacistiskā-, sekojot cita citai, tās pārvērta 

cilvēku dzīves te plaukstošā, te traģiskā stāstā.  Būdams mālderis 

jeb krāsotājs, viņš pārveido pilsētas ielu nosaukumus atbilstošā 

krāsā un valodā, kā to pieprasa varas situācija. Pieticīgais darbs 

viņu gluži neiesaista politiskajā sfērā, bet gan sievietes ir tās, 

kuras ievelk Ansi drūmajos kara sarežģījumos. Sižeta attīstībā 

var manīt, ka viņš ir naivs attiecībās un patriotisks sirdī (to neiz-

rāda publiski). Taču abām viņa mīlestībām dzīves situācija saasi-

nās. Zisele- ar spilgtu temperamentu, tieša savos uzskatos un 

egoistiski noskaņota- ir ebrejiete, kura pievēršas PSRS ideoloģi-

jai, tāpēc, ienākot pretiniekiem, viņa slēpjas, lai izdzīvotu. Savu-

kārt Naiga- dzīvespriecīga, atvērta jaunām pārmaiņām,  īpaši 

greizsirdīga - ir zaudējusi tēvu un, meklējot patvērumu, iet roku 

rokā ar Ansi. Par 

spīti precībām, kas 

noritēja, otra Anša mī-

lestība paliek turpat 

tuvumā, jo slēpjas no 

nacistiem. Visi apvie-

nojas un atbalsta cits 

citu, jo jāizdzīvo kara 

laiks.  

 

 

AR KATRU SOLI DZIĻĀK PILSĒTAS UPĒ  
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PILSĒTNIEKI SVIN KĀZAS 

*** 
SIŽETS IR RAIBIEM NOTI-

KUMIEM BAGĀTS, IZCEĻOT 

DAŽĀDAS CILVĒKU ĒTIS-

KĀS VĒRTĪBAS, MORĀLES 

PROBLĒMAS, MĪLESTĪBU, 

ARĪ IEKŠĒJO CĪŅU PAR LĒ-

MUMU PIEŅEMŠANU UN 

SPĪTU, KAS NEPAMET ANSI, 

IZDZĪVOJOT SADURSMĒS 

AR KARAVĪRIEM UN PALĪ-

DZOT GLĀBT EBREJUS, 

KAD VIŅI IR APDRAUDĒTI.  



 

 

         

  

 

 Neapšaubāmi, šī spēlfima atšķiras no citām. To unikālu dara ne tikai latgaliešu kultūra un vide, bet arī citi 

paņēmieni, kuri izmantoti. Piemēram, kuģa «Baltais gulbis» piestātne pilsētā un nosaukuma maiņa, kad no-

tiek varas pārmaiņas, kā arī vadoņu krūštēlu aprakšana dārzā. Lai gan tie ir nelieli momenti, taču ar būtisku 

un vērtīgu vēstījumu. Ar smiekliem skatītāji to vēro, bet ik pēc mirkļa, kad noris kāds cits negaidīts un tra-

ģisks notikums, smaids lēnām zūd, jo pārņem skumjas. Lustīgā mūzika fonā turpinās, bet smaidīt vairs ne-

gribas. Tas atspoguļo izmisumu, kādā nonāk cilvēks šādā vēsturiski sarežģītā laikā. Ansis, runājot ar vācu 

draugu, gribēja sacīt, bet nepabeidza domu, ka visi dzīvojam vienā zemē, agrāk nedalīja pēc izcelsmes vie-

tas, izskata vai paražām- bija saticīgi. Esot neitrālās attiecībās ar apkārtējiem, puisis palīdz tiem, kuriem var 

un vēlas, zinot viņu dzīvi pagātnē un drūmās nākotnes perspektīvas. 

 

 Skatoties šo filmu, ir prieks par tās dažādī-

bu. Sižets ir raibiem notikumiem bagāts, izce-

ļot dažādas cilvēku ētiskās vērtības, morāles 

problēmas, mīlestību, arī iekšējo cīņu par lē-

mumu pieņemšanu un spītu, kas nepamet Ansi, 

izdzīvojot sadursmēs ar karavīriem un palīdzot 

glābt ebrejus, kad viņi ir apdraudēti. Spēlfilma 

liek izjust ļoti daudz emociju visa seansa laikā. 

No prieka asarām līdz skumju asarām.  Plašais 

skatījums uz vairākām tēmām ir reizēm mulsi-

nošs, bet tas var dot iespēju katram saskatīt ko 

sev tuvu vai interesantu. Citāda sapratne ir vēlama, jo tad, esot domubiedru grupā, rodas negaidīta atziņa, ka 

kaut kam noteiktam nav pievērsta uzmanība. Tādējādi var analizēt katru detaļu. Varbūt cilvēks dzird un redz 

to, ko patiesībā vēlas, jo vēstījumu filmai ir daudz un attēlotā laiku sarežģītību nav iespējams pārspīlēt. 

 

(Laura Voliņeca 10.a) 
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ANSIS 



 

 

LIELA NOZĪME SKOLĒNA IKDIENĀ IR LAIKAM, JO SKOLĀ IR 8 STUNDAS, 

PULCIŅI, TRENIŅI UN  VIDUSSKOLĒNI CENŠAS ŠO VISU APVIENOT VĒL AR 

DARBU VAI MĀCĪBĀM AUTO SKOLĀ. MANUPRĀT, KOPSKATĀ TAS IZKLAU-

SĀS ĻOTI SMAGI. JŪS NOTEIKTI DOMĀJAT, KĀ GAN TĀDS 16-18 GADU VECS 

JAUNIETIS TO VISU SPĒJ IZDARĪT VIENĀ DIENĀ. ES DOMĀJU TIEŠI TO PAŠU, 

LĪDZ ATKLĀJU TĀDU IESPĒJU KĀ LAIKA PLĀNOŠANU! 

 

  Skolēnus var iedalīt trijās lielās grupās – slinkie, produktīvie, un 

tad vēl ir lielāka daļa skolēnu, kuri svārstās starp šīm abām grupām. 

Iedalīju šo šādi, jo nu praktiski mēs neviens neesam ideāls un pārsvarā 

atrodamies tajā vidusslānī. Arī es vairāk sliecos uz produktīvo pusi, 

bet cits varbūt tieši pretēji. Sevi uzskatu par diezgan apzinīgu un dar-

bīgu cilvēku, jo spēju apvienot mācības skolā ar volejbola treniņiem, 

teātra pulciņa apmeklējumu, darbu un vēl atliek laiks draugiem un  pat 

kāds izbrauciens pa Latviju ar ģimeni. Zinu-  izklausās iespaidīgi, vai 

ne? Bet tas nav nemaz tik grūti,  ja vien tikai ir vēlme darīt, loģiski, ir 

dienas, kad esmu gatava padoties visiem darbiem, kas uzdoti, visiem 

tekstiem, kas man jāiemācās, pat 

esmu gatava atmest ar roku dar-

bam, kas manā gadījuma ir vai-

rāk kā hobijs! Nu mēs taču visi 

esam cilvēki un kādreiz vēla-

mies paslinkot. 

Ikdienā skolā esmu novērojusi, 

ka skolēni bieži sūdzas par dar-

bu daudzumu, kas uzdoti, kad 

neatliek nekam laika. Es saprotu skolēnus, nav viegli, pati mācos 

skolā, bet nevajag atlikt visu uz pēdējo brīdi vai neiesniegt kādu 

darbu, jo bija slinkums izdarīt. Tad teikt :”Ai,  lai jau liek viens, 

man tas neko nemaina. ” Kaut īstenība to bija iespējams izdarīt, 

ja neguļ gultā, skatoties video telefonā vai spēlējot spēlītes dato-

rā. Domāju – varētu attaisnoties, ja tajā pašā laikā, kad bija  jā-

pilda mājas darbi, laiks tika pavadīts produktīvi vai nozīmīgi, 

piemēram, ar ģimeni vai arī bija kāds tiešām nozīmīgs pasā-

kums, forums, teātra izrāde, no kuras varēja kaut ko jaunu mācīties vai iegūt jaunu pieredzi. 

Laika plānošana nav nekāda jauna pasaules atklāšana, viss, kas ir jāizdara, ir jāsaplāno. Kā jau 

minēju, ne vienmēr tas izdodas kā gribētos, bet vajag mēģināt kaut izdarīt mazu sīkumu. Vislabākais 

veids, kā izdarīt visus darbus, lai tie neliktos neiespējami, ir uzrakstīt visu uz lapas. Un sākumā izpildīt 

trīs šķietami visgrūtākos.  
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VAI JAUNIEŠI PROT PLĀNOT SAVU LAIKU? 

*** 

VISLABĀKAIS VEIDS, 

KĀ IZDARĪT VISUS 

DARBUS, LAI TIE NE-

LIKTOS NEIESPĒJAMI, 

IR UZRAKSTĪT VISU 

UZ LAPAS. UN SĀKU-

MĀ IZPILDĪT TRĪS 

ŠĶIETAMI VISGRŪTĀ-

KOS.  



 

 

  Bieži vien, kad esi jau to visu pa-

veicis, liekas:” Tas taču nebija nemaz tik 

grūti.” Parasti vienkārši mēdzam pārspī-

lēt. Ja neizdodas izdarīt to, kas plānots, 

tad droši bija slinkums, tika darīts kas 

cits tā vietā, lai darītu ieplānoto. Piemē-

ram, man jāuztaisa prezentācija bioloģi-

jā, bet es tīru istabu, kura jau ir tīra, kār-

toju veļu, praktiski daru visu, lai tikai 

nebūtu jātaisa prezentācija. Darboties jau 

nav slikti, bet tas novirza no patiesā mēr-

ķa. Vislabākais padoms, ko varu sniegt 

ne tikai vidusskolēniem, bet arī mūsu 

skolas pamatskolēniem, ir tomēr iekārtot 

kādu kladi vai iegadāties plānotāju. Ar e-

klasi ir ērti, bet, pierakstot izdarāmo kaut 

kur, ir lielāka iespējamība, ka tas tiks 

izdarīts.  Es izmantoju “Bullet Journal” 

metodi, kur veidoju plānotāju, tāpat  kā 

veikalā pirktu jau izprintētu, bet nedēļas 

zīmēju es pati. Vienu dienu nedēļā ap-

sēsties kaut vai uz desmit minūtēm, lai 

saplānotu, kurā nākamās nedēļas dienā 

kas ir uzdots un ieplānots. Kā arī neaiz-

mirst mājas darbus pildīt uzreiz, tas visu 

tik ļoti atvieglo!  Ja ne gluži uzreiz, tad 

kādā brīvā brīdī, kas rodas! 

 

Es domāju-  šī lielā skolēna laika plānošanas problēma nav nemaz tik liela un draudīga, ja cil-

vēks apzinās, ko dara, kas viņam jādara vai, tieši pretēji, nedara neko. Mans minējums ir tas, ka skolē-

ni ir slinki un viņiem pietrūkst motivācija un atbildības izjūtas par to, ko viņi dara. Viņi to dara it kā 

kādam citam, nevis sev. Skolēni skolu un mācības vairāk uzskata par slogu un kārtējo lietu, kas viņiem 

jādara pret pašu gribu. Es neizprotu, no kurienes rodas tieši šis negatīvisms pret skolu, un varbūt, ja 

domāšana bīus  pozitīvāka, būs arī vēlme darīt. Vajag šo dzīves daļu uztvert nedaudz vieglāk, jo, kur 

tad vēl, ja ne skolā, var atļauties kļūdas, ievārīt kādas ziepes, krist uz nerviem skolotājiem vai otrādi - 

viņi mums. Nevajag visu tik ļoti pārspīlēt, un ir jāizbauda šie divpadsmit ļoti interesantie gadi, jo nav 

īsti zināms, kā būs pēc tam. Pēc skolas atvērsies visa plašā pasaule un būs vēlme kaut varētu kaut ko 

atkal izdarīt, kā bija skolā. 

 

(Baiba Ločmele 11.a) 
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JELGAVAS TEHNOLOĢIJU VIDUSSKOLAS  SKOLOTĀJU  TEICIENI:  

 

1. Slima suņa murgi 

2. Vēlāk būs vēl slimāka suņa murgi. 

3. Man tas partizānu seriāls turpinās jau otro gadu. 

4. Parasti savas kļūdas neredz, bet citu redz. 

5. Skolotāji savas kļūdas neredz, bet viņi cīnās. 

6. Arī grandi priekšā klusē. 

7. “Colgate” reklāma būs pēc tam. 

8. Es strādāju ātri, jo tā ir vidusskola. 

9. Tad tu man nesmaidīsi, bet iesūdzēsi tiesā, ka es tevi situ. 

10. Ir problēma tā, ka atskan zvans. 

11. Ja nav formulas, tad nav nekas. 

12. Tagad ir mīlestība pret matemātiku! Starpbrīdī man ir vienalga, ko jūs mīlat. 

13. Mākslinieki te man pagaidīs. 

14. Jums priekš galvas laužņa noderēs. 

15. Skolotājiem nekas nav grūti. 

16. Uzdevums ir pazudis, grāmata ir palikusi. 

17. Nekulturāli inženieri. 

18. Matemātiķiem labi lauzās galva. 

19. Sunītis arī visu saprot, bet nevar izstāstīt. 

20. Teikumam nevajag būt milzīgi garam, lai tur būtu pilns ar komatiem. 

21. Skolēnu mode – ļaut skolotājiem mēģināt zīlēt, kurš to rakstīja. 

22. Vienalga, vai tie ir ķīnieši, galvenais, ka tie ir labi cilvēki. 

23. Mēs visu to blāķi nelasīsim. 

24. Latviešu valodas programma ir aplama, jo bērniem katru gadu ir jāmāca vienu un to pašu. 

25. Civilizācija ir robeža starp mežonību un saprātu. 

26. Kopā iet vākt pārtiku, visu gatavo vienā katlā un atmet pedāļus, jo tās bija mušmires. 

27. Var aiziet uz lielveikalu un nopirkt sev foršu vergu. 

28. Mēs esam radīti, lai pakļautos. 

29. Nodevējus pakar. 

30. Ir jārēķinās, ka indiešu un pakistāniešu kļūs vairāk. 

31. Saūda Arābijā var pateikt: “Cik tev kruts rokas pulkstenis!” un beigās dabūt pa galvu. 

32. Pārnāk ar “2” vēsturē, un, re, še tev ar siksnu. 

33. Ja kaut kas nepatīk – duncis ārā, duncis iekšā un gatavs. 

34. Asīrijas valdnieks Nebukadcars II – nebūšu nekad cars. 

35. Ja aizmirstam, tad vajag atkārtot. 

36. Es esmu ar jums pārāk demokrātiska. 

37. Motorzāģis – klasiskās mūzikas piemērs. 

38. Skolai ir jābūt kā Gaismas pilij. Tai ir jābūt gaišai. Gaismas pils ir tikai viena. 

39. Ķīna apgādā pusi pasaules ar lupatām. 
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RAIBĀ LEKSIKA NO “MICROSOFT IT AKADĒMIJAS”   

(pierakstīja Alise Gatiņa 10.i) 
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JELGAVAS TEHNOLOĢIJU VIDUSSKOLAS  SKOLĒNU  TEICIENI:  

 

1. Violets nav smuks. 

2. Ar fontiem viss sagāja greizi. 

3. Es vairs nevaru to sajaukt tik tālu, ka es to sabojāju ar iepriekšējo fontu. 

4. Savu datorpeli vari nesāt un metāt, cik gribi. 

5. Indijas korupcija – ikdienas lieta. 

6. Nekopēsiet dzeltenu fonu uz lāzernieka, parasts cilvēks ņems dzelte-

nu papīru. 

7. Viņa mats būs dzeltens, ja es nenogriezīšu. 

8. Vesels slimnieks. 

9. Rainbow – mīļākā zēnu lieta “Wordā”, kas nav mainījusies kopš 

2003. gada. 

10. Šis funkcijas nebija – viņi vienkārši aizmirsa to ielikt. 

11. Ak, dieniņas, cik te bija krāsaini. 

12. Set as default – pārējie mani nesapratīs. 

13. Pultij ir pointeris, un tas galīgi nav pele. 

14. Labi, aiziešu apskatīt mašīnu, negribu to stumt. 

15. Parole 2019. gadā – “Nezinu2019”, 2020. gadā – “Zinu2020”; 

Beidzotuzzinaju2020”. 

16. Atstāju datoru ieslēgtu uz četrām diennaktīm, bet tas nespēja uzlauzt “Word” paroli. Mana reak-

cija: “A, labi. Ok.”  

17. Kas tas par storage? Jāiet treidot. 

18. Otrais scenārijs - bildes vienkārši nav. 

19. Bišku par dārgu priekš “Minecraft”. 

20. Jūs noteikti zināt, kas ir Mērfija likums - uz internetu noteikti var paļauties. 

21. Pazūd internets, pazūd mobilie dati. 

22. Elektrības ielā pazuda elektrība. 

23. Mupsim izsita cauri un izrubīja internetu. 

24. 1000 un 1 dokuments neaizņems vairāk par vienu GB. 

25. Ziema ir gadalaiks ar “z” burtu un svētkiem ar “z” burtiem. 

26. Skolotāji arī ir cilvēki, viņi var nesaprast jokus. 

27. Parole: mannavparoles 

28. Kas ir “IDK’? Nezinu. Neviens nezina. 

29. Indiešu čalis ar sliktu mikrofonu: “I can help you! I deleted all your files. Now pay me 10000 

dollars!” 

30. Ja pāriesiet no dažādām “Word” versijām, jums darbs sāks lēkāt. 

31. Ja blakus gadīsies skolotāji, kas nesaprot jokus, būs smagi. 

32. Izmanto “endnote” un vēlas to atrast. Kur ir? Nezinu. 

33. Man vajag tekstu ar riktīgi daudz nodaļām. 

34. Rozā, nu labi. Pinky. 

35. Lai tas ir lejā, viņam neko nevajag.  

36. Sandjego, Kalifornija – tas ir tepat blakus. Var aiziet un uzprasīt. 

37. Tu nevari zināt, kāds tev pedants patrāpīsies. 

38. Ko es neatceros, to es neatceros. 

39. Nevajadzēja vērt muti vaļā, tagad stāsti. 

 

(pierakstīja Alise Gatiņa 10.i) 



 

 

Velna pārbaudījums 

            Reiz sensenos laikos kādā skaistā pilī dzīvoja karaliskā ģimene. Karaliene Izabella, karalis Jēkabs un 

princese Jasmīna. Jasmīnas vecāki vēlējās, lai pēc vairākiem gadiem viņa kļūst par labu karalieni. Jasmīna 

nevēlējās to darīt, jo, viņasprāt, nevar būt laba karaliene, jo viņa nav tāda kā citas princeses-viņai patīk trenē-

ties divkaujās, auļot zirgā , nepatīk garas kleitas, parūkas un karaliskās balles.  

      Kādu nakti mednieks atskrēja uz pili un teica, ka esot atradis zelta krupi. Karalis Jēkabs nespēja noticēt un 

aizgāja apskatīt zelta dzīvnieku. Tikai tad karalis noticēja mednieka sacītajam. Viņi krupi aizveda pie ārsta, un 

tas paskaidroja, ka, ja vēlas kļūt bagāts, tad krupis jānogalina, jo tam asiņu vietā ir šķidrs zelts, orgānu vietā ir 

dimanta gabaliņi, un visa āda ir klāta ar zeltainiem dimantiem. Karalis pavēlēja nogalināt krupi nākamajā die-

nā 12.00 Doma laukumā.  

         Jasmīna ļoti mīlēja dzīvnieciņus. Tiklīdz viņa uzzināja, ka 

krupi nogalinās, viņa centās apturēt tēvu. Bet tas nebija iespē-

jams. Jasmīna no dusmām par drīzo krupja nāvi ar savu zirgu 

devās ātrā izjādē. Pēc divām stundām viņa apmaldījās. Viņi 

turpināja jāt, līdz sadzirdēja dīvainu dziesmiņu, kuru dziedāja 

vecs vecītis. Tiklīdz vecītis ieraudzīja  meiteni, viņš ar interesi 

paskatījās uz viņu. Jasmīna vaicāja, vai drīkst pārnakšņot pie 

vecīša. Vīriņš piekrita. Kad viņi iepazinās, izrādījās, ka tas ir 

burvis. Jasmīna izstāstīja visu par zelta krupi. Tad vecītis atne-

sa grāmatu ar nosaukumu ‘’Velna pārbaudījumi’’. Grāmatas 

15. lapaspusē bija rakstīts par velna pārbaudījumu - zelta krupis. Jasmīna šo faktu nesaprata. Vecītis paskaid-

roja, ka šis pārbaudījums ir, vai karaļvalsts ies bojā vai nē, un, ja krupi iznīcinās, šo vietu vairs nevarēs saukt 

par karaļvalsti, jo tā būs īsta  elle. Jasmīna nezināja, ko darīt, jo viņa  nevarēja paspēt atgriezties līdz 12.00. 

        Burvis viņu aizbūra uz karaļvalsti. Jasmīna mēģināja pierunāt tēvu, lai viņš nenogalina krupi. Tēvs neti-

cēja Jasmīnai. Pēkšņi atbūrās pats burvis ar savu grāmatu. Beidzot tēvs piekrita. Tikai velns nu gan nebija ap-

mierināts, ka Jasmīnai izdevās pārliecināt tēvu un paglābt karaļvalsti. Izrādījās, ka to var izdarīt, arī nevalkājot 

garas kleitas un dīvainas parūkas, bet auļojot zirga mugurā. 

 

(5.m1 klases skolniece Elizabete Sergeta) 

SKOLĒNU RADOŠIE DARBI 
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 Ceļojums uz pagātni 

Reiz dzīvoja meitene Meisija.  Kādā parastā rītā pamodusies, viņa atcerējās, ka šodien ies uz muzeju- 

karaļa pili. Meisija nonāca pie mazā kioska, lai samaksātu par muzeja biļeti. Iegājusi iekšā, meitene saprata, 

ka te pēkšņi ir kļuvis ļoti kluss.  Viņa  nevarēja saprast, kādēļ tā, kas te ir noticis. 

 Kādēļ nav  nevienas izstādes? Kur palikuši paskaidrojumi pie gleznām un senajiem ieročiem? Var-

būt viņa iegājusi kādā aizliegtā vietā, kur nemaz nav muzeja izstādes? Meisija pagriezās, lai dotos atpakaļ 

uzmeklēt  kādu citu telpu. 

Bet, kad viņa pagriezās atpakaļ, tur bija durvis. Lielas durvis, kas bija aiztaisījušās, kamēr viņa nepa-

manīja. Pēkšņi viņa izdzirdēja balsi sev aiz muguras. Meisija paskatījās atpakaļ. Tur stāvēja zēns, mazliet 

vecāks par viņu. Viņš pieprasīja Meisijai paskaidrojumus, kas viņa ir un ko viņa šeit darot.  

 Meitene paskaidroja, ka viņa gājusi uz muzeju un pēkšņi nonākusi šeit. Zēns bija apjucis, sašutis un 

neapmierināts, ka meitene viņu nepazīstot. Beigās, viņš iepazīstināja ar sevi un pieminēja, ka ir “labākais 

princis no 1919.gada,” un atļāva Meisijai palikt viņa pilī. 

 Pēc kāda laika Meisija un princis sadraudzējās. Karaļa dēls pat parādīja meitenei savu mīļāko tulpju 

dārzu, ko viņš nekad neļauj redzēt nevienam parastam cilvēkam. Kopā viņi pieauga un kļuva draudzīgāki ar 

katru dienu. Meisija daudz stāstīja par 

dzīvi savā gadsimtā, bet princis pavēs-

tīja par notikumiem iepriekšējā gad-

simta sākumā. Abiem bija interesanti. 

   Beigu beigās viņi kādā skaistā, 

košā rudenī, vēlējās iziet ārā pastaigā-

ties, un Meisija, atvērusi  lielās durvis, 

nonāca atpakaļ savā pasaulē, atpakaļ 

muzejā. Viņa bija nomākta par aizieša-

nu, bet laimīga par atmiņām, ko ieguva 

kopā ar princi. Princis arī bija nelai-

mīgs, tāpēc izlēma izveidot Meisijas 

skulptūru viņai par godu, lai atcerētos 

par dīvaino meiteni no nākotnes. 

 

 

 

( 5.m1 klases skolniece Elizabete Sofija Mišina) 



 

 

  Šo pazīstamo lugu iestudēja 5.m1 klases skolēni, kad bija ar to iepazinušies literatūras stundās. Visa lielā 

plānošana sākās ar grupu izveidošanu. Sadalīties grupās varēja pēc savas patikas, nebija nekādu ierobežoju-

mu.  Tas bija viegli. Nākamais darbiņš bija grūtāks, bija jāizvēlas lugas fragments, ko iestudēt. Tas radīja 

daudz nesaskaņu, jo vairākas grupas gribēja izvēlēties vienu un to pašu lugas situāciju, bet beigās katra grupa 

tika pie sava fragmenta.  

        Pēc tam sekoja teksta rediģēšana jeb īsināšana. Katra grupa jau no paša sākuma katram skolēnam iedalīja 

savu lomu. Tad savs iegūtais teksts bija jāiemācās no galvas. Stundās nāca palīgā skolotāja, kas teica, lai katra 

grupa iet priekšā un izrunā savu tekstu ar grupas biedriem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Pēc tam sekoja mēģinājumi zālē ar tērpiem. Mēģinājumi zālē 

bija tikai divi, bet tas mums netraucēja, mēs tekstu visi labi zinājām. 

Tad pienāca laiks pašai izrādei! Lielākā daļa no klases bija satrau-

kušies, bet tas tika pārvarēts, un varējām atcerēties tekstu. Visi bija 

sameklējuši piemērotus tērpus, dažus pat pazīt nevarēja. Bija jāvērtē 

arī citas grupas, manuprāt, tas visiem patika. Dažas grupas aizmirsa, 

ko īsti darīt uz skatuves, bet tas viss ir pieļaujams, zinot, ka šī izrāde 

notika zālē, visas klases priekšā. Es domāju, ka kādreiz būtu jauki 

iestudēt arī vēl citas lugas.  Tas nav viegli, bet rezultāts ir tā vērts! 

(Nikola Millere 5.m1) 

 

 

KĀ MĒS A.BRIGADERES LUGU ,,SPRĪDĪTIS’’IESTUDĒJĀM 
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*** 
ES DOMĀJU, KA KĀDREIZ 

BŪTU JAUKI IESTUDĒT ARĪ 

VĒL CITAS LUGAS.  TAS 

NAV VIEGLI, BET REZUL-

TĀTS IR TĀ VĒRTS! 

.  
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***  

Jūrnieku dvēseles sapņo par debesīm un zvaigznēm tālām,  
 
Kā tās viegli peld okenānā tumši zilā, 

  

Līdz ar mūsu senajām domām, iedomām. 

  

Tās gaida sapņu kuģi, kas ved uz jūras dzelmēm,  

  

Bet jūras čalās tās vien pazustu un paņemtu sev līdz visu, par ko sapņojam. 

  

Neskatoties uz pēdu formām smiltīs, neskatoties atpakaļ, 

  

Pazudīs mūsu greznās rotas, mūsu svečturi un rotaļlietas. 

  

Skat, tur tālumā maza papīra laiviņa peld, 

  

Tā peld zem mākoņiem drūmiem, tā sapņo par debesīm un zvaigžņu tiltu.  

  

Turpat tuvu, tālu sudrabots līcis līks,  

  

Tas ieved jūrniekus nezināmā miglā, 

  

kur  saule nekad nenoriet,  

  

kur klusi, klusi kaijas dzied. 

  

Tur slēpjas mazās papīra laiviņas, kas sapņo par zvaigznēm, kā tās virs mūsu galvām peld. 

  

Kapteinis jau dodas ceļā, viņš ved mani tur-  zem ūdens zilā, 

  

Bet es lūdzos jūrniekam, lai uzved mūs tur, debesīs, un raudu, 

  

Tā arī Sapņu vīrs paņēma mani aiz plaukstas un veda dvēseli tālāk 

  

Caur koku virsotnēm un tad augstos katedrāles torņos,  

  

Pāri kalniem, aiz bangojošiem viļņiem, es braucu vējā. 

  

Pretī mēnessgaismai bālai mīksto spilvenu pūkas mani nesa, 

  

Caur piena ceļu, līdz sasniedzām mēs vistālāko zvaigzni.  

  

Es ceļinieks ar burvju kuģi, kas līdz ar zvaigznēm, tumši zilā okeānā peld. 

  

(Kayo) 


