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JELGAVAS TEHNOLOĢIJU VIDUSSKOLAS AVĪZE 

GRIBU ATPAKAĻ UZ SKO-

LU! 

«No visa iepriekš teiktā varu seci-

nāt, ka daudziem skolēniem attāli-

nātajās mācībās klājas grūti.» 

 

Attālināta nomet-

ne ?! 

SKOLĒNU VIEDOKĻI 
«Manas izjūtas bija ļoti fantastiskas, jo  

man bija prieks par saviem klasesbiedriem, 

kas  piedalījās video.» 

Kā mēs visai Jelga-

vas Tehnoloģiju vi-

dusskolai svētku 

noskaņu radījām! 
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ES LEPOJOS AR SAVU VALSTI UN KLASI 

         ŠOGAD LATVIJAS DZIMŠANAS DIENU SVINĒJĀM CITĀDI, NEKĀ TAS NOTIEK 

PARASTI. ATRODOTIES VAIRĀK ĢIMENES LOKĀ, NOTEIKTI IZJUTĀM, KA MĒS 
KOPĀ AR SAVIEM TUVAJIEM TAČU ESAM DAĻA NO VALSTS. LIELAIS VESLUMS 

VEIDOJAS NO NELIELĀM MAZĀKĀM VIENĪBĀM. SKOLAS AVĪZĪTE PALŪDZA 6.M1 
KLASES SKOLĒNUS IZTEIKT SAVU VIEDOKLI PAR SVĒTKU NOSKAŅU ŠAJĀ GADĀ, 

JO APMĒRAM PUSE NO SKOLĒNIEM PIEDALĪJĀS ARĪ SVĒTKU VIDEO UZŅEMŠANĀ, 

KURU PĒC TAM NOSKATĪJĀS VISI MŪSU SKOLAS AUDZĒKŅI. 

Turpinājumā seko 6.m1 izjūtas svētku noskaņās. 

Man ļoti patīk 18.novembris. Tā ir Latvijas dzimšana diena, 

kad ielas izgrezno. Man ir žēl, ka situācijas dēļ nebija svētku 

salūta.  

Anna 

Latvijas valsts svētkos palīdzēju skolotājam Ivaram Bahma-

nim izveidot dekorāciju, kuru vēlāk uzstādījām pie mazo klašu 

Tehnologiju vidusskolas. Es uzprojektēju zīles pamatformu un 

palīdzēju izgriezt koka detalas ar lāzeri. Piedalījos arī izrādes 

filmēšanā, visvairāk patika filmēt ainu, kur es, Dāvis un Ralfs 

strādājām, runājot dzejoļus.  

Raivo Z. 

Manas izjūtas bija ļoti fantastiskas, jo man bija prieks par 
saviem klasesbiedriem, kas  piedalījās video. Es īpaši neko 
nedarīju, bet otrdien ar savu klasi pie Trīsvienības baznīcas 
torņa  pieminekļa mēs teicām novēlējumu Latvijai, un tas bija 
jauki. Es vakardienu pavadīju klusumā un mierā, jo es īsti neg-
ribēju svinēt, es gribēju pavadīt laiku mierā. Es Latvijai novēlu 
daudz laimes dzimšanas dienā 

Nikola Š. 
Man ļoti patika filmēties skolas svētku video, jo filmējoties 

piedzīvojām daudz neparasta, zinot, ka šādā veidā mēs varam 
uzburt svētku sajūtu arī caur ekrāniem un nesatiekoties. Mēs 
ģimenē paēdām svētku vakariņas, es uztaisīju ļoti gardu de-
sertu, un noskatījāmies latviešu filmas, kā arī iededzām 
svecītes. 

Elizabete 
 Šis 18. Novembris nebija tāds kā visus citus 
gadus. Cilvēki sēdēja mājas ģimenes lokā un 
tikai ar domām varēja novēlēt Latvijai priecīgu 
dzimšanas dienu. Es un mana ģimene īsti nes-
vinējām 18. novembri, taču iededzām baltu un 
sarkanas svecītes kā Latvijas karogs. Es ceru, 
ka nākošais gads būs daudz jautrāks un 18. no-
vembri varēs svinēt arī draugu lokā. 

Anete 
  

*** 
Manas izjūtas bija 

ļoti fantastiskas, jo  

man bija prieks par 

saviem klases-

biedriem, kas  

piedalījās video. 



Man bija prieks skatīties skolēnu video.Tas bija tik forši, ka tu redzi savu klasi video, kuru redzēs 
visa skola!  

Eldars 
Vakar mēs ar ģimeni braucām uz jūrmalu svinēt valsts svētkus. Tur mēs staigājam ar radiem un 

skatījāmies visvisādus objektus.  Tie bija ļoti interesanti.  
Klāvs 

18.novembrā nebija salūta, bet to izdarīja kaimiņš, tāpēc salūts neizpali-
ka. Tajā laikā ar draudzeni ievēlējāmies vēlēšanos. Tad, kad atnācām mājās, 
nosvinējām visu līdz galam.    

Vika C. 
Mūsu filmēšanas laikā mūs daudz reiz pārfilmēja, jo kāds aizmirsa 

tekstu vai nebija vēl gatavs. Bija ļoti auksti, kad filmēja, un tāpēc mēs visi 
bijām pārsaluši. 18.novembrī mēs ar ģimeni pēdām pusdienas un pēc tam 
katrs devās savās gaitās.  

Katrīna 
Ar ģimeni skatījāmies svētku koncertu un ēdām svētku vakariņas. Man 

patika atpūsties un baudīt svētkus.  
Elīna 

Šogad nevarējam svinēt Latvijas svētkus kā parasti to darām,parasti mēs svinam ar draugiem, bet 
šogad mājās ir ģimeni.Mēs taisījām un ēdām pīragus, tad skatījāmies kaimiņu salūtu. Šogad svētku 
sajūta nebija kā citus gadus, brīžiem likas, ka nekādu svētku nemaz nav, bet parsti es visu dienu gai-
du, kad būs jābrauc ciemos un varēs papriecāties un aprunāties ar draugiem.  

Madara 
 Man bija jaukas sajūtas, es jutos, ka visi esam kā viens. Kad filmējām 
video, bija jautri un jutu, ka mēs visi palīdzējām cits citam un atbalstījām. 
Tā kā 18. novembris ir brīvs, ar ğimeni iededzām svecītes un noskatījāmies 
arī video.  

Vika S. 
 Bija nedaudz skumji, jo nebija uguņošanas un nebija nekāda koncerta. 
Bet es vakar visu dienu staigāju ar draudzeni, un mēs apģērbāmies 
sarkanās un baltās krāsas. Bija arī priecīgi satikties ar draudzeni, kura 
mācās citā skolā, jo kādreiz mēs bijām vienā klasē un skolā. Ceru, ka 
nākamajā gadā būs uguņošana un arī koncerts.  

Nikoleta 
 Mans noskaņojums bija priecīgs un mierīgs, kā jau Latvijas dzimšanas-
dienā. Bija laba miera un klusuma sajūta, jo nebija salūta trokšņa. Mans 
18. Novembris bija priekpilns un dzīvespriecīgs. 

Kristians 
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*** 
Man bija prieks 

skatīties skolēnu 

video.Tas bija tik 

forši, ka tu redzi 

savu klasi video, 

kuru redzēs visa 

skola!  



Man patika ar ģimeni pavadīt laiku, bija jauki un, varētu pat pateikt, silti. Es un mana ģimene 
kopīgi paēdām vakariņas. Mēs ar māsu palīdzējām kārtot māju, kamēr brālis ar tēti strādāja ārā. Mūsu 
kamiņi pat šāva raķetes. Mēs pēc tam izgājām ārā ar ģimeni pastaigāties.  

Sonora 
Manu šo svētku sajūta bija savādāka, citāda nekā parasti. 
Tas ir tādēļ, ka vīruss izjauca visu svētku noskaņu. Visu 
kopīguma un saiešanas sajūtu. Bet tik un tā es ar ģimeni 
uztaisīju svētku vakariņas un vēlāk sazvanījāmies video-
zvanā, lai būtu 
kopābūšanas 
un svētku sa-
jūta.  

Beatrise 
Mani pārņēma ļoti vienojošs gars, kad mēs ar klasi 

pildījām uzdevumus par Latviju.  Bija ļoti jauki uzņemt 
video skolai par Latvijas 102.dzimšanas dienu. Šie svētki 
bija savādāki, jo mēs nevarējām tos svinēt kopā, bet tāpat 
bija tā vienotības sajūta, kas ir parasti. Es esmu ļoti 
priecīga par mūsu visu paveikto un ieguldīto darbu video 
klipa filmēšanā. Ja arī mēs nevarējām kopā skatīties visi 
salūtu, tad tik un tā mēs visi mājās nosvinējām svētkus 
ģimenes lokā. 

Tīna 
 Mēs ar ģimeni gājām pirtī un pērāmies. Vēl mēs vakarā iegājām burbuļvannā. Mēs pie logiem no-
likām svecītes Latvijas karoga krāsās. Beigās apēdam mazu kūciņu.  

Verners 
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*** 

Es jutos vienota ar 

citiem. Man bija sa-

jūta, ka es esmu daļa 

no Latvijas.  



Es piedalījos video filmēšanā. Bija jautri, jo mēs pa-
vadījām laiku kopā un runājām, bet tomēr bija no-
gurdinoši skriet tik daudz, kamēr pārfilmējām. Šogad 
svētki bija neparasti, es un mana ģimene centāmies iz-
greznot mūsu māju ar latviešu zīmēm un tamlīdzīgi, bet 
kaut kā pietrūka, jo nebija salūta, kas ir katru gadu. 
Tomēr bija patīkami un silti, jo biju kopā ar ģimeni.  

Sofija 
      Ņemot vērā valsts situāciju, 18.Novembris bija 
jāsvin mājās. Mēs ēdām senlatviešu ēdienus un 
skatījāmies koncertus, ko rādīja pa televīziju. Manuprāt, 
šī gada 18. Novembris man bija ļoti saliedēts, jo mēs 
laiku pavadījām kopā ar ģimeni.  

Nikola M.  
      Es 18. novembrī braucu pie jūras. Mēs uztaisījām ugunskuru (tur bija 
speciāla vieta ugunskuram). Mēs ar ģimeni labi pavadījām laiku. Es arī 
piedalījos video taisīšanā Latvijas dzimšanas dienai.  

Nellija 
       Es kopā ar saviem vecākiem ēdu kūku un pīli. Skolā uzņemtais video 
tiešām radīja vismaz kaut kādu svētku noskaņu.  

Ance 

      Es jutos vienota ar citiem. Man bija sajūta, ka es esmu daļa no 
Latvijas. Man ļoti patika uguņošana pilsētā, ko es  redzēju pa logu, 
kaut arī nebija lielā svētku salūta.  

Marta 
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*** 
Es esmu ļoti 

priecīga par mūsu 

visu paveikto un ie-

guldīto darbu vi-

deo klipa 

filmēšanā.  

*** 
Man ļoti patika 

filmēties skolas svēt-

ku video, jo filmējo-

ties piedzīvojām 

daudz neparasta, 

zinot, ka šādā veidā 

mēs varam uzburt 

svētku sajūtu arī 

caur ekrāniem un ne-

satiekoties.  

 



 NOVEMBRIS TIEK AIZVADĪTS, ATZĪMĒJOT, IESPĒJAMS, NOZĪMĪGĀKO NOTI-

KUMU MŪSU VALSTĪ – LATVIJAS REPUBLIKAS PROKLAMĒŠANAS DIENU. UN, 
KĀ JAU KATRU GADU, ARĪ MŪSU SKOLAS AUDZĒKŅI (UN NE TIKAI) IR SAROSĪ-

JUŠIES, LAI PALĪDZĒTU RAST SVĒTKU SAJŪTU.  

 Šī gada Valsts svētku priekšnesums gan atšķiras no 

pārējiem, jo ir veidots video formātā. Arī dalībnieku sa-

stāvs ir krietni citāds – bez vidusskolas teātra pulciņa 

tajā piedalījās 6.m1, 6.m2, 10.a klases skolēni, sākum-

skolas audzēkņi, pāris skolas darbinieku un kaķis Toms, 

kas, šķiet, kameras uzmanību izbaudīja visvairāk. 

Ņemot vērā filmēšanas priekšrocības, uzveduma 

gaitā mainās arī norises vietas; protams, netika laista ga-

rām izdevība izmantot Jelgavas pils antīkās telpas un tās 

plašo pagalmu, tomēr par piemērotāko vietu mājīguma 

sajūtas radīšanai tika atzīts kas vienkāršāks – bibliotēkas 

noliktava, ko dzīvelīgāku padarīja silta tēja, cepumi un 

vakara pasaka, kas būs klausāma minētajā video materi-

ālā. 

Neskaitot daiļdarbu, skatītājiem būs iespēja baudīt arī 

muzikālo un poētisko priekšnesuma daļu, kā arī pado-

māt par savām patiesajām vērtībām un skatu uz pa-

sauli. 

(K.Sīle 11.i) 
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VALSTS SVĒTKU UZVEDUMS VIDEO FORMĀTĀ 

*** 

Arī dalībnieku sastāvs ir kriet-

ni citāds – bez vidusskolas te-

ātra pulciņa tajā piedalījās 

6.m1, 6.m2, 10.a klases skolēni, 

sākumskolas audzēkņi, pāris 

skolas darbinieku un kaķis 

Toms, kas, šķiet, kameras uzma-

nību izbaudīja visvairāk.  



 NEMANĀMI, TAČU ĻOTI STRAUJI IR ATNĀCIS 18. NOVEMBRIS. GATAVOJOTIES 

SVĒTKIEM, MŪSU SKOLAS TEĀTRIS SAGATAVOJA PRIEKŠNESUMU. IERASTAIS 
FORMĀTS BIJA JĀAIZMIRST, UN MUMS, PRIEKŠNESUMA DALĪBNIEKIEM, TIKA DO-

TA UNIKĀLA IESPĒJA PIEDALĪTIES VIDEO FILMĒŠANĀ. 

Sākotnēji nezināju, kā sagatavoties, jo man nekad nav bijusi pieredze ar šāda veida uzstāšanos. 

Taču ātri atklāju, ka process ir kas līdzīgs teātra nodarbībām, tikai katru reizi ir jārāda savs labākais 

devums, neskatoties uz to, cik reizes jāpārfilmē. Biju ļoti pateicīga saviem kolēģiem, jo visi bija pre-

timnākoši, kad tika pieļauta kāda kļūda. Filmēšana mūsu kolektīvam ilga tikai aptuveni divas stundas. 

Liela daļa no klātienes bija savas ainiņas gaidīšana.  

Ilgu laiku pavadījām pils pagalmā. Todien diemžēl 

laikapstākļi nebija vispiemērotākie, lai ilgstoši uzturētos ārā, 

bet jāpriecājas, ka nelija un filmēšana raiti virzījās uz priekš-

u. Kādu laiciņu pabijām pilī, bibliotēkas noliktavā. Jutāmies 

ērti un omulīgi siltā gaisotnē. Kā liels palīgs mums bija ka-

ķis Toms, kurš vairākkārt spēja mūs iepriecināt ar savām 

improvizācijas spējām. 

Kopumā esmu guvusi lielāku cieņu pret filmu un 

televīzijas aktieru darbu, tas noteikti nav viegli. Esmu ļoti 

pateicīga visam kolektīvam par tik labi pavadīto laiku un 

droši varu teikt, ka jaunā pieredze mūs saveda ciešāk.  

(A.Jankovska 11.i) 
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*** 

Kopumā esmu guvusi lielāku 

cieņu pret filmu un televīzijas 

aktieru darbu, tas noteikti nav 

viegli. Esmu ļoti pateicīga vis-

am kolektīvam par tik labi pava-

dīto laiku un droši varu teikt, 

ka jaunā pieredze mūs saveda 

ciešāk.  

KĀ MĒS VISAI JELGAVAS TEHNOLOĢIJU VIDUSSKO-

LAI SVĒTKU NOSKAŅU RADĪJĀM 



 KAD IESTĀJAS BRĪVLAIKS, MĒDZ PAZUST LAIKA IZJŪTA. PARASTI JAU SPĒLĒJAM 

DATORSPĒLES, EJAM ĀRĀ AR DRAUGIEM VAI CITĀDI ATPŪŠAMIES, BET ŠOREIZ NAV 
SPILGTU IDEJU KĀ DROŠI PAVADĪT TO VIENU NEDĒĻU. TOMĒR VĒLOS PADALĪTIES 

AR SAVU TRAKO, BET TOMĒR LIELISKO PIEDZĪVOJUMU. 

 Pirms skolēniem vajadzēja atkārtoti ievērot karantīnu, biju pieteikusies  nometnei 

«Young Media Sharks». Tās ietvaros bija iespēja iepazīt labi zināmus cilvēkus Lat-

vijas  mediju vidē. Nosaukšu tikai dažus, kurus atceros un arī jums radītu asociācijas

- Dāvis Doršs (operators/montāžists), Marta Selecka (raidījumu veidotāja un TV 

žurnāliste),  Renārs Zeltiņš (komiķis, žurnālists un pasākumu vadītājs), Toms Grē-

viņš (radio dīdžejs un žurnālists) un Anita Grūbe (aktrise un runas pedagoģe). Visos 

bija aizraujoši klausīties, jo katrs no viņiem darīja ko citu un viņu intereses uz brīdi 

kļuva par mūsu- jauno haizivju vīzijām un idejām.  

Lai gan saskarsme bija caur ekrāniem, dalībnieki varēja uzdot jautājumus, lūgt padomus un iesaistī-

ties diskusijās par tādām aktuālām tēmām kā skolu jaunā kompetenču programma un krievu-latviešu at-

tiecības. Tāpat jauniešu starpā neizpalika draudzība, jo organizatori bija parūpējušies, izplānojot laiku 

tam, lai mēs varētu iepazīt viens otru un parunāt par visu un neko. Bez tam, viscaur nedēļai mūs pārstei-

dza ar jaunu personību vai dāvanu, taču neiegrimšu tajā. Vēlos atstāstīt to, ko man vēstījuši citi gudrinieki 

par plašākai sabiedrībai interesantākām lietām. 

Kontekstam- tiešraidē neliela grupiņa skatāmies Matīsa Kažas 

filmu «Klejotāji». Ja vēlējāmies komentēt kādu ainu, tad to darījām 

čatā. Pēc brīža visi sapratām, ka saprotam neko... Filma bija citādā-

ka, pavisam noteikti īpatnēja, bet tas bija tēlu dēļ, kurus, godīgi sa-

kot, mēs nespējām uztvert- vismaz tā kārtgi ne. 

Kad kino pauze beidzās, vajadzēja atgriezties zoom vietnē, lai 

parunātu ar režisoru. Visiem aši ierodoties, sākās diskusijas par to, 

kāda filma ir, bet neviens nebija pamanījis, ka Kaža jau ir pievieno-

jies un uzklausa mūsu vārdu plūdus. Viņš pateicās par patiesu vie-

dokli, taču mēs sākām uzdot visus tos jautājumus-  

Kāpēc viņš kolekcionēja podus, kur tie ir tagad?   

Kas tā bija par vecmāmiņu, kas tik rupji sūtīja viņu trīs mājas tālāk?  

Tie vīrieši taču upē nenoslīka, vannu par laivu izmantodami? 

Lai atbildētu pēc iespējas īsāk-  

Smejoties par absurdajām akcijām uz valsts simtgadi, kad 

bija jādara simts lietas, viņš krāja simts tualetes podus, ku-

rus visus vēlāk kādā kalnā sadauzīja. 

Tas pats tēls un reālā persona Valters dodas pie cilvēkiem, 
kuriem varētu būt vecas grāmatas, un meklē tur sev jaunu 

lasāmvielu. Filmā redzamā sieviete turpināja teikt, ka viņš ir 
slikts savas profesijas pārstāvis, respektīvi, dzejnieks. Viņš 
tika norāts smieklīgā veidā, kas varbūt citus skumdināja. 

Bija aina, kurā jaunieši, svinot dzīvi, ir upē. Veidojas tāda 

bohēmiska atmosfēra. Tā pārtrūka, kad skatītāji sabijās par 

viena vīrieša veselību, kad viņš grima vannā, kura grima upē. Un tā iekārta tika šūpota un līgota ne pa 

jokam. Nē, tas pusis nenoslīka, jo, pat būdami reibumā, pārējie viņu izvilka. Izrādījās, ka filmēšanas laikā 

grupa un personāži atradušies netālu no mazas pilsētas centra, kur notika intensīva cilvēku plūsma. 
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ATTĀLINĀTA NOMETNE RUDENS BRĪVLAIKĀ?! 
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Lai veiktu pagriezienu pa 180 grādiem, pastāstīšu vēl situāciju, kura notika ar režisoru Dzintaru Drei-

bergu, viņš piecus gadus veidoja jau pasaulē atzīto filmu «Dvēseļu putenis». Mēs, dalībnieki, uzvedāmies 

kā lielākie fani, jo tik tu-  rpinājām prasīt jautājumus par visu ko. Bija grūti noķert mirkli un iespraukties 

sarunā, taču viss, ko Dreibergs pastāstīja bija sirsnīgs un izzinošs. Veltīšu jums pāris faktu, kuri mani vēl 

nav pametuši. 

Vai esi vēlējies ielīst kadrā un būt aktieru vietā? 

Vai bija situācijas, kad aktieri nevēlējās kaut ko darīt un tādēļ bija strīdi? 

Ko neizdevās izpildīt līdzekļu vai citu apstākļu dēļ? 

Lai atbildētu, viņš atgādināja par atziņu, kuru vienmēr paturējis 

prātā no dažādiem literatūras avotiem- vissliktākais, ko var darīt, ir 

rādīt aktierim priekšā. Ar to viņš sāka, jo reizēm bija momenti, kuros 

frāze vai kustība šķiet tik vienkārša, bet aktieris netiek ar to galā. 

«Oto ir tāds cilvēks, kurš vieglāk uztver, ja viņam pasaka priekšā- 

skaties pa kreisi, tagad pa labi, aizver acis!» sacīja Dreibergs. Tādos 

momentos var arī atgādināt par tām reizēm, kad pats tēlotājs ir juties 

skumjš, ja aina ir bēdīga. Izmantojot visas šīs metodes, līst kadrā 

vairs nav vajadzības. 

«Man ar aktieriem ir paveicies, tie bijuši paklausīgi, lai gan... nē!» pēkšņi puteņa veidotājs atskārtis 

kaut ko. Tika stāstīts par Rēziju Kalniņu, kura, būdama māņticīga, nevēlējās gulēt zārkā, jo tas nesot pašu 

nāvi. Mātes rokas zārkā atveido citas rokas... Savukārt Mārtiņš Vilsons zārkā saldi gulējis, pat iztraucē-

dams skaņas operatorus ar savu krākšanu. 

Visas izplatīšanas un reklamēšanas ietvaros ir uzdoti daudzi jautājumi, taču neviens nebija pajautājis, 

kas netika pilnveidots vai pabeigts līdz galam. Dreibergs teica, ka viņam no video un kameru aspekta bija 

savas vīzijas, kuras tā arī nepilnveidojās. Viena no spilgtākajām-  vairāku ieroču, bumbu skaņas. Kareivis 

ir mežā un paralēli koki met ēnas no dažādiem rakursiem, veidojot tādu 

izbīļa sajūtu. 

 Nu, lūk, šādi man gāja ar režisoru arsenālu! Nezinu kāpēc, bet filmu 

radītāji man visspilgtāk palikuši prātā. Šķiet, viņu filmas ir jānoskatās 

vēlreiz un jāiztēlojas viņu teiktais pašā darbā.  

Ja jāpiemin tas, ko esmu iemācījusies, tāpēc simboliski kā šajā pierakstā 

minēšu trīs atziņas. 

 Esi elastīga, universāla būtne un nepārstāj mācīties, jo visas zināša-

nas agrāk vai vēlāk noderēs. Jo vairāk māki un zini, jo tavas iespējas 

pasaulē palielinās. 

 Neesi kautrīgs. Ja spēsi kārtīgi noformulēt savas domas un vēlmes, tās 

izsakot, vienmēr atradīsies vieta attīstībai un sava veida praksei mūsu 

mazajā valstī ar vēl mazāku vidi kādai nozarei. 

 Iesaisties 

visā. Pat tad, kad ideju vēl īsti nav, bet temats 

interesē. Veidošanas vai iepazīšanās procesā tas 

pats par sevi notiek un rosina uz radošu domāša-

nu. 

 Attalināta nometne ir tikpat iespējama un 

vērtīga kā ierastā, tradicionālā nometne! 

(L.Voliņeca 11.a) 

*** 

Esi elastīga, universā-

la būtne un nepārstāj 

mācīties, jo visas zinā-

šanas agrāk vai vēlāk 

noderēs. Jo vairāk mā-

ki un zini, jo tavas ie-

spējas pasaulē palieli-

nās. 



Katra diena, mācoties attālināti notiek citādi. Visam ir savi plusi un mīnusi. Labi ir tas, ka var nopelnīt 

labas atzīmes, kā arī, ja iepriekš izpilda darbu 1.stundai, var arī nedaudz ilgāk pagulēt. Manuprāt, mīnuss 

attālinātajā mācīšanā ir tas, ka grūti pildīt darbus programmēšanā, informātikā, tehniskajā grafikā. Bez 

skolotāja šos priekšmetus ir sarežģīti apgūt. 

Interesanti varētu būt tas, ka es pati varu izplānot savu dienu, izdomāt, ko varu darīt, ja ir kāds brīvais 

laiciņš. Kad paveicu visu ātrāk, nekā biju plānojusi, tad vairāk laika veltu atpūtai, kā arī mēdzu kārtot dzī-

vokli. 

 Vieglāk, protams, ir tikt galā ar mazāk sarežģītajiem uzde-

vumiem, taču grūtākos es pildu pašā sākumā. Ja kaut ko nesa-

protu, tad man palīdz mans puisis. Viņš uzmundrina, ja saņemu 

sliktu atzīmi vai kaut kas neizdodas. Atklāti sakot, attālināti mā-

cīties ir ļoti grūti, es labprātāk mācītos skolā. 

 Zinot brīvā laika iespējas, 

to sāku plānot jau iepriekš, 

lai spētu visu nepieciešdamo 

paveikt. Taču brīžiem mācī-

bas tik ļoti nogurdina, ka die-

nas beigās neesmu spējīga 

neko citu darīt kā tikai gulēt. Ir dienas, kad uzdod ļoti daudz darbu, ku-

rus nav iespējams paveikt norādītajā laikā. Tad darbus iznāk iesūtīt ne-

daudz vēlāk, bet cenšos būt precīza.  

  No visa iepriekš teiktā varu secināt, ka daudziem skolēniem attāli-

nātajās mācībās klājas grūti, tai skaitā arī man. Skolā parasti slodze nav 

tik liela kā tagad, tāpēc ceru, ka situācija ātrāk normalizēsies un varē-

sim atgriezties ierastajās skolas gaitās.  

(Diāna Miķīte 11.i) 
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GRIBU ATPAKAĻ UZ SKOLU! 

*** 

No visa iepriekš teiktā va-

ru secināt, ka daudziem 

skolēniem attālinātajās 

mācībās klājas grūti, tai 

skaitā arī man. Skolā pa-

rasti slodze nav tik liela 

kā tagad, tāpēc ceru, ka 

situācija ātrāk normali-

zēsies un varēsim atgriez-

ties ierastajās skolas gai-

tās.  

RADOŠIE DARBI 
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Laimes akmentiņš 

Meža vidū stāv neliela mājiņa,kur dzīvo puisītis vārdā Rūdis.Mamma Rūdi 

dievināja un sauca par  mazo enģelīti. Tēti Rūdis nekad nebija redzējis. Mam-

ma stāstīja, ka viņš bija labs mednieks un kādu dienu , kad Rūdis  bija pavisam 

maziņš, neatgriezās no meža.  

Pēkšņi Rūda ģimenē notika nelaime - mamma nomira. Puika Rūdis palika 

pavisam viens. Viņš nekad nebija gājis tālāk par savas mājas pagalmu un nezi-

nāja ceļu uz ciematu, kur dzīvoja ļaudis, tā viņam māte stāstīja.  

Kādu dienu Rūdis mājās atrada mammas lādīti. Rūdis to atvēra un ieraudzī-

ja mazu, zilu akmentiņu . Tas bija tik maziņš un skaists un izstaroja tādu siltu-

mu un mīļumu! 

Rūdis paņēma akmentiņu rokās un ielika maisiņā, apsēja aukliņu. Pēkšņi viņš izdzirdēja kādu sakām: “ 

Man šeit nepatīk!” Rūdis nobijās un iekliedzās tā, ka pat loga stikls ieplīsa. Maisiņš sakustējās, un no turie-

nes bija dzirdamas skaņas: “Čiv, čiv, čiv !”   “Ko?” 

 “ Saku taču : man te nepatīk, atsien maisiņu, laid vaļā!” 

 Rūdis no bailēm nevarēja pakustēties, bet pēdējiem spēkiem attaisīja maisiņu. 

No maisiņa izlidoja mazs, zilgans putniņš! Rūdis paskatījās maisiņā ,bet ak-

mentiņa tur  nebija. Rūdis saprata, ka noticis brīnums. Mazais, zilais akmen-

tiņš pārvērties par runājošu mazu putniņu . 

Tā viņi dzīvoja , puisītis un brīnumputns. 

Kādu dienu brīnumputns pamanīja, ka Rūdis skumst arvien vairāk, un uzmanī-

gi pajautāja: “Kas noticis?” 

 “ Es skumstu pēc mammas. Mamma stāstīja ,ka kaut kur netālu ir ciemats. Tur dzīvo cilvēki, bet es 

nezinu ceļu. Es ļoti gribu tur nokļūt. Varbūt tiem cilvēkiem arī ir bērni,un es ar viņiem varētu spēlēties, 

varbūt viņi mani iemīl  un ļauj palikt pie viņiem…” Rudis sāka raudāt un noguris aizmiga. 

Kad puika pamodās, uz palodzes sēdēja putns, un vienā brīdī Rūdim izlikās ,ka putns skatās uz viņu ar 

mammas acīm. 

“ Ejam ,ceļš  garš, mums jāpaspēj līdz saulrietam!” teica putns. Zēns neko nesaprata, bet gāja līdzi. 

Putns lidoja Rūdim pa priekšu un izstaroja spilgti zilu gaismu,kura apgaismoja gandrīz visu mežu. Pēkšņi 

puika ieraudzīja nelielu gaismiņu. Ieskatījās , tur bija māja . 

 Rūdis no priekiem aizmirsa par putnu un skrēja uz mājas pusi,bet tad 

negaidīti sacēlās vētra, puika nevarēja paiet.  

“Putns, kur ir mans putns?” Rūdis atskatījās atpakaļ . Tālumā stāvēja 

mamma. Viņai bija putna spārni un kronis ar zilu, mirdzošu akmentiņu .  

“Jā, manu eņģelīt, tā esmu es. Es visu laiku biju tev līdzās un būšu, bet 

pienācis laiks tev iet skolā ,tu vairs nevari palikt mežā, tev jādodas pie ļau-

dīm.” 

Rūdis skrēja pie mammas , bet pēkšņi atkal sacēlās vētra un viss pazuda, palika tikai neliela zila gais-

miņa. Rūdis  pieskrēja pie vietas, no kurienes nāca gaismiņa. Uz meža taciņas spīdēja mazs, zils akmen-
tiņš. Puika to paņēma un soļoja pretī savai laimei. Tagad viņš zināja, ka mamma vienmēr būs blakus. 

(Jegors Smirnovs 5.m3) 

RADOŠIE DARBI 
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*** 

Ik reizi sajūta ir cita, 

Stāvot pret vēju un skatoties tālumā, 

Klusa migla pār Jelgavu krita, 

Un rokas, man nemanot, izgaist bālumā. 

 

Ik reizi aukstums mijas ar siltumu, 

Stāvot pret vēju un skatoties ielās, 

Pilsētas maigums satver man roku un es stāvu, vēroju, 

Kā stundas pārvēršas dienās. 

 

Kartei nav nozīmes, 

Es zinu šīs ielas labāk par sevi, 

Ar smaržu, ar tausti, 

Es izjūtu pilsētas sirdi labāk par tevi. 

  

Migla ir izgaisusi, 

Kāds skūpsta man lūpas un vaigus, 

Pagriežot seju uz saules pusi, 

Var sajust tās pieskārienus maigus. 

 

(Patrīcija Kovaļenko 12.A) 

 

 


