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METEŅI – PAVASARA SĀKUMA SVĒTKI 

         LATVIEŠU TAUTAS TRADĪCIJĀS METEŅI IEZĪMĒ PAVASARA SĀKUMU, 
ŠOGAD TAS  BIJA 6.FEBRUĀRIS. DABĀ METEŅI NOVĒROJAMI KĀ DIVU LIELU 

STIHIJU – ZIEMAS UN PAVASARA – SATIKŠANĀS LAIKS. PARASTI TOS SVIN 
FEBRUĀRA BEIGĀS VAI MARTA SĀKUMĀ. ŠOGAD GAN ZIEMA NEATŠĶIRAS 

NO RUDENS UN AGRA PAVASARA, BET SVĒTKI TOMĒR NEKUR NEPAZŪD. 
 

 

Ēdieni 

       Pavasara gadskārtai raksturīga ne tikai gadalaiku maiņa, bet 

arī āra darbu plānošana. Laiks plānot, ko un kur sēt, kādus lauku 

darbus darīt pirmos, ko atlikt uz vēlāku. Tā ir diena pirms lielā 

gavēņa, tāpēc Meteņos svarīgi kārtīgi paēst, īpašā godā ir cūk-

gaļa. Meteņu svētku galdam raksturīgi pašcepti pīrāgi ar visda-

žādāko pildījumu (piejūras novados pīrāgus mēdza pildīt ar siļ-

ķi), grūdeņa biezputra, slokātnis (vairākkārtu mīklas pīrāgs ar 

gaļu pa vidu), mieţu miltu plāceņi, kā arī cūkas šņukurs.       

 Vai zināji? Ticējums vēsta, ka bērniem Meteņos jāiekoţas vārītas cūkas ausī vai šņukurā, lai labāk 

prastu lasīt un rakstīt. 

                          Rotaļas 

        Meteņos ir jāspēkojas. Spēkojoties 

cilvēki imitē gadalaiku maiņu, kā arī šis 

rituāls noder, lai prognozētu, kurš līdz nā-

kamajiem Meteņiem būs veiksmīgāks, 

veiklāks un stiprāks. Tam, kurš uzvarēs 

virves vilkšanā, pikošanās sacensībās vai 

ragaviņu braukšanā no kalna, viss pado-

sies kā no rokas. Neparasta rotaļa ir bērnu 

mešana pār sētu: bērnu ieliek auduma mai-

sā un met pār sētu. Kāpēc? Ţogs ne tikai reāli, bet arī simboliski ir kā robeţšķirtne starp savējo, zināmo 

un svešo, vēl neiepazīto, izaicinājumiem pilno pasauli. Šī rituālā darbība simbolizē jaunas pieredzes 

gūšanas nepieciešamību ar ko bērni saskaras ik dienu. Šajā dienā atļauts arī lielīties un savu lielību skaļi 

pavēstīt citiem, lai izteiktie vārdi piepildītos. 

 

 

*** 
Ticējums vēsta, ka bēr-

niem Meteņos jāiekožas 

vārītas cūkas ausī vai 

šņukurā, lai labāk pras-

tu lasīt un rakstīt. 



Ticējumi 

 

         Ticējumi latviešiem palīdzēja iegūt lielāku un labāku ražu, kas bija ļoti svarīgi, lai varētu izdzīvot 

ziemu, veselīgus lopus, veselību ģimenei, kā arī prognozēt laikapstākļus. 

 

*Ja Metenī gadās vējains laiks - būs auksts pava-

saris. 

*Meteņa vakarā veļ sniega kamolus, lai kāpos-

tiem būtu lielas galviņas. 

*Ja Meteņos ir sniegs uz jumtiem - vasarā būs 

daudz sēņu un ogu. 

*Ja Metenī palāses tā pil, ka gailis var padzer-

ties, - būs labs un auglīgs gads. 

* Meteņa dienā ar ragutiņām brauc no kalniem 

vai ar zirgu pabrauc kādu gabalu. No kalniņa jālaižas deviņas reizes. Jo augstāks 

kalns un jo tālāku ragutiņas skrien, jo kuplāki, biezāki un garāki tīrumos izaugs 

nākamajā gadā  lini. 

* Lai vasarā rudzi saulē neizdeg-

tu - Meteņa vakarā nedrīkst pie 

uguns maizi ēst. 
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*** 
Neparasta rotaļa ir bērnu 

mešana pār sētu: bērnu ie-

liek auduma maisā un met 

pār sētu. Kāpēc? Ţogs ne 

tikai reāli, bet arī simbolis-

ki ir kā robežšķirtne starp 

savējo, zināmo un svešo, vēl 

neiepazīto, izaicinājumiem 

pilno pasauli. Šī rituālā 

darbība simbolizē jaunas 

pieredzes gūšanas nepiecie-

šamību ar ko bērni saskaras 

ik dienu.  



          PARASTI VISAS SENĀS UN JAUNĀS PASAKAS SĀKAS AR VĀRDIEM   "REIZ BI-

JA..."! 

ARĪ MŪSU - JELGAVAS TEHNOLOĢIJU VIDUSSKOLAS - PIRMKLASNIEKU PASAKA   
SĀKAS TIEŠI ŠĀDI... REIZ, 2019.GADA 2.SEPTEMBRĪ, 112 MAZIE PIRMKLASNIEKI 

UZSĀKA SKOLAS GAITAS, LAI MĀCĪTOS, DRAUDZĒTOS UN AUGTU. NU IR PA-

GĀJUŠAS 100 DIENAS KOPŠ SKOLAS PIRMĀS DIENAS, TĀPĒC, 21.FEBRUĀRĪ, 

SANĀCĀM KOPĀ, LAI ATJAUTĪGI MINĒTU MĪKLAS, JAUTRI PADZIEDĀTU UN PADE-

JOTU, LAI DRAUDZĒTOS UN SADARBOTOS.  

 

 
 Pasākumā pirmklasniekus sveica un laba vēlēju-

mus teica direktores vietniece mācību darbā Santa 

Zaremba. Izglītojamie saņēma apliecinājumus, ka ir 

zinoši, labsirdīgi, draudzīgi un izpalīdzīgi pirmklas-

nieki. Noslēgumā bērni cienājās ar kliņģeri 100 

formā. 

   Lielā notikuma ietvaros klasēs un gaiteņos bija 

apskatāmas izstādes, kurās apmeklētājus priecēja 

fantastiski un izdomu bagāti radošie darbiņi, kuru 

veidošanas nosacījums bija 100 detaļas.  

PIRMKLASNIEKU 100 DIENAS JELGAVAS TEHNOLOĢIJU VI-

DUSSKOLĀ 
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(1.klašu audzinātājas Iveta, Ineta, In-

grīda un Sanita)  



28. FEBRUĀRĪ JELGAVĀ LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTĒ 
NORISINĀJĀS LATVIJAS SKOLĒNU 44. ZINĀTNISKĀS PĒTNIECĪBAS DARBU 

KONFERENCES POSMS - ZEMGALES REĢIONĀLĀ ZINĀTNISKI PĒTNIECIS-
KO DARBU KONFERENCE. TAJĀ PIEDALĪJĀS APTUVENI 200 SKOLĒNU NO 

JELGAVAS, DOBELES, TUKUMA, BAUSKAS UN CITĀM ZEMGALES SKO-
LĀM, KURI KOPUMĀ AIZSTĀVĒJA 185 DARBUS. PĒTNIECISKIE DARBI TI-

KA IEDALĪTI 14 NOZARĒS, NO KURĀM VISAKTUĀLĀKĀ SKOLĒNU VIDŪ 
BIJA SOCIĀLĀ ZINĀTNE. 

 

Konference sākās ar dalībnie-

ku reģistrēšanos, kam sekoja atklāša-

nas pasākums. Skolēni tika pavadīti 

līdz viņu darbu tēmu atbilstošajām 

telpām, kur vairāku stundu garumā 

norisinājās pētniecisko darbu aizstā-

vēšana. Vieglākai rezultātu sagaidīša-

nai dalībniekiem un viņu darba vadī-

tājiem tika nodrošinātas bezmaksas 

pusdienas LLU kafejnīcā. 

 

Pēc atpūtas pauzes visi atgrie-

zās zālē, kur ar nelielu humora pie-

skaņu un vieglām aktivitātēm tika atklāti šī ZPD konferences posma rezultāti. Katrā sekcijā tika 

piešķirtas vairākas trešās un otrās vietas, un viena pirmā vieta. 

             Arī Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas audzēkņi ieguva godalgotas vietas. 

2.vieta - Juris Roga, Samanta Andrējeva (10.i klase), "Jauna skaņas izolējoša apdares materiāla iz-

gatavošana no Solidago Canadensis mazvērtīgas biomasas" (Inţenierzinā) 

2.vieta - Beāte Bite (11.a klase), "Bērnu audzināšana PSRS" (Sociālo zinātņu sekccija.) 

3.vieta - Karīna Sīle (10.i klase), "Latvijas simtgades filmu analīze" (Kulturoloģijas sekcijā) 

 Konferences laureāti saņēma tiesības iegūt budžeta vietu LLU studiju programmās. Aprīļa 

sākumā norisināsies ZPD valsts konference, kura pirmo reizi notiks Jelgavā, nevis Rīgā.  

 

(K.Sīle 10.i klase) 
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MŪSU SKOLĒNI NODARBOJAS AR ZINĀTNI 

VAIRĀKI MŪSU SKOLAS AUDZĒKŅI 

SAVUS ZPD IZSTRĀDĀJA TIEŠI IN-
ŽENIERZINĀTŅU JOMĀ 



KATRU GADU MŪSU SKOLĀ DIVPADSMITAJĀM KLASĒM NOTIEK ŽETON-
VAKARS, KURĀ PASNIEDZ ŽETONA GREDZENUS KĀ PIEDERĪBAS ZĪMI SKO-

LAI, KĀ APLIECINĀJUMU, KA ŠIE VIDUSSKOLĒNI IR GATAVI KĀRTOT EKSĀ-
MENUS UN PĒC TAM DOTIES “LIELAJĀ DZĪVĒ”. PASĀKUMA GAITĀ TIEK SU-

MINĀTI SKOLOTĀJI, VECĀKI UN PAŠI SKOLĒNI. 
 

Šī gada ţetonvakara tēma bija kino. Katrs 

skolēns bija izvēlējies tēlu no kādas kino filmas 

un pārģērbies atbilstoši tās varonim. Pasākums 

sākās ar skolēnu ienākšanu zālē pa sarkano pa-

klāju, bet  paralēli uz ekrāna tika rādīts, no ku-

ras filmas tēls ir -  gluţi kā masku balle. Skatītā-

ji viņus sagaidīja ar aplausiem. Šajā sarkanā pa-

klāja modes skatē varēja sastapt tēlus no kino 

klasiskas, kā Merlina Monro, Odrija Hepbērna, 

līdz pat šausmenei “Mūķene” un mūsu pašu fil-

mai –“Pilsēta pie upes”, no kuras bija atveidots 

filmas galvenais varonis Ansis. 

Pasākumu vadīja paši vidusskolēni, kas Ţetonu vakarā radīja mājīguma sajūtu. Sākumā divpadsmi-

tie pateica daţus ievadvārdus un rādīja savas fotogrāfijas, kā viņi pa šiem gadiem ir mainījušies. Tad 

viņi pateicās skolēniem un vecākiem par labi paveikto darbu viņu audzināšanā. Starp runām un priekš-

nesumiem izskanēja  apburošās balss īpašnieces 8.m1 klases skolnieces Vanesas Kleinas dziedājums, 

kas gluţi vai apbūra visu zāli. Pēc tam bija mūsu kārta pēc Vanesas mierīgā dziedājuma sasmīdināt 

visu zāli un radīt jautrāku noskaņu. Mēs, vienpadsmitie, sveicām divpadsmitos ar fotošopu, ievietojot 

viņu bildes kādos filmu plakātos un pievienojot klāt daţādus smieklīgus komentārus. Skolotāji un at-

nākušie viesi, kā arī paši skolēni zālē smējās līdz asarām, jo viņiem ļoti patika šis savdabīgais svei-

ciens. Pasākuma izskaņā visa zāle cēlās kājās un kopīgi dziedāja skolas himnu, sabalsojoties ar 12.i 

klases skolēna Ernesta Kancēviča solo dziedājumu.  

  Žetonu vakars  notika gluži kā izlaidums, bet ne 

tik oficiālā un saspringtā gaisotnē, telpas aura bija 

ļoti viegla un patīkama, gluži kā skolēnus sagaidī-

tu plašu un mīļu roku apskāvienā. Domāju, ka tieši 

tas radīja īpaši draudzīgu un dzīvespriecīgu  vaka-

ra noskaņu. Viss bija sirsnīgi un vienkārši, jo laba 

daudz nevajag! 

Ceram, ka divpadsmitie atcerēsies šo vakaru un 

radīs sevī labo enerģiju, lai sāktu eksāmenu sesiju, 

kas noritēs jau pēc daţām nedēļām. Angļu, krievu 

un vācu valodas uzdevumi jūs gaida. Lai veicas! 

(Baiba Ločmele 11.a) 
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ŽETONU VAKARS 2020 KINO NOSKAŅĀS 



      IR NOSLĒGUSIES PROJEKTU DARBU VEIDOŠANA NE TIKAI VIDUSSKOLAS, 
BET ARĪ SĀKUMSKOLAS UN PAMATSKOLAS KLASĒS. DAŢI PĒTĪJA MAIZES CEPŠA-

NAS PROCESU, GARŠOJA UN IZVĒRTĒJA DAŢĀDAS MAIZES ŠĶIRNES, CITI ORGA-
NIZĒJA KONKURSUS JAUNĀKĀM KLASĒM, VĒL CITI IEPAZINA DAŢĀDUS LATVIE-

ŠU SVĒTKUS UN TRADĪCIJAS.  
 

       5.m1 klases skolniece Nikola Millere aptaujāja savus klasesbiedrus, kā viņiem veicies, savus projektu 

darbus par čipsiem veidojot. 

        “ Projektu dienas mūsu klasē norisinājās veiksmīgi, tās jau sākās no decembra. Darba tēma visai klasei 

bija  skolēnu iemīļotā kāruma – čipsu- izpēte. Tika noskaidrots, kas tajos kaitīgs, kā tos gatavo, kādas veselī-

gāku čipsu receptes iespējamas, un, pats galvenais,  čipsi arī praktiski tika gatavoti un nogaršoti. Projektu die-

nās mēs varējām nedaudz atpūsties no mācībām, bet tomēr iemācīties ko jaunu. Tās bija interesantas un node-

rīgas dienas, jo mēs uzzinājām daudz interesanta par čipsiem.  

         Jāpiemin arī fakts, ka projektu dienas palīdzēja uzlabot attiecības ar klasesbiedriem un attīstīt prasmi 

sadarboties,  strādājot vienā grupā. Šajās projekta dienās mūsu tēma bija veselīgs uzturs, bet lielāku uzmanību 

mēs pievērsām tieši čipsiem, jo nav noslēpums, ka tie ir ļoti iecienīti mūsu vidū.  Mēs uzzinājām, kas tajos ir 

neveselīgs un kā to var novērst, gatavojot veselīgus čipsus mājās. 

          ’’Man patika, ka mēs ne tikai rakstījām projektu uz lapas, bet arī čipsus pagatavojām un nogaršojām, “ 

stāsta Tīna. 

           Parasti grupās kāds sastrīdas un grupas darbs ir sabojāts, bet šoreiz tā nebija. Mūsu klasei ļoti patika un 

izdevās sadarboties grupās. 

         ’’Grupās visiem bija ko darīt, nebija klasesbiedru, kas neko nedarīja, “raksta Nikola. 

           Eldars atzīst, ka kopā darboties ir jautrāk nekā vienam pašam. Patriks uzsver, ka klasesbiedri strādāja 

draudzīgi un nestrīdējās. Tīna uzskata, ka vislabākais projektā bija praktiskā čipsu gatavošana un degustēšana, 

bet Raivo atzīst, ka tagad, pērkot čipsus, pievērš uzmanību to sastāvam. Daudzi skolēni priecājas, ka viss bija 

labi organizēts un nebija nesaprašanās. Par to paldies jāsaka klases audzinātājai skolotājai L.Baltiņai.   

KĀ MĒS ČIPSUS PĒTĪJĀM UN VĒRTĒJĀM, GATAVOJĀM  UN 

GARŠOJĀM 
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        ’’Man patika, ka mēs ne tikai rakstījām projektu uz lapas, bet arī čipsus pagatavojām un nogaršo-

jām, “ stāsta Tīna. 

           Parasti grupās kāds sastrīdas un grupas darbs ir sabojāts, bet šoreiz tā nebija. Mūsu klasei ļoti patika 

un izdevās sadarboties grupās. 

         ’’Grupās visiem bija ko darīt, nebija klasesbiedru, kas neko nedarīja, “raksta Nikola. 

           Eldars atzīst, ka kopā darboties ir jautrāk nekā vienam pašam. Patriks uzsver, ka klasesbiedri strādāja 

draudzīgi un nestrīdējās. Tīna uzskata, ka vislabākais projektā bija praktiskā čipsu gatavošana un degustēša-

na, bet Raivo atzīst, ka tagad, pērkot čipsus, pievērš uzmanību to sastāvam. Daudzi skolēni priecājas, ka 

viss bija labi organizēts un nebija nesaprašanās. Par to paldies jāsaka klases audzinātājai skolotājai 

L.Baltiņai.   

    

 

  Bija ļoti jauki prezentēt mūsu grupas 

gala rezultātu klases skolēniem, audzinā-

tājai un latviešu valodas skolotājai. 

 

Sonora un Nikola stāsta par garšīgajiem 

ābolu čipsiem 

Pašu gatavotie gardumi tiek visiem 



KATRU GADU SKOLĒNIEM IR DOTA IESPĒJA IEJUSTIES KĀDAS PROFESIJAS 
PĀRSTĀVJA ĒNAS LOMĀ, LAI IZPRASTU TO, KĀDA IR SAJŪTA, ESOT ŠĀDAS JO-

MAS SPECIĀLISTAM. TĀDĒJĀDI IR IESPĒJA SPRIEST PAR SAVĀM DOTĪBĀM, SPĒ-
JĀM, KURAS JĀATTĪSTA, UN INTERESI PAR ARODU. VARBŪT NĀKAMGAD JĀIZ-

MĒĢINA KAUT KAS PAVISAM CITS... IEPAZINOS AR MŪSU SKOLAS SKOLĒNU 
PIEREDZI, KAS IEGŪTA ĒNU DIENAS LAIKĀ.  

 
Anda: 

Šogad iepazinu pirmsskolas izglītības skolotāja – logopēda pro-
fesiju. 

Jau, ja nemaldos, trešo gadu kādu ēnoju. Taču nekad nebiju 
ēnojusi tādu profesijas pārstāvi, kuru iepazinu caur Ēnu dienas mājas-
lapu. Iepriekšējos divus gadus ēnoju sev pazīstamu cilvēku, kas man 
piedāvāja būt par bērnudārza vadītājas ēnu. 

Nākotnē noteikti apdomāšu logopēda profesiju, jo ļoti interesē-
ja todien pieredzētais. Man ļoti 
patīk strādāt ar bērniem, un par 
to esmu domājusi jau iepriekš, 
taču tagad ir pavērusies vesela 
pasaule! Darbs ar bērniem un gandarījuma sajūta par dienā padarīto 
mani ļoti iepriecinātu.  

Dienas laikā ieguvu vairāk jaunu zināšanas. Logopēda profesija kļūst 
arvien pieprasītāka, jo bērnu ar skaņu izrunas problēmām rodas ar-
vien vairāk. Mācoties šajā sfērā, ir  iespēja doties uz audio logopē-
diem, kas piedāvā plašākas iespējas arī vēlāk, kad profesiju darbības 
joma, iespējams, mainīsies. 

Nākamgad noteikti vēlētos atkal izzināt kādu profesiju, iespējams, ko 
līdzīgu logopēdam. Taču, ja domas būs mainījušās, tad paturēšu at-
vērtu prātu un meklēšu ko jaunu. 

Nevaru pat izteikt, kā ēnu diena man palīdzēja. Iepriekš nebiju saskā-
rusies ar kādu profesiju, kas mani tā aizrautu. Es jau sāku satraukties, 
jo manā vecumā vairāki no manis sagaida izplānotu visu nākotni, to-
ties es nevarēju nekam pieķerties, kas mani interesētu. Arī nedomāju, 
ka Ēnu diena ir kas īpašs, tāpēc pat sākotnēji vēlējos šogad par to ne-
domāt. Bet tagad likumsakarības dēļ es sastapos ar brīnišķīgiem cil-
vēkiem, kuri man ļāva iepazīt iekšējo darba dzīvi un atbildēja uz vis-
iem maniem jautājumiem. Tas man patiešām palīdzēja un ievirzīja 
mani kādā profesijā, ko tagad vēlos izzināt. 
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SKOLĒNU ĒNU DIENU PIEDZĪVOJUMI 

*** 
Noteikti visiem ieteiktu 

nākamgad pieteikties 

Ēnu dienai! Pat ja nav 

ideju par nākotnes pro-

fesiju, piesakieties uz ko 

tādu, kas liekas intere-

santi! Šī pieredze var pa-

līdzēt rast atbildes uz 

sarežģītiem jautājumiem 

par savas nākotnes pro-

fesijas izvēli. 
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Daniela: 

Biju pirmsskolas izglītības iestādē «Pīlādzītis», kur ēnoju audzinātāju. 

Esmu pirms tam ēnojusi arī citu profesiju pārstāvjus, bet tie bijuši daţādi, piemēram, sabiedrības 
integrācijas pārvaldes darbinieks. Vienmēr izmēģinu ko jaunu, lai saprastu savu skatījumu uz kādu no pro-
fesijām. 

Visvairāk mani aizrāva audzinatāju ikdiena, kura var būt ļoti grūta, esot visu laiku ar bērniem. Tajā 
parādās apbrīnojama pacietība, tādēļ gribēju pavērot, kā audzinātāja pavadīs dienu kopā ar grupiņu un ma-
ni. 

Es neguvu gluţi jaunas iemaņas, bet pasākums man atgādināja par to, kā tas ir būt bērnam. Atcerē-
jos pati savu bērnību. Zināšanu aspektā sapratu, cik svarīgi ir būt pozitīvi noskaņotam un savaldīgam, jo, 
esot tādā vidē, jābūt arī atbildīgam gan par grupiņu, gan par sevi. 

Nezinu, vai nākamgad ēnošu, jo savi nodomi man ir skaidri un jau saplānoti, taču iesaku to darīt 
tiem, kuri vēl nav savas apjautuši savas tālākās gaitas. 

Samanta: 

Ēnoju Jelgavas pilsētas 
pašvaldības policijas patruļu, Ed-
garu Zariņu un Andreju Enzber-
gu.  

Šī ir pirmā reize, kad ēno-
ju, tāpēc biju patīkami satraukta- 
jauna pieredze bija gaidāma. 

Es par nākotnes plāniem 
vēl neesmu daudz domājusi, bet 
es zinu, ka es varētu strādāt līdzī-
gā profesijā, kura ir interesanta 
un katra darbadiena nav pielīdzi-
nāma iepriekšējai. Vienādi aizva-
dītas dienas mani garlaikotu. 

Es uzzināju to, ka arī 
darbs ārpus telpas var būt ļoti aizraujošs un interesants, piemēram, manā ēnošanas laikā tika veikti trīs iz-
saukumi, uz kuriem jāreāģē manis ēnojamajai personai.  

Noteikti iesaku ēnot, jo ir diezgan interesanti iesaistīties. Var daudz labāk uzzināt par konkrēto pro-
fesiju piedaloties, nevis skatoties uz to no malas. 

 



Ernests: 

Pirmo reizi šogad ēnoju. Mana izvēle bija Jelgavas domes priekšsēdētāja Andra Rāviņa ēnošana. 

Tas deva iespēju arī ielūkoties komunālo pakalpojumu sniegšanā, esot «Fortum» rūpnīcā. Biju arī policijas 

iecirknī un citās iestādēs. Neiepazinu konkrētus amatus, bet gan to nozīmīgās, daudzveidīgās daļas.Vēlējos 

pētīt pilsētas infrastruktūru, un Andris Rāviņš parādīja vairākas pilsētas struktūrvienības jeb puzles gabali-

ņus, kurus saliekot kopā veidojas funkcionāla vide. Lai gan neiepazinu konkrētus amatus,  radās priekšstats 

par šīm nozīmīgajām, daudzveidīgajām daļām. 

Jelgavas domes priekšsēdētāja pamatprofesija ir inţenieris. Tā kā mani šī sfēra interesē un to mācos, 

gribēju uzzināt, kā inţenieris kļuva par politiķi. Kā tiek izmantotas viņa iegūtās prasmes ikdienā, un kā tas 

tā sanāca? 

Uz šo jautājumu domes 

priekšsēdētājs atbild, ka izglītība 

nemaina intereses vai iespējas, 

kurās attīstīties. Katram ir sava 

niša, kurā vēlas izpausties- nav 

robeţu. Visvairāk viņš esot iemā-

cījies tieši politikas jomā, piemē-

ram, kā strādā noteikti mehānis-

mi. 

Aptvert jaunas zināšanas 

nebija mana prioritāte, jo vairāk 

novērtēju cilvēka skatījumu un 

uztveri par to, ko viņš dara. Šajā 

gadījumā nevaru spriest, ko uzzi-

nāju, ko ne, tādēļ ka par politiku 

man nav tiešas sapratnes; vismaz 

ne praktiski. Gribēju iedziļināties 

pašā personības būtībā un tās pilnveidošanas procesā. 

Pienācīgi novērtēju, cik nozīmīga ir izglītība. Inţeniera 

profesiju, kuru ir iespēja gūt, vairāk māca ko darīt, ne-

vis kādam jābūt šim pārstāvim. Katram ir savi potenci-

āli, kurus izkopt. 

Ēnojot visnotaļ rodas interesanta pieredze. Pašreiz man 

nav padomā konkrēta lēmuma vai plāna, tādēļ iesaku 

citiem ēnot- eksperimentēt. Ir dota iespēja redzēt cilvē-

ku darba vidē. Pēc tam var veikt secinājumus- vai to 

vēlos? Varbūt iztēlojamies kaut ko pavisam citādāku 

nekā reālo situāciju.  
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Ilona: 

 Es ēnoju grāmatveţa profesijas pārstāvi. 

 Man ir pieredze ēnošanā- pāgājušo gadu iepazinos ar juristi, jo vairāk biju ieinteresēta jurisprudencē. 

 Ir nodomi saistīt nākotni ar grāmatvedes profesiju, tāpēc meklēju tieši šo arodu, lai pārliecinātos par to, 
ko gribu. 

 Man bija radies iespaids, ka šis darbs ir grūts, bet mani pārsteidza tas, ka tā nemaz gluţi nav. Protams, 
ir kaut kas ko iemācos, bet sapratu, ka daudz ko zinu un varētu iemācīties pati. 

 Guvu arī atbalstu no ēnojamā. Tika paskaidroti soļi, kuri jāveic, ja zinu tieši un precīzi turpmāko rezul-
tātu.  

 Bija arī cits iedrošinājums. Ja citiem darba iespējas pastāvīgi mainās, tad grāmatvedim ne, jo viņa pa-
kalpojumi vienmēr būs nepieciešami. 

 Es gribētu pamēģināt ēnot arī kādu citu, lai izskatītu savas iespējas. Citiem arī vajadzētu to darīt, tādējā-
di var saprast, vai tev patīk/nepatīk konkrētais darbs. 

 

Alise un Elizabete 

Mēs kopā ēnojām lauku attīstības speciālisti/konsultanti. 

Alise: pirms diviem gadiem biju ēnojusi ārstu- krūšu ķirurģi. Taču šogad ir radikālas izmaiņas tikai 
tāpēc, lai iepazītu, kāda ir šī profesija, bet savu nākotni saistīt ar šo sfēru neplānoju. Vēlējos iegūt vairāk 
pieredzes un zināšanu, kamēr vēl ir iespēja. Ēnojot daţādus darbiniekus, var saprast, kurā virzienā pati nā-
kotnē vēlos doties.   

Elizabete: Tikām iepazīstināti ar lauk-
saimniecības jomas norisēm. Pārsvarā tiek vei-
doti reprezentīvi materiāli- prezentācijas, lai vai-
rotu lauku attīstību, liekot citiem par to domāt, 
rīkoties vai vispār iedrošinātu cilvēkus darboties.  

Alise un Elizabete: Iesakām visiem ēnot, 
jo, mūsuprāt, tā var iegūt pilnvērtīgu nākotnes 
profesijas pārskatu. Tā ir iespēja dalīties zināša-
nās! 

 

 Profesijas izvēle nebūt nav kā zīmogs uz dzīvi, kat kas neatgriezenisks. Mūsdienās arodi katram mai-
nās, ne tikai veicamo pienākumu jomā, bet arī pašas profesijas saturā. Dzīves situācijas patiešām ir daţā-
das, bet apstākļi vienmēr kļūs citādāki, dodot privilēģiju, kam jaunam. Neesam baltas lapas, mūsu stāsti un 
pieredzes vienmēr krāsies, to daudzveidība tikai raibinās iespēju klāstu, kā arī paša cilvēka interešu spek-
tru.  

 Mūţu dzīvo, mūţu mācies! 

(L.Voliņeca 10.a ) 



IKGADĒJĀ ĒNU DIENAS PASĀKUMĀ, KAS ŠOGAD NORISINĀJĀS 12.FEBRUĀRĪ, 

OFICIĀLI PIEDALĪJOS PIRMO REIZI. MAN BIJA ŠAUBAS PAR PIETEIKŠANOS, JO 

NEZINĀJU PASĀKUMA NORISI, BET ESMU PRIECĪGA, KA SAŅĒMOS UN PIEDALĪ-

JOS, JO TAS MAN DEVA IESKATU NĀKOTNES PROFESIJAS IZVĒLĒ. 

Apmēram mēnesi pirms ēnu 

dienas noskaidroju, kurš ir tas virziens, 

uz kuru man jāorientējas, bet nezināju 

neko konkrētāk par šīs jomas profesiju 

pārstāvjiem un iespēju apgūt šādu iz-

glītību augstskolās. Sākumā vēlējos 

pieteikties uz vakancēm ēnot Latvijas 

Kultūras akadēmijā, taču nonācu pie 

secinājuma, ka došanās tur neatbilstu 

manai nākotnes izvēlētajai karjerai, bet 

gan būtu vienkārša ielūkošanās tajās 

profesijās, kas man šobrīd ir kā hobijs. 

Beigās nolēmu pieteikties tepat Jelga-

vas Pilsētas bibliotēkā, kurā uzzināju 

daudz jauna.  

Es ēnoju bibliotēkas lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītāju Vivitu Armanoviču  jeb bibliotekāra profe-

sijas pārstāvi. Rīts gan iesākās ar ierašanos Zemgales Reģiona Kompetenču attīstības centrā uz pilsētas mēra 

Andra Rāviņa uzrunu. Pēc tam kopā ar citiem jauniešiem devāmies uz Pilsētas bibliotēku, kur iepazinos ar 

savu ēnojamo personu. Mums tika izrādītas visas bibliotēkas publiskās telpas, arhīvs, kas nav publiski pie-

ejams, kā arī citas telpas pasākumiem un vietas, kas nav tikušas pie remonta un der kā noliktavas liekajām 

mēbelēm. Mūs pat ielaida ēkas jumtistabā, kas nav tikusi pie remonta un izskatās kā pamesta ēkas daļa. Bibli-

otēkas darbiniekiem gan ir idejas un plāni par bēniņu labiekārtošanu, kur tiks izveidots stūris jauniešiem un 

citas telpas, jo jumtistabas platība ir liela. Tika parādītas arī daţādās modernās iekārtas, kas ir pieejamas bibli-

otēkā. 

 

MANA ĒNU DIENA  
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 Pēc tam devāmies uz ēku, kas no maija tiks izmantota kā bērnu bibliotēka “Zinītis” un Bērnu un 

Jauniešu centrs “Junda”. Neviens ekskursants ēkā netiek ielaists, un mēs bijām pirmie, kas varēja aplūkot 

šīs telpas. Tur norisinājās pēdējie būvdarbi un lēnām tika ievietotas mēbeles. Pašam namam ir gadsimta ilga 

vēsture, un tā tiek uzskatīta par vienu no nedaudzajām ēkām, kas saglabājusies pēc Otrā Pasaules kara.  

Pēc ekskursijas devāmies atpakaļ uz Pilsētas bibliotēku. Tur es iztaujāju apkalpošanas nodaļas vadī-

tāju Vivitu par sev interesējošiem jautājumiem. Viņa pastāstīja, ka bibliotekāri strādā kā informācijas pār-

valdības speciālisti un šo profesiju var apgūt Latvijas Universitātē Informācijas pārvaldības kursā. Uzzināju 

arī par grāmatas ceļu uz bibliotēkas plauktiem, kā arī par to, kā norisinās norakstīšanas process. Katru mē-

nesi bibliotekāri dodas uz grāmatu bāzi ar nepieciešamo izdevumu sarakstu un tur iegādājās visu vairum-

tirdzniecībā. Pēc tam katra grāmata tiek apskatīta un tai tiek piešķirts numurs un kods, un pēc tam  tiek ie-

likta sistēmā. Bibliotekāriem ir sava grāmatu kārtība un kodi, pēc kuriem tikai viņi spēj orientēties. To ie-

māca augstskolā. Katru gadu bibliotēkā tiek norakstīts ļoti liels daudzums grāmatu. Lai veiktu šo procesu, 

tā ir jāizņem no sistēmas un par to ir jāraksta atskaite. Pēc tam tās tiek nodotas makulatūrā. Protams, pa vi-

du ir arī citas darbības grāmatas iegādes, sistematizēšanas un norakstīšanas procesā. 

 Bibliotekāru darbs nav garlaicīgs, viņiem visu laiku ir jāmācās. Protams, lai kļūtu par šīs profesijas 

pārstāvi, ir jāmīl lasīt grāmatas, jo tas ir darbs tieši ar tekstiem. Bibliotekāri strādā maiņās, un viņiem no-

teikti ir jāpārzina valodas, kā arī ir jāmāk strādāt ar īpašām interneta vietnēm, kas atvieglo grāmatas izdoša-

nas un nodošanas procesus. 

Noteikti nākošgad došos ēnot un ceru, ka varēšu pieteikties Rīgā uz kādu grāmatu izdevniecības uz-

ņēmumu, lai uzzinātu par profesijas perspektīvu tur un par grāmatas ceļu no autora līdz veikalu plauktiem.  

 Iesaku citiem nenoslinkot un izmantot šo dienu un iespēju, lai atrastu sev interesējošo profesiju un 

saprastu savas vēlmes. Noteikti Ēnu dienai ir jāpiesakās tiem jauniešiem, kas nezina, par ko vēlas kļūt. Tā ir 

laba pieredze un iespēja sevis izzināšanas procesā. 

(Laura Elksne 11.i) 



1. Vismaz gaļu neēd. Čalis tūlīt izņems servilādi no 

somas un sāks “močīt”. 

2. Tu neēd Ķīnas salātus, jo tur ir vīruss? 

3. Piekrīti, ka Juris ir zābaks? 

4. Man čūska atpeldēja, uztaisīja astotnieku un aizli-

doja. 

5. Es meitenes saukšu par saulēm, bet zemapziņā par 

govīm. 

6. Saulīte ir tik mīlīga, bet kas tad govīm vainas? 

7. “Labour” izklausās tā, it kā francūzis teiktu 

“cūka”. 

8. Viņiem kaut kas nesanāca ar zivīm un sanāca suši. 

9. Ja mirsim, tad mirsim kopā. 

10. Līdzko tu dzirdi tēva siksnas skaņu, tevis nav mā-

jās, tu esi Jelgavā. 

11. Kāpēc viņi ir zilos kreklos? Tas ir komunisms, 

čali. 

12. Man nav “dāčas”, es dzīvoju “dāčā”. 

13. Pēc definīcijas tas ir pareizi. 

14. Atzīme ir augstāka par nesekmības līmeni? Šodien 

ir skaista saulīte… 

15. Mēs esam drūmi noskaņoti, jo ir divas matemāti-

kas. 

16. Mēs visi esam primāti, tā ir skarba realitāte. 

17. Mēs visi esam saprātīgi, jo mums ķieģeļi krīt uz 

galvas. 

18. Mēs varam prezentēt rasolu? 

19. Kā kontroldarbā, skolotāj, “rovna” un “čisto”. 

20. Es netīšām dabūju pareizi. 

21. Es garantēti švaki nošāvu. 

22. Es gribu atpūsties no brīvdienām! 

23. Es jums sastāstīju pilnīgas muļķības, jūs neesat 

pamanījuši? 

24. Klases balsošana parasti labi nebeidzas. 

25. Ar maizi visu var apēst. 

26. Mēs esam latvieši, mēs varam brīvprātīgi saslimt. 

27. Tu vispār nenāc uz skolu, tev nevajadzētu sūdzē-

ties! 

28. Mēs esam viduvējas gudrības būtnes. 

29. Viss kārtībā, vienkārši ir jāzvana uz 112. 

“Microsoft IT akadēmijas” skolotāja teicie-

ni:  

1. “Word 10” ir cimperlīgākais no visiem. Vienreiz 

tās atjaunojās un uzkārās uz 24%. Es to izslēdzu 

un “automatic repair” pateica - uzredzēšanos. 

2. Es gribu salauzt “Excel”, bet man nesanāk 

3. Tu esi redzējis lidojošu pulti tavā virzienā? 

4. Skolotājs arī ir tikai cilvēks. 

5. Darba apraksta viena bilde: “Es esmu mierīgs un 

pacietīgs.” Otrā viņš dusmās dauza printeri, jo da-

tors nevar to atrast. 

JELGAVAS TEHNOLOĢIJU VIDUSSKOLAS SKOLĒNU TEICIENI 
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1. Es esmu tajā vecumā, kad zina, kā rodas bērni un neticu pasakām. 

2. Atļaujiet man būt naivai manā vecumā! 

3. Skaidrs, ka nekas nav skaidrs. 

4. Tiem, kuriem nāk matemātika ārā pa ausīm, var atpūsties. 

5. Viņi tuvosies izmiršanas procesam, bet neizmirs. Gan jau tur paliks kāda 0,5 daļa no iedzīvotāja. 

6. Tas, ka es jūs salaulāju, neko nenozīmē. 

7. Grandi arī kļūdās. 

8. Tas bija sen, Gaujas ziedu laikā. 

9. Baloţi ir virkne, bet es tur tikai vienu nabadzīti redzu. 

10. Tūlīt uzliksim uz ekrāna, lai nevajadzētu pārrakstīt grāmatu. 

11. Sēţ man purva dīvainītis, kas pirkstus apskata un lūr ārā pa logu. 

12. Mans uzdevums ir likt jums mācīties. 

13. Kad iesper kārtīgi, tad redz. 

14. Ja nemācās, nav jēgas to dibenu deldēt. 

15. Ar zīlēšanu var aizbraukt auzās. 

16. Bez pārbaudes plika formulas nederēs. 

17. Bez formulas nekur neaizbrauksim. 

18. Tu ilgi hipnotizēsi to ekrānu? 

19. Iekrita kā circenis karstos pelnos. 

20. Re, mums te ir vīruss uz tāfeles ar nosaukumu “aritmētiskā progresija”. 

21. Katrā sievietē sēţ čūska. 

22. Ja tu nenāksi pie tāfeles, tad es palūgšu, lai tevi atnes. Un tādu būs daudz, jo šovs vienmēr ir interesants. 

23. Vācieties prom, “pufaikās” sasēdušies! 

24. Mēs tās nesadalīsim ar tām ķēmīgām formulām. 

25. Skolotāji daţreiz nemurgo. 

26. Grūti tiem mirstīgiem saprast. 

27. Sevi aprok, varbūt arī valsti apraks. 

28. Man ekstrasensa spējas ir atklājušās, jo, kad bērs melo, es to redzu! 

29. Es nedomāju, ka mans joks iedarbosies. 

30. Nesniedz rociņu lapiņai, apskaties kladītē! 

31. Pret dabu cilvēks ir bezspēcīgs, tāpēc atomenerģijas iegūšana ir bīstams pasākums. 

32. Neaiztiksim tos eksotiskos ar 100 un pāri. 

33. Nav noķerts, nav zaglis. 

34. Jaunieši mūsdienās runā čata formātā – īsi un aprauti. Viņiem kļūst arvien “draņķīgāka” leksika. 

35. Glābējzvans noskan. 

36. Skolotāja nav vainīga, ka jums ir jāpilda mājasdarbi. 

37. Es skolas laikos biju nesekmīga vizuālā mākslā, tāpēc šedevru negaidiet. 

38. Es nesludinu kristietību, bet Bībele ir laba lasāmviela. 

39. Bībeli var paņemt rokās un rakstīt citātu pēc citāta. 

40. Tas ir kā melnais caurums - jums kaut ko iedot. 

41. Nevienu kamieli nevar piespiest dzert, ja tas negrib dzert. 

JELGAVAS TEHNOLOĢIJU VIDUSSKOLAS SKOLOTĀJU TEICIENI 



Princeses uzņēmums 

 Reiz dzīvoja princese vārdā Lilija. Viņa dievināja kleitas, un tās bija gatavotas no daţādiem materiāliem un 

daţādās krāsās: no rozā lina, no sarkanas samta un no melnas kokvilnas. Lilijas      sapnis bija kļūt par dizai-

neri, jo tērpi viņai patiešām ļoi patika. 

 Kādu dienu Lilija aizdomājās par cilvēku nodarītajām sāpēm 

dabai un saprata, ka viņai ir jābūt labākai nekā galma ļaudīm un 

viņas vecākiem, kā arī draugiem, kas vispār neprātoja par dabas 

saudzēšanu.  Princese izdomāja, ka jāsāk mainīties. Lilija stundām 

ilgi domāja, kā var iegūt jaunus tērpus, netērējot dabas materiālus. 

Beidzot viņai bija ideja, ka vajadzētu sākt reciklēt audumus un 

gatavot no tiem jaunas, nekur neredzētas kleitas.  

  

 Viņa viena pati to izdarīt nevarēja, tāpēc devās meklēt palīgus - cilvēkus, kas zināja daudz ko par mākslu, 

šujmašīnām, audumiem, biznesu un daudzām citām jomām, jo Lilija negribēja tikt apkrāpta vai apkrāpt citus. 

 Protams, bija jāatrod darbinieki, lai viss nebūtu jādara princesei vienai pašai.  Kad tas bija paveikts, lielais 

darbs varēja sākties. Lilija izveidoja afišu, kas vēstīja par vecu apģērbu gabalu ziedošanu un pārvēršanu jaun-

os tērpos. Aicinājums guva  lielu atsaucību, un darbs beidzot varēja sākties. 

  

SKOLĒNU RADOŠIE DARBI 
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 Pag, Lilija bija aizmirsusi par  uzņēmuma nosaukumu! Viņai bija vairāki varianti, bet beigās viņa nonāca 

pie gala rezultāta - ,,LA R ’’ – Lilijas Apģērbu Reciklēšana.  Pārstrādes process nebija sarežģīts, tāpēc darbs 

ātri virzījās uz priekšu. Dienas beigās viņas uzņēmums bija pārveidojis ap 200 kleitām vienā dienā! 

 Tās izskatījās dievišķigi! 

 Škiet, pat dabas pasaule par to bija laimīga un 

priecājās. Visas iepriekšējās dienas bija lietainas, 

bet šajā nedēļā pat lietus lāse nenopilēja. Visi 

Lilijas radinieki bija tik lepni par viņas veikumu, 

tāpēc katrs noteikti nopirka pa divām kleitām. 

Pati Lilija bija apmierināta, jo viss bija izdevies 

pēc plāna, un arī grāmatvedis nevienu nebija pie-

vīlis, jo sākumā princese par to bija nedaudz uz-

traukusies.Tā arī sākās jaunā lielā uzņēmu-

ma ,,LAR’’ ceļš pasaulē, un mūsdienās katrā pil-

sētā ir pa vienam veikalam, kur nekad nevalda 

klusums, jo tas vienmēr ir pircēju pārpildīts. 

                                                                                                                 Nikola Millere (5.m1) 



Šī gada neizprastie gadalaiki – rudens vai ziema, vai pa-

vasaris? 

SKOLĒNU RADOŠIE DARBI 
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Skaisti dzīvot nav liegts 

Pretī liktenim daudz ir skriets  

Ļauj vaļu runāt ziediem  

Un neļaujies pasaules biediem  

Dzīve nav akmenī kalta  

Grāmata vēl ir balta  

Necenties runāt ar kokiem  

Nerunā ar pagātnes spokiem  

Ver vaļā sirdi  

Uz gaidi mazu brīdi  

Tad ver vaļā acis  

Un tici apkārt būs norimis  

Tas dzīves tracis . 


