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CIEMOS FILMAS  

„HOMO NOVUS”  

GALVENĀS LOMAS  

ATVEIDOTĀJS 

„Jebkurš aktieris arī ir  

cilvēks. 

Kino nozīmē niansētas  

emocijas.” 

„Man bija zilumi, sāpēja gurni un 

likās, ka nekas neizdosies, bet sa-

ku sev paldies, ka atnācu uz stu-

diju.” 

 

PAR PIEREDZI  

TEĀTRĪ NO  

AIZKULISĒM 

Aicina  

dalīties 

ziedojot  

 

„Šogad izvēlas lego un  

dažādas viedierīces.” 

DĀVANU SARAKSTS 

NO PAŠIEM  

MAZĀKAJIEM 

„Atrodi sevi 

Un dodies ceļā 

Ar smaidu sejā 

Ir jauna diena 

Jauns sākums 

..” 

DZEJAS VALODA 

SKAN CITĀDI 



„ 

 

 

 

KATRU GADU MŪSU SKOLA, TĀPAT KĀ CITAS PILSĒTAS MĀCĪBU 

IESTĀDES, VEIDO UGUNSZĪMI, LAI TO 18.NOVEMBRĪ VARĒTU IZLIKT 

HERCOGA JĒKABA LAUKUMĀ VISU JELGAVNIEKU APSKATEI.  

Šis gads bija vēl jo īpašāks, jo gaismas objekts bija Brīvības pieminekļa izskatā un 

priecēja acis daudziem pilsētniekiem, kuri nolēma apskatīt Hercoga Jēkaba laukumā iekārtotās 

gaismas kompozīcijas. Šogad pie zīmes izgatavošanas aktīvi ķērās mūsu prasmīgais 

darbmācības skolotājs Ivars Bahmanis un  zīmes idejas autors Kaspars Pabērzs (10.i), kā arī 

palīdzēja K.Vinters (9.m) un E. Grosbārdis. Lai vairāk uzzinātu par zīmes tapšanu, nolēmu 

izjautāt tās idejas autoru Kasparu Pabērzu.  

Vai Tev radās zīmes ideja, un kā tā radās? 

Jā, ideja radās Ventspilī pirms Ventspils IT izaicinājuma. Mēģinājām salikt visādas idejas 

kopā. Sākumā domājām par koku, uz kura tiktu karinātas latviešu tautas zīmes, bet ātri sapratām, 

ka tas būtu pārāk grūti izdarāms. Tāpēc meklējām dažādas zīmes un vietas, kas raksturotu 

Latviju, un rezultātā pēc kādu divu stundu ideju ģenerācijas palikām pie domas pa Brīvības 

piemineklis un rokām uz tā. 

Cik ilgu laiku jūs patērējāt zīmējot skici? 

Aptuveni pagāja kādi divi vakari, lai iemācītos izmantot programmu, kurā šī skice tika 

veidota. Manuprāt, pagāja kādas aptuveni astoņas stundas. Kopā, cik mēs skaitījām, ir ieguldīts 

aptuveni 100 stundu darba. 

Vai, veidojot zīmi, tās izskats tika mainīts? 

Jā, skicējot pieminekli mēs saskārāmies ar pāris 

tehniskām grūtībām, tāpēc izskats tika mainīts. Kā arī 

sākumā bija plāns likt rokas apakšējā pieminekļa daļā zem 

obeliska, kur tās izietu ārpus statujas un pie tām varētu 

karināt kaut ko klāt. Bet galu galā neizskatītos diezgan 

pievilcīgi un nedaudz dīvaini. Tāpēc rokas tika attēlotas uz 

obeliska(staba), uz tā ir 100 roku, kas simbolizē 

MŪSU NESTĀ SVĒTKU GAISMA 

 

UZ TĀ IR 100 RO-

KU, KAS SIMBOLI-

ZĒ LATVIJAS 100 

GADUS 
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Kādus mērķus Tu izvirzīji sev, kad uzņēmies 

veidot šo zīmi? 

Darba sākumā tas likās neiespējami, jo bija 

palikušas tikai pāris dienas un daudz darāmā. 

Sākumā skices izskatījās šausmīgas, jo nebiju 

izpratis, kā strādāt ar CNC iekārtu un kā jā-

skicē. Bet beigās tas viss notika diezgan ātri 

un dažas dienas nācās palikt līdz pulksten di-

viem naktī skolā, lai pabeigtu frēzēt detaļas. 

Mērķis lielās līnijās bija viens: pēc iespējas 

ātrāk un kvalitatīvāk pabeigt darbu. 

Vai no citiem sagaidījāt palīdzību? Varbūt 

tomēr visu lielākoties darījāt tikai paši? 

Palīdzību īpaši negaidīju, jo neviens negribē-

ja piedalīties. Sākumā lielākoties strādāja  

skolotājs, bet beigās es darbināju CNC un 

skolotājs tikai pieskatīja. Protams, konsultējos ar skolotāju Ivaru, kā dažus darbus labāk 

paveikt, kā arī viņš ieteica pāris ideju, kā varētu atvieglot darbu. 

Vai Tu esi lepns un gandarīts par paveikto darbu? 

Kopumā esmu gandarīts. Bija iespēja apgūt CNC darbību praktiski, jo tagad mums 

CNC nodarbībās būs jāprogramē manuāli, un tas ļaus izprast koda darbību īstajā dzīvē. 

Protams, patika arī skatīties, kā cilvēkie svētku laikā vēlējās fotografēt mūsu veidoto Brī-

vības statuju un visu laiku vaicāja, no kuras skolas šis darbs ir, jo skolas vārds bija re-

dzams, tikai piejot tuvāk. 

 

Šobrīd pieminekli un tā darbības principus var brīvi apskatīt pie skolas galvenās 

ieejas. Tomēr tā patiesais garums ir saīsināts, lai tas varētu iekļauties skolas telpas augs-

tumā. Skolotājs ar visiem trim zēniem paveica lielisku darbu, kurā ieguldīja pat savas 

miega stundas un daudz radošu ideju. Paldies viņiem visiem par skolas vārda popularizē-

šanu! 

(Laura Marija Elksne 10.i) 

ATSKATS NOVEMBRĪ 
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„ 

VALSTS SVĒTKU IZRĀDE MŪSU SKOLĀ BIJA VISSIRSNĪGĀKO SVĒTKU IZRĀŽU 

KOPUMS, KAS RADĪJA VIENU LIELU, VARENU PRIEKŠNESUMU.  

Šī gada teātra uzvedums bija ar dziļu domu un nozīmi, kā mūsu valsts radās un ar 

kādām grūtībām bija jācīnās, lai mēs tagad varētu teikt, kad dzīvojam brīvā Latvijā un 

runājam savā valsts valodā. Izrādes jēga bija, lai katram šī uzveduma skatītītājam būtu 

iespēja apdomāt savu rīcību un piederību savai valstij kā vienam veselam un kā daļai no tās. 

Mūsu valsts svētku priekšnesums bija ļoti plašs un ar daudziem vēstījumu, ko 

vēlējāmies parādīt saviem skatītājiem. Lai cik 

neliktos gara izrāde mēģinājumos un pašā sākumā, ar 

katru reizi, kad to rādījām, tā it kā kļuva arvien īsāka 

un īsāka. Ja sākumā tās bija trīsdesmit minūtes, tad 

pēdējā izrādē tās šķita kā desmit visātrākas un 

labākās minūtes uz skatuves. 

Kad sākām mēģināt un veidot izrādes “skeletiņu”, 

likās, ka mēģinājumi nekad nebeigsies, un pat nedēļu 

pirms izrādes bija sajūta, ka viss ir šausmīgi un 

mums nekas neizdosies. Bija ļoti daudz garu 

mēģinājumu, kuros mēs mācījāmies vēstures faktus. 

Bija ļoti daudz jāmācās krist, it īpaši valsts 

okupācijas ainā, un man pat likās, ka tas nekad 

nebeigsies, jo, mājās ejot, sāpēja visi sāni un dažreiz 

mēģinājumā bija jākrīt tik daudz, ka pēc tam redzējām zilumus uz gurniem. Lai cik grūti bija 

saņemties mēģinājumos un visu izrādi noslīpēt,lai tas nebūtu tikai kārtējais teātra uzvedums, 

tas bija tā vērts. 

Kopumā iesaistīšanās skolas teātrī atver ļoti plašu iespēju loku un citu skatu uz pasauli 

kā cilvēkam un kā pasaules, valsts daļai. Apmeklējot teātra pulciņa nodarbības jau no septītās 

klases, esmu iemācījusies un guvusi ļoti daudz vērtīgu dzīves gudrību, kas ir ļoti 

SIMTGADES IZRĀDES SMAGAIS DARBS UZ SKATUVES 

 

 

LAI CIK GRŪTI BIJA 

SAŅEMTIES MĒĢI-

NĀJUMOS UN VISU 

IZRĀDI NOSLĪPĒT, 

LAI TAS NEBŪTU TI-

KAI KĀRTĒJAIS TE-

ĀTRA UZVEDUMS, 

TAS BIJA TĀ VĒRTS. 

Decembris / KVADRĀTSAKNE 4 



„ 

  

Ie-

saistīšanās skolas teātrī bija viens no labākajiem lēmumiem, ko es esmu pieņēmusi, jo 

teātra māksla ietver sevī pilnīgi visu - gan mūziku, gan mākslu, gan deju -, principā visu 

kas saistīts ar radošu domāšanu. Es katru dienu pateicos pati sev un skolotājai Aijai Trei-

jai par to, ka man ir iespēja piedalīties šādā pulciņā, kur 

varu radoši izpausties un atrast savu iekšējo „es”. 

Arī Ziemassvētku izrāde top raitiem soļiem, jo 

laika ir ļoti maz un ir grūti visu, kas notiek šajā aizņem-

tajā decembra mēnesī, apvienot ar teātra mēģinājumiem, 

bet mēs cenšamies. Katru reizi, kad notiek nodarbība, 

nevar ierasties kāds dalībnieks slimības vai kāda cita ie-

mesla dēļ, un tad ir uzreiz grūtāk, jo tas, kas nav bijis 

iepriekšējā reizē, nezina ko darīt un nojauc ierasto ritmu 

pārējiem. 

Nevaru vien sagaidīt Ziemassvētku iestudējuma 

pirmizrādi, jo tā kārtējo reizi visiem tās skatītājiem liks 

aizdomāties. 

(Baiba Ločmele 10.i) 

ATSKATS NOVEMBRĪ 
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ES KATRU DIENU 

PATEICOS PATI 

SEV UN SKOLOTĀ-

JAI AIJAI TREIJAI 

PAR TO, KA MAN 

IR IESPĒJA PIEDA-

LĪTIES ŠĀDĀ PUL-

CIŅĀ, KUR VARU 

RADOŠI IZPAUS-

TIES UN ATRAST 

SAVU IEKŠĒJO 

„ES”. 

 



        KAUTRĪGS UN JAUKS PUISIS, PABEIDZIS JELGAVAS TEHNOLOĞIJU 

VIDUSSKOLU, IR KĻUVIS PAR LATVIJAS NACIONĀLĀ TEĀTRA AKTIERI, KĀ ARĪ FILMAS 

“HOMO NOVUS” GALVENĀS LOMAS ATVEIDOTĀJU -  IGORS ŠELEGOVSKIS.  

 Vidusskolas laiks  bijis viegls, pēc Igora domām, un pat jautrs. Vislabāk paticis 

rakstīt dzejoļus, kuri tika publicēti arī skolas avīzē,  un apmeklēt skolas disenītes. Sarunas 

laikā tika uzdots jautājums- “ Ja tev vajadzētu vadīt ekskursiju pa skolu, kuras 3 vietas tās 

būtu, uz kurieni tu pirmkārt aizvestu.” Igors ar humoru piebilst: ”Pirmā noteikti būtu teātra 

telpa, otrā- pagrabs, nu trešā, protams, ēdnīca.” Savukārt visnepatīkamākais mācību 

priekšmets bijusi matemātika,viņš ar to mocījās,bet tomēr stundās bija arī jautri. Arī 

skolotāja Dz.Ozola piebilst, ka Igors nebija no labākajiem matemātiķiem, bet viens no 

jaukākajiem skolēniem gan. I.Šelegovskis piebilst: ”Ja būtu iespēja, es aizbēgtu no jebkuras 

8.stundas.” Igors aktīvi piedalījās skolas teātrī, pat sarakstījis ludziņu “Billēma”.   Vidusskolā 

viņa vārds arī tika ierakstīts “Goda grāmatā” par uzvaru runas konkursā. Tas apliecina, cik 

daudz tomēr var paspēt izdarīt triju gadu laikā.  

Apjautājāmies, ko labāk izvēlētos jaunais aktieris - kino vai teātri, uz to viņš atbildēja, 

ka kino ir savi plusi, jo filmē tuvplānā un esi skatītāju uzmanības centrā, savukārt teātrī 

pašam jāiegūst zālē sēdošo uzmanība. Teātrī arī ir plusi: vari kustēties brīvi, galvenais, lai 

nonāc līdz noteiktajai vietai uz skatuves, bet kino katra kustība ir svarīga.  

AKTIERIS=CILVĒKS 
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“Aktie-

ris=cilvēks,”skaidro Igors.Tātad, pēc Igora domām, aktieris ir ļoti gudrs, izglītots  un 

dzīvs cilvēks, vienkārši cilvēks, nevis kāda pārdabisku spēju būtne. 

 Par Anšlava Eglīša romāna “Homo Novus”  ekranizāciju viņš stāsta: ”Man nebija 

tāds “wow”, kad pirmo reizi noskatījos  filmu, bet nebija slikti.” Igoram Šelegovskim ir 

bijušas jau aptuveni 10 lomas, un pa šo laiku viņš ir gan kritis, gan cēlies, kas liecina-  

viņš nemāk un nevēlas padoties. Tā ir īpašība, kuru derētu iemantot daudziem no mums. 

Ar jaukiem aplausiem un skolas dāvaniņu pateicāmies Igoram par atklāto sarunu. 

Ar lielāko prieku gaidīsim Igoru Šelegovski atkal mūsu skolā gan absolventu sali-

dojumā, gan kādā vienkāršā 

darba dienā. Lai arī kas mēs 

būsim vai esam pēc profesijas, 

vienmēr atcerēsimies  - pirm-

kārt  mēs  katrs esam cilvēks! 

 

(Jūlija Jureviča 11.i)  

RUNĀ ABSOLVENTS 
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Sākot ar šo mācību gadu, gan mūsu skolas, gan citu pilsētas skolu audzēkņi var 

doties uz  inženierzinātņu pulciņu Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā. Programma paredzēta 

skolēniem no 1.-8. klasei. Nodarbības noris otrdienās, trešdienās, ceturtdienās un 

piektdienās. Intervētāja devās noskaidrot vairāk par skolēnu darbošanos šajā programmā.  

Tika aptaujāti skolēni no 1.-2. klasei. Emīls, Dominiks un Alise no 2.m1, Laura Paula 

un Ivars no 1.m1 . 

 

Kādēļ tu piedalies šaja programmā? 

Emīls- Interesē tehnoloģijas. 

Dominiks- Vēlos kļūt par izgudrotāju,  radīt jaunus telefonus un sporta automašīnas. 

Alise-  Lai iemacītos darināt jaunus priekšmetus. 

Ivars- Patīk taisīt, darboties ar 3D pildspalvu. 

Laura Paula- Tētis pieteica. 

 

Ko jūs darāt savās nodarbībās? 

Emīls- Darbojamies ar 3D 

pildspalvām. 

Dominiks- Runājam par 

būvēšanu un mājām. 

Alise- Izmantojam 3D 

pildspalvas, gatavojam no 

koka mājas, arī drīzumā 

konstruēsim no lego. 

Ivars- Gatavojam lidmašīnas 

un citas lietas. 

Laura Paula- Programmējam, 

taisām no koka pilis. 

TEHNISKĀS JAUNRADES PROGRAMMA  

“IT/INŽENIERZINĀTNES” 
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Kas nodarbībās patīk/nepatīk? Varbūt ir kaut 

kas, ko vēlaties mainīt? 

Emīls- Nezinu. 

Dominiks- Patīk, ka gatavos darbiņus var nest uz 

mājām. Nepatīk tas, ka vēl negatavo robotus. 

Alise- Patīk 3D pildspalvas, nepatīk ilglaicīgi darbi. 

Ivars- Patīk darboties.  

Laura Paula- Patīk skolotāji, neapmierina tas, ka 

Daniels dauzās. 

Kādu mācību priekšmetu zināšanas noder pulciņā? 

Emīls- Matemātika. 

Dominiks- Zināšanas par tehniku un matemātika. 

Alise- Matemātika, latviešu valoda, mājturība un vizuālā mākla. 

Ivars- Mājturība un vizuālā mākla. 

Laura Paula- Datorika, latviešu valoda, matemātika un mājturība. 

Vai tavu profesijas izvēli ietekmē šīs nodarbības? Ko tu darīsi nākotnē? 

Emīls- Jā. Būšu elektroniķis.  

Dominiks- Jā. Ja ne izgudrotājs, tad būvnieks. 

Alise- Nē. Būšu mūzikas skolotāja mūsu skolā. 

Ivars- Ietekmē, bet noteiktu profesiju nezinu, tā būs saistīta ar datorzinātnēm. 

Laura Paula- Jā. Būšu datorikas skolotāja. 

Vai plāno piedalīties programmā arī nākamgad? 

Emīls- Jā. 

Dominiks- Jā. 

Alise- Nezina, neesmu īsti pārliecināta. 

Ivars- Jā 

Laura Paula- Jā. 

       Pat tie bērni, kuriem ir maz zināšanu par datorzinātnēm, var tās iegūt, jo programmā 

galvenokārt tiek pārrunāts  un vēlāk konstruēti kādi priekšmeti ( pēc paša izvēles ), ja 

kaut kas neizdodas, ir skolotāji, kuri ir gatavi palīdzēt. 

       Šī inženierzinātņu programma interesē ne tikai JTV audzēkņus, bet arī citu skolu 

skolēnus. Visa vecuma bērnus piesaista IT. Šī zinātne kļūst aizvien aktuālāka  un dzīvē 

nepieciešamāka. Pulciņš palīdz izvēlēties nākotnes profesiju. 

(Laura Voliņeca 9.m) 

RUNĀ NĀKOTNES INŽENIERI 
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VĒL DZĪVOJAM TIKKO PAGĀJUŠO VALSTS SVĒTKU NOSKAŅĀS, BET 

JAU PĒC NEDAUDZĀM DIENĀM IR KLĀT NĀKAMIE JAUKIE BRĪŽI – 

ZIEMASSVĒTKI. TRADICIONĀLI TIE TIEK UZSKATĪTI PAR DĀVINĀŠANAS 

UN LABDARĪBAS LAIKU.  

Kaut gan daudzi cilvēki apgalvo, ka dāvanu pirkšana un gādāšana ir visai 

nogurdinošs un pat nomācošs pasākums, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas bibliotēka rosina 

dāvināšanas prieku izmantot, lai papildinātu skolēniem lasāmo grāmatu klāstu.  

Aktīvākie lasītāji mums ir sākumskolas skolēni, kuri izbauda to prieku, ka patstāvīgi 

spēj tikt galā ar tekstu un arī saprast, par ko tad īsti tur stāstīts. Taču netrūkst arī vidējā un 

vecākā klašu posma lasītāju, kas jau lūkojas pēc apjomīgākas un saturīgākas lasāmvielas. 

Tāpēc aicinām gan pārlūkot savus grāmatu plauktus un atrast labi saglabājušās un 

interesantas grāmatas, kuras labprāt ļautu lasīt arī citiem. Otra jauka iespēja ir saņemt 

bibliotēkā sarakstu, kurš ir aizsūtīts arī klases audzinātājiem, un izvēlēties kādu grāmatu 

varētu nopirkt vai nu par klases kopīgi savāktiem līdzekļiem vai varbūt pats par saviem 

iekrājumiem.  

 

 

 

 

DĀVINĀŠANAS PRIEKS 
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„ 
        Devīze šī gada grāmatu dāvināšanas akcijai ir „100 grāmatas Latvijas un Jelgavas 

Tehnoloģiju vidusskolas simtgadei”. Jāteic, ka iesaistījušies jau ir apmēram 20 individuāli 

dāvinātāji un arī vairāki klašu kolektīvi. Tāpēc 

aicinām arī citus būt atsaucīgiem un rast dāvinā-

šanas prieku. Iespējams, arī kādam mazlasītājam 

radīsies vēlme ar kādu grāmatu iepazīties tuvāk. 

Lasītāju loks arvien pieaug, tāpēc mūsu skola ša-

jā gadā ir iesaistījusies arī Bērnu žūrijā, un aktī-

vākie lasītāji dūšīgi balso par interesantākajīem 

darbiem. Būsim paši atsaucīgi un rosināsim arī 

citus! 

 

(Grāmatu pūcīte) 

 

 

DEVĪZE ŠĪ GADA 

GRĀMATU DĀVINĀ-

ŠANAS AKCIJAI IR 

„100 GRĀMATAS 

LATVIJAS UN JELGA-

VAS TEHNOLOĢIJU 

VIDUSSKOLAS SIMT-

GADEI”.  

AICINA DALĪTIES  
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ZIEMASSVĒTKI MAZĀKAJIEM BĒRNIEM SAISTĀS AR BRĪNUMDARI 

ZIEMASSVĒTKU VECĪTI UN DĀVANĀM. SKOLAS AVĪZE APTAUJĀJA 2.KLAŠU  

AUDZĒKŅUS UN NOSKAIDROJA VIŅU KVĒLĀKĀS VĒLMES..  

Ja kādam vēl pietrūkst ideju, kādas dāvanas vēlas šāda vecuma bērni, tad te ir garš 

saraksts. Protams, pārsvarā ir dažādas mantas un rotaļlietas, bet ceram, ka vecāki un skolotāji 

iedēstīs viņos arī domu par labdarību, taču tas nāks ar laiku.  

Lūk, ko vēlas mūsu skolas otrklasnieki! 

Ziemassvētku vecīti, piepildi manus sapņus! Atnes, lūdzu, man beibleidus! 

Ziemassvētku vecīti, es ļoti vēlētos kādu komplektu no Lego Friends un vēl kādu grāmatu, 

lūdzu! 

Mīļo Ziemassvētku vecīti! Es vēlētos, lai mana telefona stikls būtu salabots. 

Es vēlos, lai Ziemassvētku  vecītis atnes naudu. Tad mēs ar ģimeni varētu aizbraukt uz Līvu 

akvaparku. 

Mīļo Ziemassvētku vecīti, es vēlos Lego Friends un LOL kapsulu. 

Ziemassvētku vecīti, es vēlos skaistu un labu datoru. 

Ziemassvētku vecīti! Es vēlos JBL tumbas. 

Ziemassvētku vecīti, es vēlos Lego, kas maksā 120 eiro. Vēl es vēlos aizbraukt uz Līvu 

akvaparku. 

Es vēlos, lai Ziemassvētku vecītis atnes hokejnūju. 

Es vēlos, lai Ziemassvētku vecītis atnes visstilīgāko telefonu. 

Ziemassvētku vecīti, es gribu mammai jaunu datoru tumši sarkanā krāsā. 

Es ļoti vēlos LOL leļļu māju un kapsulu. 

Es vēlos kubiku-rubiku. 

Mīļo Ziemassvētku vecīti, es vēlētos dabūt uz Ziemassvētkiem dronu! 

Es vēlētos uz Ziemassvētkiem 2 komplektus ar LOL lellēm ar īstiem matiem. 

ZIEMASSVĒTKI – DĀVANU LAIKS 
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Es gribu, lai Ziemassvētku vecītis uzdāvina man LOL lelli. 

Es vēlos iPhone 10, Lego Minecraft un konfektes. 

Es vēlos gredzenu, kur augšā ir kristāla sirsniņa sarkanā krāsā. 

Es vēlos Lego City komplektu. 

Es vēlētos Lego elfus. 

Play-Doh matu kopšana! 

Es vēlos Beibleidu zaļo arēnu ar 4 Beibleidiem. 

Man gribētos kaķīša mantiņu. 

Man gribētos rokas lelli. 

Es vēlos haskiju kucēnu. 

Es vēlētos zaļo Beibleidu arēnu. 

Es vēlētos trīs sveces. 

Es vēlos Lego, cukurvates mašīnu. 

Es vēlos Samsung telefonu. 

Es vēlos, es ļoti gribētu mazu kucēnu. 

Es vēlos Mecard! 

Man ļoti gribētos lielu bumbu. 

Es vēlos jaunu telefonu. 

Es vēlos Nerf pistoli. 

Man ļoti gribas mašīnu. 

Man ļoti gribētos LOL. 

Es vēlos telefonu. 

Es vēlos un man ļoti patīk LEGO. Es ļoti vēlos Beibleidu arēnu ar daudziem labākajiem 

beibleidiem. 

Es vēlētos LOL Surprise pets. 

Es gribētu, lai man būtu desmit-

nieki. 

Es vēlos mantiņu komplektu 

Lego. 

Es vēlos Nintendo Switch plan-

šetdatoru. 

Es ļoti vēlos dronu! 

Es ļoti gribu uz Ziemas-

svētkiem kubiku-rubiku. 

Es vēlētos džipu ar pulti! 

VĒSTULE ZIEMASSVĒTKU VECĪTIM 
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MŪSU SKOLAS SKOLĒNIEM ĻOTI AKTUĀLA KĻUVUSI IESPĒJA 

IZTEIKTIES DZEJĀ , TĀPĒC SKOLAS AVĪZE APKOPOJUSI DAŽUS SKOLAS 

AUDZĒKŅU DARBUS. 

 

Vai ir lemts saprast? 

Vēla nakts, lietus lāses tikšķ uz palodzes,  

Domas skraida pa prāta malu,  

Es dzirdu, jūtu, zinu,  

Taču, kad iedomājos, es to pazaudēju.  

Man vajag tikai domu, man vajag tikai klikšķi,  

Atcerēties un piedot visu, kas ir bijis.  

Saprast, vai lemts man doties tālāk 

Vai nomirt un nekad nepamosties. 

Vai esmu pelnījusi redzēt to, ko redz citi? 

Vai varbūt esmu kas vairāk? 

Bet, kad šis klikšķis atnāks  

Vai doma nokritīs no prāta malas,  

Vai dzirdēs manus čukstus, šeit sēžot? 

Es noslīdu no palodzes,  

Svece izlīst uz galda, liesma nodziest. 

Doma aizskriem, mirklis pazūd.  

Jā, mēs pazaudējam sevi,  

Bet visas atbildes ir tepat,  

Tikai jāprot ieraudzīt un paspēt satvert. 

(A.Sloboda 9.m) 

 

 

 

IZTEIKTIES DZEJĀ REIZĒM IR VIEGLĀK 
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Mūsu skolas absolventa K.A.Tomasa dzeja 

*** 

Atrodi sevi 

Un dodies ceļā 

Ar smaidu sejā 

Ir jauna diena 

Jauns sākums 

Sestais ātrums 

Esi mīlīgs 

Vaigos sārtums 

Atrodi sevi 

Un pierādi citiem 

Ka esi labāks 

Nekā viņi runā 

Uzsmaidi saulei 

Uzsmaidi pretī gājējiem 

Un nīdējiem 

Jauna diena 

Jauns sākums 

Sestais āt-

rums  

*** 

 

DZEJA 
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*** 

Pildspalva  

Dien dienu rokās 

Cerībā 

Ka tinte pietiks 

Izliekot visu uz papīra 

Daloties ar citiem 

Kas būs ar Tevi 

Un aizstāvēs 

Esi atklāts 

Kaut vai zudis veselais saprāts 

Neturi sevī 

Jo tas tāpat nāks ārā 

Citā tonī 

Lielā agresijā 

Zaudējot tuvos 

Strīdu dēļ 

Nav jēgas 

Dalies ar citiem 

Cerot, ka tinte pietiks 

Teikuma beigās punktu ielikt.... 

*** 
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***  

Man ir tik daudz ko dot 

Bet vai kāds to ņems pretī 

Noslēdzies sevī 

Sirds asiņo 

Vai ir vērts rakstīt to 

To, ko citi nesapratīs 

Apskatīsies  

Un apsmies drīz 

Emocionāli sarežğīts 

Bet grib to labāko 

Uzklausīs un sapratīs 

Bet vai kāds to ņems pretī? 

Noslēdzies sevī 

Sirds asiņo 

Tumsonībā pazudis 

Sēdi tumsonībā 

Un lūdzies ik brīdi 

Bet šoreiz 

Lūdzu,izdzēs manu atmiņu 

Jo tā mani postā dzen 

Saķeru galvu 

Un kliedzu 

Kā trakais spiedzu 

Ietērp mani baltā kreklā 

Tas sapinies mezglā 

Ļauj man pārdozēt šodien 

Es nevēlos redzēt sauli 

Sagaidīt nākamo dienu 

Un atcerēties viņu 

Negribu redzēt to citu 
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Kas tur stāvēs 

Izdzēs manu atmiņu  

Vai ļauj man pārdozēt 

Lai neredzu sauli un viņu  

*** 

Domāju par pagātni 

Kaut vai jādzīvo šobrīd 

Vēlos visu izdarīt labāk 

Kur es biju agrāk? 

Kur bija veselais saprāts? 

Kur bija kāds? 

Vienkārši man līdzās 

Pazaudētas dienas 

Negulētas naktis 

Sevi postot 

Plostot 

Domāju par pagātni 

Un neizprotu 

Kas mani tur veda 

Uzaugot bez tēva 

Nezinot lietas 

Viss stulbi liekas 

Bet es kavējos tur 

Kaut vai jādzīvo šobrīd 

Pazaudētas dienas 

Negulētas naktis 

Sevi postot 



*** 

Tu biji kā sapnis 

Ko nepaspēju izsapņot 

Tu biji īpaša  

Kā neviena cita 

Tavs smaids, Tavi smiekli 

Nebūt nebija mākslīgi 

Vēl joprojām tos atminos 

Teiktie "Es Tevi mīlu" 

Silti, silti ļoti 

Garās nakts sarunas 

Kādēļ viss labais aiziet? 

Kaut uz brīdi 

Ļauj man laimīgam būt 

Kaut mazliet, mazliet 

Ļauj man sapni izsapņot 

*** 

DZEJA 
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Būt pašai? 

Kad biju mazāka 

Mēdzu izteikt viedokli 

Savādāku citādāku vienkāršāku 

Vienu vārdu sakot vienmēr izteicos ne tā  

Un dabūju es pērienu 

Jo tas bija ar vērienu 

Māte vienmēr kladzināja 

Ka man jābūt savādākai 

Jābūt man pašai 

Kā nevaldāmai vēja dvašai 

Ir pagājuši gadi  

Un vēl joprojām nevaru es saprast 

Kā varu būt es pati 

Ja neviens man neļauj 

Sist savu domu takti 

Sabiedrībā nedrīkst izkāpt no rāmjiem 

Izkāp un tevi nosoda nospiež un nicina 

Uzliek slogu lai tu atpakaļ iekāptu bildē 

Cilvēki uzskata ja darīsi kā visi 

Tad negribēsi brīvību 

Tad negribēsi vilkt savu dzīves līniju. 

(Ieva Nanija Gringofa) 

 

 



*** 

Vien manā priekšā 

Visa tava pasaule ir tepat iekšā 

Daži tavi vārdi ledus auksti 

Liek darīt visu tavā vietā 

 

Vien manās ilgās  

Vējš pūš strauji tavās smilgās 

Un atkal daži vārdi pavisam auksti 

Liek dzīvot dzīvi tavā vietā 

 

Strauji mainās tava daba saldā 

Laiks celt jaunu dzīvi galdā 

Tieši tagad... 

Mani vārdi kļuvuši ir asi 

Un tikai tagad Tu cieņpilni lūdz tējas tasi. 

 

(Ieva Nanija Gringofa) 

DZEJA 
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Skolas avīze saviem lasītājiem novēl mierīgus, siltus un 

mīļus Ziemassvētkus.  

Jaunajā gadā novēlam pilnas kabatas veiksmes, radošu 

un panākumiem bagātu 2019.gadu, kā arī mīlestību , 

laimi un prieku visu turpmāko divpadsmit mēnešu ga-

rumā.  
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