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KĀDA BIJA SKOLA 

AGRĀK?  

Runā absolventi 

Skola i 100! 

 

“Es domāju, ka noka-

vēšu skolu, izrādījās , 

ka ir sestdiena.” 

 

SKOLĒNI RAKSTA 

ATMIŅU UN PĀR-

DOMU STĀSTUS  



 

 ŠOGAD MŪSU SKOLA ATZĪMĒ SAVU SIMTO GADADIENU. ŠIM 

NOTIKUMAM PAR GODU TIEK RĪKOTS SALIDOJUMS, KURĀ PIEDALĪSIES 

MŪSU SKOLAS ABSOLVENTI. ŠOREIZ ARĪ AVĪZES NUMURS VELTĪTS 

SKOLAS SIMTAJAI DZIMŠANAS DIENAI.  
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JAU KĀDU LAIKU SKOLAS  AVĪZĒ TIEK VEIDOTA RUBRIKA—STĀSTA SAVĒJIE. 

TAJĀ MŪSU SKOLAS SKOLOTĀJI, KAS IR ARĪ ŠĪS SKOLAS ABSOLVENTI, STĀSTA , KAS 

SKOLĀ MAINĪJIES, KAS PALICIS PA VECAM UN KĀDA BIJUSI SKOLAS DZĪVE PIRMS 

VAIRĀKIEM GADIEM.  

(Intervija ar mūsu skolas absolventi sporta skolotāju Santu Lorenci) 

Kopš kura gada Jūs strādājat Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā? 

Es strādāju šajā skolā kopš 1984. gada. 

Kurā laikā mācījāties šajā skolā? 

Šajā skolā esmu pirmais izlaidums, un mēs pārnācām 1979.-1980. mācību gadā, atceros, kā sporta zālē bija 

svinīgais pasākums. 

Kas bija klases audzinātāja? 

Es labi atceros visas savas klases audzinātājas, kas man ir bijušas. Mana pirmā klases audzinātāja bija 

skolotāja Valentīna Baure, tad bija Dzidra Brūvere. 

Vai klasei bija kāds īpašs novirziens? 

Tajā laikā nebija īpašu novirzienu, nedēļā, apmēram sešas matemātikas, divas fizikas, divas ķīmijas. Tāpat 

kā tagad inženieru klasēs, mums bija rasēšana, bet mēs bijā parasta klase. 

Kā varat raksturot savu klases kolektīvu? 

Vidusskolā mūs savienoja divas klases kopā, mēs bijām dažādi, taču, protams, mācējām sadzīvot. 

Ko interesantu darījāt ārpusstundu pasākumos? Kādos pulciņos darbojāties?  

Es dejoju deju kolektīvā “Liesmiņa” un nodarbojos ar vieglatlētiku sporta skolā. 

Kur braucāt ekskursijās? Kas interesants tur atgadījās? Ko redzējāt? 

Ekskursijās braucām katru gadu, droši vien visvairāk palika atmiņā ekskursija, kad bijām ar klasi Maskavā, 

bija interesenti apskatīt pilsētu un aizbraukt, kur vēl nav bijis. 

Kurus savus skolotājus īpaši atceraties? Kāpēc? 

Atceros dienu, tā bija otrdiena, mums bija trīs skolotāji, viens bija astronomijā, skolotājs Fribergs, bioloģijā 

skolotājs Kalnājs un militārā apmācībā skolotājs Širokovs. Kad otrdiena bija pagājusi, tad mēs visi varējām 

teikt, ka tā nedēļa jau ir pagājusi, kaut gan labi mācījos. 

Kādus nedarbus klases pastrādāja skolas gados? 

Nevarētu teikt, ka bija kādi nedarbi, ko skolā klases pastrādāja, nekas tāds nav bijis. 

Kāds bija Jūsu mīļākais priekšmets skolā? 

Droši vien sports, pats par sevi, bet grūti man negāja nevienā priekšmetā. Ļoti patika arī literatūra un 

vēsture. 

Ko novēlētu Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas pašreizējiem audzēkņiem? 

Pašreizējiem Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas audzēkņiem novēlu gudrību, saprātu un lai piepildās 

sapņi! 

STĀSTA SAVĒJIE 
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 (Intervija ar Jelgavas 1.ģimnāzijas absolveti Indru Dārznieci) 

Kurā laikā mācījāties šajā skolā? 

Mācījos no 1984.gada līdz 1995.gadam. 

Kas bija klases audzinātāja? 

No 1. līdz 3.klasei - Vija Gajevska, 4. līdz 5.klasei -  Inta Spārīte (sāka skolā strādāt pirmo 

gadu pēc universitātes), no 7. līdz 9.klasei - Santa Lorence, no 10. līdz 12.  - Inta Spārīte. 

Vai klasei bija kāds īpašs novirziens? 

No 1. līdz 9. klasei bija sporta kase. No 10. līdz 12. matemātikas klase. 

Kā varat raksturot savu klases kolektīvu? 

Skolas laikā kolektīvs vairākas reizes nomainījās. Visspilgtāk atmiņā palicis vidusskolas 

kolektīvs, kas bija ļoti draudzīgs un izpalīdzīgs. Liekas, ka tāds tas ir arī šobrīd, agrāk mē-

dzām ik gadu tikties pie skolotājas Intas. Tagad šī reizes ir palikušas retākas, bet noteikti 

ļoti gaidītas. Šogad noteikti tāda būs, 

pavisam drīz. 

Ko interesantu darījāt ārpusstundu 

pasākumos? 

Laikā, kad bijām sporta klase, daudz 

piedalījāmies dažādās sporta sacensī-

bās. Atceros, kā pamatskolā  uz klases 

vakariem puiši vienmēr veda dažādu 

jaudīgu aparatūru, lai “ballīte” būtu 

efektīvāka. 

Kurus savus skolotājus īpaši atcera-

ties? Kāpēc? 

Sporta skolotāja Ruta Šķiliņa, matemā-

tika skolotāja Solomeja Bula, matemā-

tikas skolotāja Inta Spārīte, fizikas sko-

lotājs Andrejs Salzirnis, meiteņu mājtu-

rības skolotāja Rasma Buša, latviešu 

valodas skolotāja Dzintra Giedrika, fi-

zikas skolotājs un direktors Elmārs 

Sakne. Raugoties “šodienas acīm”, 

katrs skolotājs mūsos ir atstājis “savas pēdas” un vēstījumu mūsu dzīvei.  

 

 

RUNĀ ABSOLVENTI 
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.Kādos pulciņos darbojāties? Kādas bija nodarbības? 

Dažus gadus dziedāju korī pie skolotājas Alvīnes Timmas un piedalījos Jelgavas skolēnu    

dziesmu un deju svētkos. Svētki notika vecajā Uzvaras parka estrādē, kas toreiz likās liela un 

varena. Ar draudzeni un klasesbiedriem garajos starpbrīžos apmeklējām šaha pulciņu. 

Piedalījāmies pilsētas mēroga sacensībās un aizstāvējām skolas godu. Izdevās iegūt pirmās 

vietas, par ko bija liels gandarījums. 

Kur braucāt ekskursijās? Kas interesants tur atgadījās? Ko redzējāt? 

Spilgti atmiņā palikušas ekskursijas- laivu braucieni. Laivojām pa Ventu līdz tās ietekai jūrā, 

Irbes šaurumā. Nav iespējams aizmirst - nakšņošana teltī, ugunskurs, lielais lietus, izmirkšana 

līdz ‘’pēdējai vīlītei”, kartupeļu cepšana. Laivojām arī pa Gauju un Amatu.   

Garākais pārgājiens, kas veikts mūsu klases kolektīvā apmēram 7.klasē, bija 30 km no 

Tušķiem līdz Dobelei. Atpakļ ceļu veicām ar vilcienu, bijām piekusuši, bet priecīgi. 

Kādus nedarbus klases pastrādāja skolas gados? 

Pirmais nedarbs, kas nāk prātā, bija 2.klasē, kopā ar draudzeni izdomājām pamēģināt, kā būs, 

ja mēs neaiziesim uz skolu (nobastosim). Vienu dienu mums tas izdevās, mūs nepieķēra. 

Nolēmām pamēģināt vēl vienu dienu, tad gan skolotāja zvanīja draudzenes mammai uz darbu 

un pieķēra mūs. Tad dabūjām brāzienu un neapmierinošu uzvedības ierakstu liecībā. To 

atceros vēl tagad.  

Ko vēl vēlētos pastāstīt? 

Manos skolas gados, bija izglītības reforma, tāpēc es nemācījos 6.klasē, bet no 5. uzreiz 

pārlēcu uz 7.klasi. Mēdzu jokot: ”Tik labi mācījos, ka mani tāpat pārcēla!” 

Liels paldies, skolotājai Santai Lorencei, kas mani pamudināja, rakstot iesniegumu 

vidusskolai, izvēlēties matemātikas novirzienu, jo pati tobrīd nebiju pārliecināta par savām 

spējām. Visu savu darba mūžu strādāju par grāmatvedi un  izvēli nenožēloju.  

Šobrīd “mūsu” skolā mācās arī abi mani bērni, abi “topošie matemātiķi”.  

Ko novēlētu Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas pašreizējiemaudzēkņiem? 

Ļoti gribas novēlēt, lai pietiek spēka un pacietības sekmīgi pabeigt šo mācību gadu!  

 

(Interviju veidoja Elizabete Dārzniece 9.m) 
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Matemātikas skolotāja Dzin-

tra Ozola kopš 1980. gada 

strādā Jelgavas Tehnoloģiju 

vidusskolā. Viņa ir mācīju-

sies Jelgavas 1. vidusskolā 

no 1964. – 1975. gadam. 

 Dzintra Ozola savos skolas 

gados bija aktīva skolniece. 

Viņa apmeklēja teātra pulci-

ņu, piedalījās daiļrunas kon-

kursos un ierindas skatēs ar savu klases kolektīvu, saņemot godalgoto  1. vietu Jelgavā. 

           Skolotāja atceras, ka skola trīs reizes bija mainījusi savas adreses, kamēr viņa mācījās 

Jelgavas 1. vidusskolā. No 1. līdz 2. klasei skolēni gāja uz skolu O. Kalpaka ielā, no 3. līdz 

4. klasei - Skolotāju ielā 6, vēlāk skola atradās Sarmas ielā 2. 

Līdz ar jauna skolas posma sākumu skolotājai mainījās arī klases audzinātāji. No 1. līdz 4. 

klasei viņas klases kolektīva audzinātāja bija latviešu valodas pasniedzēja Biruta Jansone, no 

5. līdz 8. klasei - ģeogrāfijas skolotājs Gunārs Apse, bet no 9. līdz 11. klasei - fizikas skolo-

tājs Frīdbergs, kuram skolēni bija devuši iesauku Filcis. Skolotāja Ozola atceras arī skolotāju 

A. Ezergaili, kā arī  mājturības skolotāju, jo viņa bērnus sauca par pelītēm. 

        Tolaik skolā nebija īpašu novirzienu klases, bet bija A un B klases. Matemātikas skolo-

tāja atceras, ka viņas A klases kolektīvs ir bijis saliedēts un foršs. Skolēni ļoti labi mācījās, 

un klases teicamnieki palīdzēja pārējiem. Bija arī kopīgs klases ansamblis; skolēni ģērbtuvju 

tumšajā atmosfērā stāstīja spoku stāstus, tika veidoti un organizēti interesanti teātra uzvedu-

mi, piemēram, par godu Jaungada svinībām. Skolēni pastrādāja arī dažādus nedarbus. Piemē-

ram, vienu dienu klase kopīgi nobastoja visas mācību stundas, vai, lai samulsinātu kādu sko-

lotāju, skolēni pirms nodarbības noņēma no tāfeles visus krītiņus, atstājot tur vienu nokrāso-

tu akmeni; uz logiem tika līmēti melni šūšanas diegi, lai izbiedētu skolotāju, radot iespaidu, 

ka logs ir saplīsis un sabojāts. Matemātikas skolotāja atceras arī atgadījumu, kurā viņas kla-

sesbiedri bija sabojājuši kādas nepatīkamas skolotājas krēslu tā, ka, viņai apsēžoties, krēslam 

vajadzēja sabrukt. Tā nenotika, un skolēni bija izbrīnīti, taču tad, kad skolotāja piecēlās, 

krēsls sabruka, samulsinot skolotāju un iepriecinot skolēnus. Var secināt, ka skolotājas Dzin-

tras Ozolas skolas dzīve ir bijusi interesanta. 

      Skolotāja Dzintra Ozolas vēl pašreizējiem Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas audzēkņiem 

būt aktīvākiem un radošākiem. 

 

 

RUNĀ ABSOLVENTI 
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PAR GODU SKOLAS SIMTAJAI JUBILEJAI TIKA APKOPOTI SIMTS 

ATMIŅU STĀSTI, KAS SKOLĒNIEM SAISTĀS AR ŠO SKOLU, SAVU KLASI VAI 

SKOLOTĀJU. MĒS IZSTĀSTĪSIM DAĻU NO TIEM . 

Pētniecisko darbu trakums 

7.marts                     

        Kā jau katru gadu, arī šī mācību gada otrā semestra sākumā skolēniem raksturīgs 

manāms saspringums un stress par tuvojošos pētniecisko darbu aizstāvēšanu, un katrs 

pamatskolas skolēns gatavojas sava darba pabeigšanai un tā veiksmīgai aizstāvēšanai. Arī es 

šodien ierados skolā, lai rakstītu savu darbu un veiktu secinājumus no tā satura. Lai gan mācību 

stundu nebija, savus klasesbiedrus tomēr sastapu, taču šodien, atšķirībā no ikdienas, pārmijām 

vien dažus vārdus, jo laika bija 

katastrofāli maz. Darbu aizstāvēšana ir 

jau rīt, taču vēl priekšpusdienā mana 

darba saturu veidoja vien dažas teorijas 

rindkopas un haotiski  apvienoti 

pētījuma rezultāti.  Šo dienu es 

pavadīju, sēžot skolas bibliotēkā un 

rakstot savu pētniecisko darbu. Tikusi 

līdz secinājumiem, secināju, ka daļa no 

pētījuma ir vien dzidra avota ūdens 

liešana un neietver neko saturīgu, 

tomēr, uzrakstot tos, jutos gandarīta, ka 

esmu paveikusi pusgada darbu bez maz 

vai vienas dienas laikā. Tagad atlicis 

vien prezentāciju uztaisīt, bet tas, 

atskatoties uz šo dienu, ir tikai sīkums. 

Laikam jau tik ilgs laiks darba 

rakstīšanai dots, lai to izmantotu… 

(Renāte 9.m) 

 

 

 

 

SKOLĒNU IERAKSTI DIENASGRĀMATĀ 

APRĪLIS / KVADRĀTSAKNE 8 



Jaunais draugs 

Atnākot uz šo skolu, es savā dzīvē ieguvu jaunu un ļoti īpašu cilvēku. Es iepazinos no-

vembra sākumā. Šis cilvēks ļoti mainīja manu dzīvi. Šobrīd mēs esam kopā jau gandrīz 5 

mēnešus. Tas ir kāds ļoti jauks un saprotošs, ar labu humora izjūtu apveltīts puisis. Mēs 

pavadām kopā ļoti daudz laika, mums ir daudz interesantu, jautru un mīļu atmiņu, un tā-

du vēl būs daudz.  

Skolā mēs satiekamies katru starpbrīdi un pavadām tos kopā. Atceros filmu vakaru skolā, 

kad abi skatījāmies filmu. Bija arī diskotēka, uz kuru gājām kopā, dejojām un labi pava-

dījām laiku. 

Mums ir bijuši daudz strīdu, bet pat tie nespēj sabojāt mūsu attiecības, mēs vienmēŗ at-

balstīsim viens otru un būsim kopā, lai arī kas notiktu.  

 

Saistošā fizika 

Bija beigusies pēdējā mācību stunda. Ar prieku dotos mājās, bet, lai papildinātu savas zi-

nāšanas, bija jāiet uz fizikas fakultatīvo nodarbību. Pēc neilga laika telpā ienāca vēl divi 

mani klasesbiedri, un, kamēr skolotājs atnesa kalkulatorus, blakussēdētājs parādīja, kā 

iegūt ar kalkulatora palīdzību matemātikas kļūdu, veicot tikai divas darbības. Vēlāk, no-

darbības laikā, papildinājām savas zināšanas par paralēliem un virknes slēgumiem, rēķi-

nājām uzdevumus, kā arī sākām apgūt jaunu mācību vielu. Biju izbrīnīta, cik ātri paiet 

laiks fizikas fakultatīva nodarbībā, jo bija jau pieci vakara. Protams, garderobes durvis 

bija aizslēgtas, tāpēc bija jāpalūdz dežurantam atslēgas, citādi būtu jāiet mājās bez zāba-

kiem, jakas un cepures. Atvadījusies no draugiem, turpinu savu ceļu uz, cerot, ka nav uz-

dots pārāk daudz mājasdarbu. 

(Alise Gatiņa 9.m) 

Vienīgie 

Agrāk Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā nebija mazo klasīšu. Tieši pirms sešiem gadiem 

mēs bijām pirmie un vienīgie pamatskolēni. PIEKTĀ KLASE!!!  

Mēs tādi mazi un nedroši – visjaunākie skolā – bijām mīlulīši gandrīz visiem skolotā-

jiem. Mums visur bija priekšroka. Tas bija tik mīļi, ka visi pievērsa mums uzmanību!  

Pa skolu staigāja vidusskolēni – lielie. Es atceros, kā mēs skatījāmies uz desmitajiem un 

gribējām ātrāk kļūt tikpat lieli. 

 Nemanot paskrēja gadi, un nu jau mēs esam vidusskolēni. Tomēr tik patīkami ir atcerē-

ties, ka agrāk mēs bijām vienīgie “piecīši”  

(Viktorija Ratniece 10.a) 

              SIMTS ATMIŅAS SIMTGADĒ 
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Luksemburga – Latvija 

Tagad esmu Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā, bet pirms trīs gadiem es pirmo reizi atrados 

pavisam citādā izglītības pasaulē. Vienmēr esmu bijusi draudzīga un jauka pret jauniem 

cilvēkiem , bet toreiz tas bija daudz grūtāk,  nekā man likās. Ieejot skolā,  varēju dzirdēt tikai un 

vienīgi vācu un arābu valodu, es biju vienīgā meitene klasē ar blondiem matiem un citreiz pat 

saņēmu apvainojumus par to. Pirmajā dienās nemaz nebija tik grūti, jo gandrīz visu laiku biju 

kopā ar brāli, bet, atšķirībā no manis, viņam ātri vien uzradās draugi, un es biju atstāta 

vientulībā. Es zinu, ja būtu viņam pateikusi, viņš būtu paņēmis mani līdzi savos 

piedzīvojumos , bet es nevēlējos traucēt. Tomēr tas laikam motivēja mani arī pārkāpt pāri 

savam ego un parunāt ar citiem cilvēkiem. Pagāja laiks, un man arī parādījās draugi , ne tie 

labākie, bet tomēr es priecājos , ka nebiju viena.  

(Liene 9.m) 

                                 

Fizmix                                                                                          

  2019.gads 21.janvāris. 

 Fizikas stundā skolotājs mums stāstīja par konkursu, kurā jebkurš var brīvi piedalīties. 

Pēc stundās es kā parasti devos uz fizikas fakultatīvu , un tad  kabinetā ieradās vēl trīs skolēni, 

kuri vēlējas pieteikties konkursā.  Kamēr es un komandas līderis veidojām mūsu logo, pārējie 

domāja par nosaukumu. Drīz vien mēs pieteicāmies konkursā, un nākošajā nedēļā mums 

atsūtīja pirmā posma uzdevumus. Man radās šaubas par savām zināšanām un bailes, ka iegāzīšu 

visu komandu, taču tās emocijas drīz vien izzuda. 

Pirmos piecus uzdevumus mēs izpildījām bez kļūdām, tomēr sestais bija eksperiments, 

kuša mums radīja problēmas, jo mums vajadzēja izveidot “viļņu ģeneratoru”.  Katru nedēļu 

mums sūtīja jaunus uzdevumus, jo vairāk mēs uz tiem atbildējām, jo vairāk šaubījāmies.  Galu 

galā mēs tikām otrajā posmā, jo otrajā kārtā tiek 10 komandas no katra novada. Visi bijām 

priecīgi. 

(Gabriels 9.m) 
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Matemātika – tas ir interesanti  

                    

       Šodien notika matemātikas pēcpusdiena, kura pašam bija jāvada kopā  ar savu ko-

mandu. 

       Tur bija ļoti interesanti, jo bija daudz bērnu un pazīstamu draugu. Mums matemāti-

kas pēcpusdienā bija kopa četras stacijas un četri uzdevumi, viens kapteiņu uzdevums un 

viens līdzjutēju uzdevums. Komandu nosaukumi bija 

‘’Tangrams’’,’’Sudoka’’,’’Labirints’’, ’’Skaitļu likšana’’, bet interesants nosaukums bija 

4.m1 klasei - ‘’Piecas gudras cepures’’. Katrai klasei bija galvenā komanda, kurā ir pieci 

cilvēki. Līdzjutēji visu laiku apbalstīja savējos, un kamēr klasesbiedri pildīja savus dar-

bus, līdzjutējiem arī bija uzdevums. Viņiem bija jāpilda ‘’Labirints’’. 

      Es labprāt vadītu vēl nākamgad matemātikas pēcpusdienu, jo man ļoti patika un do-

māju, ka citiem arī patika. Matemātikas pēcpusdiena atšķiras no matemātikas stundas . 

 

  ( Aleksis 7.m1) 
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Kā es iejutos skolā 

 

Pirmo reizi, kad nācu uz šo skolu, es biju nobijusies. Es norīta piecēlos divas  stundas 

ātrāk, jo baidījos nokavēt. Visu rītu stāvēju pie spoguļa, ģērbos un domāju, kā sadraudzēšos ar 

klasesbiedriem . Mamma mierināja un teica, ka viss būs labi. Atnākusi uz skolu, es satiku 

draugus, sāku runāties un nomierinājos, jo jutos drošāk. Es baidījos satikt skolotāju, bet, kad 

iepazinos,  sapratu , ka viņa ir pavisam jauks cilvēks. Klasesbiedri bija kautrīgi un nobijušies 

tāpat ka es. Skolā bija gan mazi, gan lieli bērni, un  visvairāk baidījos no lielajiem. Tagad es pat 

brīnos , ka es varēju baidīties, jo tas jau nebija nekas traks. Skolotājas bija jaukas un centās 

iepazīt mūs. Man šķita dīvaini,  ka mums ir informātika un datorika, jo iepriekšējā skola mums 

nebija tāda mācību priekšmets. Paldies skolotājiem un draugiem , kas palīdzēja iejusties jauki 

šajā skolā! 

(Amanda 7.m1) 

Notiek arī tā 

 

Bars emocionāli nestabilu pusaudžu iegāja klasē un pamanīja ,ka skolotāja ir izgājusi .  

 Nepagāja vēl  ne minūte, kad klases beigās bija dzirdams troksnis, it kā kaut kas salūza. 

Tas bija krēsls. Trīs puiši sāka to labot, es nezinu, vai viņi to salaboja , jo pie loga, kas bija 

priekšpusē, biji dzirdami ļoti skaļi 

smiekli. Tur stāvēja puisis un 

izmisis skatījās uz grīdu. Ko viņš 

tur ieraudzīja? Puķu podu , no 

kura visa izbērtā zeme pārklāja 

grīdu kā okeāns. Cits puisis sāka 

viņam palīdzēt bērt zemi atpakaļ. 

Bet notika tas, ko neviens 

neparedzēja . Daži jautruļi sāka 

mest slapjo švammi pa visu klasi. 

Ūdens bija visur, bet visiem bija 

jautri. Kas notika tālāk? 

Ienāca skolotāja un ... 

(Veronika 7.m1) 
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Mana labākā draudzene 

 

Es vēlos pastāstīt par vienu no smieklīgākajiem atgadījumiem kopā ar Alisi - manu 

labāko draudzeni jau no bērnudārza laikiem. 

Bija ziema. Mēs abas mācījāmies ceturtajā klasē. Ejot kopā mājas, man iešāvās prātā ide-

ja izjokot Alisi. Es redzēju, ka ledus grāvī bija ļoti plāns, bet pateicu, ka izskatās biezs. 

Alise ar visu svaru uzkāpa uz trauslā ledus un iegāzās iekšā. Viņa visu laiku atkārtoja :’’ 

O mammīt, O mammīt!’’ Tas bija ļoti smieklīgi, bet draudzene uz mani bija ļoti dusmīga. 

Pavadot Alisi mājās, es iedevu viņai savu jaku, jo visas viņas drēbes bija slapjas. Kad 

draudzene aizgāja mājās, mamma viņu pamatīgi sabāra, bet Alise mani nenodeva un tei-

ca, ka iegāzās peļķē. 

(Paula 7.m1) 

 

Kā mēs vulkānu taisījām 

 

Mums bija interesants projekts, jo taisījām vulkānu no vecām avīzēm un plastmasas pu-

deles. Ļoti daudziem nesanāca liels izvirdums. Visinteresantākais bija tas, ka mēs gaidī-

jām sarkanu izvirdumu, bet patiesība izverda gaiši rozā krāsas lava. Mēs bijām ļoti pār-

steigti, ka mums tik labi izdevās. Tas bija ļoti aizraujoši. 

(Kristers 7.m1) 

 

Dziedam ne tikai mūzikas stundās 

 

        Zvans nozvanīja, un stunda sākās. Skolotāja ienāca klasē un teica, ka jāizprintē da-

žas lapas. Mums atļāva ieslēgt un paklausīties mūziku, kamēr gaidām. Sameklējām lat-

viešu šlāgerus un dziedājām dūšīgi  līdzi. Ja ietu garām tam kabinetam, varētu dzirdēt, kā 

bars skolēnu dzied no visas sirds “Puķīti pa dambi”. Kamēr mēs priecīgi dziedājām, sko-

lotāja bija ienākusi klasē un pārsteigta apstājās. Tas cilvēks, kas bija pie datora (es), izslē-

dza mūziku un ātri leca savā vietā. Skolotāja slavēja mums par labo dziedāšanu, bet brī-

dināja par pārāk skaļu uzvedību. Stunda turpinājās tāpat kā vienmēr, bet visi skolēni zinā-

ja, ka puķu pods klases beigās bija apgāzies. Nez vai tas bija no skaļās dziedāšanas? 

 

(Toms Renarts 7.m1 ) 
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Interesantākā diena skolā 

 

Man vispriecīgākā diena bija 28.marts, kad vadījām matemātikas pēcpusdienu jaunāko 

klašu skolēniem.  

Es un mana komanda gatavojāmies šim pasākumam ilgu laiku un bijām ļoti uztraukušies, 

jo  mums tas bija ļoti nozīmīgi ne tikai matemātikas atzīmes dēļ, bet svarīgākais bija tas, ka  

jāuzstājas nelielas, bet tomēr publikas priekšā. Mēs šai matemātikas pēcpusdienai gatavojāmies 

vairāk nekā trīs nedēļas. Mūsu komandā, kas bija ļoti jautra, cītīga un saliedēta, darbojās Paula, 

Alise, es (Mareks), Aleksis, Milana, Niks un Krists. 

Pirms pasākuma uztraukums sita augstu vilni, skatoties vien, kā divas klases ienāk pa 

durvīm zālē.  Bet lielu paldies varēja teikt mūsu matemātikas skolotājai, kas šo visu iesāka un 

neļāva mums nobīties un kļūdīties uztraukuma brīžos. Bija interesanti un ļoti jautri skatīties abu 

komandu spriedzi.  

Tā bija ļoti laba pieredze ne tikai man, bet arī citiem, un es ļoti vēlētos to atkārtot. 

 

(Mareks 7.m1) 

Prieks palīdzēt 

 

Tās bija pirmā semestra beigas, piektdiena, 

pēdējā stunda -  datorika. 

Skolotājs teica, ka mēs pildīsim pārbaudes darbu 

par tikko mācīto tēmu. Kā parasti, es  biju tam gatavs. 

Skolotājs visiem aizsūtīja pārbaudes darbu, sākām to 

pildīt. Pēc piecām minūtem blakussēdošais klasesbiedrs 

prasa, kā uztaisīt diagrammu. Es pasaku un parādu, bet 

to, ka es palīdzu, ierauga citi. Nu jau man prasa pieci 

cilvēki, bet pārējie vēl pilda paši. Es palīdzu visiem, 

kas prasa, un neatsaku nevienam, jo savu darbu esmu 

pabeidzis pusstundas laikā. Man ir prieks, ka varu būt 

noderīgs, pamācīt un  palīdzēt.  

(Marks P. 7.m1) 
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Sestdienas rīts? 

 

Mans rīts sākās kā vienmēr, bet tomēr ne, jo šoreiz es 

nokavēju. Vannasistabā ieraudzīju savus matus, kuri 

atgādināja midzeni vai lauvu. Nomazgāju seju, skrēju 

uz savu istabu, bet atsitu celi pret stūri, meklēju plāk-

steri, nejauši uzkāpu kaķim uz astes,  atradu savu 

džemperi, bet  sapratu, ka tas nemaz nav mans, bet mā-

sas. Izskrēju uz ielas, paskatījos telefonā. Ak, es kavē-

ju! Kad es pārgāju pāri ielai, satiku savu vecmāmiņu, 

kas nesa iepirkuma maisus. Laba mazmeitiņa būdam, 

aši aiznesu tos līdz virtuvei.  Vecmāmiņa kaut ko sauca 

man, bet es trakā ātrumā steidzos uz skolu. Pa ceļam 

peļķe, lecu. Plakš! Kājas slapjas. Tas nekas, es jau es-

mu pie skolas, bet zvana mamma un lūdz,  vai es varē-

tu nopirkt pienu,bet es atbildu, ka taču esmu skolā. Mamma smejas:’’Vanesa, šodien taču 

ir sestdiena!’’Es biju tik dusmīga uz sevi! Lūk, tā es pavadīju savu sestdienas rītu. 

 

(Vanesa 7.m1) 

 

Viena parasta diena skolā 

 

          Šodien skola sākas kā parasti - brāļi iet uz savu klasi, es uz savu. Pirmās divas 

bija matemātikas stundas. Pagaidām mums ir ģeometrijas tēma. Pēc tam bija vēl dažas 

stundas. Tad es ar draugiem pasēdēju skolā, gaidot IT(Informātikas tehnoloģiju) pulciņu. 

Tajā ir ļoti interesanti, kaut arī jāgaida stunda, varbūt pat divas, bet uzzinām un iemācā-

mies daudz ko jaunu.  Šobrīd mūsu tēma ir robots “Micro Bit”, to ir ļoti viegli program-

mēt, tāpēc man patīk.  Tas ir līdzīgi kā “Schrach”, un es to uzskatu par vieglu program-

mu. Kad tas beidzas, es un brāļi braucam mājās.  Tad mēs mācāmies, un pēc tam es vien-

kārši skatos televizoru, gulēt aizeju pārāk vēlu, kā jau daudzi no mums. 

 

(Aigars Gerasimčiks 7.m1) 
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Skolas sirds 

 

Krāsas, krāsas, krāsas… manas atmiņas par skolu ir viens vienīgs krāsu juceklis.  

Pelēks, viss pelēks – drošības, uzticības, izturības, nosvērtības, inteliģences, pieticības 

krāsa. Pirmā “tikšanās” ar Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolu notika pirms daudziem gadiem. Es 

tad mācījos kādā krietni mazākā skolā, tādēļ viesošanās Tehnoloģiju vidusskolā visbiežāk sākās 

ar apmaldīšanos. Parasti mēs šeit ieradāmies, lai piedalītos konferencēs vai kādos citos 

pasākumos. Pelēkā krāsa ir vispateicīgākā fona krāsa, lai izceltu spilgtas un daudzveidīgas 

personības. 

Okers. Okera toņi saistās ar visu dabīgo. Atmiņā spilgti ir iegūlusi skolas lielā zāle: 

smaržojoša dēļu grīda, plaši logi, augsti griesti. Okera dzeltenīgie toņi izceļas ar optimismu, 

gaišumu un laimi. Zelta dzeltenais vēsta par laimīgu nākotni. 

Sākot ar šo mācību gadu (2018./2019.m.g.), esmu ienākusi skolā no jauna, iepazinusi 

telpas, kas viesiem ir slēgtas, piemēram, teātra zāli. Melns – izsmalcinātība, elegance, spēks, 

cieņa, noslēpumainība. Melnā krāsa izraisa spēcīgas emocijas. 

Man Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola vienmēr atmiņā paliks ar lielo zāli. Maģiska vieta. 

Tā mani vēl joprojām pievelk kā magnēts. Manuprāt, lielā zāle ir šīs skolas sirds. Visas krāsas 

saplūst šeit. Katrs pasākums citā krāsā, katrs priekšnesums citā toņkārtā. Katram cilvēkam ļauts 

starot savā gaismā. 

Beāte Bite (10.a) 

 

Pirmā skolas diena 

 

Atceros, kā pagāja mana pirmā skolas diena Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā 2015. gada 

1.septembrī. 

Tā bija viena no nozīmīgākajām dienām manā dzīvē.  Mainot skolu, es nokļuvu pavisam 

citā vidē, jaunā un svešā. Pirmo reizi ieejot pa skolas durvīm Zinību dienā, sapratu, ka mani 

interesē ne jau jaunā klase vai klases audzinātāja, bet gan skaistās meitenes košās kleitās. Šķita, 

ka esmu nokļuvis modeļu, nevis tehnoloģiju skolā. Jutos pārsteigts. 

Skaidrs bija viens, ka, mācoties Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā, man būs ne tikai zinību 

kronis galvā, bet arī mīlestības rozā brilles uz acīm. 

Rihards Ēķis (10.a) 
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Manas mājas 

 

Atceros, kā atnācu mācīties uz Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolu. Tā bija 7.m klase.  

Viss šķita tik neparasts: jauni klasesbiedri, jauna audzinātāja, jauni skolotāji. Mani pārņē-

ma bailes par to, kā būs tālāk… apkārt sveši cilvēki… Taču šajā skolā ir ļoti atsaucīgas 

un jaukas skolotājas, kuras vienmēr uzklausa un ir gatavas palīdzēt jebkurā situācijā. 

Gadiem ejot, pamanīju, cik ļoti klases audzinātājas rūpējas par saviem audzēkņiem, cik 

ļoti uztraucas par viņiem. Gluži kā par savu ģimeni. Katra klase ir kā ģimene. Mana ģi-

mene ir 10.a klase. 

Pēc olimpiādēm, konkursiem mēs atgriežamies mājās ar uzvarām, izciliem rezultātiem, 

iegūtām godalgotām vietām. Tas ir mūsu – skolēnu, skolotāju un vecāku – kopīgs darbs. 

Mēs ar to lepojamies. Jā, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola ir manas otrās mājas. 

 

Antoņina Maksimova (10.a) 

 

Mūžam atcerēties (2016-2019) 

 

Mūžam atcerēšos, kā atnācu uz Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolu ar domu: man tak te ne-

būs draugu, kā man te būs? Pagāja pirmā mācību nedēļa, un es teicu:”Te visi tik draudzī-

gi, tik labestīgi!” 

Mūžam atcerēšos, kā pirmo reizi iemīlējos. Izlikos vienaldzīgs pret viņu. Kā gan citādi!? 

Septītā klase taču… 

Mūžam atcerēšos 9.klasi. Tas bija jautrs laiks, jo Reinis ar savu “finger” pistoli pārspēja 

visus mūsdienu “prikolus”. Bet tas 

bija arī nervozs laiks, jo tuvojās pirm-

ie nopietnie eksāmeni. Bija apziņa, ka 

stundās nopietni jāmācās, bet vienmēr 

kāds pa vidu “tarkšķēja” un traucēja 

koncentrēties darbam. 

Savu skolas laiku es mūžam atcerē-

šos! 

Roberts Ūdris (10.a) 
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Vislabākā diena 

 

Skolas laiks… tā paiet dienas, nedēļas, mēneši… un gadi.  

Visspilgtākās atmiņas man ir par skolas teātra pulciņu. Vasarā braucām uz Siguldas teātra 

sporta festivālu. Vakarā pēc dienas nodarbībām, kad satumsīs, mums bija paredzēts pasākums 

Siguldas trepju takās. Tomēr laika apstākļi mūs nežēloja. Sāka līt. Lietus pieņēmās spēkā. 

Zibeņoja. Ik pa brīdim nogranda šausminoši pērkona dārdi. Vētra pieņēmās spēkā. Mēs 

devāmies uz nakšņošanas vietu. Pa ceļam bijām izmirkuši līdz pēdējai vīlītei. Es novilku 

apavus un gāju visu atlikušo ceļu basām kājām. 

Protams, visjaukākie mirkļi notiek arī ikdienā. Nekad neaizmirsīšu matemātikas stundu 

ar skolotāju Dzintru Ozolu, kurā runājām par dzīvi un tās jēgu. Vai arī literatūras stundu pirms 

skolas prezidenta vēlēšanām, kurā debatējām par vēl nezināmo vēlēšanu rezultātu.  

 Skolā nav jābūt katru dienu kādam interesantam notikumam vai kaut kam jautram, lai 

mēs varētu radīt jaunas atmiņas. Pietiek pat ar pašu mazāko - parastu ikdienas rutīnu skolas 

solā, ko mēs paši varam padarīt par vislabāko dienu savā dzīvē. 

Baiba Ločmele (10.a) 

 

Pašpārliecinātie                                                              

                                                                                                     

Mūsu skolā ikkatram ir ne tikai iespēja gūt izcilus panākumus mācībās un pārbaudīt 

savas zināšanas olimpiādēs, bet arī centīgākie skolēni tiek slavēti, iemūžināti skolas goda 

grāmatā un apbalvoti ar bezmaksas 

braucieniem uz ārzemēm. 

Manuprāt, braucieni ir ļoti pozitīvs 

prestižas skolas rādītājs, kas skolēnus motivē 

strādāt ar sevi pašu, savām zināšanām un 

neatlaidīgi mācīties. Jebkurš, kam ir 

nozīmīgs mācību process, kas tiek 

atspoguļots lieliskos sasniegumos, katru gadu 

dodas apskatīt kādu interesantu vietu Eiropā.  

(Viktorija 9.m) 
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Atspole ar rolleri 

                                                                                                              

(Nauris 9.m) 

               Ir 8.klases 

beigas -  aprīļa vidus, 

un sporta skolotāja 

lūdz piedalīties sa-

censībās. Protams, es 

neatsaku un piekrītu. 

Iesaistās arī mani 

draugi. Diena ir ļoti 

karsta un satraukuma 

pilna, jo jāsacenšas ar citu skolu pārstāvjiem -  jāskrien stafete.  Kā par brīnumu, pēc sta-

fetes rezultātiem esam otrajā vietā. Bet jāskrien arī atspoles, kur esam ceturtajā vietā. Re-

zultātus apvieno, un palikām trešie.  Kā balvu saņemam lielu daudzumu konfekšu, kuras 

izrādījās diezgan negaršīgas. Mājupceļā mani veda klasesbiedrs ar rolleri. Viss bija nor-

māli, līdz viņš izdomāja izrādīties kādam autobraucējam. Rollera priekšējais ritenis pacē-

lās gaisā, un es gandrīz nokritu. Kopš tā laika es vairs nevēlos braukt ar rolleriem. 

 

Paldies manai klasei! 

                                                                      (Agate 9.m) 

Šodien atcerējos laikam jau labāko notikumu šogad, tā ir aerobika. Tās bija neaizmirsta-

mas sajūtas, nejau tikai tāpēc, ka pati veidoju šo deju, kā jau katru gadu, izņemot 8. klasē. 

Bet tas bija kopīgs un interesants darbs. Es veidoju horeogrāfiju, man nedaudz izpalīdzē-

ja ar idejām dažas klasesbiedrenes. Nedaudz traki bija tas, ka balss pēc katras stundas 

gandrīz vai nebija. Tas nekas! Viss notika spontāni, it īpaši tad, kad trenējām klasesbied-

renes mešanu un ķeršanu, tā laikam bija vissaspringtākā situācija.  

Pēc dažām dienām uzstājāmies skolas priekšā, būšu godīga, bija bail. Citiem klasesbied-

riem arī bija uztraukums, taču man nedaudz trakāk, jo es šo deju veidoju un esmu par to 

atbildīga.  

Super, mēs dabūjām pirmo vietu! Jā, tas nu gan ir gandarījums. Vēl tā ir apburoša sajūta, 

jo šis mums kopā ir pēdējais gads. Paldies manai klasei, es jūs nekad neaizmirsīšu! 
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Veiksmes diena 

                                                                                                 (Kristers 9.m) 

Atceros 7. klases beigas, maija mēnesis. Bija parasta skolas diena. Pienāca pirmais garais 

starpbrīdis, kad mani klasesbiedri aicināja mani iet uzsmēķēt, bet es izdomāju pildīt angļu 

valodas mājas darbu. Strādāju gandrīz visu starpbrīdi, bet manus klasesbiedrus pieķēra kāda 

meitene no klases un nosūdzēja. Viņiem bija lielas problēmas ar skolas policisti, klases 

audzinātāju, kā arī direktori, bet es no šīm problēmām izglābos ar mājas darba pildīšanu. Šī 

diena man bija veiksmīgāka skolas laikā, jo mājas darbs angļu valodā man bija izpildīts, par ko 

es arī ieguvu labu atzīmi,un vēl es paēdu kārtīgi šajā starpbrīdi, kas noteikti  ir veselīgāk nekā 

smēķēšana. 

 

Dāņu burgeri 

 

Atceros to dienu, kad pirms gada ģeogrāfijas 

stundā ienāca nepazīstama skolotāja un  

 piedāvāja braukt apmaiņas programmā uz Dāniju 

un brauciens būs par brīvu. Vajadzēs tikai pretī uzņemt 

vienu dāņu skolēnu un viņu uzturēt, kad viņš būs 

Latvijā. Šis brauciens bija labākais, ko es jebkad varētu 

sagaidīt. Dāņi mūs uzņēma ļoti lapni. Bija interesanti 

uzturēties skolā, izbaudīt viņu kultūru un apmeklēt 

lielpilsētu Aarhus. Tikai man likās dīvaina un savāda 

viņu pārtika. Ēdienam jau nebija ne vainas, burgeri bija 

pat ļoti garšīgi, taču viņi ļoti daudz ēda. Biju pārsteigta 

par viņu lielajām porcijām. Pat šie burgeri, kuru garšu 

es atcerēšos, bija ļoti lieli. Ja salīdzinātu ar mūsu 

burgeriem, tad viens latviešu burgers ir kādas divas 

reizes mazāks. Nu ko, katrā zemē ir citas ēšanas 

tradīcijas. 
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Smiekli un prieks 

2018.gada 14.marts                                                                   (Laura V.9.m) 

 Atceros, ka todien skolā stundas nenotika. Bija Parka diena. Vairāki uzdevumi, kuri 

jāpaveic līdz pusdienlaikam. Dots arī maršruts. Mana grupa, kurā bija piece klasesbiedri, 

devās uz Raiņa parku. Pirmais, ko paveicām- sarakstījām dziesmu, par to, kas ir apkārt 

mums. Par kokiem, mājām, suņiem, protams, arī par pieminekli u.c. Tā izveidojās grupa- 

Rainīša meičas. 

Grupa vēl joprojām aktīvi darbojas, bet ir mainījies sastāvs, un tā neuzstājas publiski. Tā 

ir tikai mums, piecām draudzenēm, kuras kopā var pasmieties un atcerēties, pamētāties 

atmiņās, kuras domātas tālajām vecumdienām. Grupai ir sava jēga- smiekli un prieks. 

Bieži vien runāsim par to un smaidīsim. 

Izdzīvošanas spēle 

                                                                                           (Alise K.9.m) 

Atceros agros skolas rītus, saule ir nesen uzaususi un esmu jau izsalkusi. Nav jau daudz 

laika, lai kārtīgi paēstu brokastis, taču ļoti gribas ēst. Pēc otrās stundas netieku ēdnīcā, jo 

tur ir daudz mazo bērnu. Policiste stāv pie durvīm un nevienu vecāku par desmit gadiem 

nelaiž ēdnīcā, draudīgs skatiens vērsts uz manu pusi, bet būšu pieklājīga, nedošos tur iek-

šā.   

Noskan zvans, trešā stunda beidzas, dzirdams milzīgs soļu troksnis, kas virzās uz ēdnīcas 

pusi, visi skrien, lai paspētu nogaršot skolas gardās pankūkas. Skolēni kā zirgi nesas uz 

ēdnīcu, skolotāji kā luksofori rāj skrejošos zirgus. Rindas ir garas un nepārredzamas, bet 

skriešana attaisnojas, un pankūkas tiek apēstas.  

 

Mārtiņš Vītols (10.i) 

Šeit 

Šī vieta ir apvienojusi daudzus. 

Šeit rodas nesaraujamas saites. 

Šeit ir bijuši un būs dažādi cilvēki ar dažādām domām, bet ar vienotām idejām. 

Šeit rodas problēmas. Un risinājumi. 

Šeit nav paradīze, bet pašu veidota atmosfēra. 

No agra rīta līdz pēcpusdienai un vēl vēlāk mēs šeit esam. 

Šī vieta esam mēs. 

Mēs esam Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola. 
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Veiksmes rituāls 

 

2018. gada 19. maijs                                       (Laura K.9.m)                                              

2018. gadā skolu absolvēja liela daļa no teātra studijas dalībniekiem. Daudzi teātra 

skolēni bija skumīgi, taču skolotājai bija vislielākie pārdzīvojumi. Viņa izdomāja, ka pārējie 

skolēni  varētu sniegt kādu interesantu uzvedumu absolventiem. 

Teātra dalībnieki tika ietērpti šamaņu svārkos, 

sejas tika nokrāsotas, tika izveidotas kreppapīra rotas, 

mati - uzkasīti. Tika izveidots rituāls, ko  patapināja no 

izrādes, kuru iestudēja tajā pašā gadā. Iestudējums tika 

paradzēts absolventiem, lai tie spēj veiksmīgi nokārtot 

eksāmenus.  

 Direktore teica svinīgo runu, un tad sākās 

rituals. Teātra meitenes basām kājām dejoja, sākumā  

klusi, tad arvien skaļāk, savu paveikušas, viņas 

nozuda.  

 

Viktorija Grigorjeva (10.i) 

Draugi - skolotāji 

 

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā mācos pavisam neilgu laiku, bet šajā laikā esmu 

piedzīvojusi milzum daudz pozitīvu emociju. 

Dodoties uz vidusskolu pirmoreiz, es nebiju pārliecināta par savu izvēli, domāju, ka 

nožēlošu skolas maiņu. 

Skolas vide kliedēja manas bažas. Es nekad nedomāju, ka starp skolotājiem es varēšu 

atrast draugus un ka varēšu atrast draugus, kuri būs man kā skolotāji. 

Esmu pateicīga Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolai par jaunajām iespējām. Paldies! 
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Brīvības prieks 

                                                                                        (Līga 9.m) 

          Šorīt pamodos diezgan neparastā veidā. Pēc skaļa trokšņa paskatījos uz grīdas, tur 

gulēja mans tikko no gultas izvēlies suns. Uzreiz sapratu, ka diena nebūs parasta. 

          Jau pirmajā stundā saņēmu rājienu no matemātikas skolotājas, otrajā – klases 

audzinātājas. Garajā starpbrīdī aizlidoju savās domās, domās par to, kas būs, kad aiziešu 

mājās. Vai atkal rās par to, ko nevar mainīt? Vai došos uz istabu, gleznošu un aizmirsīšu 

par visām raizēm? Netīšām uzskrēju melno domu mākonim, taču ātri vien liku tam sa-

prast, ka nezdosies mani saliedēt. 

           Devos tālāk, uz saulaino pusi. Satiku labāko draudzeni, kura izbaudīja savu svai-

go, tikko nopirkto karameļu bulciņu. Devāmies piedzīvojumos kopā, metāmies dzīvē. 

Beidzot izbaudījām brīvību kā debesīs tikko palaisti putnu mazuļi vai būra izlaisti truši.  

           Sastapām nepatikšanas. Netīšām. Varbūt pat mazliet tīšām, nezinu. No lielā, baisā 

lāča aizbēgām, nepaspēja panākt pat ar savu balto zirgu. Bijām pārāk viltīgas, viltīgas kā 

lapsas un straujas kā vilki. Īsti zvēri. 

 

Pirmie soļi kosmosa virzienā 

(Kristians 9.m)  

Tā bija salīdzinoši silta oktobra diena, kad es devos uz skolas kokapstrādes pulciņu. Tur 

es nevēlējos nodarboties ar kokapstrādi, bet gan es nolēmu izveidot raķeti.  

Es sāku ar visu nepieciešamo ķīmisko vielu sameklēšanu, lai izveidotu degvielu, kas dar-

binās raķeti. Kaut arī tas tobrīd likās neparasti, degvielas galvenā sastāvdaļa bija vien-

kāršs, veikalā pirkts cukurs, kas tika samaisīts kopā ar oksidētāju – vielu, kas izdala skā-

bekli. Kad viss bija gatavs, jau bija pienācis vakars, un mēs devāmies uz skolas sporta 

laukumu, lai palaistu raķeti, kurai bija piestiprināta gaismiņa, lai to varētu redzēt. Kamēr 

es visu filmēju, skolotājs aizdedzināja degmaisījumu un laidās lapās. Pēc neilga brīža ra-

ķete mežonīgā ātrumā uzlidoja gaisā ar spoži baltu liesmu, kuru varēja redzēt pat no kilo-

metra līdz brīdim, kad beidzās degviela.  

Diemžēl vienīgais labums no mūsu piestiprinātās gaismiņas bija, lai redzētu, kā mūsu ra-

ķete uzkrīt uz skolas jumta. Līdz šai dienai mēs vēl to neesam atraduši. 

              SIMTS ATMIŅAS SIMTGADĒ 

               APRĪLIS/KVADRĀTSAKNE 23 



 

MARTS/ KVADRĀTSAKNE 24 

Deniss Davidovs (10.i) 

Normāli 

Par šo skolu man ir nenormāli daudz atmiņu, kuras izraisa manī dažādus pārdzīvojumus: gan 

smieklus, gan arī kaunu. Tās aizmirst nevarēšu vēl ilgi. 

Man ir bijis daudz nepatikšanu skolā. Lūk, viena no tām.  

6.klasē latviešu valodas stundā vajadzēja pašiem sacerēt fabulas. Es nopelnu “10”. Esmu paš-

pārliecināts, priecīgs un mierīgs. Skolotāja ir pārsteigta par tik labu rezultātu, bet arī ļoti prie-

cīga par labo darbu, tādēļ izsauc mani klases priekšā to nolasīt. Nepaiet vēl ne minūte, kā kla-

sē ieskanas balss:”Bet mēs to jau esam dzirdējuši…” Ātri un vienkārši mans “10” pārvēršas 

par “3”. 

Bet, neskatoties uz visām skolas nebūšanām, man bija un ir lieliski draugi un vēl lieliskāka 

“otrā mamma” – audzinātāja. 

 

Lāsma Elvīra Blūma (10.i) 

Lai veicas! 

Atmiņas par skolas laiku katram ir citas. Kādam priecīgas, kādam skumjas. Man skolas laiks 

ir kā puķu dārzs ar daudz dažādiem ziediem, krāsām un smaržām. 

Iesāku skolas gaitas pirms desmit gadiem ar dāliju rokās, kura pāraugusi mani, mazo pirm-

klasnieci. Esmu lepna, ka puķes augšanas spēks man ļāvis godam pārvarēt trako pamatskolas 

laiku. 

Tagad ar augsti paceltu galvu iesoļoju vidusskolā. Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā ierados 

tikai šajā mācību gadā. Nožēloju tikai to, ka neierados šeit agrāk, jo manā ģimenē tā tiek sla-

vēta un cildināta kopš bērnības. Abi vecāki ir mācījušies šeit. Tas nozīmē, ka esmu devusies 

savu vecāku pēdās. 

Lai veicas man, lai veicas Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolai! Lai izdodas nodot zināšanas, 

sniegt patvērumu skolēniem! Mīlēt un lolot skolu kā dāliju dārzā! 


