
  

29.septembrī skolā norisinājās  

Miķeļdienas tirdziņš.  

          Tajā piedalījās 1.-4. klases skolēni, 

kuri ceturtās stundas laikā un starpbrīdī 

pirka un pārdeva visādus rudens labumus: 

kēksiņus, cepumus, kūkas, rudens augļus, 

sulas un citus  

gardumus. 

          Bērni kopā ar rūķiem minēja mīklas par rudeni, 

dejoja, vingroja un aktīvi darbojās. Par pareizu mīklu 

uzminēšanu bērni balvā saņēma gardus lazdu riek-

stus. Patiešām varēja redzēt, ka bērni min mīklas ar 

prieku un interesi. 

       Intervējot bērnus, sapratu, ka viņi šajā pasākumā 

piedalās ar prieku, atzīstot, ka labprāt piedalīsies Mi-

ķeļdienas tirdziņā arī nākamgad.    

     Ieva Strauta 
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 2013. gadā Vispārējie dzies-
mu svētki, 2014. gadā Pasaules koru 
olimpiāde. Vai tad 2015. gads slik-
tāks? Protams, ka nē!  
          Nepaspējām gandrīz pat at-
pūsties, kad atkal jau klāt kārtējie 
lielie svētki – šoreiz XI Skolu jaunat-
nes Dziesmu un deju svētki un lielis-
kie piedzīvojumi. Uzskatu, ka katram 
īstam latvietim kaut reizi ir jāpieda-
lās šajos unikālajos un latviskajos 
svētkos. Man kā dalībniecei šie bija 
jau ceturtie Dziesmu un deju svētki. 
Gatavošanās process 
 Es, kā jau ierasts, gatavošanās 
procesu svētkiem izjutu dubultā, jo 
dziedu  korī, kā arī spēlēju orķestrī. 
Gatavoties sākām jau ilgu laiku ie-
priekš,  pirms vesela gada. Tas bija 
tā vērts. Šis process prasīja ļoti 
daudz laika, pacietības un mīlestības 
pret skolu, Jelgavu un Latviju. Varu 
godīgi teikt, ka strādājām ļoti daudz 
un pamatīgi. Prieks, ka mūsu skolā 
iemāca ne tikai praktiskās zināšanas, 
bet arī mīlestību pret latviskumu, 
dziesmu un sirsnību.  
 Lai gan gatavoties sākām jau 
apmēram gadu iepriekš, intensīvā-
kais darbs bija no pava-
sara līdz pašam Dzies-
mu svētku sākumam. 
Pavasarī visiem kolektī-
viem norisinājās skates, 
kurās startējām ļoti la-
bi. Skates ir sadalītas 
vairākos līmeņos – pil-
sētas, novada un valsts. 

Varam lepoties, ka piedalījāmies visos pos-
mos un parādījām sevi no labākās puses. 
Orķestrim tika uzšūti arī jauni tērpi Jelga-
vas krāsās, kuros pirmo reizi startējām 
4.maija defilē skatē pie Brīvības pieminek-
ļa. Visgrūtāk bija nākt uz mēģinājumiem 
vasarā, bet arī tās ir lieliskas atmiņas, pie-
pildīts laiks. Kā jau bērniem vasarā, arī 
mums labāk patiktu pagulēt saulītē un pa-
ēst saldējumu, paslinkot, bet kas jādara – 
jādara. Mēģinājumi pagāja draudzīgā, jaut-
rā gaisotnē. 
Svētku sākums 
 Mani svētki sākās 7.jūlija rītā, kad 
kopā ar orķestri „Rota” un tā vadītāju Agri 
Celmu krāmējām instrumentus un notis 
autobusā un devāmies uz Rīgu, lai piedalī-
ties finālskatē visas Latvijas mērogā Lielajā 
ģildē. Turpceļš bija mierīgs un pozitīvs, jo 
mēs esam ļoti pozitīvs kolektīvs. Vai arī 

mierīgs? Mierīgs 
gan ne. Pirms 
svētkiem vēl 
mums tika pazi-
ņots, ka esam 
izvēlēts kā inte-
resantākais ko-
lektīvs, tāpēc 

mums visu svētku laiku sekos un filmēs 
LMT reportieri. Ļoti 
gaidījām viņus, taču 
viņi tā arī neieradās:)  
  
 
 

(turpinājums 3.lpp) 
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Pirms skates bija manāms uztrau-
kums. Daži bija tā satraukušies, ka 
pirms pašas skates nometa savus 
instrumentus zemē.  Pēc skates 
orķestris devās uz Rīgas 
80.vidusskolu, kur pavadīja veselu 
nedēļu, taču mēs ar Nikolu devā-
mies atpakaļ uz Jelgavu, jo nākama-
jā dienā mūs gaidīja jauns piedzīvo-
jums. 
8.jūlijs—koru skates 
 Šī diena ļoti ilgi paliks atmiņā. 
Ļoti, ļoti ilgi. Atceros, kā pamodos 
no rīta un skatījos tiešraidē, kā skatē 
uzstājās mūsu „Spīgo studija”. Tajā 
brīdī sajutu ļoti lielu lepnumu un 
noritēja asara. Redzēju, ka arī nāka-
mā paaudze ir gatava cīnīties līdz 
pēdējam dziesmas dēļ. Un tas ir 
skaisti. 
 Arī „Spīgo” šī bija ļoti nozīmī-
ga diena. Izgulējušās un gatavas rā-
dīt labāko, no rīta ieradāmies mūsu 
skaistajā Jelgavas 4.vidusskolā ar sa-
pītām bizēm un smaidīgām sejām. 
Mums bija mēģinājums, viss skanēja 
ļoti skaisti un bija prieks, jo nostājā-
mies uz finiša taisnes. Pēc tam uzvil-
kām savus zemgaliešu tautastērpus, 
baltās zeķes, spožos vainagus, un 
kāpām autobusā, lai dotos uz Rīgu. 
Izkāpām pie Latviešu biedrības na-
ma un turējām īkšķus par mūsu zē-
nu kori, jo tieši tad viņi uzstājās. Bija 
manāms uztraukums, bet mēs zinā-
jām, ka mums tas ir pa spēkam. 
Dziedāt bija ļoti grūti, jo biedrības 
namā ir īpatnēja akustika, bet mēs 

darījām visu, ko varējām – acis mirdzēja 
visām, mēs bijām viens vesels. Kad nogā-
jām no skatuves,  dažām noritēja asara, 
bet kopumā bija prieks.  
 Vēlāk sekoja apbalvošanas cere-
monija, kurā uzzinājām, ka visiem mūsu 
kolektīviem ir Zelta diplomi. Zēnu koris 
ieguva arī augsto 2.vietu, par ko bijām 
ļoti priecīgi. Gaidīt „Spīgo” rezultātu sa-
nāca diezgan ilgi, bet tas bija tā vērts. Vēl 
joprojām nespēju noticēt, ka ieguvām 
1.vietu un 
98 pun-
ktus no 
100 iespē-
jamiem, 
kas ir aug-
stākais re-
zultāts visā 
VALSTĪ! 
Pēc cere-
monijas noskrējām lejā pie diriģentes Lī-
gas un stipri apķērām.  Bijām ļoti sajūsmi-
nātas – kliedzām „98”! un dziedājām 
„Tavu prieku”.  
 Vēlāk koris devās mājās, taču es 
devos uz 80.vidusskolu, mani Dziesmu 
svētki varēja sākties.  

(turpinājums 4.lpp) 
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Svētku piedzīvojumi 
 Svētkus pavadīju, kopā ar ļoti 
daudz puišiem guļot sporta zālē, ēdot 
skolas ēdienu, smejoties un daudz uz-
stājoties.  
 Vistrakākā diena, manuprāt, bija 
diena, kurā notika pūtēju orķestru 
koncerts Ķīpsalā. Bija ļoti smagi. Cēlā-
mies ap pl.8 no rīta, jo jau pl.9 sākās 
mēģinājumi. Trīs pēc kārtas un beigās 
vēl bija koncerts. Paēdām tikai 2 rei-
zes, bijām ļoti noguruši, visu laiku bija 
jāstāv kājās, daudziem palika slikti, jo 
tur nebija gaisa. Visjautrākās atmiņas 
no tās dienas – man kāds svešs bun-
dzinieks uzmeta uz galvas bungas. :) 
Pats svarīgākais bija mūsu defilē 
priekšnesums, kurā piedalījās arī sla-
venais Ingus Leilands, atveidojot Fredi-
ju Merkūriju. To mēs neviens neaizmir-
sīsim. :) 
 Ar to šī diena nebeidzās. Mums 
bija vēl jāspēlē balle Latviešu biedrības 
namā visiem svētku kolektīvu vadītā-
jiem. Bijām tiešām pārguruši, bet to-
mēr vēl noklausījāmies, kā uzstājās an-
samblis „Raxtu Raxti”. Skolā bijām ap 
pl.3 naktī. 
Brīvā laika tikpat kā nebija, bet varbūt 
arī labi, ka tā. Pa naktīm trakojām, tai-
sījām Dona fotosienas, lakojām citiem 

rozā kāju nagus, smējāmies, runājām un 
bijām forši. Vēl mēs arī gājām mazgāties 
naktī, jo tad beidzot bija brīvas dušas un 
tās atradās tieši pie sporta zāles. Vēl jau 
arī bija mēģinājumi sporta zālē un balles 
spēlēšana ar grupu visiem jelgavnie-
kiem. 
 Spēlējām arī pie Bērnu slimnīcas, 
Brīvības pieminekļa, kā arī Mežaparkā. 
Vienā no mēģinājumiem pēkšņi sāka līt, 
tāpēc slēpāmies zem „Rotas” lietus ja-
kām. Vissliktākās atmiņas ir par ģenerāl-
mēģinājumu, kurā bija tā trakā ģībšana.  
Tas tiešām bija nepatīkamas izjūtas, ku-
ras otrreiz dzīvē negribētu  piedzīvot.  
 Piedalījāmies arī „atceltajā” gājie-
nā, kā lielākā daļa svētku dalībnieku, visi 
bijām tērpos un smaidīgi bez gala. Mēs 
vienkārši labi pavadījām laiku, kā jau 
vienmēr.  
        Noslēguma koncertā nepiedalījos 
veselības problēmu dēļ, bet pavadīju to 
skatītājos. Tas bija ļoti skaisti un burvīgi, 
blakus man stāvēja Ints Teterovskis un 
pilnā balsī dziedāja „Saule. Pērkons. 
Daugava”. Vēl ļoti jauki atcerēties pēc 
koncerta mirkļus, kad visi dejoja, lēkāja, 
skrēja, mētāja vainagus, dziedāja folklo-
ras ansamblis „KOKLE”. Tur es patiešām 
sajutu un apzinājos savu latvietību. 
 Par šo piedzīvojumu var teikt tikai 
to – Mana skaistā jaunība kūleņus met! 

Paldies visiem šo 
svētku rīkotājiem! 
  

Sallija Kļavkalne 

XI Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētki 
jeb „mana skaistā jaunība kūleņus met”  



5 „Spīgo” Čehijā  

 Katru gadu meiteņu koris 
‘’Spīgo’’ dodas kādos ārvalstu braucie-
nos, lai starptautiskos koru konkursos 
atkal un atkal pierādītu to, ka mazs ci-
nītis patiešām gāž lielu vezumu. Somi-
ja, Beļģija, Francija, Polija, Koreja...  
      
 
 
 
 
 
      
Šogad, gatavojoties sezonas grandioza-
jam noslēgumam – Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētkiem – , ‘’Spīgo’’ 
devās uz Čehiju. Jāatzīst, šis brauciens 
bija ne vien smags darbs, bet arī skais-
ta un kora kolektīvam nepieciešama 
atpūta un izraušanās no ikdienas. 
 Aizvadot pēdējo mēģinājumu 
skolā, mūs gaidīja smags un garš ceļš 
autobusā līdz Čehijai. Neērta gulēšana 
uz sēdekļiem un autobusa grīdas, sā-
poša spranda un mugura, bezmiegs... 
Bet vai tas spēj mazināt mūsu prieku 
un patīkamo satraukumu par to, kas 
mūs sagaidīs brauciena galā? Nemaz!  
 Pirmā diena mums čehu pilsētā 
Olomouc iesākās ar diviem nelieliem 
koncertiem vienā no pilsētas centrāla-
jiem laukumiem. Klausītāju gan nebija 
tik daudz, bet vismaz balsis ievingrinā-
tas. 
 Otrā diena. Jau no paša rīta pēc 
brokastīm devāmies uz meistarklasi 
pie poļu diriģēšanas profesores.  

 Šajā meistarklasē mums tika dota uni-
kāla iespēja iepazīt tik ļoti labi zināmo 
tautas dziesmu „Stāvēju, dziedāju” no 
pilnīgi cita skatupunkta – nevis kā 
dziesmu, bet gan deju. Meitenes šajā 
nodarbībā iesaistījās ar pilnu atdevi. 
Gūdamas jaunas zināšanas un emocijas 
par dziesmu izpildi, mēs devāmies pus-
dienot. 
 Tajā pašā dienā mums notika 
kopmēģinājums vakarā gaidāmajam 
popmūzikas koncertam, kurā dziedāja 
jauniešu koru veidots kopkoris. Starp 
citu, runājot par šo grandiozo koncertu, 
būtu grēks nepieminēt mūsu iemīļoto 
virsdiriģentu Džordžu, kurš arī aranžēja 
visas repertuāra dziesmas, kā piemē-
ram, All You Need Is Love, Pink Floyd 
labi zināmo Another Brick In The Wall 

un pat Queen – Bohemian Rhapsody.    

(turpinājums 6.lpp) 
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(turpinājums  no 5.lpp) 

Trešā diena. No rīta cēlāmies agri. Jau 
pirms 10:00 mūs gaidīja pirmais kon-
kurss. Rītu uzsākām, tautas tērpos iz-
dziedot partijas pie viesnīcas zālītē. Pēc 
tam devāmies uz konkursu. Manuprāt, 
mēs patiešām nodziedājām labi, jo ap-
laudēja pat žūrija, bet diži daudz laika 
priecāties par to mums nebija. Uzreiz 
devāmies izrakstīties no viesnīcas, jo 
mums atvēlētais laiks tajā bija beidzies. 
Atlikušās dažas stundas līdz Jauniešu 
kategorijas konkursam tika pavadītas, 
atpūšoties un vēl apskatot pilsētu, jo 
vairāk iespējas mums to darīt nebija. 
Oficiāli rezultāti vēl netika paziņoti, bet 

mums jau pateica, ka būs jāuzstājas 
Absolūtā uzvarētāja konkursā. 
 Jauniešu kategorijas konkurss. 
Tērpušās mūsu „feju tērpos” devāmies 
uz nākamo konkursu. Neko daudz vairs 
nevaru pateikt. Nodziedājām skaisti, 
darījām ko varējām.  
       Rezultāti priecē. 
 Rezultātu paziņošana notika tur-
pat, kur iepriekšējās dienas popkon-
certs. Stāvējām un gaidījām novērtēju-
mu savam sniegumam. Un sagaidījām 

– abās kategorijās iegūti 99 punkti un 
divas zelta medaļas!!!  
 Gandarījums un prieks par iegū-
tajiem rezultātiem un novērtējumu mil-
zīgs, tomēr nekas vēl nebija beidzies – 
vakarā mūs gaidīja Absolūtā uzvarētāja 
konkurss! 
 

 Uzvara.  
No sešiem koriem, kas bija izvirzīti šim 
konkursam,  mēs uzstājāmies pēdējās. 
Lai gan  apzinājāmies, ka mums ir sīvi 
pretinieki, kuri ir novērtēti tikpat augs-
tu kā mēs savās kategorijās, pirms kon-
kursa kolektīva vidū nebija jūtama 
spriedze – meitenes pirms došanās uz 
skatuves metās dejot blakus laukumā, 
kur notika koncerti visas dienas garu-
mā. 
 Kad kāpām uz skatuves, mūs sa-
gaidīja ar aplausiem. Visa zāle bija pār-
pildīta ar skatītājiem un citiem konkur-
sa dalībniekiem, kuri gaidīja, uz ko mēs 
esam spējīgas. Pirmā dziesma gan 
mums neizdevās tik spīdoši, bet tas nav 
svarīgi. Ar pārējām dziesmām mēs spri-
dzinājām, vienu vārdu sakot – spīdē-
jām!  
  

(turpinājums 7.lpp) 
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To sajuta arī skatītāji, tāpēc mūs sagaidīja 
stāvovācijas! Šis mirklis bija neiedomāja-
mi skaists un vārdos neaprakstāms. Emo-
cionālākās no dziedātājām izplūda asarās. 
Prieka asarās. 
 Bija pienācis laiks Absolūtā uzvarē-
tāja paziņošanai. Uz skatuves tika uzaici-
nāti visu sešu koru diriģenti. Balsošana 
notika līdzīgi kā Eirovīzijā – katram no 15 
žūrijas locekļiem bija jāizvirza savs favorīts 
galvenajai balvai. Katra balss pārvērtās 
krāsainā kastē. Uzvarētāji bija tie, kuru di-
riģentam priekšā bija saliktas visvairāk 
kastes. Tika saukti žūrijas locekļi un to iz-
vēlētie kori. Kastes uz skatuves pamazām 
krājās pie diriģentu kājām. Divi kori nesa-
ņēma nevienu kasti, 3 koriem bija katram 
pa divām kastēm, bet ‘’Spīgo’’... žūrija 

mūs apdāvināja ar deviņām 
kastēm!  D e v i ņ ā m!!! Galvenā balva – 
Bohēmijas kristāla vāze. 
 Dodoties mājās, mēs piestājām vēl 
vienā skaistā vietā. Mums bija iespēja re-
dzēt Olomoucu naktī no kalna. Tā teikt, 
atvadīties no šīs skaistās pilsētas un izjū-
tām. 
 Nobeigumā es gribētu pateikties 
visa kora vārdā mūsu staltajiem bruņinie-
kiem – Emīlam un Mārtiņam, kas pamanī-
jās ne vien iemūžināt skaistos mirkļus ka-
merās, bet arī parūpēties par to, lai bizes 

vienmēr būtu kārtīgi sapītas, un vajadzī-
bas gadījumā, arī paši ņēma un pina. 
Gribu pateikt paldies visforšākajai, 
smaidīgākajai, labākajai un vienkārši su-
perīgākajai Sanitai Baltiņai par vienmēr 
iedvesmojošajiem vārdiem un vienkārši 
par to, ka viņa ir. Paldies arī skolotājai 
Lienai Celmai par vienmēr pie rokas 
esošo validola plāksnīti un vienmēr spē-
cinošajām runām pirms konkursiem. 
Paldies arī pedagoģēm Artai Jurgenov-
skai un Kristai Lūsiņai, kas vienmēr no-
stāda kora skanējumu pareizā stāvoklī. 

Un visbeidzot, vislielākais un sirsnīgā-
kais paldies mūsu diriģentei, mammai, 
māsai, draudzenei jeb vienkārši Līgai 
par visu, ko viņa dara kora labā, lai tas 
nestu Latvijas, Jelgavas un ‘’Spīgo’’ vār-
du pasaulē! 
                 Santa Skadmane 

‘’Spīgo’’ Čehijā  



Mēs EiropasVeselības nedēļā 8 

                 No 21. līdz 27.septembrim 
visā Eiropā un arī Latvijā norisinājās 
Veselības nedēļa jeb MOVE WEEK, 
kad iedzīvotāji tika mudināti piedalī-
ties dažādās veselīgās fiziskajās akti-
vitātēs.  
        Šogad Veselības nedēļā piedalī-
jās arī mūsu skola, kas visu nedēļu 
patiešām aktīvi sportoja. No pirm-
dienas līdz ceturtdienai katru rītu 
8.05 skolēni un skolotāji aktīvi gata-
voja rīta vingrošanas deju piektdie-
nas Olimpiskajai dienai.  
 
 
 
 
 
 
 
            Ceturtdien norisinājās akcija 
„Fortum enerģijas donors”, kas snie-
dza iespēju, veicot vienkāršas fizis-
kās aktivitātes – skrienot, pastaigājo-
ties un izmantojot lietotni viedtālru-
ņiem „Fortum enerģijas donors”, at-
balstīt kādu no trim labdarības mēr-
ķiem: „Mazajām sirsniņām Zemgalē”, 

„Palīdzība trūcīgiem sirmgalvjiem” un 
„Drauga stipendija”. Projekta noslēgumā 
katrs labdarības mērķis saņems noteiktu 
korporācijas „Fortum” ziedojuma apmēru, 
atbilstoši uzkrātajai enerģijai. 

 
 
 
 
 

 
 
 
Toties piekt-
dien Zemga-
les Olimpiskā Centra laukumā sapulcējās 
dalībnieki no visām Jelgavas skolām un 
kopīgi piedalījās Olimpiskās dienas rīta 

vingrošanā. 
 

           

 

 

 

 

 

 

Emīlija Pavlovska 
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Šī gada Skolotāju diena mūsu sko-
lā tika svinēta 1. oktobrī, un tās tēma 
bija „Kino zvaigznes”.  

Skolotāji visas dienas garumā va-
rēja iejusties kino zvaigznes ādā — jau 
no paša rīta viņus pie durvīm sagaidīja 
fotogrāfi un tika izsniegta īpašā skolotā-
ju dienas piespraude,   bet pēc svinīgās 
„Pūces Oskars” ceremonijas skolotāji 
devās ekskursijā uz kinopilsētu Cinevil-

la.   
   
 
 
 
 
 
 

 
 Pa dienu Jelgavas 4. vidusskolas 

Skolēnu padome dārgajiem skolotājiem 
bija sagatavojusi „Holivudas bāru”, kurā 
varēja izdejoties un dziedāt karaoki. Tā-
pat pie durvīm skolotāji varēja nobau-
dīt welcome drink un izbaudīt slavenī-
bu dzīvi. Protams, kā jau īstas kino 

zvaigznēm, visur tās pavadīja fotogrāfi. 
Pirms „Pūces Oskara” pasniegšanas bal-
vas skolotāji pozēja uz sarkanā paklāja 
un vēlāk pulcējās koncertzālē.  

Pasākumu vadīja Čārlija Čaplina 
brālēns (Artis Ozols) un viņa dāma 
(Emīlija Pavlov-
ska).  

Pasākumā 
sveica skolotājus, 
kuriem ir darba 
un dzīves jubile-
jas.  

 
 
 
 
 

 

 

 

         Maija Švarcbaha 45 darba gadi 

Zaiga Bitāne, Sarmīte Polfandere,  
Ļubova Vladimirova 40 darba gadi 

Aija Pridāne 30 darba gadi,  

lze Klāva 25 darba gadi 

Mūsu mīļie skolotāji saņēma ziedu 

klēpjus un tika kārtīgi sumināti.  

(turpinājums 10.lpp) 

Skolotāju diena 
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Protams, nevar aizmirst balvas „Pūces Oskara” pasniegšanu.  
Šogad Oskars tika pasniegts 8 skolotājām dažādās nominācijās, kuras izvēlē-

jās skolēni.  
Mīļākā skolotāja - Gunita Boka 

Vismīļākā skolotāja - Antra Zondaka 
Gādīgākā skolotāja - Ieva Atvase 
Skolotāja - cīnītāja - Vita Paula 

Labākā no labākajām - Renāte Bogdanova 
Vislabākā skolotāja - Rudīte Dīce 

Pozitīvākā skolotāja - Elizabete Pavlovska 
Pasākums izvērtās ļoti sirsnīgs un humora pilns, jo skolotājiem par pārsteigu-

mu tika rādīti M. Tomsona veidotie video, kuros skolotāji bija kino zvaigznes un 
skolēnu stāsti par tiem. Pēc pasākuma kino zvaigznes sagaidīja autobuss, kas veda 
tās ekskursijā uz kino pilsētu “Cinevilla”, kārtīgi svinēt un atpūsties.  

Šo vienu dienu gadā ļoti gaida gan skolēni, gan skolotāji, tāpēc ikreiz to vēla-
mies padarīt ļoti īpašu. Cerams, ka mums izdevās.  

Vēlreiz sakām lielu paldies jums, skolotāji, par darbu! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skolotāju diena 

Ziņas no Skolēnu padomes 


