
 Lepojamies! 

          2016. gada Latvijas skolu reitingā 
«Zvaigžņu reitings», kas apkopo skolas, 

kuru skolēni guvuši godalgotas vietas 

starptautiskajās olimpiādēs, šogad mū-
su skola ierindojas sestajā pozīcijā. Tik 

augstu vietu starp visām Latvijas sko-
lām esam guvuši, pateicoties skolniecēm 

Martai Kozļenokai un Megijai Brucei, 

kuras Starptautiskajā mūzikas olimpiā-
dē ieguvušas zelta un sudraba medaļas. 

Paldies mūzikas skolotājām Lienai Cel-
mai un Daigai Rudzītei par ieguldīto 

darbu! 
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12. septembrī Skolēnu padome savā pirmajā 
2016./2017.mācību gada sanāksmē par jauno priekšsēdētāju ievēlēja 12.a kla-
ses skolēnu Emīlu Karpjuku. Apsveicam! Lai spraigs un radošs darbs visiem 
padomes aktīvistiem!  

19.septembrī Skolēnu padome iepazinās ar  14 jaunajiem kandidātiem, 
kas prezentēja sevi un savu vēlmi kļūt par  pilntiesīgiem padomes locek-
ļiem. 

22.septembrī 9.-12. klašu skolēni vēlēja jauno Skolēnu padomi. 

 Pēc balsojuma rezultātiem  

par Skolēnu padomes locekļiem kļuva                                      brīvprātīgie 

Ziņas no Skolēnu Padomes 

Agnese Pētersone 
Arta Zimņicka 
Niks Kļaviņš 
Alise Ločmele 
Rūdis Kursītis 
Adrija Grīnfelde 
Liliāna Flandere 

Marta Kļavkalne 
Rūta Reinsone 
Agnese Gaspersone 
Sintija Vintere 
Elizabete Korobkova 
Diāna Rijkure 
Amanda Šīna 
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 Zinību diena 
Ar sauli, smaidiem, jautrām čalām un svinīgu 
pasākumu iesācies jaunais mācību gads. Veiksmi 
un izturību skolēniem, vecākiem, skolotājiem un 
skolas darbiniekiem! 
 Lai 1. septembra prieks mums arī visās pārējās 

mācību gada dienās! 

 

Zaļās klases atklāšana 
Ar zaļas lentas pārgriešanu 2. septembrī svinīgi 

tika atklāta Zaļā klase. Paldies par ieguldīto dar-

bu skolotājai Ritmai Tauterei, 4.a klases skolē-

niem un viņu vecākiem. Paldies par atbalstu arī 

citiem sākumskolas skolotājiem!  

Lai daudz radošu, izzinošu nodarbību skolēniem 

šajā klasē!  

 

#BeActive Awards 2016  
Tikai trīs skolas no visas Eiropas bija aicinātas 

15. septembrī doties uz Briseli, kur notika īpaša 

Eiropas Komisijas organizēta ceremonija. Tajā 

tika paziņoti Eiropas Komisijas sporta izcilības 

balvas #BeActive Awards 2016 ieguvēji. Mūsu 

skolu pārstāvēja sporta skolotāji Nataļja Gorško-

va un  Uģis Ozols.  

 

Dzejritenis 
Arī mūsu skolā 13. septembrī pl.14.15 piestāja 

Dzejritenis. Dzejriteņa ideja bija sapulcināt inte-

resentus uz riteņiem un kopā ar dzejniekiem cie-

moties Jelgavas skolās.  

 

Jelgavas skolēnu dzejoļu krājums 

„Mājas” 
15.septembrī Jelgavas Mākslas skolā tika atvērts 

skolēnu dzejas konkursa labāko dzejoļu ceturtais 

krājums „Mājas". Šajā krājumā iekļauti arī des-

mit mūsu skolēnu un absolventu dzejoļi! 

Mūsu jaunie autori - Aleksandra Freimane, 

Liliāna Flandere, Emīlija Pavlovska, Emīlija 

Caune, Ance Emīlija Krūmiņa, Rolands Opaļ-

evs, Maksims Husko, Nikola Novicka, Vaida 

Vovere, Kitija Mināte. Lepojamies!  

Notikumu karuselis 

https://www.facebook.com/hashtag/beactive?source=feed_text&story_id=570476546493000
https://www.facebook.com/hashtag/beactive?source=feed_text&story_id=570476546493000


 

3 Notikumu karuselis 

Rafī nāk 
15.septembrī skolā viesojās ļoti īpaši ciemiņi 
- bērnu grāmatu autore Vita Štelmahere un 
viņas uzticamais draugs suņuks Rafī! Paldies 
bibliotekārēm Intai Bratevicai un Baibai 
Dinkai, skolotājiem Ritmai Tauterei un 
Gatim Priekulim par lielisko pasākumu!  

 
Uzvara florbolā 
17.septembrī pie Brīvības pieminekļa notika 
Eiropas Sporta nedēļas ietvaros 12 stundu 
Florbola maratons no pulksten 12:00 dienā 
līdz pusnaktij, tā atzīmējot decembra sākumā 
Latvijā gaidāmo pasaules čempionātu florbo-
lā vīriešiem, ko Latvijai pirmo reizi uzticēju-
si rīkot Starptautiskā Florbola Federācija.  
Skolu konkurencē uzvarēja mūsu skolas ko-
manda. Apsveicam un lepojamies!   

 

Sagaidām paralimpiskos medaļniekus 
Paralimpiskās olimpiādes sportistus starptau-
tiskajā lidostā Rīga sagaidīja  arī mūsu 5.c 
Olimpiskā klase un skolotāja N.Gorškova. Jo 
īpaši silti mūsējie uzgavilēja jelgavniekam 
bronzas medaļas ieguvējam Edgaram Ber-
gam. 

 

Viena diena drošībai 
22.septembrī 4. klašu skolēni piedalījās bēr-
nu drošības izglītības pasākumā “Viena die-
na drošībai”, ko organizēja AS “Sadales 
tīkls”. Pasākumā bērni atraktīvā un viegli 
saprotamā veidā iepazinās ar dažādu dzīves 
situāciju būtiskākajiem drošības jautāju-
miem.  

Jelgava—pirmā Latvijas jaunie-
šu galvaspilsēta 

Arī mūsu Skolēnu 
padomes pārstāvji 
piedalījās Jelgavas 
Latvijas jauniešu 
galvaspilsētas titu-
lam veltīta vides 
objekta atklāšanā.  
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Skolā 45 gadi 

Ritma Tautere 

      Ritma ir mūžīgais dzinējs. Skolas dvēse-

līte. Lai viņu izsistu no "ritma", būtu jāpa-

cenšas. 

     Ar riteni kā pulkstenis uz skolu, tad mā-

jās audzēt tomātus, bet svētdienās uz baz-

nīcu, jo tur atkal bērni viņu gaida - visvairāk 

jau gardās siermaizītes vai kādu jautru rota-

ļu. Ritmas klase zina- ar viņu skolotāju vien-

mēr būs kāds piedzīvojums. Ekskursija, zu-

pa uz ugunskura vārīta, teātris, kur katram 

klases audzēknim piemeklēta tikai viņam 

raksturīga loma. Mazo klašu skolotāji zina - 

29. septembrī Miķeļdienas tirgus, jākrāj nau-

da. Bet decembrī varēs paklusēt un izjust 

svētbrīdi 1.Adventes sveces iedegšanā. Rit-

ma prot pielāgoties dzīves ritmam. Enerģijas 

un radošuma pārņemta, prot iesaistīt un ie-

dvesmot citus kolēģus. 

Jūs esat mūsu labā, skaistā skolotāja. Jums jauki 
izdodas būt skolotājai. Esat labākā skolotāja no 
tām, kuras zinu. 

Ļena 
Man patīk, kā jūs mūs mācat. 

Dāvids 
Man patīk mūsu skolotāja, jo, kad mēs braucam 
ekskursijās, tad viņa vienmēr mēģina dabūt lauku-
mu, lai spēlētu spēles. 

Artūrs 
Es gribētu, lai visu laiku es varētu mācīties pie jums 
arī 5. un 6. klasē. 

Loreta 
Man patīk mūsu skolotāja, jo viņa ir ļoti gudra un 
mīļa. 

Oskars 
Viņa ir  ļoti aktīva skolotāja. 

Reinis 
Skolotājai Ritmai visi darbiņi ir ļoti rūpīgi. 

Roberts 

Skolotāja vienmēr ir priecīga. 
Ričards 

Skolotāja ir ļoti jauka un izpalīdzīga. Viņa labi pa-
skaidro uzdevumus. 

Zane 



5 
Skolā 45 gadi 

Tatjana Beinaroviča 

Audzināmā klase domā, ka skolotāja: 

Labi un interesanti māca ķīmiju. 

 Patriks 

Māk paciest runīgus skolēnus.  

Zigmārs 

Atraktīva un jauka.  

Pārsla 

Stundās ir jautri.  

Matīss 

Labi iemāca pamatus.  

Rojs 

Skolotāja ir izpalīdzīga un jautra.  

Arnita 

      Kolēģi domā, ka skolotāja ir 

atraktīva, izpalīdzīga, dedzīga, inte-

resanta, prot aizstāvēt savu viedokli. 

Tiem, kam interesē ķīmija, prot to 

labi un pamatīgi izskaidrot. 

Kolēģi novēl - spēku un izturību, ve-

selību un dzīvesprieku saglabāt arī 

turpmāk! 

Skolā 35 gadi 

Laima Bensone 

    Pirmklasniekiem Laima ir kā konfekte. Ne jau velti viņas 

vārdā nosaukta vesela konfekšu fabrika "Laima". Viņa tikpat 

kā nekad nebaras, ja nu pa reizei iznāk - tad tā ir vesela tra-

ģikomisku atgadījumu virtene.  

     Dievs viņu visu laiku vēro, un tikko kā viņa "paceļ balsi 

uz maziem, neaizsargātiem bērniem", tā viņu soda - vai nu 

ritenim riepa pušu un stāv pie skolas kā tāda pankūka, Rek-

sis vai kaza mājās ne tā uz viņu paskatās, vai vienkārši sāk 

līt lietus tad, kad nevajag, un izmērcē Laimas jauno mobilo.        

       Visus šos gadus Laimai ir bijis aizliegts bārties, un tā-

pēc viņa prot bērniem iedot "burkānu", t. i., konfekti, vaja-

dzīgajā brīdī, un viņas klases daudz smaida. Cilvēks, uz kuru 

var paļauties grūtajos brīžos. Apveltīta ar īpašu spēju ek-

skursiju organizēšanā. 

Skolēni par skolotāju Laimu: 

Mani jūsu ekskursijas iedvesmoja ceļot. /Krišjānis/ 

Skolotāja iemācīja, ka nevajag melot. /Elizabete/ 

Skolotāja Laima vienmēr ir bijusi fantastiska. /Kitija/ 

Man ir paveicies ar sākumskolas skolotāju. /Nelda/ 

Laima Bensone ir laipna un draudzīga. /Emīls/ 

Es no viņas iemācījos daudz ko jaunu un viņa uzdeva maz mājasdarbu. /Rinalds/ 

Viņa mūs bieži veda uz teātri un ekskursijās. Mums tas ļoti, ļoti patika. /Ralfs/ 
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Skolā 40 gadi 

AGRIS CELMS 

  Agris Celms. Ļoti vienkāršs, sirsnīgs un talantīgs 

pedagogs. Cilvēks ar izcilu humora izjūtu, saprot 

jokošanu arī no skolēnu puses. Vienmēr atbalstīs un 

palīdzēs sasniegt mērķi – gandrīz katrā jaunietī redz 

sava veida potenciālu un mudina to attīstīt. Agris 

Celms ir cilvēks, kuram sasniegumu ziņā ļoti svarīga 

ir milzīga kvalitāte, tāpat kā visai pārējai Celmu ģi-

menei.  

  Mūziku mīl ar visu sirdi un dvēseli, tāpat kā Jelga-

vas 4. vidusskolu. Tas ir redzams pēc direktora iegul-

dītā darba un pēc brīnišķīgajiem sasniegumiem!  

  Galvenokārt cenšas uzturēt līmenī orķestra kolektī-

vu ‘’ROTA’’, kas arī līdz šim ir izdevies, pateicoties 

viņa spējai puišus ‘’nolikt pie vietas’’, lai tie saprot, 

cik svarīgs ir darbs, jo bez darba rezultātu nebūs!  

  Prieks iet uz mēģinājumiem un spēlēt atkal un atkal 

jaunus skaņdarbus. Prieks tāpēc, ka, pateicoties šā-

dam diriģentam, orķestrī valda nepiespiesta atmosfē-

ra, un tomēr – spēja savākties, kad tas ir nepiecie-

šams.  

   Kolektīva ‘’ROTA’’ vārdā sveicu darba jubilejā, 

un vēlu vēl daudz darba, spēka un sasniegumu gadus 

Jelgavas 4. vidusskolā! 

Nikola Novicka, 11.b 

Ja kāds vaicātu, kāds ir Jelgavas 4. Vi-

dusskolas direktors, mēs atbildētu: „Nevis vien-

kārši direktors, bet direktors ar pievienoto vērtī-

bu”. Esam pārliecināti, ka Agrim Celmam ir vis-

garākais amata apraksts ne tikai Latvijā, bet arī 

pasaulē. Agris ir mūzikas skolotājs, Jelgavas 4. 

vidusskolas mūzikas novirziena dibinātājs, pūša-

mo instrumentu virtuozs, orķestra diriģents, pil-

sētas Mūzikas metodiskās apvienības vadītājs, 

komponists, aranžētājs, Dziesmu svētku virsdiri-

ģents.  

Agris  veiksmīgi apvieno privāto un pro-

fesionālo dzīvi: dzīvesbiedre Liena un meita Līga 

ir arī kolēģes un domubiedres skolā un mūzikā. 

Uzreiz jāmin radinieku pretenzija: skola turpinās 

arī mājās. 

Katram latvietim ir svarīgs savs kaktiņš, 

savs stūrītis zemes. Agris jo gadus, jo aizrautīgāk 

saimnieko ģimenes lauku īpašumā Ilūkstē, pa-

mazām izveidojot iespaidīgu lauksaimniecības 

tehnikas parku.  

Savus pedagoģiskos talantus viņš nostip-

rina savā jaunākajā statusā „opis”. Tad Agris ir 

makšķerēšanas pamatu ierādītājs un lielais stāst-

nieks 3 ņipriem puišiem, nepārspējams sātīgu un 

gardu pamatēdienu gatavotājs. 

Kad Lienai puspajokam, pusnopietni vai-

cājām, cik svarīga ir skola Agra dzīvē, atbilde 

izskanēja zibenīgi un ārkārtīgi nopietni: „Skola 

un orķestris- TĀ IR VISA VIŅA DZĪVE!” 

Jelgavas 4. vidusskolas kolēģi 

    Agris Celms ir dzīvespriecīgs un ik reizi ar smaidu sejā. Viņš vienmēr ir gatavs iesaistīties dažādos pasākumos, kā 

arī pats tādus izveidot. Runājot par orķestri "ROTA", bez Celma kā tās kodola, tas vairs nepastāvētu. Ik reizi, kad 

ierodos uz orķestri, Celms sagaida ar smaidu sejā. Tā nav vienīgā labā lieta, ar ko viņš uzlabo garastāvokli. Katrreiz 

viņam ir kāds jociņš,  kura dēļ var pasmīnēt. Bet tad, kad jāsāk spēlēt, joki pie malas, un jāspēlē ar pilnu atdevi, jo 

vislabākais veids, kā viņu iepriecināt, ir spēlēt pēc iespējas labāk. Viņam vienmēr ir ko ieteikt jaunajiem muzikan-

tiem, lai viss izdotos uz visiem simts.  

   Un nezinu, kurš vēl varētu sacerēt tik labas dziesmas mūsu koriem un skaņdarbus orķestrim, kā vien mūsu pašu 

Agris Celms. Lai Jūs šos visus pavadītos gadus skolā, atcerētos ar smaidu sejā. Un noturētu mūsu orķestra "ROTA" 

tik augstā latiņā, cik vien ir iespējams.  

Rainers Ļaksa, 9.b  
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Skolā 30 gadi 

Tatjana Kārkliņa 

Skolotājai Tatjanai Kārkliņai ir ļoti garlai-

cīgs CV. Ailītē „Darbavietas” ir tikai viens ie-

raksts- Jelgavas 4. Vidusskola. Par mūzikas novir-

ziena klavierspēles skolotāju Taņa sāka strādāt 19 

gadu vecumā pēc Jelgavas Mūzikas vidusskolas 

absolvēšanas. Neticami, bet skolotājas Kārkliņas 

tagadējo audzēkņu vidū ir viņas pirmo skolēnu 

bērni. 

Tatjana ir ne tikai prasmīga klavierskolo-

tāja, bet arī brīnišķīga vokālās nodaļas koncert-

meistare. Ārēji mierīgā un nesatricināmā Taņa var 

sist dūri galdā un aizstāvēt savu viedokli instru-

mentspēles ieskaišu un eksāmenu vētrainajās ap-

spriedēs. Idejas vārdā Tatjana gatava 

„neiespējamajai misijai” - piemēram, ar mūsu 

skolas audzēkni sagatavot F. Šopēna skaņdarbus  

Šveices pianistes un profesores Elizabetes 

Sombāras meistarklasei. 

Kolēģe Taņa mūs bieži pārsteidz ar savām 

zināšanām visdažādākajās dzīves jomās. 

Ja sāp spranda vai mugura- Taņa parādās vingro-

jumus, kas izārstēs. Ja nemierīgs prāts par analīžu 

rezultātiem, Taņa visu izskaidros un nomierinās. 

Ja stress pirms uzstāšanās- Taņa izsniegs tabletīti. 

Izglītība Anglijā vai Itālijā? Terorisms Francijā un 

bēgļu krīze Eiropā? Francijas kultūra, baznīca un 

garīgā mūzika? Jautājiet, Taņai, un jūs saņemsiet 

atbildi.  

Lielāko pārsteigumus kolēģiem Taņa sagā-

dāja skolotājas Lienas Celmas jubilejas reizē, fan-

tastiski nodziedot kādu krievu romanci. Viņas 

balss apburtie kolēģi Tatjanu Kārkliņu izvēlēja 

par galvenās varones- dārznieces Tatjanas lomas 

atveidotāju mūziklā „Vecais ābeļdārzs”, ko kā 

veltījumus Jelgavas 4. Vidusskolai rakstīs skolu 

absolvējušie dzejnieki un komponisti. 

Elīna 2.b klase 
Skolotāja ir ļoti forša, un viņa ļoti labi 

māca. Viņa vienmēr ļoti skaisti ģērbjas. Šī 
skolotāja vienmēr ir ļoti laipna un atsaucī-
ga. Vienreiz man gadījās aizmirst mājās 
notis, taču skolotāja man neierakstīja piezī-
mi dienasgrāmatā. Man skolotāja Kārkliņa 
ļoti patīk. 
Ieva 2.b klase 

Skolotāja ļoti labi māca, un viņa ir ļoti 
forša. Viņa vienmēr ir ļoti laipna un priecī-
ga. Skolotāja Kārkliņa māca spēlēt skaistas 
dziesmas un skaņdarbus. Viņa nekad nav 
dusmīga, nu varbūt tikai tad, ja es kaut ko 
kārtīgi neiemācos. Esmu ļoti priecīga, ka 
tieši šī skolotāja man māca spēlēt klavieres. 
Agnese 2.b klase 

Skolotāja Kārkliņa ir ļoti mīļa un vien-
mēr ļoti skaisti ģērbjas. Viņa man dod labus 
skaņdarbus, ko spēlēt. Tad, kad es nospēlē-
ju ļoti labi, viņa mani paslavē. Taču, ja es 
kādu reizi nospēlēju ar kļūdām, pat tad sko-
lotāja īpaši nedusmojas. Skolotāja Kārkliņa 
dienasgrāmatā man vienmēr ieraksta labu 
piezīmi. Man ļoti, ļoti patīk skolotāja Kār-
kliņa. 
Annija 4.b klase 

Man vienmēr patīk skaņdarbi, ko sko-
lotāja Kārkliņa man dod spēlēt. Skolotāja ir 
ļoti atsaucīga, mīļa un draudzīga. Dažreiz 
skolotāja var būt arī dusmīga, bet tas ir tikai 
tad, ja es neesmu iemācījusies mājās uzdo-
to. Taču pārsvarā skolotāja vienmēr ir pozi-
tīvi noskaņota. Skolotāja mīl bērnus, un 
iemāca bērniem mīlēt klavierspēli. Esmu 
priecīga, ka spēlēju tieši pie skolotājas Tat-
janas Kārkliņas.  
Emīlija 11.b klase 

Šī skolotāja vienmēr bijusi viena no 

manām mīļākajām skolotājām. Viena no 

vissaprotošākajām, vienmēr uzklausa, cen-

šas palīdzēt un atrisināt problēmu kopā, ja 

tāda ir. Fantastika humora izjūta. Ar skolo-

tāju var kopā gan pasmieties, gan paraudāt. 

Velta sevi katram bērnam un iemāca no 

sirds mīlēt mūziku un klavierspēli. No ma-

las var redzēt, ka skolotāja mīl gan mūziku, 

gan bērnus.  
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Antra Zondaka 

  Antra prot spēlēt klavieres. Viņa savā ansam-

blī iemāca uzstāties un dziedāt visus, kas to 

vēlas. Ar Antru joki mazi. Viņa mīl vairāk kārtī-

bu nekā haosu. Tomēr tad, kad pasmaida - tad ir 

pavasaris pat drēgnā novembra dienā. Zvirbuļi 

sāk čiepstēt, strazdi dziedāt, un bērni viņiem 

dzied līdzi. Viņas klases skolēni prot izteiksmīgi 

starpbrīžos deklamēt dzejoļus un skaisti dziedāt 

interesantas dziesmas, pat tā, ka dažam labam 

skolas viesim mute paliek vaļā. Apveltīta ar īpa-

šu talantu – iekšējās pasaules iztēli. Vienmēr 

smaidīga un optimistiska. Skolas saules stariņš. 

Skolēni par skolotāju Antru: 

Superīga, mīļa, izpalīdzīga, jauka, skais-

ta. Linda 

Skolotāja Antra vienmēr izdomā rado-

šus darbiņus. Amanda 

Es mīlu savu skolotāju, jo viņa ir ļoti 

jautra. Heinr ihs 

Antra, jūs mūs mācat tik labi. Raivo 

Jūs esat mums vislabākā. Valēr ija 

Skolā 25 gadi 

Aija Pridāne 

Šogad čaklajai darba bitītei, skolotājai Aijai Pridānei, aprit 25 gadi kopš viņa ir sākusi 

mācīt mājturību skolā. Ar savu silto smaidu, izpalīdzīgo roku un pretimnākšanu, viņa ir ne ti-

kai 25 gadus mācījusi mājturības priekšmetu, bet arī izaudzinājusi un saliedējusi vairākas kla-

ses. 

     Aija kā kolēģe vienmēr 

ir ieinteresēta arī citu skolo-

tāju izaugsmē, tāpēc nekad 

neatsaka savu padomu vai 

praktisku palīdzību. 

    Gatava dalīties ar pašas 

veidotajiem metodiskajiem 

un mācību  materiāliem. 

     Skolotāja vienmēr  cen-

šas izskaidrot visu nesapro-

tamo ļoti saprotami. Uz-

klausa un palīdz tikt galā ar 

dažādām sarežģītām situā-

cijām gan mācībās, gan 

dzīvē. Ir ļooooti laba ZPD 

vadītāja!      Skolotāja organizē inte-

resantas ekskursijas, kurās 

var gan izklaidēties, gan 

uzzināt daudz jauna un in-

teresanta.  

Lai neizsīkstošs Jūsu dar-

ba prieks un aizrautība! 

 

Skolēnu un skolotāju viedokļus 

apkopoja S.Baltiņa 

     Gudra, zinoša, prot inte-

resanti, inovatīvi un radoši 

vadīt stundas. Vienmēr ir 

savs viedokli dažādos peda-

goģijas jautājumos. Labi 

pārzina metodikas jautāju-

mus.  

 


