
Janvāris/ februāris 

 11. janvārī mūsu skolai bija dzimšanas diena, tai apritēja 68 gadi. 

Skolēnu padome bija parūpējusies, ka katru dienu notika kādi interesanti 

pasākumi, konkursi, kuros piedalīties varēja ikviens skolēns.  

 Pirmdiena mums bija konkursu diena, kad varēja gan aizpildīt in-

teresantas anketas par skolu, ko sagatavoja Zinību pūce, gan  piedalīties arī 

citos konkursos.  

 Otrdiena mums bija Parodiju diena, kur katrs varēja iejusties sava 

mīļākā elka, skolotāja, dziedātāja vai sportista lomā.  

 Trešdiena mums bija Saldumu diena, kur 5. – 8. klases skolēni gatavoja 

saldumus un skolā tos tirgoja, nopelnīto naudu ziedojot 5. – 8. klašu ballei.   

 Ceturtdiena mums bija Mājīgā diena – ikviens varēja nākt uz skolu 

tērpies kā mājās (čībās un halātā), jo kā nekā skola ir mūsu otrās mājas.  

 Piektdiena mums bija apbalvošanas diena un vakarpusē 9. – 12. klasei 

notika Dzimšanas dienas balle. 

 Daudz laimes, Jelgavas 4. vidusskola! 

Vaiva Ribaka 11.b klase 
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Skolas jubilejas nedēļā notika viens no 

grandiozākajiem pasākumiem – skolas 

balle, kad beidzot meitenēm ir iespēja izvilkt 

no skapja dziļumiem savas skaistās kleitas 

uz zēniem iemesls uzvilkt tauriņu un maršēt 

uz skolu, lai lieliski pavadītu vakaru. 

Šā gada skolas ballei Skolēnu padome 

jau labu laiku upurēja no sava ziemas 

brīvlaika, lai paveiktu visus 

iepriekšsagatavošanās darbus un padarītu 

šo balli par neaizmirstamu notikumu gan 

skolēniem, kuri skolas balli piedzīvo pirmo 

reizi, gan skolēniem, kuri drīz pārkāps 

skolas slieksni un dosies plašajā pasaulē. 

Balles dīdžeji bija parūpējušies par 

lielisku mūziku, kā arī par dažādiem lāzera 

efektiem un dūmu mašīnām. Bet kas tad tas 

par vakaru bez vakara zvaigznēm? Tāpēc, 

lai vakars izdotos, pie mums bija 

atbraukušas pašas spilgtākās pasaules 

slavenības Nikija Mināža un Lēdija  Gāga, 

tipogrāfijā ‘’mīt’’ jau 2 gadus. Lapas tiek 
sadrukātas, sagrieztas, salīmētas, ieliktas 
vākos un salīmētas kopā ar tiem. Tālāk 
grāmatu sūta uz ārzemēm vai kādu Latvijas 
pilsētu. Jelgavas tipogrāfijā iespiež arī 
ārzemju rakstnieku darbus latviešu vai 
oriģinālajā valodā un sūta uz valstīm, kurās 
ir plānots šo grāmatu pārdot. 

       Esot šajā tipogrāfijā, mēs daudz ko 
uzzinājām un varam lepoties, ka Jelgavā ir 
šāds uzņēmums, kura darbība ir plaša un 
nepieciešama. 

 

Kerolaina Stepe 7.a klase 

 
 

 15. februārī „Karjeras nedēļā” mēs, 7. 
a klases skolēni, viesojāmies Jelgavas 
tipogrāfijā un uzzinājām daudz ko 
interesantu. 

 Tipogrāfijā ir 180 darbinieki, bet, lai 
grāmata, reklāma vai kas cits butu gatavs, 
jāiziet 6 tā saucamie bloki, kuros, 
piemēram, grāmatu maketē, visu sarunā ar 
rakstnieku-cik viņš maksās, cik 
eksemplāros un uz kāda papīra vēlas savu 
darbu iespiest. Tālāk jau jaunajā 
iespiedmašīnā sāk rasties grāmata, kurai ir 
neskaitāmi daudz krāsu un kura Jelgavas 

Skolas dzimšanas dienas ballīte 

Karjeras nedēļa.   Jelgavas tipogrāfija  
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kuras piekrita mums nodziedāt 

pāris dziesmas un lieliski izklaidēja 

mūs visus ballē. Bija arī iespēja 

nofotografēties ar šīm dāmām foto 

stūrītī, tādējādi iemūžinot šo 

brīnišķīgo vakaru.  

Ar šo vakaru Jelgavas 4. 

vidusskolas Skolēnu padome 

iesāka jaunu tradīciju starp 

Jelgavas skolām –oficiāli ielūgt uz 

skolu balli citu skolu skolēnu 

padomes pārstāvjus. Mūsuprāt, šī 

jaunā tradīcija starp skolām iedzīvosies 

unsatuvinās tās.  Mūsu skolas Skolēnu 

padome ir jau saņēmusi ielūgumu ierasties 

uz Spīdolas skolas balli.   

Ikvienā ballē pienāk brīdis, kad pēdējā 

dziesma izskan un aizraujošais vakars 

beidzas. Kleitas un uzvalki, kas ir saldu 

atmiņu apvīti,  jāpavada atpakaļceļā aiz 

skapja durvīm un ar nepacietību jāgaida 

nākamais gads, kad pienāks jauna balle.  

Elīna Sargune 9.c klase 



Jelgavas 4. vidusskola 

Dzejas stūrītis 

3 

 

*** 

Sniegs kas zem manām kājām 

 Atgādina par manām siltām mājām 

 Tā oranžā bumba kad pār apvārsni riet 

 Savus spožos starus pie manām durvīm grib liet 

 Kad naktī būs auksts un manās mājās būs kluss 

 Tas ziemelis, sniegnesis uz mana sliekšņa vien 

duss. 

 

Monta Brauere 10.a 

                                              *** 

Raugoties tur ārā pa logu, 

Mana dvēsele pauda tik moku. 

Manā sirdī tur tālu, tālu 

Es kā bezdelīga sev līdzi pasauli rāvu, 

Kad es kritu, Jūs mani cēlāt 

Bet, kad cēlos, es atkal kritu 

Ko lai es saku? 

Es pati to bedri raku. 

Tur taj bedrē daudz naida un nodevības, 

Bet es zinu, ka labāk, ja tās būtu bŗīvas. 

Es gribu aizrakt to bedri ciet, 

Un beidzot tai virsū to ūdeni liet. 

Bet tas naids un sāpes to bedri rok vaļā, 

Un tās bezdelīgas atkal mani nes pasaules malā. 

Vakar es biju tāda, kāda biju, 

Bet šodien mani pasaule padara par ko citu. 

Es gribu būt brīva, 

Un justies atkal dzīva. 

Raugoties tur ārā pa logu 

Es zinu, pāri darītajiem jāsaņem sodu, 

Un, kad priekšā man stāsies nodevējs stalts, 

Jums par prieku man jāsaka, ka dzīvot būs ļauts. 

Kad 18. novembrī salūtu Jums šaus, 

Tā bezdelīga uz pasaules malu atkal mani raus. 

Bezdelīga zina, kur labi cilvēki mīt, 

Jo nevar zināt, varbūt Tu tiksi atraidīts tieši rīt. 

Viņi nedzird, ka katru vakaru Tu raudi un kliedz, 

Jo šie domā, ka aiz prieka par dzīvi tu tur spiedz. 

Raugoties tur ārā pa logu 

Es Jums sniegšu savu silto roku. 

 

 

 

Monta Brauere 10.a 

*** 

 cilvēki drūzmējas,  

 bet es eju lēnām. 

 es nesekoju cilvēkiem. 

 tik savai ēnai. 

  

 un tumsā man ēnas nav.  

 tad esmu es viena 

 un pilnīga manī 

 tad kļūst ziema. 

  

 tieši tāpēc mīlestība  

 uzplaukst tik naktī,  

 lai cilvēks nebūtu viens, 

 tumšaja taktī.  

  

 un ejot caur pilsētu,  

 caur tumšajām ielām, 

 es apzinos to,  

 ka jāiet ir vienam. 

 

Lauma Niedrīte 11.b  

*** 

atzīstos, par daudz mums ir dots,  

 par daudz arī ir izmantots 

 un par velti ķiršu ziedi nebūtībā zūd, 

 par daudz cilvēka dvēsele jūt.  

 

 par velti sniega pārslas krīt, 

 ja nav neviena ko sasildīt; 

 par velti ir dotas divas plaukstas,  

 ja abas paliek mūžīgi aukstas.  

 

 un ziema un sasalusi mana sirds, 

 tik zvaigzne pie debesīm mirdz; 

 es kā zvaigzne citiem spīdu 

 un kā zvaigzne arī krītu. 

 

Lauma Niedrīte 11.b  

*** 

 ir pasaule pilna ar sāpēm 

 un starp sāpēm es meklēju tevi. 

 un atrast tos mirkļus iz tālēm, 

 to cerību, kuru man devi 

 

 ir pastmarkas vēstulēm manām, 

 kuras slepeni domās tev sūtu; 

 un ja vēstule aiziet bez skaņām, 

 tad es tava pastmarka būtu. 

 

 un ja es reiz būtu pīlādzis - 

 tikai tu manu rūgtumu justu; 

 un, ja es reiz būtu ledus - 

 tik tavās plaukstās es kustu. 
 

Lauma Niedrīte 11.b  



 2013.gada 13.februārī Latvijas 

jauniešiem 13. reizi tika dota iespēja 

apskatīt kaut kādas profesijas ikdienas. 

Šogad, šajā dienā piedalījās ap 10 

tūkstoš jauniešu no visas Latvijas. 

Jaunieši  ir interesējušies par  mēdiju, 

aviācijas  darbu ,bet visvairāk šogad 

„ēnām” ir interesējusi  Latvijas 

Republikas Saeima , tur viesojās 248 

jaunieši no visas Latvijas, lai sekotu līdzi 

deputātu un parlamenta darbinieku 

ikdienas darbam. Desmit no  jauniešiem 

bija  jelgavnieki.  

 Es arī devos uz Saeimas ēku, lai 

uzzinātu kaut ko vairāk par mūsu 

valdības ikdienas darbu. Es biju „ēna” 

Inesei Lībiņai- Egnerei - latviešu juristei 

un politiķei, kas pārstāv Reformu partiju 

un pašlaik ir 11. Saeimas deputāte un 

Saeimas priekšsēdētājas biedre. Šajā 

dienā biju četrās sēdēs- Eiropas lietu 

komisijas, Juridiskā komisijas, Reformu 

partijas frakcijas un vienā ārkārtas sēdē, 

kurās 

Personība politikā 
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lēmumus, par ko rīt runās visi un parīt 

lietos ikdienā.  

 Pēc tam Solvita Āboltiņa aicināja 

visus  „ēnotājus” uz Zaļo zāli ,kur katru 

ceturtdienu notiek lielās Saeimas sēde , 

bija  iespēja pasēdēt kāda deputāta 

krēslā. Ēnu diena Saeimā noslēdzās ar 

ekskursiju pa visu Saeimas ēku un 

kopīgu foto uz Lielajām marmora 

kāpnēm.  

  

        Kad es pajautāju : „Kādu padomu 

Jūs dotu visiem Latvijas jauniešiem, lai 

mudinātu tos sasniegt savu dzīves 

mērķi?” Inese Lībiņa- Egnere ,manuprāt, 

atbildēja ļoti vienkārši: „Nekad 

nepadoties, iet uz priekšu un izmantot 

visas iespējas šajā dzīvē, jo neviens 

nezina, kas notiks pēc 5 

minūtēm ,vēljovairāk neviens nezina 

kur ,kas un kā notiks rīt. ” 

 

 



 19. februārī Jelgavas 4. vidusskolas Skolēnu padome devās ekskursijā uz JELGAVAS 

PILSĒTAS DOMI.  

 Mūs ļoti atsaucīgi uzņēma Domes priekšsēdētāja 

vietnieks A. Rubulis. Viņš informēja mūs par Jelgavas 

domes darbību un turpmākajiem plāniem līdz 2020. 

gadam, kas solās būt ievērības cienīgi. Piemēram, 

plānota ir  Pasta salas rekonstrukcija, kā arī jaunas 

bibliotēkas būvniecība. Tie ir tikai daži no plāniem, 

kuriem atvēlēti aptuveni 270 miljoni latu. Redzējām arī 

īsfilmu par Jelgavu, kurā iekļauta mūsu pilsētas 

skaistākās ēkas un objekti.  

 Mūsu skolas Skolēnu padomei atļāva arī piedalīties vienā no sēdēm, kurā tikās 

Jelgavas deputāti un sprieda par dažādiem pilsētā aktuāliem jautājumiem. Mums bija liels 

prieks paviesoties šeit un uzzināt ko vairāk par mūsu pilsētu- Jelgavu! 

Anete Ļaksa 9.c klase 

Viesošanās Jelgavas pilsētas domē 
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Ko mums iemācīja degunlācis? 

 Esam pārliecināti, ka Latvijā nav bērnu, kas nezina apaļu ābolu, bumbieri, trusi, 

zaļu žurku un citus jautrus un smaidīgus draugus, kas kopā spēlējas, draiskojas un 

dzied, līdz  joka pēc sanāk alfabēts.  Pavisam nesen šai komandai pievienojās maigi 

dzeltens zvēriņš ar oranžu degungalu - degunlācis. Izrādās, ka šis gudrinieks bērniem 

jokodamies un spēlēdamies iemāca reizrēķinu, kas daudzu  domās ir kā baiss galvas 

mežģis. 

 Un kādā sniegotā un aukstā ziemas dienā Jelgavas 4. vidusskolas  1.-3. klases 

skolēniem bija prieks un gods iepazīties ar  degunlāci un  viņa vistuvākajiem palīgiem 

un atbalstītājiem  – mākslinieci Indru Sproģi, Helēnu Jubalti, Lieni Cēsinieci un Jāni 

Niedru.  Skanēja dziesmas, ņirbēja animācijas. Pats degunlācis bija tik liels gudrinieks, 

ka viņš pārkoda visas reizrēķina izteiksmes kā vāvere riekstus. Degunlācis padalījās arī 

ar savām zināšanām par Saules sistēmas planētām un kontinentiem. Bērni degunlāci 

bija gaidījuši, jo dziesmai „Degunlāča vienreizvienam”  vārdus zināja visi un  droši 

dziedāja līdzi. Protams, lai sagaidītu īpašos viesus, skolēni bija centušies un 

gatavojušies. Enija, Eva, Gatis un Artūrs degunlāča komandu pārsteidza ar literāru 

kompozīciju no grāmatas" Māci, mani degunlāci". 

 Bibliotēka saka paldies visiem, kas palīdzēja, lai degunlācis varētu ciemoties 

mūsu skolā.  

Skolas bibliotekārītes Inta un Baiba 



Jau 4. gadu skolas bibliotēka piedalās 

drossinternets.lv rīkotajās radošajās 

aktivitātēs. Šajā gadā bibliotēka aicināja  3.-

4. klašu grupas ierasties bibliotēkā uz kustīgi 

aktīvu spēli "Piktie putni un ļaunie sivēni 

tīklā". 

Spēles laikā skolēni sadalījās divās 

grupās „piktie putni” un  „ļaunie sivēni”, kas 

savā starpā sacentās par īpašo putnu un 

sivēnu žetonu vākšanu.  Rezultātā uzvarēja 

tā komanda, kas bija savākusi visvairāk 

īpašo žetonu. Žetonus varēja  nopelnīt, 

atbildot uz jautājumiem par pareizas, 

drošas  un pieklājīgas uzvedības 

noteikumiem internetā, kur dažādās 

situācijās izmantoti piemēri, kā mēs 

izturamies pret saviem draugiem, 

klasesbiedriem, skolasbiedriem  interneta 

portālos un sociālajos tīklos. Bija jāatbild par 

to, kas ir jāpārdomā piktajiem putniem, 

ļaunajiem sivēniem,  skolēniem, kā arī visiem 

pārējiem pirms publicējam fotogrāfijas un 

dažādus video internetā, kam var lūgt 

palīdzību piktie putni un ļaunie sivēni, kā arī 

mēs paši, sastopoties  ar dažādiem riskiem 

un nepatīkamām situācijām, piemēram,  

saņemot nepatīkamus komentārus un  

Piktie putni un ļaunie sivēni tīklā 
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vēstules,  tiekot emocionāli pazemoti utt. Katra 

komanda sniedza skaidrojumu, kā šādos 

gadījumos ir vispareizāk rīkoties un kam lūgt 

palīdzību, otra komanda varēja papildināt 

atbildi, tā iegūstot papildu punktus (šajā 

gadījumā-īpašos žetonus).  

Lai spēle būtu atraktīvāka, modinātu 

vēlēšanos sacensties, spēlē bija arī aktīvi 

elementi, piemēram,  to, kura komanda 

atbildēs pirmā, nosaka tas, cik punktus viņi 

uzmet uz piepūšamā metamā kauliņa. Visas 

spēles laikā komandām bija jāsacenšas par 

trāpīgu atbilžu sniegšanu, bet spēles 

noslēgumā komandas piedzīvoja trāpīgu 

metienu kulmināciju, jo uzdevums bija no 

domino kauliņiem uzbūvēt vismaz 3 stāvu 

māju, kas pretinieku  komandai bija jānojauc ar 

mīksto kluču palīdzību. 

Paldies 3.-4.klasēm un viņu skolotājām 

par piedalīšanos spēlē! 

 

Skolas bibliotekārītes Baiba un Inta 



 14. februāri skolā notika Valentīndienas 

balle, kura bija paredzēta 5. - 8. klašu 

skolēniem. Ballē valdīja bija jautrība, prieks un 

pozitīva enerģija.  

 Organizātori bija iekārtojuši tetovēšanas 

stūrīti (ne īstu, protams) un foto stūrīti. 

Pasākuma laikā neiztikt bez konkursiem. 

Piemēram, visiem dalībniekiem bija iespēja 

balsot par balles karali un karalieni. Par balles 

karali kļuva Artis Ozols no 6.b klases, bet par 

karalieni tika ievēlēta  Laura Kārkle no 6.a 

klases. Balles laikā varēja arī piedalīties 

popielā, kurā bija jāizpilda mīlas dziesmas. Šī 

konkursa uzvarētāja - Emīlija Pavlovska no 6.b 

klases. Katrs balles dalībnieks piedalījās arī 

loterijā, kurā uzvarētāji tika noteikti pēc 

numuriņiem, tos pie pasākuma ieejas uz 

rokām uzrakstīja balles vadītāji.  

Valentīndienas balle 
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Uzvarētāju bija daudz.  

 Sirsniņdienas ballē bija arī DJ, kas 

uzturēja jautrību un nerimstošu dejotgribēšanu. 

Balle noritēja ļoti labi, un katrs no dalībniekiem 

mājās atgriezās noguris, jo garlaicīgi nebija 

nevienā brīdī! Visi dejoja līdz nebēdai un 

priecājās līdz vakaram! Domāju, ka šo jauko 

balli atcerēsies visi. 

Paldies Skolēnu padomei par balles 

organizēšanu! 

 

Emīlija Pavlovska 6.b klase 

Tā mēs svinam svētkus 

Sv.Niklāva diena 

 Svētais Niklāvs ir skolēnu, studentu 

un jūrnieku sargs. Sv. Niklāva dienas 

svinēšana ir nākusi no pareizticības.  

 Mūsu skolā ir laba tradīcija - 

6.decembrī svinēt Sv.Niklāva dienu. 

6.klases skolēni taisīja Adventes 

kalendārus un vācu valodas kabinetos 

rīkojām kalendāru izstādi. 

  

6.decembrī 6.klases skolēni ar 

dāvanām, dziesmām un cienastu devās 

ciemos pie 5.klases skolēniem. Katrai 

klasei tika uzdāvināts Adventes 

kalendārs. Mēs arī pastāstījām par 

Niklāva dienu un apsolījām, ka aprīlī 

nāksim vēl ciemos. 

skolotāja Ļubova Vladimirova  



 2013. gada 4. janvārī jauniešiem no 

Zemgales reģiona pašpārvaldēm tika dota 

iespēja tikties vienuviet Zemgales reģiona 

Skolēnu pašpārvalžu forumā,  kas  notika 

Jelgavas Zemgales reģiona kompetenču 

attīstības centrā. Šajā forumā bija iespēja dalīties 

savā pieredzē, kā arī iegūt jaunas zināšanas 

saistībā ar pasākumu realizēšanu skolā un arī 

ārpus tās. Šajā forumā piedalījās 180 dalībnieki 

no dažādām Zemgales reģiona skolām. Šī ir jau 

piektā reize, kad notiek šāda veida forums, kurā 

apvienojas idejas un tiek risinātas pašpārvalžu 

problēmas. 

 Foruma laikā mums bija iespēja strādāt 12 

dažādās darbnīcās. Visās darbnīcās strādāja 

pieredzējuši speciālisti, kā arī pedagogi. Visa 

foruma laikā katram bij iespēja apmeklēt divas 

darbnīcas un veiksmīgi sadarboties arī ar citu 

skolu pārstāvjiem.  Diskusijas bija ļoti 

interesantas. Katrā darbnīcā tika runāts par kādu 

citu tēmu, bet beigās secinājām, ka tomēr visas 

tēmas, kas tika pārrunātas noved pie vienas 

vienīgas tēmas - Skolēnu pašpārvalde.   

Visa foruma laikā vestibilā bija novietotas skolu 

pašpārvalžu plakāti uz kuriem tika parādīta 

skolas ikdiena, padomes paveiktais un varbūt pat 

nākotnes plāni. Katra uzdevums bija novērtēt sev 

tīkamākās prezentācijas un par tām nobalsot. 

Nominācijas bija „Labākāposterprezentācijas 

ideja” un „Labākais posterprezentācijas 

noformējums”. 

 Pēc pirmās darbnīcas jau bija saprotams, 

Zemgales reģiona Skolēnu 

pašpārvalžu forums 
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kas varbūt mums un arī citām pašpārvaldēm 

trūkst un pie kā mums vēl jāpiestrādā.  Mums kā 

skolēniem ir dotas milzum daudzas iespējas, kā 

realizēt labu pasākumu. Galvenais,lai padomei ir 

ideja un drosme vērsties pēc finansiālas 

palīdzības, proti, meklēt sponsorus. 

 Kad visi bija atgriezušies no pirmās 

darbnīcas, tai sekoja pusdienas, kuras tika 

organizētas Spīdolas ģimnāzijas ēdnīcā. Arī tur 

varēja iepazīties ar jauniem cilvēkiem un turpināt 

diskusijas pie galdiņiem. 

 Otrās diskusijas bija vairāk par to, kāda 

iespēja skolēniem ir izveidot pasākumu ne tikai 

skolas teritorijā, bet arī ārpus tās. Darbnīcās 

mēs diskutējām, bet pēdējās 15 minūtēs mums 

bija jāizveido prezentācija uz plakātiem, ar kuru 

katra grupa parāda to, ko tā šodien ir paveikusi 

un 

uzzinājusi.   

 Uz forumu tika uzziacināti TirkizBand , kas 

pasākumam piešķīra muzikālu odziņu. Tika 

aicināts arī Renārs Zeltiņš, TV un YouTube seja, 

kas ar savu humoru sasmīdināja visu publiku. 

 Foruma mērķis, manuprāt, bija parādīt 

jauniešiem, cik tomēr ir liela viņu loma skolas 

dzīvē un kā mēs varam realizēt mūsu idejas, 

veicināt sadarbību arī ar citām skolām, kā arī 

padarīt mūsu pašpārvaldi labāku. 
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 Šā gada 5. februārī  Biznesa augstskolā  

‘’Turība’’ notika gadskārtējā ‘’Droša interneta 

diena’’. Šai dienai par godu tika izveidots forums 

jauniešiem, kurā mēs varējām iepazīties ar 

interesantu informāciju saistībā ar interneta 

pasauli.  Visā pasaules mērogā šogad Droša 

interneta diena tiek atzīmētas jau 10. reizi, bet 

Latvijā tikai 7. reizi.Uz šo forumu devās jaunieši 

no  visas Latvijas, tādēļ bija iespēja ne tikai 

klausīties un piedalīties diskusijās, bet arī 

sadraudzēties arī ar citiem jauniešiem.  

 Forumu atklāja Televīzijas raidījuma 

‘’Nakotnes parks’’ vadītājs, tehnoloģiju eksperts, 

kā arī ‘’Diena’’ tehnoloģiju redaktors Reinis 

Zitmanis. Viņš mūs iepazīstināja ar turpmākās 

dienas plāniem un notikumu sarakstu. Reinis 

dalījās arī savā skatījumā un pieredzē par to, kā 

viņš izsprot terminu Drošs internets.  

 Turpmākās dienas laikā mēs klausījamies 

dažādu speciālistu runas un tās bija visnotaļ 

interesantas. Katrs speciālists pastāstīja par savu 

profesiju un izteica savu viedokli saistībā ar 

interneta vidi. Klausoties šīs lekcijas, bija 

saprotams, ka tas, kā tu parādi sevi internetā, un 

tas, ko tu raksti par sevi internetā, aizstāj jebkuru 

CV, jo arguments, ka, iestājoties kādas amatā, 

tiks vērtēts tavs CV, mūsdienās vair nav tik 

aktuāls, jo jaunā tehnoloģiju pasaule darba 

devējiem dod iespēju sameklēt informāciju par 

tevi portālos draugiem.lv, Twitter.com vai arī 

Facebook.com, kā arī citos, lai pārliecinātos par 

to, kāds ir tavs īstais sabiedriskais tēls un ko viņi 

var sagaidīt no tevis, kā darba ņēmēja. Protams, 

ka netika diskutēts tikai par to, kā tu pasniedz 

sevi internetā , bet arī tas, cik tomēr daudz 

Jauniešu forums ‘’Drošāka interneta diena 
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internetā ir cilvēku, kas aizskar citus 

lietotājus ,domājot, ka viņš taču ir neredzams, 

kurš tad spēs atklāt to, ka viņš bija tas, kas 

apsmēja citus internetā, bet īstenībā, šādi cilvēki 

nepavisam nav neredzami, jo ir speciālisti, kas 

spēj un var to atklāt pēc datora IP adresēm. 

Kad speciālisti bija izklāstījuši visu sakāmo, mēs 

devāmies un Biznesa augtskolas ‘’Turība’’ 

ēdnīcu, kur bija sarūpētas pusdienas visiem 

foruma apmeklētājiem. Pie galdiņiem turpinājām 

diskusijas par dzirdēto, kā arī runājām par to, ko 

darīsim turpmāk. 

 Pēc pusdienām visi tika sadalīti 

komandās,  katra grupa kopā ar savu speciālistu 

devās uz noteikto kabinetu, kur tika runāts par 

konkrētu tēmu. Es biju grupā pie LU 

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes 

profesores Zandas Rubenes. Mēs diskutējām 

par to, kādas iespējas ir mūsdienās  un kuras no 

tām nebija pieejamas cilvēkiem vairākus gadus 

atpakaļ. Mēs secinājām, ka kādreiz  jaunieši 

informāciju projekta darbiem meklēja grāmatās, 

nevis internetā, kā to mūsdienās darām mēs.  

Pēc stundu garas diskusijas secinājām, ka ir 

lietas, kas bija kādreiz un ir arī tagad, bet ir arī 

daudz kas mainījies. 

 Man visnotaļ patika arī šī diskusija, un 

mani priecēja tas, ka visiem bija šī ideju vētra un 

beigās nonācam pie konkrētiem secinājumiem, 

kurus mums bija jāprezentē zālē, kad visas 

komandas sanāca atkal kopā. 

 Es domaju, ka lielākā daļa jauniešu, kas 

bija ieradušies uz šo diskusiju, ņēma vērā 

dzirdēto un aizdomājās par to, ka varbūt tomēr ir 

labāk internetā parādīt sevi  labākās puses, kā 

arī cienīt citus internetā, jo tas, kā Tu izturies 

internetā, tiek atklāts. Tāpēc nebaumo, 

neapsmej citus, nepadari pats sevi par 

apsmieklu! Parādi sevi kā labu interneta lietotāju, 

un lieto internetu droši! 
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13. februārī  piedalījāmies vēstures konkursā 

„Ienāc un izzini”. Konkurss bija ļoti interesants. Tajā 

piedalījāmies kā komanda „Lieliskais četrinieks” ar 

vienojošo elementu – ķiverēm un spilgtu apģērbu. Sevi 

mēs prezentējām kā četrus supervaroņus. Ralfs bija 

spēks un drosme, Anna - enerģija un dzīves prieks, es 

-  gudrība un atjautība, bet  Beate  - draudzība un 

vienotība. Galu galā, mūsu priekšnesumu un sevis 

pieteikšanu novērtēja kā labāko.  

Tālāk sekoja dažādu uzdevumu pildīšana, kurus 

veicot, mums bija iespēja labāk iepazīt Jelgavas 

pilsētas domi, jo katrs uzdevums atradās citā Domes 

nostūrī.  Uzdevumi bija visdažādākie – mums bija 

jāatpazīst dažādu tautu nacionālie ēdieni, jāraksta 

iesniegums par pasākuma rīkošanu, jāaprēķina 

nodokļa izmaksas, jāatrod kartē visdažādākās 

Jelgavas vietas un celtnes, kā arī vēl  interesanti citi 

uzdevumi. Par visinteresantāko uzdevumu varu 

nosaukt  tagad populārās spēlītes „Angry bird” 

 Šīs, otrās dienas, vakarā Daugavpils 

Vienības namā bija arī balle, kuras noslēgumā 

tika paziņoti rezultāti. Pēc dejām un smieklu 

plūdiem, visas sadevušās rokās, gaidījām 

rezultātus. Viens pēc otra tika saukti kori, kuri 

turpinās cīņu par galveno balvu un pirmajām 

trijām vietām, bet, kad žūrija nosauca kora 

„Spīgo” vārdu, visas meitenes sajūsmā spiedza 

un apkampa viena otru.  

 Trešās dienas rītā meitenes, saņēmušas 

savus pēdējos spēkus, devās pretī uzvarai. Pirms 

tik svarīgas uzstāšanās viena otru motivējām un 

uzkrāsojušas spilgti sarkanas lūpas devāmies pa 

šaurajām trepītēm uz skatuvi. Dziedot, kori 

pārņēma neaizmirstamas emocijas un 

saviļņojums un,  nokāpjot no skatuves, meiteņu 

acīs bija asaras un gandarījums par labi padarītu 

darbu. 

 Lai gan galvenās balvas koris neieguva, 

tomēr savā grupā viņas bija labākās un ieguva 

divas speciālbalvas – atzinības rakstu par labāko 

latviešu komponista oriģināldziesmas 

atskaņojumu un par interesantāko programmu 

festivālā. Un, pat neiegūstot nevienu no 

godalgotajām vietām, kora meitenes ir gandarītas 
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spēlēšanu, jo neko tādu, atnākot uz vēstures konkursu, 

negaidījām. Vēl interesants bija uzdevums, kura 

ietvaros mums bija jāsaliek Jelgavas himnas vārdi 

pareizā secībā. Šajā uzdevumā mums veicās patiešām 

labi – mēs vienīgie tajā saņēmām maksimālo punktu 

skaitu. Katra uzdevuma veikšanai, mums bija atvēlētas 

10 minūtes, bet vērtēja mūs katrā uzdevumā dažādi – 

citā varēja iegūt tikai trīs punktus, bet jau nākamajā 

veselus 100.  

Pēc uzdevumu veikšanas, mūs cienāja ar 

bagātīgu galdu, intervēja, un ļāva iepazīties ar citu 

komandu dalībniekiem, kā arī ar mūsu tiesnešiem. Pēc 

tam notika komandu apbalvošana. Mēs palikām 

godpilnajā 3. vietā, un saņēmām diplomu par labāko 

komandas prezentēšanu. 

Kopumā varu teikt, ka konkurss bija ļoti oriģināls 

un interesnts, kā arī izcēlās ar savu neviendabību. 

Garīgās mūzikas festivāls „Sudraba zvani” 
 Katru otro gadu, janvārī, Daugavpilī, notiek 

garīgās mūzikas festivāls „Sudraba zvani”, kurā jau 

otro reizi piedalās arī mūsu skolas daiļās meitenes 

no meiteņu kora „Spīgo”. Festivāls ilgst trīs dienas, 

šogad no 11. – 13. Janvārim.  

 Jau iekāpjot autobusā ir jūtams pozitīvs un 

cīņas spara pilns garastāvoklis, meitenes ir gatavas 

cīnīties par pirmajām vietām, tā teikt – iet līdz 

galam. Līdz Daugavpilij ir garš ceļš mērojams, 

tāpēc, pirms mēģinājuma pašā Daugavpilī, koncertu 

sniedzām arī kādā Ilūkstes skolā, kur skolēni bija 

pārsteigti par mūsu sarežģīto un daudzveidīgo 

programmu. Protams, šādi braucieni nebūtu 

iedomājami bez iedziedāšanās autobusā, 

motivējošiem vārdiem no kora „veterānēm” un 

skolotājas Lienas Celmas.  

 Otrajā dienā korim bija jāparāda sevi no 

labākās puses, jo bija sācies konkurss un meitenes 

bija gatavs iet pretim uzvarai par spīti visam. Tikai 

uz skatuves ir iespējams izjust tās emocijas un 

aplausu saldo garšu, jo žūrijas acīs, pēc kora 

priekšnesuma, bija redzama sajūsma un 

pārsteigums, ka tomēr ne tik vecās un ne tik 

pieredzējušās meitenes spēj dziedāt tik sarežģītu 

repertuāru.  

Uzzini - izzini 

Konkursi un festivāli 


