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Lāčplēša dienu Latvijā atzīmē par 

godu neatkarīgās Latvijas valsts armijas 

uzvarai pār Rietumu brīvprātīgo armiju 

jeb tā saukto Bermonta karaspēku 1919. 

gada 11. novembrī. Pieminot šo 

notikumu, Lāčplēša dienā tiek godināti 

Latvijas brīvības cīnītāji.  

Katru gadu, lai godinātu varoņus, kuri 

atdeva Latvijai pašu dārgāko, kas viņiem 

piederēja - savas dzīvības, Jelgavā lāpu 

gājienā dodas simtiem cilvēku no 

dažādām organizācijām, skolām, 

uzņēmumiem, iestādēm, kā arī ģimenes 

ar maziem bērniem. Mēs, skolēni un 

skolotāji,  svinīgā noskaņā un ar 

degošām lāpām rokās soļojām pa 

Jelgavas ielām un dziedājām dažādas 

patriotiskas dziesmas, lai visi sadzirdētu, 

ka iet Jelgavas 4. vidusskola. Gājiens 

noslēdzās pie Lāčplēša pieminekļa, kur 

noklausījamies  pilsētas mēra uzrunu, kā 

arī kora izpildītās dziesmas. 

Manuprāt, ikviens, kurš piedalījās šajā 

pasākumā, guva lielu gandarījumu, tāpēc 

aicinu piedalīties gājienā atkal 

nākamgad. 

 

Elīna Sargune   9.c klase 

Latvijas Republikas proklamēšanas 94. gadadienai 

veltītie  pasākumi Jelgavā  

 Svētdien 18. novembrī atzīmējām 

Latvijas 94. dzimšanas dienu. Pilsētā 

notika vairāki pasākumi veltīti šai 

svinīgajai dienai.  

 Neizpalika svecīšu likšana, kurā 

piedalījāmies arī mēs- Jelgavas 4. 

vidusskola. Kā atzina pasākuma 

apmeklētāji, mūsu skolas izveidotais 

ornaments, kas šoreiz bija nošu atslēga, 

esot bijis visskaistākais! 

Arī piemiņas brīdis pie J. Čakstes 

pieminekļa un svētku uguņošana pulcēja 

daudzus Jelgavas iedzīvotājus. Šogad 

bija īpaši skaista uguņošana, tā izraisīja 

sajūsmu ikvienā skatītājā. 

 Manuprāt,  īpaši jauki bija tas, ka 

lielākā daļa jelgavnieku  pie apģērba bija 

piesprauduši Latvijas karodziņu, kas ļāva 

sajusties vienotiem. Cerēsim, ka šī sajūta 

mūs nepametīs un būs mūsos līdz 

nākamajai Latvijas dzimšanas dienai! 

 

Anete  Ļaksa 9.c klase 
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Daba, valoda, tēvzeme, 

Trīs gudrās mūžīgās mēles. 

Trīs mūžīgās bezgalības, 

Trīs mūžīgās lielās spēles. 

 

Kad visas trīs man ir, 

Es esmu dzīvs dzīvības vidū. 

Es esmu brīvs un mani putni, 

Tālos augstumos lido. 

                   /U.Auseklis/ 

 18. novembris, kā visiem zināms ir Latvijas 

dzimšanas diena. Protams, arī Jelgavas 4. 

vidusskolā šī diena tika atzīmēta , šoreiz tikai pāris 

dienas agrāk – 16. novembrī. 

 Skolā bija trīs svinīgie pasākumi: 

sākumskolas klasēm, pamatskolas klasēm un 

vidusskolas klasēm. Pasākumos uzstājās zēnu koris 

„Spīguņi”, meiteņu koris „Spīgo studija”, 

„Spīgmeitiņas”  un  „Vīru ansamblis.” Svinīgaja 

pasākumā varējām noskatīties video par Latviju, 

kuru bija izveidojušas mūsu skolas skolnieces 

Lauma Niedrīte un Jana Niedrīte. Pasākuma laikā 

tika godināti arī tie skolēni, kas veiksmīgi bija 

piedalījušies dažados konkursos, piemēram, 

rakstījuši radošo darbu “ Mana kā Valsts prezidenta 

uzruna Latvijas dzimšanas dienā” , zīmējuši Jelgavas 

naudu utt.  

 Lepoties varam arī ar mūsu skolas 6.b klases 

skolnieku Matīsu Dilli, kura runa konkursā 

“Mana kā Valsts prezidenta uzruna Latvijas 

dzimšanas dienā” tika atzīta par savdabīgāko, tāpēc 

Matīsam bija iespēja 30. novembrī tikties ar valsts 

prezidentu Andri Bērziņu. 

 

Emīlija Pavlovska 6.b klase 

 

 

Mūsu skolas skolēni zīmē Jelgavas naudu un Latviju rakstos 

Latvijas Republikas 94. gadadienas svinības skolā 
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 Esiet sveicinātas cienījamās dāmas un godājamie kungi!  

 Šodien mēs visi svinam savas valsts Latvijas 94.dzimšanas dienu! Mūsu 

valsts ir ļoti daudz cietusi – karš, okupācija, bet  mūsu tauta to visu izturēja, 

pateicoties mūsu drosmīgajiem karavīriem, kuri nebaidījās iet pretī visām grūtībām. 

Ja nebūtu viņu, tad šobrīd nebūtu arī Latvijas valsts.  

 Latvija ir mūsu tēvzeme, kuru mums ir jāsargā. Šodien ir ļoti svarīgi, lai katrs, 

kurš atrodas tuvu vai tālu, justu Latviju, domātu par Latviju, izdarītu kādu labu 

darbu Latvijas labā, kā arī cienītu Latviju! Mums ir svarīgi kopt valsti, valodu un 

savas valsts vēsturi. Un šeit liela loma ir arī visiem cilvēkiem, kas atrodas valsts 

teritorijā. Viss var izdoties, ja mums būs vienoti mērķi!  

 Mūsu valstī ir dzimuši daudzi rakstnieki, komponisti, sportisti, ar kuriem mēs 

varam lepoties! Mēs visi varam būt lepni par savu tautu un savu valsti!  

 Dievs svētī Latviju! 

 

Ērika Smirnova 5.b klase 

 Labvakar, Latvija! 

 Labvakar, mūsu valsts viesi un draugi ! 

 Sveicu visus Latvijas Republikas proklamēšanas 94. gadadienā! 

 Man ir liels lepnums pirmo reizi uzrunāt visu Latviju! 

 Būsim vienota valsts, kur katrs darīs viens otram labas lietas un uz sliktajām 
lietām noskatīsies pār kreiso plecu!Būsim lepna valsts, kur katrs leposies ar paveikto, 
kā arī ar cerībām raudzīsies nākotnē! Priecāsimies par to, cik mums ir plaši lauki, zaļa 
zāle un zils ūdens. Par to, cik mums ir skaisti gadalaiki – ziema, kad visa Latvija ir 
apsnigusi balta. Pavasaris, kad atmostas visa daba un māj ardievas saltajai ziemai. 
Vasara, kad vienmēr var dzirdēt bērnu čalas un just saules siltumiņu. Rudens, kad bērni 
čakli uzsāk skolas gaitas un ikviens var redzēt krāsotāja burvja paveiktos darbus! 

 Pati lielākā mūsu vērtība ir brīvība. Latvija ir mūsu pašu rokās – tāpēc gan 
kļūdas, gan veiksmes ir mūsu pašu.  

 Visus Latvijas pilsoņus es vēlos aicināt: būsim laipni pret savu valsti! Izrādīsim 
savai valstij un tās simboliem to pašu cieņu, ko mēs, Latvijas pilsoņi, vēlētos saņemt no 
saviem līdzcilvēkiem!  Lai valsts plauktu un attīstītos, ir nepieciešams pieņemt tādus 
lēmumus, kas nāk visai valstij par labu. Nevar aizvērt durvis un domāt — kas man par 
daļu, kas tur visapkārt notiek, lai gādā par to citi! Ja visi tā domās, tad neatliks vairs 
neviena, kas gādās par vienotību. Ja katrs domās tikai par sevi, tad nebūs ne valsts, ne 
pilsoņu. Lai Latvija attīstītos kā valsts ar gaišu nākotni, tai vajag cilvēkus, kas ir gatavi 
par to rūpēties un gādāt. 

 Es ticu, ka mēs palīdzēsim Latvijai izaugt lielai. Tā ir mūsu zeme, tā ir mūsu 
valsts. Latvija — tie esam mēs paši.  

 Dievs svētī Latviju! 

 

Marta Kļavkalne 5.b klase 

Mana kā Valsts prezidenta uzruna Latvijas dzimšanas dienā 
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2012. gada 9. novembrī mūsu skolas lielajā aktu zālē 

notika Mārtiņdienas pasākums mazajām klasēm. Šis 

pasākums notika starpbrīžos pēc 3., 4. un 5. stundas. 

Mārtiņdienas pasākumā spēlējām spēles, minējām mīklas 

un taisījām maskas Mārtiņiem. Interesanti bija visiem – ne 

vien mazajiem, bet arī vecāku klašu skolēniem. Pasākumā 

bērni bija pārģērbušies par dažādiem tēliem. Bija prinči, 

princeses, zvēriņi, karavīri. Pasākuma vadītājas bija pelītes. 

Skolēnu padomes pārstāves palīdzēja bērniem taisīt 

maskas, bet tad, kad mēs spēlējām spēles, meitenes dziedāja 

dziesmas.  Mums gāja ļoti lustīgi. Es domāju, ka šis 

pasākums bērniem bija ļoti interesants un jauks.  

                                 

 

   Krista Babrāne 6.b klase 

 

tradīcija, kas radusies vēl pirms mūsu ēras un nāk 

no senajām ķeltu ciltīm. Viņu priesteri jeb druīdi 

dedzinājuši ugunskurus un ziedojuši dažādus 

upurus. Ķelti uzskatīja, ka viss rodas no nāves. Pēc 

dažādām ugunskurā atrodamajām zīmēm ķelti zīlēja 

nākotni. No ugunskura katrs paņēmis pa oglei, ko 

nolika mājās, jo ticēja, ka ogle palīdzēs ugunij 

pavardā degt ilgāk un dot lielāku siltumu. Pēc 

ugunskura nodzišanas katrs druīds esot atstājis 

pelniem blakus mazu akmentiņu, ja no rīta kāds no 

tiem neatrodas vecajā vietā, tā nolicējs ilgāk par 

gadu nenodzīvos. Šajā laikā atveroties vārti uz 

viņsauli un mirušo gari var apciemot zemi, bet kopā 

ar viņiem no elles ierodas nešķīsteņi, raganas, 

dēmoni, dzīvie miroņi utt. ,tādēļ priesteri esot 

saģērbušies dažādos atbaidošos tērpos, zvērādās, lai 

aizbaidītu šos mošķus. Ķelti arī esot atstājuši uz 

piemājas celiņiem ēdienu, lai mirušie un dēmoni 

nenāktu mājā ēst.  

 Nometne bija jauks piedzīvojums, 

kuras laikā mēs atradām jaunus draugus, veidojām 

Helovīnu mošķu modes skati, domājām, kādus 

našķus varētu likt Helovīna galdā un gatavojām tos,  

spēlējām dažādas spēles un, protams, daudz 

smējāmies. 

Linda  Alsiņa 6.b klase 

 

Ar joni tuvojas pirmā semestra noslēgums un 

ziemas brīvlaiks, kad varēsim atpūsties no smagā 

mācību darba. Taču nereti pēc brīvlaika nākas 

secināt, ka esam krietni nogarlaikojušies, tapēc 

aicinu paturēt prātā: ja nav ko darīt brīvlaikā, ir 

vērts atcerēties, ka gandrīz katrā no tiem var atrast 

kādu interesantu nometni. Tā kā tikai šķietami 

nesen ir pagājis rudens brīvlaiks, tad šoreiz stāsts 

būs par Helovīna nometni.  

Šogad Helovīna nometne notika no 

28.oktobra līdz 2.novembrim sešas dienas. 

Nometni rīko Mirandas nometnes, kas ir ļoti 

populārs nometņu tīkls. To vairumā apmeklē bērni 

no 5.-9. klasei. Šogad nometnes dalībniekiem tika 

piedāvāta unikāla iespēja dzīvot īstā aizpagājušā 

gadsimta pilsmuižā – Lamiņu muižas pilī . Tika 

nodrošināta gultas vieta un arī ēdināšana 4 reizes 

dienā. Nometne bija paredzēta bērniem un 

pusaudžiem, kuri vēlējās jautri sagaidīt Visu svēto 

dienu. Kā arī visiem, kas fano par dažādām 

vampīru, vilkaču un citām grāmatām vai filmām, 

kas saistītas ar fantastiku. Protams, arī tiem, kas 

vēlējās izbaudīt interesantus piedzīvojumus un 

uzzināt kaut ko jaunu. Šajā nometnē es uzzinaju 

daudz ko jaunu par Helovīniem. 

Visu svēto diena jeb Helovīni tiek svinēti 

naktī no 31.oktobra uz 1.novembri. Šī ir ļoti sena 

Helovīna nometne  

Mazliet par citiem 

svētkiem 

Mārtiņdienas pasākums 
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30.09.2012. 

 

   Lidojums no Rīgas līdz Stambulai ilga aptuveni trīs stundas, bet laiks pagāja nemanāmi, jo tas bija brauciens, kuru nepacietīgi gaidījām nu jau 

vairākus mēnešus. Jau raugoties no putna lidojuma, varēja saskatīt, cik Turcija ir apbrīnojama. Bija ļoti jāsteidzas, jo līdz nākamajam reisam uz 

Adanu, mūsu brauciena galamērķi, bija palicis ļoti maz laika. Kad bijām pabeigušas reģistrāciju, satikām arī projekta dalībniekus no Spānijas un 

uzreiz iepazināmies. 

   Lidojumā uz Adanu pavadījām pusotru stundu, bet mēs vēl nepaspējām aptvert, ka nu jau lidojam uz pašu Adanu, kā mikrofonos paziņoja par 

lidmašīnas nosēšanos. Saņemot savus koferus, pie ieejas mūs uzreiz satika Turcijas skolas pārstāvji. Laukā bija ļoti silts, ņemot vēra, ka atlidojām 

mēs ap desmitiem vakarā. Latvijā temperatūra bija ap +15 grādiem, bet Turcijā ap +25. Pirmais, ko ieraudzījām, kad izgājām laukā, bija palmas! 

Bija tik neparasti redzēt tās dzīvē, nevis datora ekrānā... 

   Vispirms tika aizvesti skolotāji uz viesnīcu, un tad mēs abas ar Diānu tikām nogādatas uz vietu, kas atradās netālu no skolas, jo tur bija sarunāta 

tikšanās ar ģimenēm, kurās mēs ciemosimies. Bija vēls, mēs jau bijām diezgan piekusušas, kad beidzot satikām savas ģimenes! Tas bija ļoti 

neparasti, un es nevarēju vien beigt smaidīt, jo atrašanās Turcijā man patiešām sagādāja ļoti lielu prieku. Mana ģimene bija ļoti draudzīga, kaut arī 

vienīgais cilvēks, kas runāja angliski bija 8. klases skolniece Menekse. Interesanti likās tas, ka nedrīkstēja ieiet mājā ar apaviem, tie bija jānovelk un 

jāatstāj pie ieejas durvīm. Es biju ļoti pārgurusi un uzreiz devos gulēt, jo bija jau ap divpadsmitiem naktī. Tomēr ziņkārība guva virsroku, un mēs ar 

Menekse norunājām veselas 2 stundas. 

 

1.10.2012. 

 

   Pirmā nopietnā diena Turcijā man sākās pulksten 6.00 no rīta, jo skola sākas pulksten 7.00. Man paveicās, ka dzīvojām 10 minūšu attālumā no 

skolas. Ļoti neparasts man likās mācību dienas sākums - visi bērni sastājas kolonnās laukumā pie skolas. Skolotāji arī iziet un nostājas laukuma 

priekšā. Uz nelielas skatuves iziet skolas menedžeris jeb direktors un saka runu. Tad visi kopā sāk dziedāt himnu, kuras laikā divi izvēlēti skolnieki 

– puisis un meitene – uzvelk Turcijas karogu mastā. Pēc himnas nodziedāšanas skolā vispirms ieiet skolotāji, viņiem seko skolnieki, ejot rindiņā pa 

vienam viens aiz otra. Kad skolnieki ir iegājuši skolā, apsargs aiztaisa skolas ieejas dzelzs vārtus, kas ir aptuveni 2m gari. 

   Skolā mācās skolēni no 1. līdz 8.klasei, tā ir arī apvienota ar bērnudārzu. Kopumā tajā mācās aptuveni 1000 skolnieku, neskatoties uz to, ka telpas 

ir salīdzinoši ļoti mazas. Skolēniem obligāti ir jānēsā forma – meitenēm – rozā polo krekls un garas, tumši zilas bikses, puišiem – gaiši zils polo 

krekls un garas, pelēkas bikses. Vienā klasē mācās 30-35 skolēni. Klases telpas nav lielas. Katrai klasei ir piešķirta sava klases telpa, kurā viņi 

pavada visu dienu, un skolotāji paši dodas uz vajadzīgo klasi. Skolas iekšējās telpas ir ļoti pieticīgas, arī klases – nelieli, parasti koka galdi un soliņi, 

tāfele, skolotāja galds.  

   Pirmais iespaids par turkiem bija 100% pozitīvs, jo pat pavisam nezināmi cilvēki ar mani sveicinājās, nāca klāt un kaut ko jautāja. Likās, ka bērni 

ir sajūsmā par manu ierašanos, jo visi aplūkoja mani ar tādu interesi un ziņkārību! 

   Kad beidzās pirmā stunda, mēs izgājām gaitenī, un tur valdīja tāds mudžeklis! Bērni sastājās ap mani no visām pusēm un centās uzrunāt, 

iepazīties. Es nevarēju paspēt katram paspiest roku, jo bērnu kļuva arvien vairāk un vairāk! Bērni tiešām bija ļoti draudzīgi – visu laiku teica jaukus 

vārdus un komplimentus, jautāja no kuras valsts es esmu. 

   Turki bija mums sagatavojuši uzstāšanos – mazie skolēni dejoja turku tautas deju. Es ar lielu interesi aplūkoju gan pašu deju, kura krasi atšķiras 

no latviešu tautas dejām, gan arī turku tautas tērpus, kas bija košās krāsās. 

   Tālāk sekoja iepazīšanās ar Turciju un turku kultūru. Prezentācija notika nelielā zālē, kur valdīja brīva atmosfēra un gaiša noskaņa. Uzstājās arī 

skolas koris. 

   Pēc pārtraukuma, kura laikā mums bija iespēja pacienāties ar turku cepumiem un neparastām, pildītām pankūkām, sekoja liels pārsteigums – 

turku skola sarūpēja mums ļoti jaukas un mīļas dāvanas.  

   Pēc tam, kad samainījām naudu un nedaudz iepirkāmies lielveikalā, devāmies ekskursijā. Apmeklējām Adanas akmeņu tiltu, nedaudz 

pastaigājāmies pa pilsētu, apskatījām baznīcu, centrālo mošeju. Mēs nepaņēmām līdzi lakatus, bet ieiet mošejā varēja tikai ar tiem, tāpēc pie ieejas 

mums lakatus iedeva. Ar mums bija meitenes ar ļoti īsām kleitiņām, tāpēc viņām iedeva uzvilkt speciālus svārkus. 

   Nākamais apskates objekts bija lielais parks pie mošejas. Parku mēs izbraukājām ar nelielu lokomotīvi. Bija interesanti aplūkot Turcijas dabu, jo 

viss likās tik neierasts. Pēc tam sekoja pusdienu pārtraukums upes krastā. 

   Vakarā mums bija ieplānots doties pusdienot uz restorānu, ko sponsorēja skola. Tas bija kaut kas ļoti īpašs un neatkārtojams! Restorāns bija ļoti 

krāšņs un atradās zem klajas debess. Viens galds bija domāts skolniekiem, otrs skolotājiem. Restorāns atradās uz tāda kā pakalna un, sēžot pie 

galda, varēja redzēt tik neatkārtojamu ainavu – visa Adana spīdēja un laistījās gaismiņās. Restorānā mums padeva turku nacionālos ēdienus, viens 

no tiem – Künefe. Vakariņu laikā tuvāk iepazinos ar angļu un spāņu meitenēm – mēs norunājām visu vakaru.  

Mūsu piedzīvojumi Turcijā 

Pieredze 
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2.10.2012. 

 

   Otrā diena man sākās 5.00 no rīta, jo 6.30 mums jau vajadzēja būt norunātajā vietā, lai brauktu uz Antakiju. Ceļš līdz Antakijai ilga pāris stundas.  

   Pirmais pieturas punkts ceļā uz Antakiju bija pilsēta Iskenderun, kas atradās tieši pie pašas Vidusjūras.  

   Tālāk ceļš veda gar pilsētu Harbiye, kur viesnīcā Grand Bogazici mūs gaidīja gardas pusdienas. Pēc tam mēs varējām doties uz nelielo tirgus 

laukumiņu pie viesnīcas, lai iegādātos suvenīrus. Turpat varēja apskatīt arī daudzus mazos un lielos ūdenskritumus, kuri atradās ceļa malās. 

   Nonākdami Antakijā, mēs devāmies uz mozaīkas muzeju, kur apskatījām dažādas mozaīkas no Senās Romas un Bizantijas laikiem. Tur varēja 

aplūkot arī citus Senās Romas un Bizantijas kultūras pieminekļus - marmora sarkofāgus, monētas, katlus, instrumentus, stikla izstrādājumus un 

statuetes. 

   Pēdējais apskates objekts bija Svētā Pētera Baznīca - pirmā kristīgā (katoļu) baznīca pasaulē. 

   Atbraucot vakarā no Antakijas uz Adanu, mani satika mana viesģimene, ar kuru kopā devāmies uz 

nelielu restorānu, kur es beidzot nogaršoju Adana Kebab. Kad ieraudzīju, ko man atnesa, mazliet apjuku, 

jo uz šķīvja varēja redzēt pavisam ko citu, nekā biju iedomājusies. Izrādās, ka tas, ko mēs Latvijā saucam 

par kebabu, ir pavisam kaut kas atsķirīgs no turku kebaba. Es varēju nogaršot Adana Kebab tā, kā to dara 

īsti turki, un man tas ļoti patika.  

   Beidzot man bija arī laiks, lai uzdāvinātu ģimenei manus atvestos suvenīrus un saldumus. 

 

3.10.2012. 

 

   Diena sākās agri, jo skolā kopā ar Menekse es jau biju 7.00 no rīta. 

   Pulksten 9.00 sākās prezentācijas par matemātiskajām spēlēm. Spēles bija diezgan interesantas un aizraujošas. Viss bija diezgan labi, līdz brīdim, 

kad sapratām, ka skolotāja aizmirsa flešu ar mūsu prezentāciju viesnīcā. Sākām ātri kaut ko improvizēt, un mūsu spēles prezentācija tik un tā 

izdevās diezgan apmierinoša.  

   Kad spēļu prezentācija beidzās, mēs varējām būt brīvas. Tā kā šī bija mūsu pēdējā diena skolā, tad kārtīgi safotografējos ar visiem bērniņiem. 

Bērni bija tādā sajūsmā, ka pat prasīja mums visiem autogrāfus - uz rokām un lapiņām. Uzņēmu fotogrāfijas arī ar dažiem skolas darbiniekiem, un, 

kārtīgi atvadījušās no skolas, es un Menekse devāmies mājās. 

   Mājās mani gaidīja turku nacionālais ēdiens – Sarma. 

   Kad paēdām, devāmies visi kopā – es, Menekse, skolnieki no Rumānijas, Diāna, daži turku skolnieki un viņu mammas – iepirkties.  

   Vispirms nedaudz iepirkāmies Adanas lielākajā tirgū. Pēc tam mēs aizgājām uz lielveikalu Adana Optimum. Tur pašā veikala vidū bija izveidots 

laukums slidošanai. Mēs visi nevarējām pretoties tādam kārdinājumam. Drīz vien skatītāju apkārt laukumam kļuva arvien vairāk un vairāk... Bija 

ļoti jautri. Mēs superīgi pavadījām laiku! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.10.2012. 

 

   Šī bija mūsu pirmā Kappadokia (Capppadocia) tūres diena, kuru es iesāku 6.00 no rīta, jo 7.30 mums jau bija jādodas ceļā. Brauciens līdz 

Kappadokiai ilga aptuveni 3-4 stundas, bet laiks pagāja ātri, jo tiešām bija ļoti aizraujoši skatīties pa logu un aplūkot no Latvijas tik atšķirīgo dabu! 

Brauciena laikā kopīgi uztaisījām arī nelielu tusiņu – šoferis ieslēdza mūziku skaļāk, un mēs jautri dejojām autobusā. 

   Mūsu pirmais pieturas punkts bija Derinkuyu Pazemes Pilsēta. Šai pilsētai ir astoņi stāvi, un tās dziļums ir apmēram 85m. Bija ļoti aizraujoši 

staigāt pa pazemes pilsētu, kaut arī ejas bija ļoti šauras un zemas. Gids paskaidroja, kas atradās katrā no istabām, kas tajās dzīvoja vai kādām 

vajadzībām tās tika izmantotas. 

   Tālāk sekoja keramikas muzejs. Mūs visus paaicināja nelielā zālē, kur mēs varējām apsēsties, pacienāties ar ļoti garšīgu tēju, kamer mums rādīja, 

kā taisa māla podu. Tad uzaicināja vienu meiteni no Anglijas, lai arī viņa varētu izmēģināt un uztaisīt pati savu podiņu. Pat skolotāji nevarēja beigt 

smieties, jo tas, kā viņa veidoja savu podiņu, bija ļoti smieklīgi. Pēc tam mēs, ejot uz muzeja veikaliņu, varējām aplūkot, kā meitene rūpīgi apglezno 

šķīvjus. Veikalā varēja nopirkt traukus, kas bija apgleznoti visdažādākajos rakstos un zīmējumos.  

Mūsu piedzīvojumi Turcijā  turpinājums no 5.lpp. 

Pieredze 
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5.10.2012. 

 

   Otrā Kappadokias tūres diena sākās ar labām brokastīm viesnīcas restorānā pulksten 7.00 no rīta.  

   8.30 – izbraukšana. 

   Pirmā vieta, kur mēs devāmies bija Göreme Brīvdabas muzejs. Tajā bija 10., 11. un 12.gadsimta baznīcas. Šajā muzejā bija ļoti daudz tūristu, 

tāpēc pie viena apskates objekta ilgāk par 3 minūtēm mēs nevarējām aizkavēties. Bija interesanti aplūkot, kā cilvēki attēloja notikumus zīmējumos, 

un kā viņi izpauda savu reliģisko piederību un uzticību Dievam caur glezniecību. 

   Pēc tam mēs aizbraucām uz dārgakmeņu muzeju. Tur mums pastāstīja, kur iegūst dārgakmeņus, kā tie atšķiras viens no otra un no neīstiem 

dārgakmeņiem. Bija iespēja arī iegādāties rotas ar 50% atlaidi. 

   Sekoja pusdienu pārtraukums ļoti skaistā vietā. Mēs sēdējām kopā ar spānietēm, un mums pavērās tik apbrīnojams skats! Mēs bijām atbraukuši uz 

Ihlara Valley, kas ir 14km garš un 150m dziļš vulkāniskas izcelsmes kanjons. Paēduši, mēs devāmies pastaigā pa šo kanjonu. Tur mums bija arī 

iespēja redzēt 11.gadsimta baznīcas. Mūsu pastaigas galamērķis bija uz ūdens stāvošas, nelielas konstrukcijas, kurās bija izklāti paklāji un kur 

stāvēja galdi un spilveni, lai apsēstos. Mums atnesa garšīgu tēju, un bija ļoti patīkami sēdēt, dzert tēju un aplūkot apkārtni. 

   Bija laiks doties mājup uz Adanu. Daudzu valstu pārstāvjiem bija jādodas atpakaļ uz savu valsti jau nākamajā dienā. Kad autobuss jau tuvojās 

Adanai, sākām atvadīties. Mēs atbraucām uz Adanu ap 11 vakarā, bet angļiem projām braukt vajadzēja jau pēc dažām stundām. Pats skumjākais 

sākās tad, kad autobuss piestāja pie viesnīcas. Mēs ar angļu meitenēm un spānietēm pa šo laiku paspējām sadraudzēties, tāpēc bija diez gan grūti 

atvadīties – apskāvieni, asaras un mierinājumi...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.10.2012. 

 

   Tā kā visi valstu pārstāvji, izņemot mūs, brauca prom sestdien, šī diena mums bija brīva. 

   Beidzot es varēju kārtīgi izgulēties! Pēc brokastīm es pamazām sāku kravāt savu koferi, pēc tam mēs ar Menekse un viņas mammu apciemojām 

Diānu. Padzērām tēju, uztaisījām pāris kopbildes un devāmies mājās. Tad es nogaršoju vēl vienu turku nacionālo 

ēdienu – Lahmacun. Tas ir viens no maniem mīļākajiem turku ēdieniem. 

   Turku angļu valodas skolotājas neatļāva mums braukt uz lielo tirgu, teikdamas, ka tur ir pārāk bīstami. Bet es 

vienalga izlūdzos aizbraukt iepirkties, jo tā bija mana pēdējā diena Turcijā, turklāt es sev nebiju neko nopirkusi. 

   Kopā ar Menekses ģimeni aizbraucām uz lielo tirgu, un es nopirku visu, ko vēlējos. 

Atbraucot mājās, es sakārtoju koferi līdz galam, bet turku ģimene man pasniedza jaukas dāvanas. Tad es beidzot 

nogaršoju arī baklava – ļoti garšīgas un saldas turku konfektes ar pildījumu. 

   Tā nu arī pagāja vesela diena. 

 

 

7.10.2012. 

 

   Nu pienāca diena, kuru es gaidīju vismazāk, kaut arī jau pamazām sāku skumt pēc mājām. Kad Menekse kopā ar saviem vecākiem atveda mūsi ar 

Diānu uz lidostu, gandrīz sāku raudāt, jo negribējās braukt mājās. Es sapratu, ka, visticamāk, vairs nekad neredzēšu šos cilvēkus. Atvadīšanās man 

bija ļoti grūta, nevarēju vien beigt apskaut Meneksi. Tobrīd nemaz negribējās no siltās, saulainās Turcijas atgriezties vējainā, lietainā Latvijā... 

Šis ceļojums viennozīmīgi man deva iespēju iepazīt Turciju, apskatīt tās arhitektūru un dabu, uzzināt, kā mācās un iegūst izglītību šajā valstī. Es 

uzskatu, ka es uzlaboju arī savas prasmes angļu valodā, jo angļu valoda bija galvenais saziņas līdzeklis. 

   Es ļoti augstu vērtēju iespēju apmeklēt Turciju un uzskatu, ka šī iespēja man deva ne tikai jaunas iemaņas un prasmes mācībās, bet arī 

neaizmirstamus iespaidus un jaunus draugus. 

 

Rosalina Fiļimonova 9.a klase 

Mūsu piedzīvojumi Turcijā  turpinājums no 6.lpp. 

Pieredze 
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Dzīvošana ģimenē kā angļu valodas stunda 

Neticami, bet esmu iemīlējusi šo angļu ģimeni kā savējo. 

Saņēmu palīdzību ik uz soļa-pirms ierašanās saņēmu 

instrukcijas kā nokļūt līdz  mājām un katru dienu 

ieteikumus, ko vajadzētu apskatīt Londonā. Viesģimene 

uzticēja man mājas atslēgas, lai varu būt mājās, kad vēlos.  

Bijām multikulturāla ģimene, jo  šajā ģimenē vēl tika 

uzņemti studenti no Turcijas, Šveices un Taizemes. Kad 

pēc nodarbībām pārnācām mājās, saimniece sagaidīja  ar 

siltām vakariņām, pārrunājām dienas notikumus, 

aktualitātes pasaulē un salīdzinājām dzīvi Londonā un 

savās mājās.  

Izklaide 

Bigbens, krāšņais karaļnams un Parlamenta 

pils, neapšaubāmi, bija pirmie Londonas apskates objekti 

no Londonas Acs.  Katru dienu pēc  skolas ar 

jauniegūtajiem draugiem apmeklējām dažādus muzejus un 

galerijas, kā piemēram,  Toto galeriju, Nacionājo galeriju, 

Zinātnes muzeju, Londonas muzeju un citas tūristu 

iemīļotas vietas. Arī  Excel  English skola organizēja 

ekskursijas uz  Londonas Muswell Hill rajonu  un vaska 

figūru  muzeju.  Un kur vēl  jaukā pasēdēšana Pabā. Nē, tā 

nav tiki maltīte, tās ir jēgpilnas sarunas gan ar draugiem, 

gan ar Londonas iedzīvotājiem.  Lielākajā daļā Londonas 

muzeju un galeriju ieeja ir par velti, tādejādi tie ir pieejami 

visiem iedzīvotājiem un viesiem. Apmeklējot Londonas 

muzejus,  biju patīkami pārsteigta, kā tiek domāts par 

bērnu izglītošanu. Katrā muzejā ir izstrādāti vairāki plāni, 

kā vecāki ar bērniem var apskatīt muzeju. Bērni saņem 

darba lapas ar dažādiem uzdevumiem (krustvārdu mīklām,  

jautājumiem, zīmējumiem), kas nodrošina bērna interesi 

par apskatāmām lietām. 

Nobeigumā 

Negaidiet debess mannu no debesīm!  Rakstiet projektu 

tūlīt un tagad un piedalies tālākizglītības kursos ārzemēs! 

 

Aktivitāte:  

Comenius pedagoģiskā personāla profesionālā pilnveide 

Projekta īstenotājs: 

Ivita Steķe, Jelgavas 4.vidusskolas direktora vietniece 

Kursu nosaukums:  

Angļu valoda 

Aktivitātes īstenošanas laiks:  

20.10.2012. - 04.11.2012 

 

Ar smaidu ceļā uz Londonu 

Lidmašīna paceļas, salonā troksnis, blakus sēdētājs piedāvā 

šokolādi. Trokšņu iespaidā īsti nedzirdu kādā valodā vīrietis 

runā. Pieņemu piedāvājumu un pasaku paldies  angliski. 

Taču blakus sēdētājs izrādās latvietis un ne tikai- viņš ir 

beidzis Jelgavas  4.vidusskolu, kurā es strādāju.   

Skola 

Pirmo dienu Excel English (http://www.excelenglish.co.uk/)  

skolā  mani pavadīja neliels stress. Esmu mazliet apmulsusi, 

nav taču viegli no skolotājas vienā mirklī pārvērsties par 

skolnieci. Noteikumi šeit ir stingri. Drīkst nokavēt piecas 

minūtes no stundas sākuma un pēc tam stundas gaitu traucēt 

nedrīkst.  Mājas darbiem jābūt izpildītiem  katru stundu, 

taču, kas  notiek, ja neizpilda, es tā arī neuzzināju. Tas bija 

ļoti veselīgi -no mūsu pārspīlētās brīvības nokļūt stingru 

likumu pasaulē. Lai gan likumi ir ļoti stingri, pedagogi ir  

atsaucīgi un pretimnākoši. Paldies VIAA un it īpaši Baibai  

Sermuliņai par palīdzību skolas izvēlē.  

Angļu valoda 

Iepriekš esmu mācījusies kursos Latvijā, taču  nogurums pēc 

darba ļoti labus rezultātus neļāva sasniegt. Šeit bija pavisam 

citādi- 2 nedēļas visus spēkus varēju veltīt tikai valodai. Un 

ne tikai kursos, bet saskarsmē ar jauniegūtajiem draugiem, 

viesģimenē, iepērkoties veikalā, visapkārt ir tikai angļu 

valoda. Stundās tiek apgūtas visas prasmes-rakstīšana, 

klausīšanās, runāšana un valodas lietojums. Mācībās tiek 

lietotas daudzas interaktīvas  aktivitātes un interesantas, 

izaicinošas  metodes, kuras noteikti izmantošu arī savā darbā. 

Glabējzvanu nenākas gaidīt, stundas beigās vienmēr izbrīns, 

kā laiks tik ātri paskrējis.  

 

Comenius pedagoģiskā personāla profesionālā pilnveide  

Pieredze 

http://www.excelenglish.co.uk/
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godam, un drīz vien pagalmā gozējās liela dzeltenbrūnu 

lapu kaudze. Pēc smagā darba kolhoznieki tika pie 

„sātīgām” pusdienām. Katram tika piešķirts viens ābols 

un plastmasa karotīte, ar kuras palīdzību šo ābolu 

vajadzēja nomizot. Šādi viņi ne tikai paēda, bet arī 

apliecināja, cik atjautīgi ir, jo ābolu nomizot ar 

plastmasas karotīti ne katrs spēj. Protams, kolhoznieki 

rādīja  arī mājasdarbu – savu trīsgades plānu darbam 

Jelgavas 4. vidusskolas kolhozā.  

Mūsu skolā ir tradīcija, ka iesvētāmie staigā pa skolu 

un no visas sirds bļauj: „Mēs esam desmitie!”. Šādi viņi 

tika izvesti pa visu skolu un tad jau arī varēja dot 

zvērestu. Kā jau visiem „desmitajiem”, zvērests ir jādod, 

tupot uz ceļiem un skaļā balsī sakot „Mēs zvēram!”. 

Izklausās vienkārši, bet tā nebūt nebija, jo tupēt šoreiz, 

kā jau kolhozniekiem, vajadzēja .uz graudiem, un tas, 

protams, ir grūti. Pēc zvēresta katrs desmitais saņēma 

apliecinājumu, ka tagad ir pilntiesīgs kolhoznieks. 

Kopumā iesvētības tika pavadītas jautrā gaisotnē. 

Iesvētāmie bija atsaucīgi, un visi atbilstoši saģērbušies. 

„Iesvētības bija jaukas, nekas nebija pāršauts pār strīpu! 

Paldies!”, tā, Iesvētībām noslēdzoties, atzina 10.A klases 

skolniece Estere Ērgle. 

 

Jelgavas 4. vidusskolas Skolēnu padomes vārdā  

Ieva Skadmane 

26. oktobrī Jelgavas 4. vidusskolā atgriezās vairāku gadu 

desmitu sena pagātne. To atdzīvināja Skolēnu padomes 

rīkotās Iesvētības 10. a klasei un audzinātājai Ingrīdai 

Drēskai, jo šajā dienā viņi tika uzņemti Jelgavas 4. 

vidusskolas kolhoza „Celmlauži” rindās, svinīgi apsolot 

godam pildīt trīsgades plānu.  

Aktivitātes notika gan stundu, gan starpbrīžu laikā, un 

visas bija saistītas ar kolhoznieku dzīves un darba 

paradumiem. Rīts sākās ar to, ka 10. klases skolēniem tika 

atņemtas somas un viss somas saturs jāsaliek spaiņos, ar 

kuriem bija jādodas uz stundām. Kolhozā no rītiem tika 

organizēta rīta vingrošana, lai izstaipītos un pēc tam varētu 

moži strādāt, tā arī mūsu kolhozniekiem tika cītīgi  

izvingrinātas visas muskuļu grupas, lai iesvētāmie nestaigātu 

pa skolu aizmiguši un varētu ražīgi strādāt.  

Kā jau katrā sevis cienīgā Kolhozā bija vismaz viena 

govs, tā arī mums bija govs (nebūt ne sliktāka kā Ventspilī, 

pie tam slaucama). Par galveno govs slaucēju tika iecelta 

klases audzinātāja Ingrīda Drēska. Kad govs bija izslaukta, 

skolēni dzēra „pienu”, tiem, kuri atteicās to darīt, tika 

piespriests sods – mazgāt skolā logus.  

Kad „piens” bija izdzerts un logi nomazgāti, iesvētāmie 

devās ārā sakopt skolas teritoriju. Neviens Kolhozs nav 

iedomājams bez lauku darbiem, tāpēc arī mūsu kolhoznieki 

steidzās pabeigt pēdējos darbus – sagrābt lapas. Lai gan laika 

apstākļi čaklos darba rūķus nelutināja, viņi to padarīja 

Mēs esam desmitie! 

J4V kolhozs 

“Celmlauži” 
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konkursa uzdevumiem bija sagatavot muzikālo 

priekšnesumu. Komandām vajadzēja atrast un desmit 

minušu laikā iestudēt kādu populāru 20.gs. latviešu 

dziesmu, kuru zina arī pārējie konkursa dalībnieki, un 

prezentēt to. Jauniešu vidū visiecienītākās latviešu 

dziesmas izrādījās: U.Stabulnieka dziesma „Tik un tā”, 

A.Virgas dziesma „Dzimtā valoda” un latviešu tautas 

dziesma „Kur tu teci, gailīti mans”. I, II un III vietu 

ieguvēji brauca 

uz Dailes teātra 

pirmizrādi 

„Ļaujiet 

izšaut!”. 

 Trešās 

kārtas tēma bija 

„Jelgava” , šī 

konkursa daļa 

notika Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā , 

kur jaunieši devās ekskursijā. Pēc ekskursijas sākās 

nopietnas sacensības: komandām tika dots uzdevums 

sameklēt norādītos objektus,kas bija nofotografēti. Bet, 

jāpiebilst, ka dažus objektus nebija tik viegli atrast, jo 

attēlos bija redzamas tikai detaļas no priekšmetiem. 

Uzvarētāji devās ekskursijā uz Rīgu.  

 Konkursa noslēgumā jaunieši un grupa 

„Tirkizband” nodziedāja dziesmu „Satiksimies 

Jelgavā” (dziesmas autori ir Uldis Timma un Erita 

Karlsone).      Konkurss bija ļoti interesants, jo uzdevumi 

bija izaicinoši un sarežģīti, kā arī jaunieši bija ļoti 

draudzīgi un izpalīdzīgi. Gaidīsim nākamo gadu, kad 

atkal būs iespēja piedalīties šajā konkursā. 

 Mēs, 10.a klases pārstāvji ,kas piedalījās konkursā, 

sākām LIELU PALDIES mūsu vēstures skolotājai 

INITAI ZARIŅAI par  palīdzību .  

 

Olga Jasjuļaņeca 10.a klase  

 Erudīcijas konkurss „Uzzini , izzini, zini” ir 

vēstures konkurss trijās kārtas ,kas jau notiek vairākus 

gadus Jelgavā un to rīko Sabiedrības integrācijas 

pārvalde. Konkursā var piedalīties Jelgavas 9.-11. 

klases skolēni. Mūsu skolas pārstāvji bija 10.a klases 

audzēkņi. 

Iepriekšējos gadus šajā konkursā bija sacensības starp 

skolām, bet šogad organizatori nolēma izveidot 

sacensības starp desmit komandām. Katrā komandā 

bija dažādu skolu pārstāvji, tas, manuprāt,  ļāva mums 

iepazīties ar citu skolu pārstāvjiem un sadraudzēties ar 

interesantiem  jauniešiem.  

 Konkursa pamatmērķis bija atraisīt jauniešos 

patriotisko garu, veicināt nacionālo un pilsonisko 

identitāti Jelgavas, Latvijas un Eiropas mērogā. Šogad 

konkursa tēma bija - īpaši spilgti notikumi, fakti un 

personības Eiropā, Latvijā, Jelgavā 20.-21.gs. Visās  

trijās konkursa kārtās līdzas bija žūrijas pārstāvji, kas 

mūs vērtēja.  Žūrijas priekšsēdētājs bija vēsturnieks 

Andris Tomašūns. 

 Pirmā kārta notika Spīdolas ģimnāzijā, un tēma 

bija „Eiropa 20.-21.gs.” Bija dažādi radoši uzdevumi 

saistība ar šo tēmu. Daži uzdevumi bija viegli, bet daži 

bija grūti, piemēram, bija uzdevums, kurā  bija 

jāizdomā saukļi tēmai „Latvija Eiropā  pēc 

20.gadiem”(daži no tiem-  „Latvija - laimīgākā valsts 

pasaulē!”, „Apmācības Latvijā apvieno 

neapvienojamo!”, „Te dzīvo foršākie cilvēki pasaulē!”, 

„Made Ina Latvija!”, „Mēs esam zaļi!” u.c.) Pirmās 

kārtas I, II un III vietu ieguvēji balvā saņēma 

braucienu uz Eiropas Savienības māju Rīgā un  

Latvijas Nacionālo mākslas muzeju „Rīgas Birža”.   

 Otrā kārta bija Jelgavas 2.pamatskolā, un tēma 

bija „Latviju 20.-21.gs.”  Viens no atraktīvākajiem 

Erudīcijas konkurss „Uzzini , izzini, zini”  

J4V konkursā 



 11 

 Debates notika 9. novembrī Iecavas 

vidusskolā. Tas bija Zemgales un Rīgas 

reģionālais debašu turnīrs , tomēr Rīgas 

komandas nebija ieradušās. Mūsu skolas 

komandā bija trīs skolēni: Kristīne Geceviča, 

Aldis Reihmanis un Raimonds Auseklis. 

Kristīnei un Aldim šīs bija pirmās debates, arī 

Raimonda pieredze bija neliela.  

 Līdz Iecavai mēs nokļuvām ar Anetes 

Steķes palīdzību, kura mūs atbalstīja arī morāli. 

Ierodoties skolā, bijām nedaudz pārsteigti, jo 

pāris skolas bija ieradušās ar autobusiem un 

daudz kuplākā sastāvā, arī šo komandu ārējais 

tēls pauda pašpārliecinātību. Bet tā kā mums šī 

bija pirmā reize, kad piedalījāmies šādā 

pasākumā, tad mēs  īpaši neuztraucāmies, jo 

nezinājām kāda īsti ir debašu gaita. Nekāda lielā 

gatavošānās nebija, proti, visas svarīgākās 

domas tika uzliktas uz papīra tikai debašu dienā, 

debašu laikā arī daudz improvizējām. Mūsu 

pretinieki bija daudz jaunāki par mums ( nevieni 

no tiem nebija visusskolēni). Bijām pārsteigti 

par to, cik labi viņi ir sagatavoti. 

 Rezolūcija bija: “Eiro ieviešana nāks 

Latvijas sabiedrībai par labu". Debatēm notika 

3 riņķi,   diemžēl divos mēs zaudējām. Mums 

pašiem likās, ka, ja mēs būsim noliedzošā 

komanda, tad noteikti spēsim atspēkot 

pretiniekus, tomēr notika pretējais.  

Neskatoties uz to, mēs uzskatām, ka ir gūta 

liela pieredze tieši debašu mākslā, un šobrīd 

mēs  saprotam, kā un kas ir jādara, lai varētu 

uzveikt pretinieku argumentus. Jāuzslavē arī 

tiesneši,  daži no tiem nebija daudz vecāki par 

mums, tomēr pēc debatēm katram individuāli 

paskaidroja kļūdas un uzteica paveikto. 

 Neskatoties uz 2 zaudējumiem, mēs 

tomēr nepalikām pēdējā vietā.  

Kristīne Geceviča 12.b klase 

Apsveicam  

 K. Geceviču, A. 

Reihmani un  R. 

Pētersonu ar debiju 

Nacionālajā debašu 

turnīrā! 

jaunu un padziļinājām zināšanas it kā jau 

zināmajos jautājumos par biznesu. Protams, 

interesi un ļoti pozitīvo atmosfēru garantēja 

mūsu neatkārtojamie un ar humora izjūtu 

bagātie lektori, kā arī darbs grupās.  

 Liels ieguvums ir arī tas, ka savā CV 

varēsim ierakstīt to, ka esam beiguši 16 

stundu apmācību.  

 

Lauma Niedrīte 11.b klase 

 Uzņēmējdarbības apmācību 

galvenais mērķis ir izglītot un ieinteresēt 

jauniešus savu uzņēmumu dibināšanā. Šīs 

programmas lektori jeb mentori bija 

veiksmīgi uzņēmēji, piemēram,  SIA 

SIGNUM valdes priekšsēdētājs Vitālijs 

Upenieks, PURE CHOCOLATE  valdes 

priekšsēdētājs Aivars Žimants un citi.  

 Bet ko gan mēs iemācījāmies? 

Neapšaubāmi, mēs iesākumā atkārtojām 

jau zināmas lietas, jo atkārtošana ir 

zināšanu māte, piemēram, lai uzsāktu savu 

biznesu ir nepieciešama ideja, biznesa 

plāns un finansējuma piesaiste. Taču 

atlikušajās nodarbībās uzzinājām daudz ko 

Apmācību programma 

„Uzņēmējdarbības mentorings – darbnīcas vidusskolēniem” 

ČAKLI 

DARBOJAMIES 

Debates 
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 20.novembrī skolā viesojās šorttrekists Normans 

Beikmanis, kurš mūs iepazīstināja  ar šo interesanto 

sporta veidu – šorttreks.  

 Šorttreks ir ātrslidošanas veids, kas notiek ledus 

hallēs uz hokeja laukuma (111.12m,ledus laukums 

60x30m). Šorttreks ir ātrs sporta veids, kur nepieciešama 

izturība, līdzsvars un veiklība. N. Beikmanis ne vien mūs 

informēja par to, kas ir šorttreks, bet arī piedāvāja mums 

piedalīties sporta pulciņā Ozolniekos, lai iemācītos slidot 

un pēc tam arī apgūt šorttreku.  

 Ja arī tevi interesē šorttreks vai vienkārši gribi 

iemācīties slidot,  raksti uz: slidošana@gmail.com vai 

zvani:  29391278 

 

Emīlija Pavlovska 6.b klase 

 

laikā izdala toksiskus dūmus. Un, protams, viena no 

svarīgākajām lietām, kas ir jāatceras, ja atgadās 

nelaime, jāzvana 112 un jāņem vērā šie norādījumi: 

 Nosauciet adresi, vai aprakstiet notikuma vietu 

 Izklāstiet, kas ir noticis 

 Atbildiet uz dispečera jautājumiem 

 Nosauciet savu uzvārdu un tālruņa numuru 

 Nepārtrauciet sarunu pirmais 

 Esiet sazvanāms, varbūt būs nepieciešamība ar 

Jums sazināties atkārtoti. 
 

Linda Laima Alsiņa 6.b klase 

 21.novembrī mūsu skolā viesojās ugunsdzēsējs 

Ivars Plāte, kuram ugunsdzēsēja darbā ir 29 gadu 

pieredze. Dažādu vecumu skolniekiem tika sniegti ļoti 

lietderīgi padomi, kas var noderēt uguns nelaimes 

gadījumā. Skolniekiem tika sniegta informācija par to, 

kas un kādā secībā  jādara, ja ir izcēlies ugunsgrēks.  

Uzzinājām, ka, piemēram, lai sāktos liels ugunsgrēks, 

ko ir izraisījis īssavienojums Ziemassvētku eglītes 

lampiņā, ir vajadzīgas tikai 58 sekundes. Ugunsgrēka 

gadījumā jāpamet telpa, uzturoties pēc iespējas tuvāk 

grīdai, jo mūsdienu mākslīgās ādas mēbeles degšanas 

Jelgavas 4.vidusskolā  viesojas ugunsdzēsējs 

Kas tik pie mums 

nenotiek! 

Jelgavas 4. vidusskolā viesojas šorttrekists N.Beikmanis  

Pasākumi decembrī 

Ziemassvētku kauss   9.-12. klasēm 18. decembrī pl.10:00   ZOC 

Ziemassvētku pasākumi koncertzālē  

19. decembrī pl. 9:00     pirmsskolai, 1. - 2. klasēm 

            pl. 11:00   3. - 4.klasēm 

20. decembrī pl. 9:00     5. - 8.klasēm 

            pl. 12:00  9. un 12.klasēm 

 

Liecību izdošana 21. decembrī pl. 9:00 

21. decembrī pl. 17.00  Ziemassvētku koncerts 

Pirmās 100 dienas skolā 

mailto:slidošana@gmail.com

