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2014.GADA MAIJS

Dipadu dapadu.
Kā jau ik gadu ierasts Jelgavas Skolēnu
Dome organizēja erudīcijas konkursu “Dipadu
ŠAJĀ NUMURĀ
LASIET:
Ēnu diena Saeimā 2

dapadu”. Pēc tradīcijas konkurss norisinās
skolā, kura uzvarēja pagājušajā mācību gadā,
tāpēc šogad visi devāmies uz Jelgavas

4.Jauniešu Saeima 3

Grupa
“The Exception”
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Viesi no
Islandes
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Ārkārtas
2. Saimītes

8

Tehnoloģiju vidusskolu, kura visu 2013. gadu
pie sevis turēja galveno balvu - ceļojošo Zelta
Zirdziņu.
Šī gada konkursa tēma bija “Pa kultūras
taku ejot”, kurā mūsu skolas erudītie prāti
(Miks un Dagne Galvanovski, Kitija Mināte,

izvēlēšaniņas
Iespēja Latvijas
Vēstures
entuziastiem

9

Eksāmenu un
Atmiņu laiks

10

Anete Ļaksa, Edgars Supe, Lauma Niedrīte
un, protams, Agris Celms) lauzīja galvu ar
kultūru saistītos jautājumos.
Jautājumi skāra gan Jelgavu, gan Zemgales novadu, gan Latviju, kā arī bija
jāorientējas

pasaules

kultūras

jaunumos,

piemēram, jāzina dārgākais mākslas darbs pasaulē. Komandām bija jāatbild gan ātri, gan
precīzi. Konkursā bija arī praktiski uzdevumi
- kopīgi jāliek gleznu reprodukcijas (puzles)
un

secīgi

jāsakārto

dziesmu

vārdus.

Skolotājiem bija jāietērpjas stilizētos tērpos.
Spēles gaitā jau bija jūtams mūsu komandas

pārsvars, tāpēc par uzvaru bijām

pārliecināti.

Tā

nu

konkursa

“Dipadu

dapadu” ceļojošā balva - koka zirdziņš- ir atgriezies Jelgavas 4. vidusskolā.
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Lauma Niedrīte

2

Ēnu diena Saeimā.
2014. gada 12. februārī norisinājās Ēnu diena

Mēs bijām tikai trīs jaunieši, kas ēnoja viņu, bet,

Saeimā, kur pulcējās jaunieši no visām Latvijas pilsē-

pēc manām domām, tā bija liela prioritāte, jo varējām

tām. Jaunieši, kas ir ieinteresēti politikas, ekonomikas,

uzdot vairāk jautājumus, kas mūs interesēja. Zanda Lu-

kā arī valsts dzīvē.

kaševica mūs visus pacienāja ar kafiju, tēju un smalk-

Ēnu dienas rīts sākās ļoti agri. Jau 8:00 Ēnu die-

maizītēm. Mēs runājām par dažādām tēmām, bet galve-

nas dalībniekiem bija jāpulcējas pie Saeimas ēkas, kur

nokārt par to, ar ko nodarbojas Eiropas lietu komisijas

mūs gaidīja attiecīgās komisijas pārstāvis, kas atbildēja

locekļi ikdienā. Ļoti daudz uzzināju par šo komisiju, tās

par mums visu atlikušo dienu, ko pavadījām Saeimā.

darbību un nozīmi Latvijas sabiedrībai. Diskutējām arī

Jūtams bija neliels satrau-

par dažādām ikdienišķām lietām, piemē-

kums, bet pāri visam - interese par

ram, par to, kā šāda amata pārstāvji var ap-

to, kā tiek veikts darbs Saeimā un kā

vienot garās darba dienas un tikšanās darba

noris likumdošana.

jautājumos vakarā ar ģimenes dzīvi, drau-

Katram Ēnu dienu dalībnie-

giem un hobijiem. Šī bija vērtīga saruna,

kam pirms pasākuma atklāšanas bija

kas rosināja daudz pārdomu.

jādodas izveidot caurlaidi, kas snie-

Kad bija laiks doties uz pēdējo sēdi galve-

dza iespēju pārvietoties pa visām

najā sēžu zālē, Zanda mums pasniedza jau-

Saeimas telpām.
Pasākuma atklāšana noritēja galvenajā sēžu zālē.

kas dāvaniņas, kas paliks mums par piemiņu no Eiropas
lietu komisijas.

Manuprāt, televīzijā tā izskatās daudz plašāka, nekā tā

Tad jau bija pienācis pasākuma noslēgums gal-

ir īstenībā. Sēžu zālē valdīja patīkama, mājīga atmosfē-

venajā sēžu zālē, pēc kura devāmies fotografēties kop-

ra. Pasākumu atklāja Saeimas priekšsēdētāja Solvita

bildei, kurā bija redzami visi Ēnu dienas dalībnieki.

Āboltiņa, kura mūs iepazīstināja

Manuprāt, visi lieliski pavadīja laiku,

ar dienas kārtību.

iemācījās jaunas saskarsmes prasmes

Pēc Ēnu dienas atklāšanas

un ieguva zināšanas par to, kā strādā

pasākuma devāmies klausīties un

mūsu Saeima. Ļoti lielai sabiedrības

uzzināt, kas notiek komisijas sē-

daļai šķiet, ka Saeima savu darbu ne-

dēs. Secinājām, ka vienoties par

veic pilnībā, bet pēc tā, ko šajā dienā

kādu jautājumu nav nemaz tik

redzēju, man ir skaidrs, ka tur notiek

vienkārši. Cik cilvēku, tik viedok-

aktīvs un nopietns darbs.

ļu. Sēdēs ir jau ierasts, ka komisijas locekļu starpā val-

Es uzskatu, ka pēc Ēnu dienas daudz kas mainī-

da atšķirīgi viedokļi, bet, jo atšķirīgāki viedokļi, jo vai-

jās manī pašā. Mainījās mani uzskati par Saeimas dar-

rāk laika aiziet līdz lēmuma pieņemšanai. Diskusijas

bu, kā arī sapratu, ka Saeima ir vieta, kur vēlētos at-

bija tiešām interesantas un spraigas, bet beigās komisi-

griezties un, iespējams, kādu dienu sēdēt galvenajā sēžu

jas nonāca pie gala secinājumiem, kuri pēc tam tika iz-

zālē un iesaistīties likumu pieņemšanā. Tas viennozīmī-

runātas plenārsēdē.

gi ir ļoti atbildīgs darbs, bet, ja esi savas valsts patriots

Atlikušajā dienas daļā mums bija iespēja pavadīt
divas stundas kopā ar cilvēku, kuru ēnojām. Es ēnoju
Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāju Zandu Lukaševicu.

un ļoti vēlies tajā kaut ko uzlabot, tad darbs Saeimā ir
pašsaprotams mērķis.

11. a klases skolniece
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4. Jauniešu Saeima.
Kad uzzināju par iespēju piedalīties Jauniešu

jās visi 4. Jauniešu Saeimas dalībnieki.

Saeimā, nezināju, kas tas ir par pasākumu un cik

Ierodoties tur, manī valdīja diezgan liels sa-

ļoti tas ir noderīgs jaunietim. Ēnu dienā uz Saeimu

traukums, jo devos uz Jauniešu Saeimu pirmo gadu,

devos ēnot Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāju

tāpēc īsti nezināju, ko sagaidīt, kā būs un kā viss

Zandu Lukaševicu, un viņa mums, ēnotājiem, par

izdosies! Taču par laimi drīz vien pēc reģistrēšanās

šo iespēju arī pastāstīja un ieteica to izmantot. Sā-

iepazinos ar divām meitenēm, un jāatzīst, ka šeit

kumā uzskatīju, ka šajā pasākumā nepiedalīšos, bet,

bija sapulcējušies tiešām draudzīgi, forši un atraktī-

kad par to painteresējos vairāk, sapratu, ka tomēr ir

vi jaunieši no visām Latvijas pilsētām.

vērts mēģināt piedalīties Jauniešu Saeimā.

Pulksten 10:00, kad zāles tribīnes bija piepil-

Jauniešu Saeimas mājas lapā varēja pieteikties,

dītas, ieradās Latvijas Republikas Saeimas priekš-

izklāstot ideju, ko vēlies darīt Latvijas labā, pēc tam

sēdētāja Solvita Āboltiņa un pasludināja šo pasāku-

bija jāveido kampaņa, kurā jāsaņem pēc iespējas

mu par atklātu. Viņa mūs iepazīstināja ar dienas uz-

vairāk balsu. Mana ideja bija par Jauniešu darba ie-

devumiem un plānotajiem pasākumiem, kas ilga

spējām vasaras brīvlaikā novada/pilsētas uzņēmu-

līdz pat 17:00.

mos vai saimniecībās. Šī ideja

Pirmajā sēdē, ko vadīja S.Āboltiņa,

tapa, jo es pati vienmēr vasaras

mēs izrunājām, ar kādām tēmām

brīvlaikos vēlējos kādu laiku

strādās katra komisija. Jau pie reģis-

pastrādāt, taču darba iespējas

trēšanās mums katram tika iedalīta

tieši jauniešiem vecumā no 15-

piespraudīte ar attiecīgās komisijas

18 gadiem bija ļoti minimālaas.

krāsu un dalībnieka vārdu, uzvārdu.

Draugi un ģimene nobal-

Pavisam bija četras komisijas. Pirmā

soja par mani uzreiz, bet ar to

bija Cilvēktiesību un sabiedrisko lie-

vien nepietika, tāpēc nācās lūgt palīdzību arī citiem

tu komisija, kas izskatīja un lēma par tēmu

sociālo lietotņu apmeklētājiem. Lielu atbalstu saņē-

‘’Neatliekamie pasākumi cīņai pret apreibinošām

mu no savas klases audzinātājas, skolas darbinie-

vielām’’. Otrā komisija bija Eiropas lietu komisija,

kiem un arī mammas. Drīz vien mans balsu skaits

kas izskatīja jautājumus ‘’Par jauniešu nodarbinātī-

sasniedza pietiekami daudz, lai es varētu kandidēt

bas veicināšanu’’. Kā trešā komisija darbojās Taut-

4. Jauniešu Saeimā. 16. martā tika pasludināti 4.

saimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas

Jauniešu Saeimas deputāti un tostarp arī es. Biju

komisija, kas izskatīja jautājumus ‘’Par pamatzinā-

ļoti gandarīta un nevarēju vien sagaidīt, kad šo pa-

šanām

sākumu varēšu apmeklēt.

attīstīšanu’’, un šajā komisijā darbojos arī es. Un

uzņēmējdarbībā

un

pašiniciatīvas

Un tā 25. aprīļa rītā devos uz 4. Jauniešu Saei-

ceturtā komisija, kas bija Izglītības, kultūras un zi-

mu. Pulksten 9:00 mums bija jāpulcējas Saeimas

nātnes komisija, izvērtēja jautājumus ‘’Par indivi-

ēkas vestibilā, kur arī notika reģistrācija. Pēc reģis-

dualizētu pieeju skolēnu vajadzībām izglītības

trēšanās devāmies uz galveno sēžu zāli, kur pulcē-

sistēmā’’.
Turpinājums 4.lapā
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4. Jauniešu Saeima.

Turpinājums no 3.lapas

Pēc pirmās sēdēs mēs sadalījāmies komisi-

viedokļu, kas lika aizdomāties par to, ka jauniešiem

jām, un devāmies uz komisijas sēdes telpu. Tur iz-

tiešām ir ko teikt un viņi nebaidās paust arī tādu

vērtējām un izteicām viedokli par dažādiem jaunie-

viedokli, ko pārējie neatbalstīs.

šu izteiktajiem ierosinājumiem. Diskusijas bija ļoti

Pēc šīs pēdējās sēdes, bija pienācis noslēgu-

garas un spraigas, bet tajā pašā laikā ļoti interesan-

ma pasākums Sarkanajā sēžu zālē, kurā katram 4.

tas un pamācošas. Izteikties varēja katrs, tāpēc, ja

Jauniešu Saeimas dalībniekam tika iedots apliecinā-

kādam bija savs viedoklis par attiecīgo priekšliku-

jums par piedalīšanos šajā gadskārtējā pasākumā un

mu, viņš droši to varēja izteikt.
Komisijas sēde ilga divas

uzdāvināta maza, bet prātā paliekoša dāvaniņa.

stundas, bet jāsaka - diskusijas

Iespaidi par šo dienu ir visnotaļ

bija tik aktīvas, ka būtu vajadzīgs

pozitīvi, jo tas, ko mēs paveicām

vēl laiks neizteiktajiem jauniešu

un izdarījām, lika mums saprast,

viedokļiem. Un jau tūlīt pēc ko-

ko īstenībā nozīmē darbs Saeimā.

misijas sēžu beigšanās mēs visi

Tas nozīmē izturību, atklātību un

devāmies pusdienās, lai iegūtu

arī milzīgu pacietību, bet katrā

spēkus atlikušajai dienai Saeimā.

ziņā pasākums, manuprāt, jauniešiem deva iespēju

Mani priecēja tas, ka jaunieši arī pēc komisi-

saprast, vai politika ir tas, kas viņus interesē, tas arī

jas sēdēm turpināja diskutēt par politiku un dažā-

bija tikai ļoti labs pieredzes bagāts pasākums, kurā

dām citām tēmām, kas tika saistītas ar šo dienu.

ieguvējs ir pats jaunietis.

Draugi dalījās savos iespaidos un pārrunāja dienā

Man arī šī diena bija pieredzes pilna. Es,

notikušo, kas, manuprāt, bija tikai un vienīgi pozitī-

pirmkārt, uzzināju daudz ko jaunu un jutos ļoti gan-

vā kontekstā. Kad pusdienas tika paēstas, bija laiks

darīta, ka ir tik daudz manu vienaudžu, kas tiešām

doties atpakaļ uz pēdējo sēdi, kas noritēja atkal gal-

vēlas Latviju padarīt par labāku valsti sev un ci-

venajā sēžu zālē.

tiem. Tāpēc arī citiem jauniešiem iesaku nākamajā

Šajā sēdē, manuprāt, bija

gadā izmantot šādu iespēju izglī-

visinteresantāk, jo tika izteikti vi-

toties un paust savu viedokli no

su komisiju priekšlikumi, par ku-

mūsu valsts galvenās tribīnes

riem varēja doties tribīnēs un de-

Saeimā!

batēt. Jauniešu, kas vēlējās debatēt, bija ļoti daudz, tāpēc mums
tika izsniegtas lapiņas, uz kurām
varēja uzrakstīt pieteikumu debatēm attiecīgajam
priekšlikumam. Jauniešu Saeimas deputāti aktīvi
devās priekšā un aizstāvēja priekšlikumus. Bija ļoti
interesanti klausīties, cik tomēr ir daudz atšķirīgu

11. a klases skolniece
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Mūsu skolās lecošās zvaigznes

Grupa „The Exception”.
Kopš

2013.

gada

septembra

Jelgavas

4.vidusskolā mājo grupa „The Exception” [tulk. Iz-

Toms Kursītis – basģitāra, akustiskā ģitāra, vokāls.

ņēmums]. Grupā darbojas trīs lieliski zēni un viena
meitene - zeltene. Nedaudz iepazīstināšu ar grupas
biedriem.
Miks Galvanovskis – vokāls, akustiskā
ģitāra

Toms ir ļoti muzikāls. Kā viņš pats saka – ģitārists. Plāno savu dzīvi saistīt ar mūziku un mākslu. Beidzis Jelgavas mūzikas skolu. Viņš arī raksta
savas orģināldziesmas, kuras grupa izpilda. Toms
parasti spēj sniegt vērtīgus padomus, kā arī palīdz
aranžēt.

Miks ir absolūts grupas līderis, kā arī idejas
iniciators. Miks raksta orģināldziesmas, kuras ir ie-

Sallija Kļavkalne – vokāls, klavieres.

kļautas grupas repertuārā. Vokālu un akustisko ģitāru apgūst BJMK. Lielisks un ļoti atraktīvs cilvēks.
Ikdienā orķestrī „Rota” spēlē saksofonu. Miks grupas labā dara ļoti daudz ne tikai muzikālajā jomā,
bet arī kā grupas menedžeris.
Ralfs Rogaļevs – bungas

Sallija ir ļoti draudzīga un muzikāla. Beigusi
Jelgavas mūzikas skolu. Ikdienā spēlē klavieres,
saksofonu, dzied korī un spēlē orķestrī. Arī Sallija
vēlas savu dzīvi saistīt ar mūziku. Grupā Sallija parasti domā par repertuāru.

Ralfs ir ļoti daudzpusīgs un draudzīgs cil-

Grupas līdzšinējās gaitas

vēks. Bungas apguvis BJMK, bet ikdienā spēlē

Grupas ceļš sākās septembrī ar telefona zva-

trombonu. Mūzika ir tikai viens no viņa daudzvei-

nu no Mika. Viņš man teica: „Čau, mēs te tā ar To-

dīgajiem hobijiem un talantiem. Ralfs ir cilvēks, uz

mu domājam dibināt grupu, ko saki?” Un es, pro-

kuru vienmēr var paļauties. Ralfs grupā rūpējās par

tams, teicu jā.

ritmu un atbilstošu tempu.
Turpinājums 6.lapā
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Grupa „The Exception”.
Sākums bija grūts. Mēģinājām BJMK katru

ja J4V dzimšanas

nedēļu, jo gatavojāmies J4V ballei. Nezinājām, ar

dienas balle. Bijām

ko sākt un kā beigt. Nebija īsta repertuāra, skanēja

ļoti nopietni gatavo-

slikti, bija daudz strīdu. Vēl bija problēmas ar apa-

jušies un gandrīz

ratūras vešanu, jo viss nebija uz vietas. Arī ar no-

visu noslīpējuši. Šī

saukumu negāja viegli. Domājām ilgi, līdz atdūrā-

uzstāšanās bija ļoti

mies līdz „The Exception”.

laba

pieredze,

Turpinājums no 5.lapas

jo

mūsu skolā ir laba aparatūra, gaismas un PUBLIKA! Vēl ir arī Gatis Priekulis, kurš mums ļoti palīdz ar aparatūru un padomiem. Pirms šīs balles bijām uztraukušies, bet, tā kā bija jāspēlē 3 taimi, pēc
otrā jau viss bija kārtībā, un publika bija iekarsusi.
Šo uzstāšanos mēs nekad neaizmirsīsim.
Bet tad ļoti palīdzēja Mika ģimenes atbalsts,
par ko esam ļoti pateicīgi. Tagad mēģinām pie Mika
mājās, jo tur ir visa nepieciešamā aparatūra. Nu jau
arī zinām, kā jāveido repertuārs, kā dziesmas forma, daudzbalsība. Vēl ļoti svarīgi ir sadarboties ar
publiku, bet tas sanāks ar laiku, to vēl mācāmies.
Pirms ballēm mēģinājumi bija ļoti intensīvi,

Kopumā šobrīd esam spēlējuši dažādos mūsu

dažreiz pat 3 - 4 reizes nedēļā. Bet tā vidēji mēģi-

skolas pasākumos, kā arī citās Jelgavas skolās, vie-

nām 2 reizes nedēļā.

nā Rīgas skolā un Svitenē.

Tagad esam paņēmuši mazu pauzi, jo 3 no

Šajā pusgadā ir bijuši dažādi periodi, esam

mums mācās 9.klasē un tuvojas eksāmenu laiks. Ir

strīdējušies, mainījuši basģitāristus, mainījuši dzies-

grūti apvienot grupu ar mācībām, taču tas sagādā

mas, bet kaut kā esam atkal sākotnējā sastāvā –

lielu prieku un gandarījumu. Pēc eksāmeniem atkal

Toms, Sallija, Miks un Ralfs. Tuvākajā nākotnē do-

atsāksim koncertēt un uzstāties. Arī piedāvājumi ir,

mājam turpināt spēlēt ballēs un citos pasākumos,

tā kā pagaidām viss noris veiksmīgi.

bet

rudenī

iespējams

piedalīsimies

festivālā

„Bildes”.
Ļoti ceru, ka nākamgad paliksim kopā un turpināsim muzicēt, jo tas ir tas, ko mēs mīlam darīt,
kas sagādā patiesu prieku un gandarījumu.
9.b klases skolniece
Kā jau minēju, pirmā uzstāšanās pieredze bi-

Sallija Kļavkalne
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Viesi no Islandes.
Šķiet vēl nesen Comenius projekta ietvaros posā-

Nākamā diena bija ģimenes diena, kad ģimenes,

mies paši uz Islandi, bet nu jau bija pienācis brīdis,

kas uzņēma atbraucējus, veda savus viesus iepazīt

kad ciemiņi jāuzņem mums. 23.aprīļa vakarā, spītē-

Latvijas dabu un kultūru uz pašu izvēlētām vietām.

jot aukstumam, stāvējām pie

Ļoti daudzi izvēlējās doties uz Si-

skolas un nepacietīgi gaidījām,

guldu, kur izgāja atrakciju trasi

kad satiksimies no jauna ar Islan-

„Tarzāns”, par kuru skolēni no Islan-

dē iegūtajiem draugiem.

des bija sajūsmināti. Tālāk daudzi

Pirmajā dienā mēs viesus ie-

devās apskatīt Turaidas pili, citi

pazīstinājām ar skolu un mācī-

braukt ar gaisa tramvajiņu utt.

jām latviešu valodu, bet vēlāk

Pirmspēdējā ciemošanās dienā parā-

devāmies uz mūsu pilsētas centru, kur apskatījām

dījām ziemeļniekiem savu Baltijas jūras piekrasti,

pili un Jelgavas panorāmu no Sv. Trīsvienības baz-

Jūrmalu un Ķemeru purva takas. Kad atgriezāmies

nīcas torņa. Pēc ekskursijas bija brīvais laiks, kad

mājās, devāmies uz atvadu ballīti, kas notika pie

lielais vairums islandiešu skolēnu

viena no projekta dalībniekiem. Tur

devās uz „McDonaldu” ieturēt

kopā ar islandiešiem spēlējām vo-

maltīti, jo šādas ēstuves Islandē

lejbolu, lēkājām pa batutu, peldē-

nav.

jām ar laivu un gājām saunā. Katrs

Nākamajā dienā mēs varējām

gribētājs varēja pārbaudīt savu iztu-

atpūsties no viesiem un smelties

rību peldoties dīķī, kurā ūdens, pro-

jaunus spēkus, lai varētu pienācīgi

tams, vēl ne tuvu nebija silts.

viņus izklaidēt. Savukārt islandieši tai laikā piedalī-

Pēdējā dienā Latvijā islandiešu skolēni labprāt

jās orientēšanās sacensībās pa Jelgavu. Orientēša-

vēlējās pastāstīt par sevi un savu valsti, tāpēc viņi

nās laikā islandiešu skolēniem bija jāatrod dažādi

piedalījās mūsu mācību stundās un stāstīja citiem

objekti Jelgavā. Vakarpusē

par Islandi, bet pēc tam

notika florbola mačs, kurā uz-

pienāca atvadīšanām brīdis.

varēja draudzība un vienotība.

Visi bijām nedaudz skumji

Tad pienāca sestdiena, un

par šķiršanos, daudziem

mēs visi devāmies uz Rīgu.

varēja manīt uz vaigiem pa

Sākumā apskatījām Vecrīgu,

asariņai.

tālāk devāmies uz zoodārzu,

Šajā projektā tika iepazīti

jo Islandē nav zoodārzi ar plē-

ļoti jauki cilvēki un iegūtas

sīgiem dzīvniekiem. Pēc zoodārza apmeklēšanas

lieliskas atmiņas gan no brauciena pie viņiem, gan

sākās lielā iepirkšanās tūre, kuras laikā, manuprāt,

no islandiešu skolēnu viesošanās pie mums.

islandieši itin bieži vēra vaļā savus maciņus, jo Lat-

10.b klases skolniece

vijā vairums lietu ir daudzas reizes lētākas nekā vi-

Elīna Sargune

ņu dzimtenē.
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Ārkārtas 2. Saimītes izvēlēšaniņas.
Jelgavas 4. vidusskolā notika 2. Saimītes iz-

dos mazos noziegumiņos, piemēram, atkritumu ne-

vēlēšaniņas, kur 9. – 12. klašu skolēniem bija jāiz-

šķirošana, naudas šķērdēšana privātām vajadzībām

veido sava partija un jāsagatavojas vēlēšanām. Bija

u.c. Un tad kopīgiem spēkiem izdomājām arī atjau-

jāizpilda dažādi mājas darbi, lai varētu aktīvi strā-

tīgas atbildes uz priekšvēlēšanu debašu jautāju-

dāt pasākumā un pierādīt, ka tieši tā partija, kurā

miem. Tur tika apspriestas dažādas tēmas, piemē-

esi, ir vislabākā. Mums bija jāizveido reklāmas

ram, kā atgriezt tautiešus atpakaļ pie mātes Latvi-

video, kompromāts par citām partijām, jāizdomā

jas, kam piegriezt algas Latvijā un vēl citi āķīgi jau-

topošā premjerministra runa un bija jāsagatavojas

tājumi. Premjerministra runu izdomāju pēdējā va-

priekšvēlēšanu debatēm.

karā, tad arī beidzot bijām visas gatavas nākamās

Šāda veida pasākumā es piedalījos pirmo ga-

dienas pasākumam.

du, tāpēc trūka pieredze, ko citi bija ieguvuši jau

Pirms vēlēšaniņu sākuma biju nedaudz uz-

iepriekšējos gados. Sākumā bija grūti izprast ko no

traukusies, bet tad, kad viss sākās, sapratu, ka tas ir

manis un manas komandas gaida.

ļoti jautrs un jauks pasākums, kur visi varējām iz-

Manas partijas nosaukums bija „Skaistā pari-

smieties viens par otra asprātībām.

ja”, jo mēs vēlējāmies padarīt cilvēku dzīvi skaistāku un labāku. Izveidojām komandu no 4 cilvēkiem, kur es biju premjerministre un man bija trīs
palīgi jeb ministri.

Pēc pasākuma tika apbalvota katra komanda.
Pirmo vietu ieguva 9. b klases komanda jeb
„Politūbiji”, otro vietu ieguva 12.b klases komanda
Sākām gatavoties jau laicīgi, pie siltas picas

„Vēsā mierā” un trešo vietu ieguva mūsu 10.b kla-

šķēles apkopojot idejas. Tā, saliekot visus spēkus

ses „Skaistā partija”. Kaut gan neieguvām pirmo

kopā, tapa mūsu reklāmas video, kurā tika atainota

vietu, savā veidā bijām uzvarētājas, jo tieši manas

ideja, ka mēs, Skaistā partijas biedri, spēsim palī-

komandas premjerministra runa ieguva ceļojošo

dzēt jebkurā dzī-

premjerministra portfelīti

ves situācijā. Pēc

par labāko runu. Tas ,

tam veikli izdo-

manuprāt, ir vislabākais

mājām

un nenovērtējamākais at-

kompro-

mātu, kurā tika
pieķerti citu partiju pārstāvji dažā-

algojums.
10.b klases skolniece
Elīna Sargune
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Iespēja Latvijas vēstures entuziastiem
6.-7.klasē.
Zināšanas, ko apgūsti skolā, iegūst zelta vērtī-

no Kanādas finansiāli (400 euro apmērā) atbalsta no

bu tad, kad tās tiek pietuvinātas reālajai dzīvei. Tā-

vairāk kā simts iesniegtajiem projektiem piecdesmit.

dēļ Latvijas vēstures entuziastiem no 6.a, 6.b un 6.c

Kanādā dzīvojošo latviešu mērķis ir attīstīt skolēnos

klases un 7.a un 7.b klases tiek piedāvāta iespēja

interesi par Latvijas vēsturi dažādos laika periodos,

maija otrajā pusē doties pa seno zemgaļu pēdām,

veicināt Latvijas vēstures izzināšanai veltīto ārpus-

sekojot vēstures liecībām.

klases pasākumu norisi skolā, kā arī celt Latvijas

6.klasē un 7.klasē skolēni Latvijas vēsturē mācās

vēstures kā mācību priekšmeta prestižu sabiedrībā.

par Senlatvijas iedzīvotājiem, kuru materiālā un ga-

Tā kā mans iesniegtais projekts ir ieguvis finansē-

rīgā kultūra ir pamatā mūsdienu kultūrvēsturisko

jumu, tad Jelgavas 4.vidusskolas Latvijas vēsturē

novadu mantojumam. Kad skolēns no sirds saka „es

zinošākajiem piecdesmit skolēniem ir radās šāda ie-

esmu zemgalietis/e”, tad prieks par viņa lepnumu un

spēja doties uz Tērvetes pilskalnu, 12.gs.zemgaļu

piederības sajūtu savam novadam, bet trūkst zināša-

pili, Dobeles pili - zemgaļu pilskalnu un Livonijas

nu par zemgaļu drošsirdību senatnē, par bagātīgo

ordeņa pilsdrupām par brīvu. Skolā palicējiem mēs

materiālo kultūru un dzīvesvietām. Lai mācību stun-

atvedīsim stāstus un nostāstus par piedzīvoto, redzē-

das laikā apgūtās zināšanas saglabātos skolēna prā-

to un dzirdēto.

tos arī pēc vasaras brīvlaika, tām jāpiešķir vizuāls,
matērijas veidols.
Līdz šī gada pirmajam aprīlim visiem Latvijas
skolotājiem bija iespēja iesniegt savu ekskursiju

Tā kā Kanādas Monreālas Latviešu sabiedriskais
centrs finansiālu atbalstu sniegs arī nākamajos gados, tad esi zinošs un aktīvs Latvijas vēstures mācību stundās un pievienojies!

projektu 5.-8.klašu konkursam „Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi!”, kas notiek sadarbībā ar Vīto-

Vēstures skolotāja

lu fondu. Monreālas Latviešu sabiedriskais centrs

Inita Zariņa
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Eksāmenu un atmiņu laiks.
12 gadi ir paskrējuši nemanot. Tik daudz kopā ir
gan piedzīvots, gan pārdzīvots! No satraukuma pirmajā
Zinību dienā, līdz uztraukumam eksāmenos. Jā, šie gadi
ir bijuši neaizmirstami! Lai vēlreiz kopīgi pakavētos
atmiņās par mūsu dzīves līdz šim trim labākajiem gadiem, proti, vidusskolu, intervēju 12.b klases skolēnus
un skolotāju.

bros! Un priekos un ne tik priekos mīlu jūs visus 18!!!
Ko esat iemācījušies pa šiem gadiem? Kādus talantus un
intereses sevī atklājuši?
Marta: Iemācījos lasīt otr ādi, piemēr am, špikojot
no aizmugurē sēdošā. 
Liene: Sapr atu, ka man padodas fizika un vēsture.Turpmākajai dzīvei esmu ieguvusi labas pamatzināšanas.Jāatzīst arī,ka šie trīs vidusskolas gadi bija vislabākie! 

Kādas ir Tavas visspilgtākās atmiņas par trim vi-

dusskolas gadiem?
Aiva: Nu, visspilgtāk atmiņā palikušas ekskursi-

Jēcis: Es iemācījos lasīt Edzīša nesapr otamo r okrakstu, tas man ir palīdzējies daudzos kontroldarbos...
Juris: Esmu iemācījies Na Cl un glicer īna for mulu. 
Mairis: Iemācījies esmu daudz un uzskatu, ka

jas ar klasi, kurās mēs tiešām saliedējāmies un iepazinām
viens otru tuvāk. Steidzīgajā ikdienā tas nebūtu izdevies .
Ričiņš: Manas spilgtākās atmiņas ir Ziemassvēt-

esmu gatavs eksāmeniem.
Vai ir kāds, kam vēlētos pateikt paldies?

kus kauss, kad ,spēlējot uz laukuma, iemetu bumbu grozā un
visa zāle piecēlās kājās un skaļi aplaudēja! Tas bija neaizmirstami! 
Sabīne: Aiih, viss vidusskolas laiks ir pr aktiski
neaizmirstams! Laikam nekad neaizmirsīšu Žetonvakaru,
kurā ierados uz kruķiem,visus smieklīgos,apkaunojošos aerobikas priekšnesumus un ,protams, crazy ekskursiju uz

Kolku. Āā! Vēl to, kā mēs ar Marci izkritām no rodeļa Siguldā,jo gribējām braukt ātri. 
Kristaps: Ļoti spilgti atmiņā palicis 11.klases Ziemassvētku kauss,kurā Juris „pārdankoja” pāri. Un kā Bērziņš futbolā no centra „iešķēla” vārtos!
Rihards B.: Vienmēr atcer ēšos mūsu piedalīšanos
sporta pasākumos, gūstot labus rezultātus. Visa skola mūs

Jēcis: Edzītim! J a kāds vēl nezina, tad Edzītis ir
mūsu

sacensības, kurām ļoti gatavojāmies, bet nokavējām startu,
tāpēc diemžēl nepiedalījāmies. 

vienmēr

bijušas

pozitīvu

emociju
izbrauciens

Kolku bija sirsnības un draudzības
piestrāvots, patīkami ir jūs satikt pirmajos

septem-

mācību

zi-

Helmuts: Klasei. Par dr audzību un saliedēšanos,ko īpaši varēja novērot pēdējā ekskursijā uz Kolku.

Sabīne: Daudz cilvēku ir pelnījuši paldies vār dus,
protams, mana klase it īpaši, jo viņi ir paši labākie.:) Par palīdzību kontroldarbos, lielās grūtībās, mazās ķibelēs. Par vizināšanu uz skolu, mājām, slimnīcu lielu paldies saku saviem foršajiem šoferīšiem –Ričum, Edzim, Jēcim un Vaivai!
Edzītim par palīdzību kontroldarbos un košļājamajām gumijām pēc pusdienām! 
Lauma: Vislielāko paldies gr ibu teikt pašai klasei
un audzinātājai par saliedēto kolektīvu un jauko kopā būšanu!
Audzinātāj, ko Jūs novēlētu saviem divpadsmitajiem?
Lai notic saviem sapņiem un uzdrīkstās darīt! Dzīve
ir pārāk īsa, lai neuzdrīkstētos!

pilnas,
uz

līderis

visi to ļoti novērtējam.

Skolotāja Inita Zariņa: Aer obikas konkur su aiz-

kulises

un

ņā.Tiešām,palīdzējis,glābis ļoti daudz kontroldarbos, un mēs

pazīst, esam vietējās zvaigznes. 
Sigita, Agita, Laura: Nekad neaizmir sīsim spor ta

varonis

12.b klases skolēnu vārdā saku lielu PALDIES
mūsu skolotājiem un vecākiem! Jūs esat mūs izturējuši,izskolojuši un likuši justies skolā kā otrajās mājās!
Bez jūsu atbalsta un rūpēm mēs nebūtu tādi,kādi esam
tagad.

