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Šajā numurā lasiet: PET Baltija 
          22.decembrī plastma-

sas pārstrādes uzņēmums 

AS "PET Baltija" sadarbībā 

ar Jelgavas izglītības pārval-

di apsveica centīgākos vi-

dusskolēnus no vairākām 

Jelgavas ģimnāzijām un vi-

dusskolām, tai skaitā no mū-

su pašu Jelgavas 4. vidus-

skolas.  

          No mūsu skolas par 

centīgākajiem tika atzīti Ki-

tija Mināte un Agris Ander-

sons, kuri saņēma vienreizē-

ju stipendiju par augstiem 

sasniegumiem ķīmijā. 

Šis pasākums, kurā pasnie-

dza stipendijas, notika ļoti 

interesanti. Vispirms apbal-

vojamie viesojās prezentāci-

ju zālē, kurā viņiem stāstīja 

par uzņēmumu „PET Balti-

ja”. Šo prezentāciju padarīja 

īpašu tas, ka stāstīja paši di-

binātāji un vadītāji.  

      Pēc tam visiem skolē-

niem bija iespēja apskatīties, 

kā šī pārstāde notiek, taču 

pēc ekskursijas pa „PET 

Baltija” skolēniem bija laiks 

uzdot jautājumus par uzņē-

mumu un tā darbinieku pie-

nākumiem. Pēc tam centīga-

jiem vidusskolēniem bija sa-

rīkots arī kāds garšīgs prieks 

–bankets. 

        Kitija stāsta - uzzinot, 

ka saņems stipendiju, esot 

bijusi ļoti patīkami pārsteig-

ta, jo tiešām to nebija gaidī-

jusi. Lai gan vienmēr mācī-

bās centusies un mācījusies 

papildus, nebija iedomāju-

sies, ka pienāks diena, kad 

par to būs kāda atzinība, jo 

īpaši naudas izteiksmē. 

      Kopumā skolēni ir ļoti 

apmierināti ar panākumiem, 

un visiem, kas vēlas ko tādu 

sasniegt, iesaka vienkārši 

cītīgi mācīties stundās. Ja 

vēl kaut kas tiek darīts papil-

dus mājās, tad sasniegt pa-

nākumus ar laiku noteikti 

izdosies!  

 Emīlija Pavlovska 



Kā jau katru gadu janvārī 

ar lielu vērienu atzīmējām 

skolas dzimšanas dienu. 

Šogad tā ir īpaši liela un 

apaļa –  70 gadu. Ziedojām 

daudz brīvā laika, strādā-

jām brīvdienās no rīta līdz vakaram, lai 

šīs svinības izdotos un noritētu veik-

smīgi! 

Pirmdiena – Saldumu diena 

Pirmā svinību diena noritēja pavisam 

saldi un 

garšīgi – 

vidus-

skolas 

klases 

pēc 3. un 

4. stun-

das tirgoja savus saldumu tirdziņā. Tajā 

bija ļoti jauka un patīkama gaisotne, 

laikam tāpēc, ka visi bija paēduši un 

laimīgi. Kopā tika ietirgoti vairāk nekā 

300 eiro. Pārdevēji bija padomājuši arī 

par noformēju, īpaši izcēlās 9.b klase, 

kuri savu „konditoreju” bija nodēvējuši 

par „Kaķenītes Lolitas konditoreju”. 

Tirdziņā iegūtie līdzekļi tika ieguldīti 

skolas balles tapšanā. 

Otrdiena – superva-

roņu diena 

    Otrdiena skolā bija 

īpaša – skola bija pa-

sargāta no visām ie-

spējamajām briesmām un nelaimēm, 

jo pie mums bija sanākuši visi labākie 

pasaules supervaroņi. Te varēja sastapt 

gan bet-

menus, 

gan su-

permenus, pat pašu Hariju Poteru!         

Lekciju zālē mūsu varoņus gaidīja bar-

ga 

žūri-

ja, 

kura 

no-

vērtēja varoņu spējas. Bija prieks arī 

par atraktīvajiem skolotājiem, kuri 

piedalījās šajā konkursā.  

turpinājums 3.lpp. 
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J4V 70 jubilejas nedēļa 



turpinājums  no 2.lpp. 

Trešdiena – 70`to 

diena 

Nedēļas vidū visa 

skola iekāpa laika 

mašīnā un aizceļo-

ja uz tālajiem 

70tajiem. Gaisot-

ne bija mierīga, jo 

skolā viesojās hi-

piji,  bija arī me-

žonīgās disko de-

jas, kurās varēja piedalī-

ties cilvēki disko tērpos – 

košos un spīdīgos. Lekci-

ju zālē disko bērni starp-

brīžos ballēja un nemaz 

negulēja :). Arī mierīgie 

hipiji tika iekustināti un 

uz deju grīdas izskatījās pavisam laimīgi. 

Blakus disenītei bija arī fotostūris, kur tika 

iemūžināti šie brīnišķīgie un spilgtie mir-

kļi. Mēs esam lieliski!  

Ceturtdiena – mājīgā diena 

Lai arī Jelgavas 4.vidusskola noteikti ir 

mūsu mājas, ikdienā nevaram tajās ģēr-

bties kā mājās pienākas. Bet tomēr katru 

gadu pie-

nāk die-

na, kad to 

varam īs-

tenot. Ša-

jā dienā parasti ir vislielākā atsaucī-

ba – gan no skolotājiem, gan no 

skolniekiem, jo šī jau ir izveidojusies 

kā tradīcija. Skola bija pilna ar halā-

tiem, čībām, pidžamām, spilveniem 

un rotaļlietām. Šķiet, ka neviens ne-

iebilstu, ja šo tradīciju 

pārvērstu par ikdienu. 

Skolas foajē vēl tika 

izveidota plaukstu sie-

na, kur katrs varēja at-

stāt savas 

plaukstas no-

spiedumu un 

uzrakstīt novē-

lējumu skolai 

svētkos. 

 

turpinājums 4.lpp. 
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 Pie zāles darbojās arī vairākas rado-

šās darbnīcas, kur mūsu viesi un 

mēs paši veidojām kartiņas, iegu-

vām skaistus zīmējumus uz rokām. 

Šogad bija arī limonādes bārs, kur 

pēc dejošanas varēja atveldzēties ar 

kādu garšīgu limonādi. 

PALDIES vis-

iem, kas palī-

dzēja šo nedē-

ļu noorgani-

zēt! Milzīgs 

paldies skolo-

tājām ILZEI 

LIEPIŅA un 

SANITAI BALTIŅAI, kas ieguldī-

ja milzīgu darbu un laiku, lai mēs 

varētu šo visu izbaudīt! Lielu pa-

teicību esam parādā arī  skolēnu 

padomes priekšsēdētājai ELĪNAI 

SARGUNEI, kā arī skolēnu pado-

mei un brīvprātīgajiem rūķīšiem, 

kas arī ļoti daudz strādāja. Mums 

visiem kopā tas izdevās! Paldies! 

   Sallija Kļavkalne 

turpinājums  no 3.lpp. 

Piektdiena  - 

svinīgā diena 

Nedēļas noslēgu-

mā visi bijām 

skaisti un sapo-

sušies – kā jau 

uz svinībām pienākas. Meitenēm mugu-

rā bija skaistas kleitas, bet vispa-

tīkamāk bija redzēt puišus uz-

valkos.  

        Katrai klasei bija jānofilmē 

video sveiciens skolai, ko rādīs 

salidojumā. Vakarā vidusskol-

niekus sagaidīja grandioza bal-

lei, kurā spēlēja skolas grupa „The 

Exception”. Bija sagādāta arī torte, kuru 

visi balles viesi kopā notiesāja.  

Protams,  darbojās arī fotostūris, kur 

skaistie mirkļi tika iemūžināti.  
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Pirmās 100 

skolas die-

nas noritēja 

5. decembrī.  

Piecas pirmās 

klases priecīgi 

iesoļoja skolas 

koncertzālē, lai 

nosvinētu pirm-

ās 100 pavadītās 

dienas skolā. Katra klase bija sagatavojusi 

priekšnesumus, kuros  dziedāja, dejoja, la-

sīja dzejoļus un darīja vēl daudz ko citu. 

Visas klases piedalījās arī viktorīnā, kurā 

bija jāatbild uz 10 jautājumiem. Bērni ļoti 

aktīvi minēja atbildes un priecājās par ie-

spēju parā-

dīt, cik 

daudz ir ie-

mācījušies.  

      Lai iz-

klaidētu ma-

zos pirm-

klasniekus, 

kopā ar viņiem spēlējām spēles, kā arī vis-

as klases un viņu skolotājas saņēma pir-

mos apbalvojumus par skaistajiem priekš-

nesumiem un piedalīšanos viktorīnā.  

     Ieva Strauta 

Izzini Jelgavu 

      2014. gadā notika konkursa 

''Izzini Jelgavu'' 1. daļa. Mūsu skolas 

komanda, kuru pārstāvēja 8.b klase, 

sauca ''Alnīši''. Kopā bija 9 koman-

das.  

     Kā pirmais uzdevums mums bija 

iedots 20.gs. vārdu tulkošana mūsdie-

nu vārdos. Tad bija uzdevums ar zī-

mēšanu un stāstu, kas notika 20.gs.      

Visgrūtākais uzdevums bija priekš-

metu noteikšana. Katrai komandai ie-

deva atsevišķu lietu, kas kaut kādā 

veidā bija saistīta ar Jelgavu. Mums 

bija Pase. Šajā uzdevumā vajadzēja 

uzrakstīt, kā tas ir saistīts ar Jelgavu, 

kas tas ir, ko dara utt. Pēdējais uzde-

vums bija Duelis. Vienu otrai pretī 

nosēdināja divas komandas un stāstīja 

par visādiem cilvēkiem, ēkām un ci-

tām nozīmīgām lietām (šajā uzdevu-

mā mums bija visvairāk punktu). 

           Kad 

visi uzdevu-

mi bija pa-

darīti, mums 

paziņoja re-

zultātus un 

brīnumainā kārtā mēs bijām uzvarēju-

ši!! Šis konkurss kopumā bija ļoti in-

formatīvs, interesants. Tas ir labs 

veids, lai iemācītos kaut ko jaunu par 

savu pilsētu.       Artis Ozols 

Pirmās 100 dienas skolā  



ŠPIKOPĀTS 

     Pēdējā 

skolas diena 

pirms ziemas 

brīvlaika 

mums katram 

ir īpaša, jo 

liecības ir sa-

ņemtas un tas nozīmē, ka ir sācies ilgi gai-

dītais brīvlaiks. Tomēr šogad 19. decem-

bris vēl īpašāks bija mūsu skolas Olimpis-

kajai klasei, jo viņiem liecības dalīja nevis 

klases audzinātāja, bet gan olimpiskā 

„krustmāmiņa” Ineta Radēviča. Pēc liecību 

saņemšanas visa klase kopā ar savu 

„krustmāmiņu” un sporta skolotāju Nataļju 

Gorškovu devās uz Pasta salas slidotavu. 

Tā nu es devos ciemos pie mūsu 

Olimpiskās klases un jautāju skolēniem un 

skolotājai, lai viņi pastāsta, kas tad īsti no-

tika 19. decembrī. Visi kā viens stāstīja, ka 

visa klase sa-

gaidījusi Inetu 

Radēviču pie 

jaunā korpusa 

durvīm, un bi-

juši ļoti saviļ-

ņoti un priecīgi, atkal viņu satiekot. Ro-

berts stāsta: „Mēs Inetu sagaidījām ar ap-

lausiem.” Pēc tam visi kopā devās uz klasi, 

kur skatījās savas atzīmes, saņēma liecības 

un skaitīja dzejolīšus, lai saņemtu dāvanas. 

Otto stāsta: „Dāvanas bija visai klasei un 

skolotājai, kā arī sporta skolotājai un arī 

Inetai Radēvičai.” Pēc dāvanu saņemšanas 

visa klase kopīgi fotografējās un katram 

skolēnam 

bija iespēja 

nofotografē-

ties ar Inetu 

pie eglītes. 

Pēc tam visa 

klase kopīgi 

devās uz Pasta salas slidotavu, kur veselu 

stundu slidoja un priecājās. 

Skolēni par Inetu Radēviču ir sajūs-

mā. Elizabete stāsta: „Man ļoti patīk Ineta 

Radēviča, viņa ir mīļa, jauka un skaista.” 

„Ineta ir forša, jautra un aktīva olimpiskā 

skolotāja,” tā par Inetu izsakās Jānis. Savu-

kārt Vanesa stāsta: „Es domāju, kad  izaug-

šu, būšu vieglatlēte un tāllēcēja, un Ineta ir 

ļoti jauka olimpiskā audzinātāja.”  

3. c klase mums visiem novēl veik-

smīgu, sekmīgu, sportisku un veselīgu 

2015. gadu!    

Santa Skadmane 

3.c liecību saņemšana 
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Miks un Dagne Eiropas Savienības Padomes simulācijas spēlē 

 

 

5. janvārī mēs, Miks un 

Dagne Galvanovski, pie-

dalījāmies Eiropas Savie-

nības Padomes neformālās 

ministru sanāksmes simu-

lācijā. Lai gan šī bija jau 

trešā reize, kad man bija dota iespēja pie-

dalīties šāda veida simulācijā, šī bija visin-

teresantākā -  tās mērķis bija ne tikai viest 

jauniešu izpratni par politiku, bet  arī 

„iesildīt” ministru krēslus. Kopumā mēs 

bijām 60 atraktīvi jaunieši no dažādiem 

Latvijas nostūriem. 

       Mēs bijām sava veida izmēģinājuma 

trusīši, lai pārliecinātos, vai Latvija, kā ES 

prezidējošā valsts, spēs tikt galā ar dažā-

diem pienākumiem. Bija interesanti, jo 

mums bija iespēja iziet to pašu drošības 

pārbaudi, baudīt tos pašus ēdienus, pāris 

stundas saņemt  tādas privilēģijas, kādas 

pienākas  valstu ministriem vai Eiropas 

Komisijas svarīgākajiem darbiniekiem, 

mums katram pat tika piešķirts īpaši apmā-

cīts cilvēks,  kas palīdz nokļūt no viena pa-

sākuma otrā, pienes dzērie-

nus, palīdz neapmaldīties. Si-

mulācijas gaitā mēs izlozējām 

savas lomas jeb personas, ku-

ru ādā mums bija iespēja ie-

justies. Es biju ES Padomes 

ģenerālsekretāre, bet brālis iejutās Slovēnijas 

vides mi-

nistra tēlā. 

Pasākumā 

tika iesais-

tīta arī pre-

se un fil-

mēšanas 

komandas.   

       Mēs pie-

dalījāmies ne-

formālā sa-

pulcē un 

spriedām par 

jautājumiem, 

par kuriem 

drīz vien pēc mums (8. janvārī) diskutēja ES 

dalībvalstu vides ministri. Šī simulācija bija 

kā prezidentūras atklāšana, kuru iesākām ar  

ES dalībvalstu karogu pacelšanas ceremoni-

ju.  

        Pasākuma laikā tika uzņemts arī video-

klips, kuru drīz vien varēs aplūkot Latvijas 

prezidentūras mājaslapā!  

   Dagne Galvanovska 
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Pirmais semestris 5.klasē 

Mēs visi – jaunie piektklasnieki 

– ļoti gaidījām 1.septembri, bet 

tajā pat laikā ļoti no tā baidījā-

mies, jo zinājām, ka tagad viss 

būs savādāk – katru mācību 

priekšmetu mācīs cits skolotājs 

ar savām īpatnībām un prasībām, nebūs klases audzi-

nātājs, kas VISU VIENMĒR redz, bet būs pašiem par 

visu jāatbild un jāuzņe-

mas atbildība. 

Septembra pirmajā mā-

cību dienā mēs bijām 

klusi kā vēl nekad nebi-

jām bijuši, tomēr nāko-

šajās dienās darījām VISU – grūstījāmies, spārdījā-

mies un visādi citādi nepieklājīgi mēģinājām iedzīvo-

ties lielajā skolā un aizbaidīt visādi tik 

foršo klases audzinātāju. 

Sākot ar piekto klasi, izrādās, katra 

stunda notiek citā kabinetā, un ir reizes, 

kad tam, lai aizietu uz citu klases telpu, 

ir atvēlētas dažas minūtes. 

Tagad mums katrā mācību priekšmetā 

ir savs skolotājs, un viņi katrs māca citādāk. Sākumā 

bija grūti to aptvert, taču jau pēc pāris dienām viss 

bija vienkārši lieliski. 

Tomēr tas, ka bija jāmāk meklēt telpas un jāseko līdzi 

izmaiņām stundu sarakstā, ļoti satuvināja visus kla-

sesbiedrus. Bija ļoti daudzi patīkami mirkļi ieraudzīt 

smaidīgās izpalīdzīgo klasesbiedru sejas pie atrastās 

klases telpas. Tās katru reizi bija kā mazas 

kopīgās uzvaras. 

Līdz ar to mēs sapratām, ka būt lielam ne 

vienmēr ir patīkami, jo tagad mums visu lai-

ku somas būs jānēsā līdzi. 

Vēl viena ļoti “sāpīga lieta” ir garās un neiz-

stāvāmās rindas ēdnīcā, un tāpēc daudzi klasesbiedri 

izvēlas ēst neveselīgos našķus no bufetes vai arī kaiti-

nāt skolotājus, kavējot mācību stundu sākumu, jo piekt-

klasnieks, kas ir izcīnījis savas pusdienas, var paspēt 

tās apēst tikai pēc zvana atskanēšanas. Nu, tad pārējiem 

klasesbiedriem sākas jautrība, kad ar saviem latviska-

jiem izteicieniem skolēnus aplaimo skolotāja Klāva. 

Manuprāt, mūsu skolai ir paveicies ar tik jaukiem, mī-

ļiem un jautriem skolotājiem, kādi mums ir, un mums 

noteikti ir ar viņiem jālepojas! Īpaši jaukas ir mācību 

stundas kopā ar skolotājiem Initu Zariņu, Ilzi Klāvu, 

Edgaru Ansonski, Gintu Joču, Ingrīdu 

Ilmani. 

Vasaras brīvlaikā mēs iepazināmies ar 

vecāko klašu skolēniem, un viņi visi jau-

tāja, kas būšot mūsu jaunā skolotāja, un 

mēs atbildējām, ka tā būs Inita Zariņa, 

un tad visi jautāja: Vai tiešām tā foršā vēstures skolotā-

ja būs jūsu klases audzinātāja? Tajā brīdī mēs jau lepo-

jāmies un bijām priecīgi par savu, vēl pat neredzēto un 

neiepazīto skolotāju! Es ļoti ceru, ka viņai pietiks spēka 

un pacietības būt ar mums kopā visus skolas gadus kā 

MŪSU klases audzinātājai. Un arī direktors mums ir 

vislabākais!     

Kristiāna Rubeze 
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  Viena no Jelgavas 

4. vidusskolas se-

nām tradīcijām ir 

Ziemassvētku kauss 

basketbolā, kas no-

tiek pirmā semestra 

pēdējā mācību nedēļā starp 9.-12. 

klasēm. Šogad šis pasākums notika 

2014. gada 16. decembrī skolas 

sporta zālē. 

   Katrs kla-

ses kolektīvs 

izveidoja sa-

vu basketbo-

la komandu 

un četru stundu sīvās cīņās tika no-

skaidrots, ka: 1. vie-

tu pelnījusi 9.c klase,  

2. vieta pienākas 12. a klasei, 

bet 3.vieta - 9.b klasei, pārējie 

klases dalībnieki veidoja vienotu at-

balsta grupu: veidojot plakātus un 

saucot saukļus, bet dažu klašu mei-

tenes, atbalstot savus sportistus, iz-

veidoja karsējkomandas, kuras ap-

balvošanas ceremonijā dabūja īpa-

šas balvas. 

  Skolas direktors Agris Celms at-

zīst, ka šāda tipa pasākums ne tikai 

ir azartisks, bet arī saliedē un vieno 

klases kolektīvu, cīņā par uzva-

ru, bet pasākuma galvenais orga-

nizators Miks Galvanovskis seci-

na, ka šajā pasākuma, ja ir kāds 

mīnuss, tad tikai komandas zau-

dējums.  

 Ziemassvētku 

kausa nobeigumā 

norisinājās 

„Zvaigžņu spēle”, 

kas šogad bija 

starp skolas absol-

ventiem un spēcīgākajiem skolas bas-

ketbolistiem vidusskolas grupā. Šogad 

skolēni tikai nedaudz piekāpās absol-

ventiem! Apsveicam! 

  Paldies par pasākuma organizēšanu 

skolotājam U.Ozolam un 11. a klases 

skolēnam Mikam Galvanovskim. Pal-

dies par atbalstu skolotājām S. Balti-

ņai, N.Gorškovai, G.Vaščenko, 10. a 

klases skolēniem T. Teivānam un M. 

Tomsonam!     Olga Jasjuļaņeca 

Ziemassvētku kauss basketbolā 2014 
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 Šogad Jelgavas 4. vi-

dusskolā tika svinēti Zie-

massvētki citādāk nekā 

ierasti. Tradicionālā kon-

certa vietā mēs svinējām 

svētkus latviskā garā. Tas 

mūsu skolai ir kaut kas 

neierasts, jo ko tādu rīkojam pirmo gadu. 

        Svētkus svinējām divas dienas. Skolas 

pagalmā visi skolēni gāja budēļos, krāšņos 

un radoši izdomātos tērpos. Viss pasākums 

notika piecās sētās. Pirmā bija Bluķa sēta, 

kur saimnie-

koja Rūķu 

māte ar palīgu 

lāci. Klase va-

rēja kopā vilkt 

bluķi, kurā 

pirms tam bija maisiņā ielikts slikto nedar-

bu saraksts. Simboliski apvelkot bluķi ap 

koku, tas tika aizvilkts līdz ugunskuram, 

kur arī tika sadedzināta nedarbu lapiņa, lai 

no tiem atbrīvotos. Pēc tam klase devās uz 

rotaļu sētu, kur izspēlēja ar kaziņu un muzi-

kantu jautru rotaļu 

“Škic kaziņa”.  

Pozitīvi uzlādēti  visi 

varēja doties tālāk 

ciemos uz Zirņu sētu, 

kur varēja cienāties ar zirņiem un sasildīties 

pie tējas krūzes. Kamēr skolēni ieturējās, 

sētas saimnieces stāstīja dažādus ticējumus 

un tradīcijas par to, kāpēc Ziemas-

svētkos jāēd zirņi. Tālāk visi devās 

uz Laimes sētu, kur darbojās hariz-

mātiskas čigānietes, kas ar savu 

prieku un enerģiju neatstāja nevie-

nu stāvam malā.  Viņas izteica nā-

kotni caur kārtīm, kā arī deva dzert 

nākotnes dziru, kur vajadzēja starp 3 glāzēm 

izvēlēties to īsto, izdzerot varēja uzzināt, 

kāda nākotne gaidāma, kā arī čigānietes kla-

sei iedeva nākošā gada pareģojumu. Laimes 

sētas pēdējais uzdevums bija katram izliet 

savu laimīti. Pēdējā, bet ne sliktākā sēta bija 

Foto sēta, kur katra klase varēja iemūžināt 

klases foto pie ziemassvētku egles, kas bija 

rotāta ar etnisko rakstu – jumīti. Tur uzdar-

bojās atraktīvā lapsiņa un iemūžināja dažā-

das bildes. Pa-

šās beigās atkal 

visi pulcējās 

pie ugunskura 

un kopīgi ap-

sveica čaklākos 

skolniekus un klases. 

Viss pasākums noritēja ļoti pozitīvā un 

atraktīvā garā. Kā atzina skolotāja R. Taute-

re, ar šī pasākuma palīdzību bērni, it īpaši 

jaunākajās klasēs, sapratīs, kad ir jāsvin 

jautrie Ziemassvētki, kur var izpriecāties un 

jautri pavadīt laiku, un kad ir klusie un mī-

lestības pilnie Kristus dzimšanas svētki. 

    Elīna Sargune 

Tradicionālie Ziemassvētki 
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Jelgavas 4. vidusskola jau daudzus gadus izmanto 

dažādu projektu piedāvātās iespējas. Arī 12.a kla-

ses skolēni jau trešo gadu piedalās projektos, kas 

mums sniedz lielisku pieredzi un jaunas zināšanas. 

Šajā mācību gadā tas ir  ‘’Nordplus’’  projekts, 

kurā mūsu sadraudzības valsts ir Lietuva. 

Lietuvas skolēni pie mums ieradās 1. decembrī 

pusdienlaikā. Jau sākot no rīta stundām iekšēji val-

dīja mazs satraukums, par to, kā būs un vai viss 

izdosies? Kad viņi ieradās skolā, sapratām, ka 

jaunieši no Lietuvas ir forši, jauki un atvērti un 

īpaši neatšķiras no mums pašiem. Viņi ir radoši, 

gudri, un arī viņiem patīk izklaidēties. 

Tā kā lietuviešu draugi Latvijā pavadīja tikai nedē-

ļu, tad mums nebija iespēja viņus iepazīstināt ar 

daudzām īpašām Latvijas ekskursiju vietām, bet 

dažās no ekskursijām viņi varēja iepazīt Latvijas 

skaisto dabu, kultūru, kā arī vēsturi. Mēs parādī-

jām viņiem Ziemassvētku kauju muzeju, Jūrmalu, 

Jelgavu, kā arī devāmies kopā uz LLU, lai pastās-

tītu, cik Jelgavai ļoti nozīmīgi ir studenti un izglītī-

ba. 

Vakaros ar lietuviešiem rīkojām sadraudzības va-

karus, kuros iepazinām viņus tuvāk un uzzinājām 

daudz par viņu skolu programmām. Izglītības sis-

tēma daudz neatšķiras, tāpēc nākamajā dienā, kad 

mums bija ‘’workshops’’, sapratām, ka nav lielu 

atšķirību starp mūsu izglītības sistēmu un arī pa-

matskolas un vidusskolas beigšanas eksāmeniem. 

Pēc ‘’workshopa’’ gan mēs, gan lietuvieši uzzinā-

jām, cik tomēr līdzīgās valstīs mēs dzīvojam, kā arī 

projekta laikā varējām kopīgiem spēkiem attīstīt 

savas angļu valodas prasmes. 

Nedēļa paskrēja ļoti ātri, un arī pavadītās dienas ar 

lietuviešiem bija jautras un bija iegūti jauni draugi. 

Protams, mēs vēl tiksimies martā, kad paši dosi-

mies ciemos pie viņiem uz Lietuvas pilsētu Nemen-

čini. 

Pēdējais vakars tika pavadīts vispirms skolā, kur 

notika sporta spēles, motivējošas mūzikas pavadī-

bā. Tie, kuri nesportoja, atbalstīja savējos un, kopu-

mā vērtējot šo vakaru, tas bija viens no labākajiem, 

jo sporta aktivitātes ļoti mūs saliedēja. Vakara tur-

pinājumā bija sadraudzības vakars ar diskusiju par 

dažādām tēmām.  

Pēdējais rīts kopā ar lietuviešiem bija mazliet 

skumjš. Samīļojāmies, sabildējāmies un noslēgumā 

atvadas. 

Šādi apmaiņas projekti mūsu klasi vienmēr ļoti sa-

liedē. Tā ir ne tikai lieliska pieredze, bet arī jauni 

draugi un zināšanas. Gaidām ar nepacietību martu, 

kad arī mēs varēsim braukt ciemos pie saviem 

draugiem - lietuviešiem! 

 

Jelgavas 4. vidusskolas 12. a klases skolniece 

Monta Brauere  

Nordplus projekts “Studēt vai strādāt?” 

 

NORDPLUS projekts 

„Studēt vai strādāt?” 

(„To study or to work?”) 

projekta nr. 

         NPJR-2014/10407 

 

 


