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Špikopāts 2 Notikumu karuselis 

 

 
21.novembrī skolā turpinājās Patriotu mē-

nesim veltītie pasākumi. 9.-12.klašu skolēni 

piedalījās konkursā "Latvija var", kuram 

klašu komandas gatavoja mājasdarbu - pre-

zentāciju par TOP 10 cilvēkiem Latvijā da-

žādās nozarēs. Tāpat skolēniem bija jāveic 

dažādi uz zināšanām, atraktivitāti un rado-

šumu balstīti uzdevumi. 

Paldies par pasākuma organizēšanu skolotā-

jām Elizabetei Pavlovskai, Mārai Aprānei, 

Kristīnei Romanovskai! 

Apsveicam ar 1.vietu 12.a klasi, 2.vietu 

12.b klasi, 3.vietu 9.b klasi! 

KONKURSS „LATVIJA VAR!” 

10.novembrī 1.- 4.klašu skolēni un skolotājas 

piedalījās Lāčplēša dienas krosā.  

Skrējiena mērķis šoreiz bija noskriet katrai kla-

sei draudzīgi KOPĀ. 

 Paldies sporta skolotājiem par pasākuma orga-

nizēšanu.  

LĀČPLĒŠA DIENAS KROSS 

Jelgavas 4.vidusskolas Ekopadome 

30.novembrī un 1.decembrī izveidoja at-

gādinājuma zīmes elektrības taupīšanai 

un pielika tās klašu telpās, aicinot taupīt 

elektrību skolā, mājās, darbavietā. 

TAUPĪSIM!!! 

EKO PADOME 

30.novembrī jau desmito gadu notika jauniešu 

forums, kurā šogad apsprieda formālās un neformālās 

izglītības iespējas Jelgavā. Forumā piedalījās apmē-

ram 100 jaunieši, kas aktīvi iesaistījās diskusijā, uz-

klausīja trīs pieredzes stāstus un uzzināja vienaudžu 

domas par dažādām izglītības iespējām un trūkumiem. 

Mūsu skolu pārstāvēja 11 entuziasma pilni vidusskolē-

ni, kuri dalījās ar savu viedokli sporta, kultūras un vis-

pārējās izglītības jautājumos.  

JAUNIEŠU FORUMS “BURGERS AR ...” 
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Špikopāts 3 Notikumu karuselis 

Ziemassvētku laiks ir dažādu iespēju pilns. Brīžiem to varētu 

nosaukt pat par pamatīgu skrējienu. Jāgādā dāvanas, jākārto parādi, 

jāapmeklē pasākumi. Tomēr arī savā steidzīgajā ikdienā jāiemācās 

atrast kādu mirkli miera. 

6. decembrī kopā ar pārstāvjiem no dažādām Jelgavas mācību 

iestādēm, pilsētā tika rotāta eņģeļu egle kā neliels atgādinājums 

Ziemassvētku laikā apstāties, būt pateicīgam par to, kas ir, kā arī 

palīdzēt citiem cilvēkiem, kuri nokļuvuši grūtībās. Pasākumā dar-

bojās cilvēki no Sarkanā Krusta un bija iespēja ziedot produktus 

trūkumcietējiem. Rotāšanas laikā bija iespēja klausīties Ziemas-

svētku mūziku, pacienāties ar piparkūkām un siltu dzērienu. Šis 

bija pavisam neliels atgādinājums par to Ziemassvētku pusi, kuru 

bieži aizmirstam—aizdomāties par to, kas katram cilvēkam pēc ie-

spējām būtu jādara – jāpalīdz! 

Pasākumā mūsu skolu pārstāvēja Skolēnu padomes meitenes 

Beāte, Vaida, Evelīna, Elīna.  

EŅĢEĻU EGLE 

Latvijas Nacionālā bibliotēka ir uzsākusi jaunu Nacionālo skaļās lasīšanas sacensību, kurā aicināti pieda-

līties 5. un 6. klašu skolēni visā valstī. 

29. novembrī mūsu skolā norisinājās Nacionālās skaļās lasīšanas sacensības 1. kārta.  Dalībnieki skaļi la-

sīja priekšā klausītājiem paša izvēlētu fragmentu no kādas iemīļotas grāmatas. Lasītājus vērtēja skolotājas Eliza-

bete Pavlovska, Ieva Atvase un Kristiāna Tupiņa, kā arī Jelgavas pilsētas bērnu bibliotēkas "Zinītis" vadītāja 

Baiba Karčevska.  Žūrijas vērtējumā 1. vietu ieguva 5.c klases skolniece Zaiga Paegle, 2. vietu ieguva 5.a klases 

skolniece Agate Kate Sproģe un 3. vietu - 6.b klases skolniece Līva Estere Zondaka. Šīs skolnieces martā 

pārstāvēs Jelgavas 4. vidusskolu Jelgavas pusfinālā.  Pusfināla uzvarētājs 2018. gada 12. maijā dosies uz valsts 

finālu Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. 

Valsts fināls būs krāšņi svētki, uz kuriem ielūgs visu lasīšanas čempiona klasi. Valsts lasīšanas čempions 

saņems oficiālu trofeju (kausu) skolai, kas nākošajā gadā ceļos tālāk. Valsts čempionu uz gadu iecels par Latvi-

jas Nacionālās bibliotēkas Bērnu direktoru – iedvesmotāju.  

Latvijā šīs sacensības norisināsies pirmo reizi, bet ideja aizgūta no Holandes, kur šāda veida sacensības 

notiek jau vairāk nekā 20 gadus, iesaistot ap miljons bērnu.  

NACIONĀLAIS SKAĻĀS LASĪŠANAS ČEMPIONĀTS 
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Špikopāts 
4 NOTIKUMU KARUSELIS 

Ideja par radioelektronikas pulciņu mūsu skolā man radās nejauši. Ar radioelektroniku nodarbojos jau 3 gadus, pašam 

ļoti patīk. Reiz ar klasi bijām ekskursijā uz RTU, tur Latvenergo ierīkojis laboratoriju, kurā varēja lodēt, modelēt shēmas 

un realizēt tās. Aizdomājos par to, ka būtu labi, ja šāda “laboratorija” būtu arī Jelgavā, bet, kā uzzināju vēlāk, šādu vietu 

Latvenergo iecerējis atvērt tikai Rīgā. Tā nu es nolēmu, ka jāatver sava “ iespēju laboratorija” mūsu skolā.  

Aprunājoties ar skolas vadību, noskaidroju, ka tas ir iespējams. Pēc mēneša saņēmu “zaļo gaismu” un negaidīti sastapu 

cilvēku, kurš bija ar mieru palīdzēt ar finasnējumu (Rolands Ozols). 2 nedēļu laikā man jau bija nepieciešamie līdzekļi un 

atbalsts, lai uzsāktu darbu, par ko es ļoti pateicos Rolandam un skolas vadībai, personīgi Sanitai Baltiņai, Irēnai Sitņikovai, 

kā arī paldies skolotājai Ainai Pitrānei.  

Pirmā mūsu nodarbība bija 1. novembrī! Darbu uzsāku ar savu draugu Renāru Kokinu. Viss noritēja labi. Mums par 

prieku ieradās 9 ļoti ieinteresēti un līdzīgi domājoši skolēni. Tā nu mēs turpinām darbu katru trešdienu un ceturtdienu!  

Pulciņš man pašam ļoti patīk, un uzskatu, ka mans mērķis ir sasniegts! Es gribu novēlēt pārējiem apņēmību un pacietī-

bu, virzoties uz savu mērķi! 

RADIOTEHNIKAS PULCIŅŠ 

Ņikita Puķe 10.a klase 

Izstāsti savu nākotnes nodarbošanās stāstu 

19. decembrī Jelgavas 4. vidusskolā projekta „Karjeras atbalsts 

vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 

ietvaros 8. klašu skolēniem Jolanta Priede vadīja nodarbību 

„Izstāsti savu nākotnes nodarbošanās stāstu”, kuras laikā ar kou-

činga spēli “Punctum” (Points of You produkts: http://www.points-

of-you.com/) skolēni grupās izspēlēja kāda no grupas biedra profe-

sionālo dzīves stāstu, izmantojot projektīvās kārtis. Skolēni tika 

iepazīstināti ar SMART mērķu izvirzīšanas metodi.  

8.janvārī skolā svinīgi tika atklāts jaunais atpūtas stūrī-

tis, kas iegādāts par Jelgavas pilsētas Izglītības kvalitā-

tes balvas "Zelta grauds" līdzekļiem, ko skola saņēma 

par savu darbu pagājušajā mācību gadā. 

Aicinām visus saudzīgi un atbildīgi izturēties pret 

mūsu kopīgi nopelnīto! 

 Aicinām arī skolēnus un vecākus izteikt priekšlikumus 

atpūtas stūrīša papildināšanai un pilnveidošanai!  

Atpūtas stūrīša atklāšana 
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Špikopāts 5 Ziemassvētku jampadracis 
Viesošanās pansionātā 

Labsirdības tirdziņš 

     Daudziem veciem un vientuļiem sirmgalvjiem Zie-

massvētku laiks ir sevišķi kluss un skumjš. Kad dau-

dzos logos un pagalmos rotājas krāšņas svētku egles 

un rotājumi, viņu sirdīs ir skumjas. Tālrunis klusē, no 

pastnieka pilnās somas viņu pasta kastītēs neiekrīt ne-

viena apsveikuma kartīte, bet dāvanu vietā ir vien at-

miņas no tiem laikiem, kad pietika spēka pašiem doties 

uz mežu pēc eglītes... 

   Lai sagādātu gaišus un priecīgus svētkus tiem, ku-

riem ir vientuļi un ikdienā pietrūkst pat tik pašsaprota-

mas lietas kā ģimene, veselība un mīlestība, projekta 

Sporto visa klase dalībnieki no Jelgavas 4.vidusskolas 

sarūpēja Ziemassvētku dāvanas vientuļiem sirmgalv-

jiem, kas dzīvo Ozolnieku pansionātā ""Zemgale".  

Nāc! Piedalies! Atbalsti! 

    Ar šādu moto Jelgavas 4.vidusskolā 15.decembrī tika organizēts Labsirdī-

bas tirdziņš. Šādi tirdziņi, kuros tiek vākti līdzekļi dažādiem labdarības mēr-

ķiem, skolā tiek organizēti jau daudzus gadus. Šogad mūsu Labsirdības tir-

dziņa mērķis bija atbalstīt radio Pieci.lv akciju "Dod pieci!", kuras ietvaros 

tiek vākti līdzekļi to ģimeņu atbalstam, kas gatavas uzņemt bērnunamu bēr-

nus. Latvijā ir 1200 bērnu, kuri aug bez ģimenes. Katram bērnam va-

jag ģimeni, jo bez ģimenes nav bērnības, katrs bērns ir pelnījis augt un attīs-

tīt savu personību mīlošā ģimenē.  

    Tirdziņu organizēja Skolēnu padome, un pašu gatavotus gardumus tirgoja 

8.-12.klašu skolēni, bet pircēju lomā aktīvāki bija sākumskolas skolēni, sko-

lotāji, skolas darbinieki. Ļoti priecē, ka daudzi jaunieši bija ne tikai gatavo-

juši interesantus gardumus – virtuļus, kūciņas, cepumus, pīrādziņus, kēksi-

ņus, maizītes, piciņas, pankūkas- bet arī gādājuši par galda noformējumu, 

radot Ziemassvētku noskaņojumu. Tirdziņa laikā ikvienam arī bija iespēja 

balsot par dziesmu, kuru par ietirgoto naudiņu atskaņot radio Pieci.lv. 

Kopā Labdarības tirdziņā ietirgojām 405 eiro, kurus Skolēnu padomes pār-

stāvji 20.decembī svinīgi nodeva radio pieci.lv stikla studijā Rīgā Doma 

laukumā. Skolēni tirdziņā nobalsoja, ka par saziedoto naudu radio vēlas at-

skaņot Prāta Vētras dziesmu “Ziema”. 

     Paldies visiem atsaucīgajiem skolēniem, vecākiem, skolotājiem, skolas 

darbiniekiem par atbalstu!  

      Mīļš un sirsnīgs paldies skolēniem, vecākiem, 

skolotājiem, skolas darbiniekiem, kas atsaucās Latvi-

jas Sarkanā Krusta jaunatnes Jelgavas nodaļas aicinā-

jumam pārtikas produktu sagādē vientuļiem pensionā-

riem, invalīdiem un  maznodrošināto ģimeņu bēr-

niem. 

Palīdzības akcija 

https://www.facebook.com/hashtag/sportovisaklase?source=feed_text&story_id=1999595110323792


 6 

Špikopāts 

6 

 

        

22.decembrī pēc čaklā darba 1.semestrī skolotāji un darbinie-

ki iedvesmu Ziemassvētkiem smēla Labsajūtu tirdziņā. Pal-

dies par pasākuma organizēšanu skolas bibliotekārēm Intai 

Brantevicai un Baibai Dinkai, kā arī skolotājai Ilzei Lillajai.  

        Skolas mūzikas novirziena kolektīvi un individuālie izpildītāji katru gadu Zie-

massvētku laikā priecē klausītājus ar skaistiem koncertiem. 19.decembrī Sv.Annas 

baznīcā notika koru „Spīgo studija” un „Spīgmeitiņas” koncerts, bet 21.dcembrī 

skolā izskanēja krāšņs koncerts, kurā muzicēja visi skolas kolektīvi un labākie indi-

viduālie izpildītāji. Pēc koncerta koris „Spīgo” visus ielūdza uz balli! 

Paldies skolotājiem un skolēniem par Ziemassvētku izjūtu radīšanu. Paldies vecā-

kiem un koncerta viesiem par labdarības mērķa (ziedojums sienas gleznojumam) 

atbalstu!  

Ziemassvētku jampadracis 

19.decembrī skolā tika organizēts tradicionālais Zie-

massvētku kauss basketbolā, kurā cīnījās 9.-12.klašu 

komandas. Nepārspēti šogad palika 12.a klases basket-

bolisti. 2.vieta 12.b klasei, 3.vieta 10.b klasei. 

 

Skolotāju Labsajūtas tirdziņš 

Ziemassvētku kauss 

Ziemassvētku koncerti 
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Špikopāts 

7 Skolēnu mācību uzņēmumi 

Veidot savu skolēnu mācību uzņēmumu bija nopietns solis gan 

mums, gan arī skolotājiem, taču ideja par to, ko ražosim, bija viegls 

lēmums.  Tā kā visas ‘’Latvian Dream’’ dibinātājas esam meitenes 

un visām patīk kopt sevi un savu izskatu, tad nolēmām preci ražot 

tādu, kas pašām ir ļoti tuva un nepieciešama ikdienā, tas ir, lūpu 

balzamu. Mūsu produkcija atšķiras no  veikalā nopērkamās produk-

cijas  ar to, ka mūsu lūpu balzamā visas sastāvdaļas ir dabai drau-

dzīgas, tas ir roku darbs, svaigi pagatavoti produkti un katrā no tiem 

ir ieliktas rūpes un mīlestība, kas, mūsuprāt, padara mūsu lūpu bal-

zamu īpašu.  

2017.gada 9.decembrī piedalījāmies tirdziņā “Cits Bazārs”, kurš 

notika tirdzniecības centrā Domina. Esam ļoti gandarītas par pada-

rīto. Nebijām domājušas, ka cilvēkiem būs tik liela interese par mū-

su produktiem. Šis bija mūsu pirmais tirdziņš, pēc kura secinājām, 

ko ražot vairāk un kādi aromāti patīk mūsu klientiem. 

Šobrīd aktīvi strādājam un domājam, kā veiksmīgi uzlabot mū-

su produktus un to dizainu. Eksperimentējam ar sastāvdaļām un 

aromātiem, lai radītu ko jaunu un nebijušu. Jaunajā gadā plānojam 

ražot lūpu balzamus ar garšu un krāsu no dabīgām ogu tinktūrām. 

Daniela Gelvere 10.a klase 

Lielākoties viss aizsākās ar mana paša iniciatīvu piedalīties jeb veidot kaut 

ko tādu kā skolēnu mācību uzņēmumu (SMU). Pašai idejai ir diezgan intere-

sants stāsts. Tas notika kādu vakaru, domājot par to, kas būtu tāds, ar ko varētu 

piesaistīt pircējus gan vizuāli, gan ar pielietojumu. Tā sēžot aizdomājos, kāpēc 

gan neizveidot trauku, bet ne jau kuru katru, bet tādu, kurā tiktu apvienots ele-

gants dizains un izturība pret triecieniem.  Galu galā nonācu līdz vāzei, kuras 

pielietojumu ierobežo vienīgi Jūsu iztēle un kas sastāv no ķīmijas laboratorijas 

traukiem-mēģenēm, augstas kvalitātes, speciāli apstrādāta, ūdens necaurlaidīga 

koka un metāla balstiem. Tad izveidojās fantastiska komanda 

SMU ,,Wood&Flower”, kas sastāv no 3 personām. 

Šī gada 9.decembrī mūsu uzņēmums piedalījās SMU tirdziņā  ,,Cits Ba-

zārs” . Pateicoties dalībai šajā tirdziņā, ieguvām papildus zināšanas, pieredzi, 

kas palīdzēja saprast, kas mums ir nepieciešams, lai attīstītos, pilnveidotu paš-

reizējo produktu un lai sniegtu pēc iespējas plašāku pielietojuma spektru. 

Apkopojot iegūto informāciju, esam sākuši papildināt produktu klāstu ra-

sējumus ar iespējamajām inovācijām. Ir nepieciešams laiks, lai nonāktu pie ga-

tava, inovatīva produkta, kam būtu dažāds pielietojums. šobrīd viss notiek pēc 

iecerētā plāna, tas mums liek saprast, ka visu darām pareizi un varam turpināt 

pilnveidoties. 

Rainers Ļaksa 10.a klase 

Šajā mācību gadā skola iesaistījusies Biznesa izglītības biedrības Junior Achieve-

ment    programmā „Skolēnu mācību uzņēmums” (SMU). Tas ir skolēnu veidots un vadīts mācību uzņēmums, kura 

darbībai piemīt izglītojošs raksturs. SMU mācību nolūkos pilda īsta uzņēmuma funkcijas un darbojas reālā vidē – 

skolēni ražo un pārdod preces vai pakalpojumus. SMU programmas mērķis ir jaunas uzņēmēju paaudzes un nozares 

ekspertu izglītošana, mācību procesā sasaistot teorētiskās zināšanas ar praksi.  

SMU ,,Wood&Flower” 

SMU ,,Latvian Dream” 
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     11.janvārī Jelgavas 4.vidusskola svinēja savu 

73.dzimšanas dienu! Par godu šim notikumam Skolēnu pa-

dome organizēja labo vēlējumu rakstīšanu.  

    Skolas pirmajā jubilejas nedēļas dienā 15.janvārī skolēni 

tika aicināti ierasties skolā zaļas, brūnas vai citu dabas krāsu 

apģērbā. Tika organizētas dažādas ar vides jautājumiem 

saistītas aktivitātes un uzdevumi. 

     Otrā diena skolas jubilejas nedēļā tika svinēta īpaši - ik-

viens tika mudināts ierasties interesantā, paša darinātā cepu-

rē. Paldies visiem skolēniem, vecākiem un skolotājiem, kas 

iesaistījās!  

    Trešajā dienā visi varēja iesaistīties Meme konkursā. 

Bet ceturtdiena nu jau tradicionāli bija Mājīgā diena. 

    Skolas 73. jubilejas nedēļas noslēgumā tika apbalvoti visi 

skolēni un klases, kas aktīvi iesaistījās visas nedēļas pasāku-

mos un aktivitātēs.  

     Ar 9.-12.klašu skolēnu balli 19.janvārī noslēdzās skolas 

73.jubilejas svinības. 

     Paldies visiem mūsu skolēniem, viesiem, grupai "Varbūt 

rīt" par gaisotni un atraktivitāti ballē! Paldies Skolēnu pado-

mei par jubilejas nedēļas organizēšanu!  
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21. novembrī Dobelē mūsu skolas 

komanda jau trešo gadu pēc kārtas iz-

cīnīja 1.vietu Latvijas skolu sacensībās 

"Veiklo stafetes", iegūstot tiesības pār-

stāvēt Latviju starptautiskajās sacensī-

bās Igaunijā. 

Apsveicam un lepojamies!  

22. novembrī Jelgavas pilsētas sacensībās 

basketbolā 6.-7.klašu grupā mūsu meitenes sīvā 

cīņā izcīnīja 1.vietu, zēni-3.vietu. 

Apsveicam un lepojamies!  

5. decembrī Jelgavas sporta hallē notika Jelgavas pilsētas 47. spar-

takiādes sacensības "Tautas bumba" 2006.-2008.g.dz. zēniem. 

Mūsu skolas komanda izcīnīja 1. vietu! 

Apsveicam un lepojamies!  

 
Jelgavas pilsētas 47. spartakiādes sa-

censībās "Tautas bumba" 2006.-

2008.g.dz. Meitenēm mūsu skolas ko-

manda izcīnīja 1. vietu! 

Apsveicam un lepojamies!  

19.janvārī Bauskā notika Zemgales novada pusfi-

nāla sacensības "Pirmie soļi basketbolā". 

Sacentās pirmklasnieki no 11 skolām. 

 Jelgavas 4. vidusskolas 1.c klase tika pirmajā trij-

niekā un līdz ar to 27.02. Rīgā sacentīsies finālā. 

Apsveicam un lepojamies!  

 22.decembrī Rīgas Daugavas sporta namā notika 1.Latvijas skolu čempionāts peldēšanā 8x50m stafetes. 

Jelgavas 4. vidusskolas 5.c klases komanda izcīnīja 3.vietu (piekto klašu komandu konkurencē) un  6.c klases komanda izcīnīja 4. 

vietu (sesto klašu konkurencē). Abās grupās piedalījās 12 Latvijas skolu komandas. 

Apsveicam un lepojamies ar sporta klasēm!  

Liels paldies JSPS trenerēm Anželikai Paeglei un Astrai Ozoliņai par ieguldīto darbu! 


