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 Kā jau kārtīgām latviešu zeltenēm, kora 
„Spīgo” meitenēm vasara bija sagādājusi daudz dar-
bus un pienākumus, kur tika ieguldītas daudzas jo 
daudzas nemitīga darba stundas. Šovasar mēs daudz 
dziedājām, priecājāmies, arī raudājām, un galvenais 
– 2 reizes pārstāvējām Latviju 2 ļoti svarīgos interna-
cionālos konkursus, kur mērojāmies spēkos ar profe-
sionāliem koriem. Mums bija tas gods piedalīties 1. 
Starptautiskajā koru Eirovīzijā, kā arī „65th inter-
national choral competition Polifonico Guido d'A-
rezzo 2017” Itālijā.  

 
Kā mēs piespīgojām „Arēnu Rīga”... 
Eirovīzija, viens no spilgtākajiem un gaidītāka-
jiem Spīgo sezonas notikumiem, kurā, deviņu 
Eiropas valstu konkurencē par labākā kora no-
saukumu, cīnījāmies arī mēs - meiteņu koris Spī-
go. Konkurss norisinājās 22. jūlijā Arēnā Rīgā, 
kur izpildījām Raimonda Paula dziesmu "Grezna 
saule" un latviešu tautasdziesmu Līgas Celmas-
Kursietes apdarē "Es čigāna meita biju". Šo abu 
dziesmu izvēle nebija nejauša, tās mērķis, pēc 
Līgas Celmas - Kursietes teiktā, bija parādīt kora 
vokālo iespēju dažādību.  
Pats konkurss norisinājās divās kārtās. Pirmajā 
kārtā notika Latvijas pārstāvja izvēle Eirovīzijai, 
kur no sešiem dažādu kategoriju koriem, izvēlē-
jās mūs. Otrā kārta bija pati Eirovīzija.  
Bijām uztraukušās un ļoti lepnas, ka tieši mums 
bija vienreizēja iespēja pārstāvēt Latviju un tās 
vārdu daudzināt arī citās Eiropas valstīs. Ar lielu 
ieguldīto darbu, gariem mēģinājumiem un nezū-
došo azartu izcīnījām godpilno trešo vietu un 
motivāciju sniegties pēc augstākiem mērķiem arī 
turpmāk. Konkursa laikā ļoti daudz laika pavadī-
jām Arēnā, sadraudzējāmies ar meiteņu kori no 
Velsas, kuras ciemojās arī mūsu skolā. Kopā 
dziedājām dziesmas gan latviešu valodā, gan vel-
siešu valodā. Tas bija lieliski! 
 Mums visām šī bija pirmā pieredze uzstāties tik 
lielas auditorijas priekšā un uz tik lielas skatuves. 
Jāsaka godīgi, pirms uziešanas uz skatuves likās, 
ka vieglāk būtu aizbēgt, nekā uziet uz skatuves, 
jo trīcēja un drebēja viss iespējamais. Uzejot uz 
skatuves, visa Arēnas publika mūs sagaidīja ar 
grandioziem aplausiem, jau tajā brīdī skrēja 
skudriņas un gribējās raudāt. Tad uz skatuves 
uznāca Līga kā zelta saule, un viss uztraukums 
bija pazudis, „Spīgo” iemirdzējās skaistākajās 
krāsās, kādas mēs pazīstam. Zelta krāsās. 
 Esmu pārliecināta, ka tas katrai no mums ir 
viens no skaistākajiem dzīves mirkļiem.  

Liliāna Flandere 

„Spīgo” vasaras darbi un nedarbi 
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23.augusts 
Mūsu ceļš uz koru konkursu Itālijā sākās augusta 
vidū, kad Mazirbē norisinājās kora nometne. 
Mazirbē mācījāmies konkursa dziesmas un arī 
atpūtāmies pie jūras. 23.augustā devāmies uz 
Rīgas lidostu, tur atdevām savu bagāžu un izgā-
jām drošības kontroli. Viss noritēja veiksmīgi, 
bez starpgadījumiem. Tā kā lidostā bijām ieradu-
šās laicīgi, paspējām izstaigāt lidostas veikaliņus 
un nopirkt kādus nieciņus. Kā jau meitenēm pie-
klājās, vairums bija iepirkušās "Victoria's secret" 
veikalā. Iekāpām lidmašīnā, ieņēmām vietas un 
lidojums varēja sākties! Lidojām divas stundas 
un trīsdesmit minūtes, kad izkāpām no lidmašī-
nas, mūs apkampa siltais Itālijas gaiss! Tad seko-
ja garais astoņu stundu brauciens uz viesnīcu, vēl 
neapzinājāmies, cik ilgs un grūts būs šis ceļš. 
Līga braucienu iesāka ar tekstu: "Meitenes, nāka-
mā pietura pēc divarpus stundām, nedzeriet 
daudz!" Pa ceļam vērojām skaistos Itālijas kalnus 
un dabu, apbrīnojām krāsainās mājiņas un, pro-
tams, gulējām. Mūsu itāļu šoferis brauca ātri, 
līkumojot cauri tuneļiem. Pēc garā brauciena bei-
dzot bijām nonākušas 4 zvaigžņu viesnīcā, iekār-
tojāmies istabiņās un drīz vien devāmies gulēt, 
lai uzkrātu spēkus konkursam. 

Marta Kļavkalne 
24. augusts 
Vai esat kādreiz domājuši, kā ir pamosties Itāli-
jā? Tas ir neticami un skaisti, un satraucoši. Vis-
apkārt zilas debesis, skaistas mājiņas ar oranži 
sarkaniem jumtiem, kalni, saule. Liekas vēl nebi-
jām pilnībā apjēgušas, ka atrodamies Itālijā. Viss 
šķita košs, spilgts.  
Devāmies brokastīs, kurās bija zviedru galds. Ar 
zviedru galdu lieta tāda, ka gribas visu, ko redzi, 
un mēra sajūta izlido pa logu. Tad nu, labi paē-
dušas, devāmies mēģināt šīsdienas obligāto 
programmu – 2 dziesmas itāliski un vienu anglis-
ki. Satraukums nebija ļoti liels, jo vēl nebija no-
sēdusies ideja, ka tik tiešām esam Itālijā, ļoti 
prestižā koru konkursā. Pirms pusdienām mums 
bija brīvais laiks, kuru izmantojām, peldoties 
baseinā, sauļojoties vai paklaiņojot pa pilsētiņu, 
kurā dzīvojām. 
Viena lieta, ko zināt par itāļiem, ir tā, ka viņiem 
patīk komunicēt, pat ja viņi to neprot darīt an-
gliski. Tad nu mēģini saprast, ko viņi saka, un 
izlobi vārdus, kurus saproti, un centies atbildēt. 
Liekas dīvaini, bet tomēr ļoti jauki, ka cilvēki tik 
mierīgi un smaidīgi uzsāk sarunu! 

 

 

Tā nu pienāca mūsu pirmās pusdienas, kurās bija 
pasta! Vēlāk sapratām, ka papildporcijas ne vien-
mēr ir labākā ideja, jo pēc ļoti garšīgiem makaro-
niem mums atnes šķīvi ar zirņiem, dažādām gaļām 
vai sieriem. Kad esi notiesājis šo un tev liekas, ka 
normāli pārvietoties nespēsi, tev atnes vēl saldo! 
Un, cik garšīgs ir šis saldais, nav pat iespējams 
atteikties! 
Tad brīnumainā kārtā aizvēlāmies uz autobusu un 
devāmies dziedāt. Dzīvojām 20 km attālumā no 
Arezzo, un šis ceļa gabals tika pavadīts, apsprie-
žot, cik šeit tomēr ir skaisti. Cik burvīgi bija sēdēt 
autobusā un redzēt, kā gar tevi pazib krāsainas 
mājas, kā virs tevis ir debesis bez neviena mākoņa 
un tālumā visapkārt ir kalni, uz dažiem no tiem 
sabūvētas mājiņas vai senas baznīcas, aug olīvko-
ki un citi augi. 
Kad ieradāmies Arezzo, izrādījās, ka vēl mēģinā-
jumu telpā nevaram tikt, un atlika meklēt jelkādu 
ēnu, lai paglābtos no spiedošā karstuma. Beidzot 
tikušas mēģinājumu telpā, izmēģinājām, saģērbā-
mies, sapinām matus un devāmies dziedāt. Kad 
beidzot nonācām pie baznīcas, kas atradās krietni 
dziļāk vecpilsētā un nedaudz uz pakalna, mums 
paziņoja, ka viss ir nedaudz iekavējies – ticiet vai 
nē, šī frāze bija diezgan bieži dzirdama šajās die-
nās. Itāļi, lai gan karstasinīgi un ātri reaģējoši uz 
ceļa, tomēr neiespringst par visa norisi laikā. Kā 
teikt, labāk būt par agru nekā nokavēt.  
Pirms paguvām kritiski pārkarst, gide Kristīne 
ieveda mūs baznīcā, un drīz vien jau mēs uzstājā-
mies. Šīs dziesmas mums bija viszaļākās, un, ņe-
mot vērā šo faktu, nodziedājām labi. Bet vakara 
nagla tomēr bija mūsu diriģente Līga, kurai no 
dziesmu mapes dramatiski izlidoja validols – lieta, 
kuru koris ir aizguvis no skolotājas Lienas Cel-
mas. Tiešām nezinu, ko par lidojošajām tabletēm 
nodomāja žūrijas locekļi, bet tas bija skats, ko at-
cerēšos vēl ilgi. 

(turpinājums 4.lpp.) 
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Pēc uzstāšanās apspriedāmies, pasmējāmies par no-
tikušo un devāmies pārģērbties, lai dotos atpakaļ uz 
viesnīcu. Atpakaļceļā autobusā bijām ar jaukto kori 
no Londonas, un tā nu atpakaļceļš bija piedziedāts 
ar tādām dziesmām kā „Bohemian Rhapsody”, 
„Don’t stop me now”, „YMCA” un citām. Tieši no 
viņiem sapratām, cik profesionāli ir šie kori, ar ku-
riem konkurējām. Pat dziedot līdzi dziesmām, viņi 
veidoja skaistas harmonijas, kas veidojās, sākot no 
basiem līdz pat soprāniem ar brīnišķiem vokāliem. 
Tāpēc šis konkurss pierādīja, ka mums ir paveicies 
kā meiteņu korim piedalīties un pat konkurēt ar pro-
fesionāliem koriem no visas pasaules! 

Vaida Vovere 
25.augusts 
      Šī diena Itālijā korim "Spīgo" uzausa īpaši agri, 
jo mums bija jāpiedalās 2 konkursa kategorijās - 
garīgās un tautas mūzikas. Paēdušas brokastis, jau 
uzreiz devāmies uz mēģinājumu. Pēc mēģinājuma 
devāmies ceļā uz pilsētu Arezzo, kura atradās 20km 
no viesnīcas, kurā dzīvojām. Kad aizbraucām uz 
pilsētu, noturējām mazu mēģinājumu, un tad jau 
bija jādodas uz baznīcu, kur norisinājās konkurss. 
Pirms uzstāšanās bija neliels uztraukums un arī ne-
liels nogurums, jo karstums un diezgan grūtā pro-
gramma bija ņēmušas virsroku. Kad bijām nodzie-
dājušas, devāmies atpakaļ uz viesnīcu, kur mūs jau 
gaidīja debešķīgi garšīgās pusdienas. Starp citu, ēdi-
nāšana bija vienkārši brīnišķīga! Pēc gardajām un 
sātīgajām pusdienām mums bija dažas stundas brīvā 
laika. Tad nu katra meitene to izbaudīja pēc sirds 
patikas. Dažas devās uz viesnīcas jumta  baseinu 
izbaudīt silto laiku un sauli, dažas devās pastaigā pa 
mazo pilsētiņu, kur atradās viesnīca, taču dažas 
vienkārši atpūtās vai gulēja diendusu.  
    Taču vēlāk  mūs jau atkal gaidīja mēģinājums un 
ceļš uz konkursu. Vakarā dziedājām tautas mūzikas 
kategorijā, kurā uzstājāmies kā pirmās. Baznīca bija 
pilna ar klausītājiem, un aplausi pēc mūsu uzstāša-
nās bija ļoti lieli. Īpašs lepnums par divām koristēm, 
kuras, neskatoties uz pārkaršanas drudzi, itāļu līku-
moto ceļu un šoferu karstasinīgo braukšanas manie-
ru radītajām sekām, varonīgi kāpa uz skatuves, lai 
pēc nodziedāšanas kristu pelnītā ģībonī.    Lūk, kāda 
pašaizliedzība! Tad nu ar lielu gandarījumu devā-
mies atpakaļ uz viesnīcu un aši devāmies gulēt, jo 
nākamajā rītā mūs jau 
gaidīja 4. konkursa kate-
gorija. Tā nu mums pagā-
ja šī diena saulainajā un 
karstajā Itālijā. 

Rūta Reinsone 

26.augusts 
    Pēdējā mūsu nozīmīga diena bija pienākusi. 
No rīta cēlāmies diezgan agri, jo jau pl.8.00 gā-
jām uz pēdējam brīnišķīgajām viesnīcas brokas-
tīm. Pēc brokastīm bija neliels mēģinājums, un 
tad jau devāmies uz laicīgās kategorijas pēdējo 
konkursa posmu. Pēc konkursa Līga un Arta 
palika Arezzo uz pieņemšanu pie pilsētas vadī-
bas, lai sagaidītu konkursa rezultātus. Paēdām 
pusdienas viesnīcā un gājām gulēt saulītē pie 
baseina, un gaidīt ziņu no Līgas par to, vai esam 
iekļuvušas Grand Prix izcīņā. Mums atnāca 
skumja ziņa par to, ka neesam izvirzītas (Grand 
Prix izcīņā piedalījās pieci izcili jauktie kori un 
bērnu koris no Ķīnas), bet labā ziņa bija tā, ka 
mūsu rīcībā bija baseins visas dienas garumā. 
Atpūsties nāca arī citu koru dalībnieki. Parunā-
jam ar krievu kora meitenēm.  
    Vienojāmies, ka vakarā dosimies uz Arezzo 
klausīties populārās mūzikas kategorijas konkur-
su, kurš notika Arezzo teātrī, kas vairāk atgādi-
nāja mūsu operu.  Bet gan iekšā, gan ārā bija ļoti 
karsts, tāpēc vienā vietā ilgstoši nevarējām nosē-
dēt. Pastaigājām pa naksnīgajām ielām un no-
baudījām garšīgāko saldējumu pilsētā.  
     Rezultātu paziņošanā gaidījām, kamēr apbal-
vos korus, kuri ir ieguvuši balvas. Mūsu koris 
ieguva balvu sieviešu koru kategorijā un 500 
eiro naudas balvu.  
    Līga pirmajā dienā pateica, ka visas naktis 
mums ir jāizguļas, izņemot pēdējo nakti, kad 
mēs nedrīkstēsim iet gulēt, jo pl.3.00 mūs gaidīs 
autobuss uz lidostu. Tad nu sakrāmējām lielos 
čemodānus ar daudzajiem suvenīriem un gardu-
miem, kas tika vesti ģimenēm un draugiem. Un 
nu pildījām Līgai doto solījumu un negulējām 
līdz 3.00, bet tiklīdz visas bijām autobusā, šņā-
cām uz pilnu klapi. Atvadījāmies no Itālijas kar-
stās saules un devāmies mājup! 

Laura Hofmane 
    Kopumā šis brauciens bija ļoti saulains, prie-
cīgs un prieka pilns! Man šķiet, ka esam uzņē-
mušas ļoti daudz vitamīnu un enerģijas no Itāli-
jas dabas, saules, ēdiena un cilvēkiem! 
Paldies diriģentēm par ieguldīto darbu, paldies 
meitenēm par izturību, jo, ticiet man, tas tiešām 

nebija viegli dziedāt tādā kar-
stumā, un vēl 4 kategorijās. 
Šie visi notikumi mums no-
teikti palīdzēja vairāk iepazī-
ties un sadraudzēties vienai ar 
otru. Tomēr ar šo nekas ne-
beidzas, jau 21.oktobrī mums 
atkal būs lieliska iespēja mu-
zicēt kopā ar Raimondu Paulu 
koncertā „Ja man saule roku 
dotu”! Tiekamies LU aulā, 
Rīgā! :)  

Sallija Kļavkalne 

(turpinājums no 3.lpp.) 



5 Ekoskolu Vasaras forums 

No 8. līdz 10. augustam Kokne-
ses internātpamatskolā notika plašs vi-
des izglītības un pieredzes apmaiņas 
pasākums – Vides izglītības fonda or-
ganizētais Ekoskolu Vasaras forums. 
Jelgavas 4.vidusskolu pārstāvēju es,  
ģeogrāfijas un dabaszinību skolotāja 
Ginta Joča.  

Forumā pulcējās vairāk nekā 
simts koordinatori un pedagogi no 
Ekoskolām visā Latvijā, lai dalītos pie-
redzē, iepazītos ar aktualitātēm vides 
izglītībā un apgūtu, kā sniegt atbalstu 
jaunajiem vides līderiem. Pasākuma 
programmā bija iekļautas dažādas in-
formatīvas un praktiskas aktivitātes, 
kuras vadīja pieredzējuši vides eksperti 
un lektori, tika pārrunātas tādas tēmas 
kā brīvdabas pedagoģijas principi, at-
kritumu samazināšana skolas ikdienā, 
bioloģiskā daudzveidība, aprites eko-
nomika un jauniešu pilsoniskā aktivitā-
te. Pedagogiem bija iespēja papildināt 
prasmes praktiskajā darbnīcā kopā ar 
bloga edamzale.lv autori Marutu Ram-
pāni, kura stāstīja par videi draudzīgu 
gatavošanu. 

 

Vides aizsardzības principi fo-
rumā tika ievēroti arī praktiski – ne-
tika izmantoti vienreizlietojamie 
trauki un tika uzmanīts, lai atkritumu 
daudzums būtu pēc iespējas mazāks, 
savukārt ūdens, enerģijas un trans-
porta resursi tika izmantoti pēc ie-
spējas efektīvāk. Apzinoties mūsdie-
nu industriālās lauksaimniecības ie-
tekmi uz vidi, pasākuma laikā tika 
arī samazināts dzīvnieku izcelsmes 
produktu daudzums dalībnieku ēdi-
nāšanā. 

Pasākumu organizēja Vides 
izglītības fonds sadarbībā ar Kokne-
ses internātpamatskolu – attīstības 
centru un Kokneses novada domi, kā 
arī Mežu attīstības fonda finansēju-
mu.  

Skolotāja Ginta Joča 
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Brauciens un Lodesmuižu 

          Pēc ie-
priekšējā ga-
da veiksmīgā 
vasaras brau-
ciena, arī šo-

gad, pabeidzot 7. klasi, skolēni ar nepa-
cietību gaidīja vasaras braucienu uz Vid
-zemi. No 27. līdz 30. jūlijam 8.a klases 
skolēni, vecāki un skolotājas devās uz 
Vecpiebalgas novada Taurenes pagasta 
Lodesmuižu, kas ir Latvijas Universitā-
tes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakul-
tātes lauka stacionārs. Tur norisinās 
prakses studentiem, kuru laikā topošie 
ģeogrāfi, ģeologi un vides zinātņu eks-
perti apgūst praktiskās iemaņas lauka 
darbos. Kad studentiem prakses beigu-
šās, citi interesenti var turp doties, un 
arī mēs izmantojām iespēju tieši šeit 
iepazīt Latvijas dabu, atpūsties lauku 
vidē, pasportot un vienkārši būt kopā.  

Ierodoties Lodesmuižā, skolēni 
sadalīja istabiņas dzīvošanai, pēc tam 
visi kopā papusdienojām un gājām 4 
km uz Bānūžu ezeru peldēties. Nāka-
majā dienā pēc brokastīm devāmies 14 
km pārgājienā uz vienu no Vidzemes 
augstienes punktiem – Elkas kalnu, kur 
paveras plašs skats uz apkārtni. Atgrie-
žoties muižā, kopīgi vārījām soļanku uz 
ugunskura. Katram bija sadalīti pienā-
kumi, citi bija atbildīgi par ugunskura 
vietu, malkas sagādāšanu, citi par pro-
duktu sagatavošanu un sagriešanu zu-
pai, bet citi par trauku mazgāšanu.  

Arī trešajā dienā gājām, šoreiz 
devāmies uz 5 km attālo Brežģa kal-
nu, uzkāpām skatu tornī un vērojām 
skaisto dabu. Vakarā noorganizējām 
orientēšanos Lodesmuižas apkārtnē, 
skolēniem un vecākiem tas sagādāja 
prieku un radīja pozitīvas emocijas 
arī līdzjutējiem. Vakars turpinājās ar 
volejbola spēlēšanu, sarunām un da-
žādām spēlēm pie ugunskura. Cetur-
tajā dienā skolēni čakli rosījās, tīrot 
muižas telpas, bet jau pēcpusdienā 
noguruši devās mājup, bet ar skais-
tām atmiņām par redzēto un piedzī-
voto.  

Braucienu organizēja klases 

audzinātājas Ginta Joča un Kristīne 

Goldberga. Paldies visiem skolēniem 

un viņu vecākiem par atbalstu un da-

lību pasākumā! 

Skolotāja Ginta Joča 
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Lai veicinātu Jaunsardzes un LOK projekta “Sporto 
visa klase” dalībnieku iesaisti kopīgos pasākumos, 
kā arī lai motivētu bērnus un jauniešus nodarboties 
ar sportu, piekopt veselīgu dzīvesveidu LOK un 
Aizsardzības ministrija sadarbībā ar Jaunsardzi or-
ganizētu “Sporto visa klase” labāko klašu vasaras 
nometni. 
Jūlija beigās tāda nometne bija organizēja mūsu 
skolas 6.c klasei  Jelgavas novada, Valgundes pa-
gasta lauku teritorijā 
Mīkstā gulta tika nomainīta pret guļammaisu teltī, 
katrs rīts sākas vēl agrāk nekā skolas laikā, bet visa 
diena aizņemta ar sportiskām aktivitātēm, pārgājie-
niem,  loģikas spēlēm, šaušanas un pirmās palīdzī-
bas nodarbībām, kā arī komandu darbu – to visu 
pusaudži apguva  trīs dienu garumā.  Kopā ar pu-
saudžiem strādāja zemessargi, jaunieši, kas paši vēl 
pirms neilga laika bija līdzīgu nometņu dalībnieki. 
Jaunsargu nometni vadīja Jelgavas novada jaunsar-
gu militarizētās nometnes vadītājs Oskars Karls. 
Nometnē pavadītajā laikā bērniem tiek parādīta ne 
vien alternatīva brīvā laika pavadīšanai bez dato-
riem un viedtālruņiem, bet arī atgādināts par drošu 
atpūtu. Pēc nometnes viņiem ir arī praktiska piere-
dze. Viņi zina, ko drīkst darīt ūdens tuvumā, ko 
drīkst darīt pie virvēm, un ja viņiem būs vēl kādas 
nometnes ar līdzīgām aktivitātēm vai ikdienā satik-
sies ar šādām problēmām, viņi zinās, ko darīt.  

Biedrība “Engures sportam” sadarbībā ar Latvi-
jas Vieglatlētikas savienību (LVS), Latvijas 
Sporta federāciju padomi (LSFP), atbalstītājiem 
un partneriem organizē Latvijas Jaunatnes taku 
skriešanas čempionātu skriešanas seriālā „Stirnu 
buks”. 
skrējiena mērķis ir mērķi veicināt  un pilnveidot 
aktīva un veselīga dzīvesveida popularitāti Lat-
vijas skolās, parādīt Latvijas jauniešiem Latvi-
jas augstākos paugurus un skaistākās dabas ta-
kas, veicināt un popularizēt taku skriešanu Lat-
vijā kā visiem pieejamu sporta veidu, atrast ta-
lantīgus, darbspējīgus un motivētus jauniešus, 
potenciālos Latvijas taku skriešanas izlases kan-
didātus, noskaidrot labākos taku skrējējus starp 
Latvijas jauniešiem. Skrējieni notiek izcili aina-
viskās vietās – Zilais kalns, Smeceres sils, Vec-
laicenes apvidus, Pokaiņu mežs, Milzkalna-Āžu 
kalns, Gaujas Nacionālā parks un Liepājas Ka-
rosta. Šo vietu mistēriju pilnie un ainaviski ba-
gātie meža ceļi un taciņas, garām skrienot ļauj 
izbaudīt arī pa kādam kultūrvēsturiskam objek-
tam, neskaitāmiem pauguriem, pilskalniem, 
senču senajām dabas svētvietām, pamestām slē-
pošanas trasēm, mežacūku vannām un citiem 
Mammas Dabas izaicinājumiem! 
Katrs no 7 taku skrējienu seriālā ietilpstošajiem 
taku skrējieniem ir atsevišķas sacensības, tomēr 
dalībniekiem ir iespēja arī savstarpēji sacensties 
skrējienu seriāla kopvērtējumā. 
Mūsu  skola jau piedalījusies  trijos posmos: 

Zilajos kalnos, Smeceres silā, 
Milzkalna-Āžu kalnā ar 279 dalīb-
nieku skaitu. Skolu čempionāta 
kopvērtējumā, kur labākā skola 
tiek noteikta pēc dalībnieku 
skaita, mēs esam līderi! 
Arī individuālajā vērtējumā mums 
ir izcili rezultāti. Kārlis Bartuše-
vics un Kristiāns Ziediņš kopvērtē-
jumā cīnās par vietu labāko trijnie-
kā savā vecumgrupā.  

Jaunsargu nometne Stirnu buks 

Kārlis 

Kristiāns 

Skolotāja Nataļja Gorškova 



8 Sapnis par Ņujorku 

Sapnis aizbraukt uz Ameriku laikam mīt katra vien-
kāršā cilvēka sirdī. Man tā bija tieši Ņujorka. Lielā, 
nezināmā zeme tur, aiz okeāna. Filmas, seriāli, rek-
lāmas, slavenības, internets – tieši tur radies ie-
spaids par lielo un neiepazīto zemi. Taimskvērs, 
Volstrīta, Centrālparks, 5. avēnija, Manhetena, 
Bruklina – tas viss ir kaut kas īsts un tieši tā kā ek-
rānos, tikai 10 stundu gara lidojuma attālumā.  
Desmit dienas šķita, kā mēnesis, jo tika pieredzēts 
viss, ko var iedomāties sapnī par Ņujorku.  
Mākslas muzeji ar pasaules slaveniem darbiem, da-
bas muzejs, kurā tika uzņemta filma “Nakts muze-
jā” un satikti dinozauri, centrālparka tiltiņš, kurā 
mazais Kevins satika Baložu tanti, divstāvīgie tūris-
tu autobusi ar brīnišķīgiem dažādu tautu gidiem – 
sākot ar ķīnieti, kas angļu valodā runā sliktāk par 
manu mammu, turpinot ar kārtīgu Amerikas patrio-
tu un ļoti asprātīgu indiešu kungu, kuram tīk traki 
jokot.  
Izslavētais taimskvērs ar neskaitāmām reklāmām, 
cilvēku burzmu, sastrēgumiem un trīsstāvīgu 
M&M’s veikalu.  
China town, kurā ir neskaitāmi ķīniešu veikaliņi, 
ēstuves, akupunktūru saloniņi un skan tikai ķīniešu 
valoda.  
Volstrīta ar daudzajiem debesskrāpjiem, kuros dar-
bojas tūkstošiem finanšu ļaudis un lielā biržas māja, 
kurā ik dienu tiek apgrozīti 73 miljardi dolāru. Vie-
na no slavenajām Trump building, kurā kādreiz bija 
apmeties pats prezidents ar pirmo lēdiju.  
Brīnišķīgie kuģīšu braucieni pa upi, kuros redzama 
Manhetena no visām pusēm, slavenā Brīvības statu-
ja un dzeltenie ūdens taksometri, kas kursē tik pat 
bieži, kā sauszemes.  
Koncerti, kino vakari parkos, gospeļkoris baznīcā, 
stand-up komiķi klubos un pasaules slavenā Brod-
veja.  
Cilvēki. Pozitīvie, smaidīgie, cilvēcīgie ņujorkieši. 
Neprātīgs kokteilis. Astoņu miljonu personību  da-
žādu rasu, interešu, stilu, uzvedības, izskata koktei-
lis. Tu esi svešs, bet vienmēr jūties, kā savējais. Tev 
izpalīdzēs nejautājot, atvainosies kaut arī pats būsi 
uzskrējis virsū, uzsmaidīs ikreiz, kad atvērsi durvis 
un vienmēr apbrīnos tavu valodu, un mēģinās uzmi-
nēt, no kurienes esi, taču pēc tam atšķetināt, kur īsti 
ir Latvija, Baltijas valstis un Eiropa. 
Es nebrīnos, kāpēc tūristi un paši Ņujorkieši nēsā T

-kreklus ar uzrakstu “I NY”. To nevar nemīlēt. 

Tāpēc nav brīnums, ka tāds krekls tagad ir arī man.  

Skolotāja Elizabete Pavlovska 
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Par pulciņu nodarbību laikiem interesēties pie pedagogiem! 



 
 

Jelgavas 4.vidusskolas 

klašu audzinātāju paldies vecākiem par sadarbību! 

Lāima Bensone 
Lauras—nopirka materiālus  un izgatavoja pamatīgu mēbeli -  plauktus  rokdarbu kastēm;  salaboja un izmazgāja vairākas 
leļļu teātra lelles. 
Kristera- Brīvajā laikā pēc stundām skolas koridorā  spēlē tenisu  ar Kristeri ( reizēm tētis, reizēm vectēvs),;Atnesa noderī-
gus materiālus (kartona siluetus)rokdarbiem 
Agneses- Piedalījās  klases ekskursijā Līgatnē ;Atnesa lielo spoguli klasei. 
Evijas- Izmazgāja  aizkarus leļļu teātrim. 
Melānijas-Jasmīnas- Piedalījās  klases ekskursijā Līgatnē ;Sameklēja un atveda no Dalbes mežiem ļoti lielu  Ziemassvētku 
egli. 
Patrīcijas-Rūpējās par sporta krekliņiem, par Ziemassvētku paciņām ( pirka saldumus ,sašķiroja, izdomāja  noformējumu, 
skaisti iesaiņoja, atgādāja uz skolu . Sarunāja Ziemassvētku rūķi. 
Valtera- Piedalījās  klases ekskursijā Līgatnē ;Nes uz skolu makulatūru 
Lanas -Piedalījās  klases ekskursijā Līgatnē ;Nes uz skolu makulatūru  ; Sašuva , salaboja un izmazgāja vairākas leļļu teātra 
lelles;  Palīdzēja aizvest klasi ar autobusu uz kultūras namu (‘Brēmenes muzikantiem”) un atvest ar kājām  un atpakaļ uz 
skolu; Pieskrūvēja klases solam  āķi somai. 
Izveidoja skaistu foto galeriju par ekskursiju Līgatnē un klases Ziemassvētku pasākumu. 
Kellijas-Gabrielas- Klases Ziemassvētku pasākumā visiem bērniem uzdāvināja  rozes. 
Reiņa- Olimpiskajā dienā piedalījās  sporta aktivitātēs kopā ar klasi 
Madaras S.-Mamma  lasīja klases  priekšā   grāmatu par Mārtiņiem; Atnesa rotājumus eglei ; nesa sveces Adventes vai-
nagam, aromātisko sveci ; Parūpējās, lai katrs bērns zinātu savu vietu  ģērbtuvē. 
Daira-Enrikes- „Zaļajai klasei „ atnesa interesantu svečturi no ķirša koksnes. 
Raivo—Izgatavoja klasei pasakainu Adventes vainagu 
Solvitas- Piedalījās  klases ekskursijā Līgatnē ;Izgrieza papīra rotājumus klases durvju rotāšanai. 
Kates- Piedalījās  klases ekskursijā Līgatnē; palīdzēja Melānijas tētim  ienest un nostiprināt lielo egli klasē. Atnesa uz skolu 
māju- pili. 
Madaras Z.- Piedalījās  klases ekskursijā Līgatnē; Palīdzēja aizvest klasi ar autobusu uz kultūras namu (‘Brēmenes muzikan-
tiem”) un atvest ar kājām  un atpakaļ uz skolu. 

Sarmīte Polfandere  
Baibai Galvanoskai, Agnesei Ofkankei, Olgai Dakstiņai, Lijai Avenītei, Ievai Pogai 

Vera Kokarēviča- Gerķe 
Eduarda  Lejeva mammai  par interesantu novadītu klases stundu par līdzdalību klases pasākumos. 
Rūtas Talles vecmāmiņai par atsaucību un  izpalīdzību peldēšanas nodarbībās. 

Roberta Zivtiņa mammai un vecmāmiņai par atsaucību un  izpalīdzību peldēšanas nodarbībās. 

Gunita Strupka 
Liels paldies Mārtiņa Vilka mammai, Roana Kima mammai, Annijas Spriņģes mammai, Esteres Anitas Bengeres mammai.  

Indra Šteina 
Daniela Salenieka māmiņai Jolantai Saleniecei par atbalstu un palīdzību ekskursijās;  
Esteres Junfgermanes māmiņai Ritai Jungfermanei par palīdzību organizatoriskajos jautājumos; 
Jēkaba Pelša māmiņai Dacei Grāmatiņai-Pelšai par organizatoriskajiem darbiņiem; 
Ritas Ieviņas māmiņai Ievai Veģerei par atbalstu, idejām un organizatoriskajiem darbiem; 
Markusa Vacika-Bumbiera tētim Jānim Bumbierim par mēbeļu izgatavošanas darbiem; 
Egona Krišjāņa Nasteviča māmiņai Laimdotai Šmēdiņai par iesaistīšanos Lieldienu pasākumā; 
Gabrielas Zelmenes, Elinas un Veronikas Šeimanes, Markusa Vacika-Bumbiera, Endija Pekša, Toma Kristiana Vīksnas 
māmiņām,  Ernesta Krūmiņa tētim un Martas Ozolas, Karlīnas Bokas, Jāņa Rutkopa, Arta Upīša, Kristiāna Bernāna, Adria-
na Pietkūna vecākiem (par dažādu pasākumu atbalstīšanu). 

Inese Saulīte 
Īpašs paldies Gintas Varblānes māmiņai, kura brauca līdz uz baseinu un palīdzēja pieskatīt bērnus. Paldies arī Megejas 

Kolodejevas māmiņai, kura vienmēr rūpējās par to, lai bērniem būtu7 skaisti, krāsaini diplomiņi. 

Ilze Miklaševica 
Lielu un sirsnīgu paldies vēlētos teikt Meloras Madaras Vītolas mammai – Laurai Vītolai. Kā arī vecākiem, kuri vienmēr atbal-
sta dažādos pasākumos, aktivitātēs ( Svetlana Vētra, Jeļena Pīpiņa, Ieva Vilima, Liene Ikauniece, Baiba Jankova, Roberts Zie-
diņš, Agnese Kalniņa, Indra Dukule) 

Antra Zondaka 
Roberta Greidāna ģimenei, Aleksas Ērgles mammai, Rūtas Noras Bengeres mammai. 

Īrisa Kazibajeva 
Caunes Elzas mammai, Čudara Dominika mammai, Jurgenovska Noa tētim, Lazdiņa Arta tētim, Pavziniuka Kristofera tētim. 

Vecāki aktīvi iesaistās visos klases radošajos pasākumos,atbalsta skolas darbu.Vasarā vienu nedēļu tika organizēta interesanta 
ar dažādām aktivitātēm veidota klases skolēnu no-

metne. Zaiga Bitāne  
Lapiņai-Lapšinai Līgai, Šmitei Vivitai, Vanagam Mārim.  

Diāna Ozoliņa 
Kitijas Aleksas Valaines vecākiem par palīdzību organizējot  Ziemassvētku pasākumu atpūtas kompleksā 

Grantiņi. 
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Jelgavas 4.vidusskolas 

klašu audzinātāju paldies vecākiem par sadarbību! 

Ritma Tautere 
Artūra Pauliņa vecākiem, Riharda Gulbja vecākiem. 

Ilze Lillā 
Sintijas Grasmanes mammai, Annijas Būmertes mammai, Māra Riekstiņa mammai, Roberta Bārzdaiņa tētim, Kristas Faul-
baumas mammai, Kristera Gusta Kleina mammai, Edvarda Lūša tētim, Gustava Ploņa mammai, Ances Semjonovas mam-
mai, Artūra Vanaga tētim, Ūves Jurgenovska mammai un tētim, Renātes Kates Krūklītes omītei. 

Laila Gurejeva 
Irinai Deičmanei, Ilgai Gedrovicai, Kristīnei Gelverei, Ilzei Ošānei, Mārai Pirogai, Inesei Ruslevicai, Dacei Grāmatiņai, Ar-
mandam Pelšam, Laurai Trankalei. 

Ilga Martinsone 
Sandija Valdmaņa vecākiem, Namedas Liljē vecākiem, Violetas Matvejevas vecākiem, Kanča Lukasa vecākiem. 

Ieva Atvase 
Nataļjai Bondarei – aktīvi iesaistās klases dzīvē, klases vārdā organizēja ziedojumu nodošanu . 

Ilze Klāva  
A.Zondakai, K.Blitem 

Nataļja Gorškova 
Santai Vāravai un Dzintrai Novikai 

Iveta Silinēviča 
Marina Sergijeviča- vienmēr palīdz naudas lietās, uzņemas pilnīgu atbildību par naudas savākšanu ekskursijām un izrādēm, 
iesaka ekskursiju maršrutus un izrāžu apmeklējumus. 
Ina Jurģe – dalās informācijā par nozīmīgiem pasākumiem pilsētā un LLU, iesaka apmeklēt izstādes LLU, pielietojot atlaides 
(Kristera mamma strādā par gidi), palīdzēja rudens ekskursijas noorganizēšanā. 
Sabitova Inga – parūpējas atsevišķās reizēs (uz 18.novembri un uz Ziemassvētkiem) par ziediem puķupodu klases telpai, 
sagādāja aplikāciju papīru, līmi klasei klašu durvju noformējumam uz Ziemassvētkiem, brauca līdzi klases rudens ekskursijā 
Aina Galvanovska- vienmēr atbalsta klases sarīkojumus, sagādā papildus pašgatavotu cienastu un nodrošina ar salvetēm un 
vienreizlietošanas traukiem, brauca līdzi klases rudens ekskursijā. 

Elizabete Pavlovska 
Agita Berķe-Berga, Eva Raucka-Pļaviņa, Uldis Krūklītis, Elīna Caune, Iveta Jonkus. 

Līga Nevlana 
A. Freiamanes, K.Bērziņas, E.Jungfermanes, T. Samuļoņa vecākiem. 

Ginta Joča un Kristīne Goldberga 
Gribētu pateikt paldies Rūdolfa mammai – Lindai Ermansonei par dekoru valsts svētkiem, par dāvanu maisiņu saga-

tavošanu skolēnu Ziemassvētku paciņām, kā arī par Lieldienu rotājumiem klasei.  

Krista Lūsiņa 
Katrīnas Straumītes, Beates Saušas, Līvas Brolītes vecākiem  

Inita Priekule 
Elīnas Ceras vecākiem, īpaši mammai Initai, kura pavadīja klasi uz teātra izrādi Rīgā, kad klases audzinātāja bija ar darba 
nespējas lapu; Kristiāna Cvetkova mammai Sanitai, kura vienmēr aktualizēja dažādus mācību procesa un klases dzīves jautā-
jumus; Annijas Plasiņas-Vaivodes mammai Ingai par adventes vainagu un citām klases dekorācijām; Andra Dubinova mam-
mai Tatjanai par līdzdalību Skolotājdienas karameļu gatavošanas procesā; visiem vecākiem par atbalstu skolēnu klases dzīves 
aktivitātēs, līdzdalību skolēnu mācību procesa jautājumu risināšanā, atsaucību un komunikāciju dažādās formās. 

Andra Ģingule 
Elvitas Cīrules Lanas ,Daniela Žuka mammām ,arī Keitas Dravnieces mammai,Elīnas Niedrītes tētim,Rubenas Maijas mam-
mai,Martina Sietnieka mammai. 

Māra Aprāne 
Alises Annas Pauliņas, Arta Zundura, Kārļa Skubiļina vecākiem 

Vita Paula 
Annas Laurinovičas mammai   –  par palīdzēšanu ar transportu; 
Evelīnas Šulcas mammai – par palīdzēšanu ar transportu un pasākuma organizēšanu; 
Gunta Majevska vecākiem – par dēla atbalstīšanu meiju sagatavošanā. 

Renāte Bogdanova 
Martas Kļavkalnes, Ričarda Salmiņa, Kozļenokas Martas, Matīsa Laugaļa, Kursīša Rūda. 

Irēna Sitņikova 
Aīdas Sadigovas mammai, Valda Āla mammai, Lauras Kristiānas Čerņikas mammai, Jurģa Lillā tētim un mammai, 
Jāņa Vāverītes  mammai 

Aija Pridāne 
Lauras Kārkles un Manfreda Tita-Grundes Zeiferta, Dina Mārtiņa Černuho vecākiem. 
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 Klašu audzinātāji, klašu telpas 2017.gada 1.septembrī 

N.p.k. KLASE AUDZINĀTĀJS TELPA 

1 Pirmsskola Mārīte DILLE 305 

2 1.A Anda MĒRNIECE 38 

3 1.B Ilze LILLĀ 210 

4 1.C Laila GUREJEVA 312 

5 1.D Simona OLŠAUSKA  208 

6 2.A Gunta KLEŠNIKA 308 

7 2.B Sarmīte POLFANDERE 209 

8 2.C Irina RUTKA, Ilze MIKLAŠĒVICA 311 

9 2.D Vera KOKARĒVIČA – GERĶE 37 

10 2.E Gunita STRUPKA 40 

11 3.A Rudīte DĪCE 309 

12 3.B Māra PASPĀRNE 211 

13 3.C Indra ŠTEINA 310 

14 3.D Inese SAULĪTE 36 

15 3.E Inga LĀCE 41 

16 4.A Antra ZONDAKA 202 

17 4.B Īrisa KAZIBAJEVA 212 

18 4.C Zaiga BITĀNE 302 

19 4.D Diāna OZOLIŅA 26 

20 4.E Gunita BOKA 39 

21 5.A Ritma TAUTERE 68 

22 5.B Alīna RJABOVA 15 

23 5.C Dace DOMBROVSKA-BAŠKIROVA, Laila GUREJEVA 42 

24 5.D Ilga MARTINSONE 58 

25 6.A Ieva ATVASE 52 

26 6.B Ilze KLĀVA 57 

27 6.C Nataļja GORŠKOVA 49 

28 6.D Iveta SILINĒVIČA 64 

29 7.A Evita  MAHOŅINA - MAHINA 54 

30 7.B Elizabete PAVLOVSKA 16 

31 7.C Līga NEVLANA 24 

32 7.D Ruta GRUBINSKA 63 

33 8.A Ginta JOČA, Kristīne GOLDBERGA 46 

34 8.B Krista LŪSIŅA 123 

35 8.C Kristīne ROMANOVSKA 61 

36 8.D Andra ĢINGULE 66 

37 9.A Māra APRĀNE 72 

38 9.B Oksana BEIDZENIECE 23 

39 9.C Inta ZUBOVA 53 

40 10.A Renāte BOGDANOVA 51 

41 10.B Skaidrīte RĀTA -ADAMOVIČA 55 

42 11.A Aija PRIDĀNE 11 

43 12.A Ingrīda DRĒSKA 204 

44 12.b Uģis OZOLS 69 
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