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Emocijas, ko neaizmirst -”Spīgo” Dziesmu svētkos
Kora „Spīgo” meitenēm šī vasara noteikti
paliks atmiņā uz mūžu. Koru kari, uztraukums, prieka
asaras, gaviles... Milzum plaša emociju buķete, ko
vainago svētku Lielā Balva kā labākajam Latvijas
sieviešu korim! Ielūkosimies dažu Spīgotāju izjūtās un
atmiņās.
30.jūnijā devāmies uz Rīgu, lai piedalītos Koru
karos. Jau pa ceļam uz Rīgu noskaņojāmies svarīgajam
notikumam un domājām labas domas par iznākumu. Sākām posties un gatavoties lielajam uznācienam un pavisam
drīz jau stāvējām uz skatuves Latvijas Universitātes aulā.
Darījām visu, lai būtu labākais sieviešu koris Latvijā. Uztraukums bija liels, bet gandarījuma sajūta pēc tam - vēl
lielāka! Vakarā bija apbalvošana, gaidījām to ar lielu satraukumu. Pirms rezultātu paziņošanas bija vēl daudzas
dažādas runas, bet, kad pienāca sieviešu koru kategorijas
rezultāti, tās vairs nebija svarīgas. Kad tika paziņota otrā
vieta, sapratām, ka esam labākās Latvijā! Sākām spiegt un
raudāt aiz laimes, bet nespējām noticēt, ka tas tiešām ir
noticis! Bijām neaprakstāmi laimīgas un saviļņotas. Ieguvām naudas balvu, ziedus un Laimas gardumus!
1.jūlijā atkal devāmies uz Rīgu, lai piedalītos
Dziesmu svētku gājienā. Sajūtas bija brīnišķīgas, jo esam
taču labākās Latvijā, pie tam vēl simtgades Dziesmu svētkos! Nonākušas Rīgā, gaidījām, kad sākies gājiens. Ārā
bija vēsi, un krastmalā vajadzēja pavadīt diezgan ilgu laiku, jo, kā jau parasti, gājiens bija aizkavējies. Bet Spīgotājas māk sevi izklaidēt un sasildīt - smējāmies, dejojām un,
protams, arī dziedājām! Kad sākām iet, dažviet pat nācās
paskriet, lai neveidotos lielas atstarpes starp kolektīviem.
Gājiena sākumā mūs pieteica “Prāta vētra” un īpašu sveicienu mums un Līgai nodeva Renārs Kaupers. Ejot pa Rīgas ielām, saņēmām dažādus apsveikumus un sajūsmas
izsaucienus par iegūto 1. vietu. Gājiena beigās visi dalībnieki pulcējās Skonto stadionā, kur bija lielisks koncerts
tikai svētku dalībniekiem! Koncerts bija tiešām skaists un
saviļņojošs, uzstājās dažādi latviešu mūziķi. Lai sasildītos,
koncerta laikā dziedājām un dejojām un mēģinājām kļūt
par tautas deju ansambli “Spīgo”. Ejot uz autobusu, turpinājām dziedāt. Braucot mājās, nogurums bija liels, tāpēc
izmantojām izdevību un pagulējām.

3.jūlijā viesojāmies Radio pieci.lv studijā. Stāstījām par gājienu, emocijām un par koncertu Skonto stadionā. Runājām arī par to, kā satuvināmies un Vaida radio
ēterā noreklamēja Silvas kliņģeri ‘’Vēja zirdziņš’’, kas
vēlāk arī atmaksājās.

Tad atkal tikāmies tikai 5. jūlijā, kad agri no rīta
devāmies ceļā uz Mežaparku. Pārmaiņas Mežaparka estrādē mūs patīkami pārsteidza! Bija liels prieks redzēt, ka tā ir
uzlabota un sakopta! Svētku organizatori katram dziedātājam bija sarūpējuši jaunu un skaistu dziesmu grāmatu, kas
papildināta ar dažādiem mākslas darbiem, tautas dziesmām
un pat latvisko jostu. Kāpām uz estrādes podestiem, lai
ieskandinātu pirmo mēģinājumu. Pēc mēģinājuma devāmies uz Rīnūžu vidusskolu, kurā pavadījām četras dienas.
Pa ceļam uz skolu pa radio dzirdējām īpašu sveicienu no
Jāņa Šipkēvica, kas bija veltīts Līgai un “Spīgo”! Izkravājām mantas, piepūtām matračus, saklājām gultas un devāmies atpakaļ uz Mežaparku, lai ieturētu kopīgas pusdienas.
Pēc pusdienām sekoja vakara mēģinājums estrādē. Pa ceļam uz autobusu atkal dziedājām un izklaidējāmies, lai nav
garlaicīgi! Tad devāmies atpakaļ uz skolu un paēdām vakariņas. Pēc vakariņām saņēmām īpašu pārsteigumu no Silvas – kliņģera izskatā. To mums speciāli atveda Silvas
īpašniece!
6.jūlija rītā pabrokastojām skolā. Tad devāmies uz
mēģinājumu. Pa ceļam gulējām autobusā, jo pa nakti
Dziesmusvētkos taču neviens neguļ. Paēdām pusdienas
Mežaparkā un tad gājām dziedāt. Nogurums liels, gribas
gulēt un kājās stāvēt nemaz negribas. Kad mēģinājums
galā, braucām atpakaļ uz skolu un ēdām vakariņas. Vakarā
skolā bija balle. Spēlēja grupa “Tirkīzband”. Gāja jautri,
kārtīgi izdejojāmies un atkal maz gulējām.
7.jūlija rītā bija ļoti grūti piecelties. Brokastīs gājām pēdējā brīdī. Pēc brokastīm gājām gulēt diendusiņu, ja
to tā vispār var saukt. Gulējām arī autobusā. Mēģinājumā
cītīgi dziedājām. Tā bija ģenerālmēģinājuma diena, tāpēc
slinkums jāmet pie malas! Nu jau var sajust svētku sajūtu.
Pēc mēģinājuma devāmies atpakaļ uz skolu, kārtīgi paēdām pusdienas, pagulējām un gatavojāmies ģenerālmēģinājumam. Pie mums bija ieradusies Lota no RASĒNS TV.
Pieņēmām dažādus izaicinājumus un stāstījām par Dziesmu svētkiem un dzīvi skolā. Ģenerālmēģinājumā sajūtas
bija neaprakstāmas. Tās nevar izteikt vārdos! Gribējās raudāt aiz laimes, ka ir iespēja dziedāt šādā varenā korī - sajust, ka esi viena maza daļiņa no 12000 dziedātāju! Pēc
koncerta bijām nogurušas, paēdām vakariņas un devāmies
gulēt.
8.jūlijs. Beidzot šī ilgi gaidītā diena ir klāt! Pēc
diendusas ēdām pusdienas, krāmējām mantas un vilkām
tērpus. Salikām visu autobusā un devāmies uz estrādi. Estrādē sastājāmies uznācienam un devāmies dziedāt. Stāvējām, dziedājām un lepojāmies, ka esam latvietes un varam
piedalīties šajos brīnišķīgajos svētkos! Koncerts bija lielisks! Emocijas neaprakstāmas! Un beigās vēl sadziedāšanās! Atkal dziedājām no visas sirds, arī dejojām. Mājās
braucām tikai piecos no rīta! Jelgavā atvadījāmies viena no
otras un devāmies mājās izgulēties. Svētki nu bija galā!
Taču emocijas, ko tajos guvām, netiks aizmirstas nekad!
Marta Kļavkalne
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Emocijas, ko neaizmirst -”Spīgo” Dziesmu svētkos
5. jūlija rītā bija pienācis laiks doties uz Rīgu un uzsākt
svētku mēģinājumus. Rūpīgi kravājām koferus, neaizmirstot
matračus, kuri dažos gadījumos paspēja saplīst un izpūsties,
cepures, lai izvairītos no saules dūriena, protams, arī dziesmu
grāmatas. Izbraucām no skolas un drīz vien attapāmies Mežaparka estrādē. Jau skatoties uz tukšo estrādi, jutām, cik
skaista tā būs, piepildīta ar tautas tērpiem, vainagiem, dziesmām un smaidīgām sejām. Tā nu optimistiski sākām mēģinājumu. Izrādās- līdz svētdienas koncertam bija jāiemācās pilnīgi jauna dziesma un ļoti daudz jāpiestrādā pie detaļām, taču
pēc mēģinājuma pārņēma pacilājošas sajūtas. Cik skaisti būs
fināla koncertā!
Pēc mēģinājuma devāmies pusdienās. Protams, meiteņu
viedokļi par ēdināšanu atšķīrās, tomēr neviens badā nemira.
Bija pienācis laiks pirms vakara mēģinājuma doties uz mūsu
atlikušās nedēļas mājokli - skolu pavisam netālu no Mežaparka. Iekārtojāmies, piepūtām matračus, pasnaudām. Izrādījās, ka mūsu apartamenti bija paredzēti maziem sākumskolas
bērniem, dažas lietas atšķīrās no pierastā, visvairāk tualešu
augstums.:) Tomēr pie šīs atšķirības diez gan ātri pieradām.
Pēc laiciņa mūsu koris saņēma ļoti dāsnu un mīļu pārsteiguma dāvanu no “Silvas”. Izrādās, ka “Silvas” saimniece
bija dzirdējusi, kā mēs Dziesmu svētku studijā stāstījām par
“Spīgo” mīļāko kliņģeri, un nu mūsu prieka emocijām pievienojās vēderi, pilni ar gardu kliņģeri “Vēja zirdziņš”.
Tādām priekpilnām pienāca laiks doties uz otro dienas
mēģinājumu, kurā izdziedājām tieši sieviešu kora repertuāru.
Pirms mūsu uziešanas dzirdējām, cik vareni skan vīru koru
dziesmas, un tā kā saule vairs tik stipri nekarsēja, mūsu mēģinājums tika pavadīts veldzējošā ēnā. Protams, virsdiriģenti
aiz lielas centības mūs arī pamocīja, bet bez tā neiztikt. Kad
mēģinājums bija godam nodziedāts, devāmies atpakaļ uz
skolu un paēdām vakariņas. Dažiem pienāca laiks izdziedāties un nedaudz paballēt, citiem pelnīti atpūsties. Līdzīgā
ritmā pagāja nākamās dienas. Daudz mēģinājumu, kuros
lēnītēm koncerts atdzīvojās un iedzīvojās estrādē. Sākām
pierast pie estrādes priedēm, sarkanbaltsarkanajiem karogiem, skaņas, kas virmoja apkārt kā viļņi jūrā. Arvien biežāk
varēja just skudriņas, kuras skrēja pāri visam ķermenim. Otrajā dienā pēc garajiem mēģinājumiem mūsu skolā notika arī
visas Jelgavas balle. Kājas, kuras ilgajos mēģinājumos bija
kļuvušas stīvas, varēja izkustināt dejas solī, un balsis, kuras
bija pieradušas pie skaistajām, bet nopietnajām dziesmām,
varēja izkliegt pie kārtīgiem šlāgeriem un estrādes dziesmām.
Nākamā diena jau bija ģenerālmēģinājuma diena, bet
rīta pusē bija jānodzied vēl viens mēģinājums. Lielākā daļa
laika tika pavadīta tieši stāvēšanā un uziešanā, dziesmām
dziedāja tikai mazus fragmentus, it kā virsdiriģenti zinātu,
cik nogurušas no iepriekšējās nakts trakulībām bija visu mūsu balsis. Pēc ātrā mēģinājuma bija laiks pusdienām, kādai
snaudai, dažām no mums intervijai ar RasēnsTv, un tad jau
bija laiks pucēties ģenerālmēģinājumam.
Lai arī cik nogurušas bijām pirms tā, ģenerālmēģinājums
ar savām sajūtām ļāva mums noprast, cik skaists pasākums ir
šie svētki. Lija pirmās asaras, skrēja tirpiņas un mēs bijām
vēl krāšņāku emociju gaidās. Kad ģenerālmēģinājums bija
galā un mēs jau sēdējām autobusā, kurš lēnām ripoja uz skolas pusi, zinājām, ka nākamā diena būs kaut kas neaizmirstami saviļņojošs!
Vaida Vovere

Noslēguma koncerts.
Uz estrādi 8. jūlijā visas devāmies ar nedaudz nogurušām kājām pēc aizvadītā ģenerālmēģinājuma koncerta, tomēr bija arī patīkams satraukums. Sākumā tika uzvilkts
mastā Līgo karogs, bet vēlāk, skanot „Karoga dziesmai”,
mastā tika vilkts Latvijas karogs pāri mūsu visu galvām. Šis
mirklis man atgādināja vecvecāku stāstus par Latvijas atbrīvošanu, un es sajutu īstu patriotismu sevī.
Pēc mēģinājumiem visas nedēļas garumā bažīgi gaidīju dziesmu „Es pārsviedu zelta zirni”, jo šajā dziesmā soprāni nekad nedziedāja pareizajā ritmā. Neskatoties uz manu
uztraukumu, šoreiz šī dziesmu nodziedājām ļoti labi, un es
pārliecinājos, ka dziesmu svētkos mēs spējam saņemties un
dziedāt kā viens vesels! Mana mīļākā dziesma šajos svētkos
vienmēr ir bijusi „Mūžu mūžos būs dziesma”, jo vīru kori
prot šo dziesmu ieskandināt tā, lai katrai meitenei baltajās
zeķēs iemirdzētos acis! Šogad ļoti skaisti skanēja arī „Lec,
saulīte” un „Krustiem zvaigznes debesīs”, tādēļ bieži no
koristiem varēja dzirdēt, ka šīs divas ir viņu mīļākās dziesmas.
Pēc koncerta mēs palikām uz Sadziedāšanās nakti. Lai
gan cerēju, ka zināšu vairāk dziesmas, man ļoti patika. Jutu
kopību un mīlestību no vecāka gada gājuma cilvēkiem, jo
šīs bija viņu jaunības dziesmas.
Elīna Samuļone
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Piedzīvot, sajust, izbaudīt Deju svētku virpulī

No 1. līdz 8.jūlijam Rīgā norisinājās XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki. Tas bija
viens liels pārbaudījums un piedzīvojums veselas nedēļas garumā.
Svētki tika atklāti ar dalībnieku gājienu. Todien
bija ļoti auksts, tāpēc nācās pat vairākas reizes pārsalt.
Taču aukstums nespītēja nedz svētku dalībniekiem,
nedz kādam citam izbaudīt jauko un patiesi sirsnīgo
svētku gaisotni.
Nākamā diena pēc gājiena bija vēl brīva, bet ar
otrdienu jau sākās saspringts mēģinājumu grafiks.
Mēģinājumi noritēja no agra rīta, līdz pat vēlam vakaram. Miega bija maz, bet toties emocijas bija lieliskas. Mēģinājumi notika vien divas dienas, un jau ceturtdien, pēc garas mēģinājumu dienas, notika deju
lieluzveduma “Māras zeme” ģenerālmēģinājums.
Tas bija liels pārbaudījums ikvienam dejotājam,
jo mēģinājumu bija salīdzinoši maz, caurlaides pirms
ģenerālmēģinājuma nebija, un katram dejotājam bija
liels un patīkams satraukums par to, kā viss izdosies.
Man bija ļoti liels satraukums, jo jutos vēl nedaudz
apjukusi par to, no kurienes, kādā veidā un uz kurieni
man jānokļūst, lai varētu dejot. Katrai dejai bija sava
sākuma vieta, sava iznāciena vieta, sava noiešanas
vieta un veids, katram kolektīvam bija savs laukums.
Visiem bija jābūt saliedētiem un jāstrādā kopā, lai
iegūtu elpu aizraujošos latvju rakstus un lai deja izdotos tāda, kādu to bija iecerējis konkrētais virsvadītājs.
Kad ģenerālmēģinājums bija galā, pulkstenis
bija ap 1 naktī, bija liels nogurums, toties kāda bija
gandarījuma sajūta pēc nodejotā ģenerālmēģinājuma.
Bija ne tikai gandarījuma sajūta, bet arī daudz ko pārdomāt, jo ne viss pirmajā reizē izdevās kā bija iecerēts un kā visam vajadzēja būt. Taču visi ar nepacietību gaidīja pirmo lielo koncertu, lai visu izdarītu pēc
labākās sirdsapziņas.
Abi lielie koncerti, kas sekoja divos nākamajos
vakaros bija kaut kas vienreizējs. Pat bija žēl, ka tūlīt
jau jādodas mājās un ka tūlīt viss šis beigsies. Gandarījums pēc pēdējā nodejotā koncerta nebija izmērojams, jo tas bija milzīgs. Tas bija ne tikai par sevi un
savu kolektīvu, bet arī par visiem pārējiem dažāda
vecuma dejotājiem, virsvadītājiem un koncerta veidotājiem.
Bija lieliski šajā vasarā piedzīvot kaut ko tik neticami skaistu un brīnišķīgu, ko var piedzīvot, sajust
un izbaudīt tikai Latvijā! Tagad tikai jāgaida nākamie
Dziesmu un deju svētki.

Rūta Reinsone

Smelties gudrības mediju nometnē
Jau sesto gadu vasarā norisinās internacionālā mediju nometne “Young Media Sharks”, kuras
laikā jaunieši apgūst vairākas noderīgas iemaņas
mediju jomā. Šogad tajā piedalījās arī Agnese Pētersone.
Šajā nometnē tiek runāts par tehniskām lietām,
veidiem, kā piemānīt skatītāju, kā atšķirt viltus
ziņas no īstām un kā tikt pamanītam mediju vidē.
Paralēli lekcijām, kuras vada savas jomas profesionāļi, jaunieši tika iedalīti 12 grupās un centīgi
strādāja pie saviem projektiem. Tie bija daudzi un
dažādi, idejas bija par aplikācijām, video sērijām,
podkāstiem, mājaslapām utt. Šī gada nometnē varēja smelties gudrības no tādiem pasniedzējiem kā
Dainis Īvāns, Toms Grēviņš, Gatis Šļūka, Olga
Lazitski, Antti Hirvonen, Madara Dišlere, Raimonds Platacis u.c. Protams, nevarēja iztikt arī
bez kino vakariem, skatījāmies Madaras Dišleres
filmu “Paradīze 89”, kam nākamajā rītā sekoja
sarunas ar autori, kā arī filmu “Kriminālās Ekselences fonds”. Pēc skatīšanās filmas komanda atbildēja uz mūsu jautājumiem. Liels ieguvums visai
nometnei ir tās brīvprātīgie, kas sastāv no pagājušo gadu “haizivīm”. Nometnē darba bija ne pa jokam, jo viss jādara pašiem, gan jāfilmē, gan jāmontē, taču tā pozitīvā enerģija, kas virmoja gaisā,
visu padarīja vieglāku. Pēc projektu prezentēšanas
radās liels gandarījums un prieks par paveikto.
Šajā nometnē var iegūt daudz jaunu kontaktu ne
tikai pa visu Latviju, bet arī ārpus tās. Šogad piedalījās trīs jaunieši no Lietuvas, bija arī pasniedzēji no Amerikas un Somijas, tādēļ arī viss tika pasniegts un prezentēts angļu valodā. Ļoti noderīga,
manuprāt, bija Daiņa Īvāna lekcija, pēc kuras atmiņā palika frāze : “Mēs izcīnījām neatkarību, bet
vai mēs ieguvām brīvību?”.

5

Latvijas zaļāko skolu tikšanās Ventspilī
No 13. līdz 18. augustam Vides izglītības
fonds ar Ventspils pilsētas domes atbalstu rīkoja
astoto Ekoskolu vasaras forumu. Pasākums notika Ventspils Pārventas pamatskolā un pulcēja
vairāk nekā simts dalībnieku no Ekoskolām visā
Latvijā. Jelgavas 4.vidusskolu pārstāvēja ģeogrāfijas un dabaszinību skolotāja Ginta Landorfa
un matemātikas skolotāja Vita Paula.
Ekoskolu Vasaras forums ir viens no plašākajiem vides izglītības pasākumiem Latvijā,
kurā tiekas aktīvākie Ekoskolu pārstāvji, lai paplašinātu zināšanas par aktualitātēm vides jautājumos, iegūtu ikdienā noderīgas prasmes un piedalītos vērtīgā pieredzes apmaiņā ar domubiedriem. Šī gada pasākuma centrālās tēmas bija dabas daudzveidība, klimats, āra izglītība, jūra un
piekrastes piesārņojums, kā arī jauniešu aktīvisms un līdzdalība.
Pasākuma izglītojošajā daļā eksperti no
Pasaules Dabas Fonda, LU Ģeogrāfijas un Zemes
zinātņu fakultātes, Dabas aizsardzības pārvaldes,
biedrības homo ecos: un Vides izglītības fonda
stāstīja par tādām tēmām kā dabas daudzveidība
un klimata pārmaiņas, ārtelpu izglītības nozīme
un plānošana, vides izglītība un kompetenču pieeja, Baltijas jūra un piekrastes zonas piesārņojums, jauniešu grupu motivēšana, pasākumu plānošana u.c.
Praktiskajās nodarbībās dalībniekiem bija
iespēja uzlabot tādas pasākumu organizēšanai
vērtīgās prasmes kā video un plakātu veidošana
un publiskā runa. Zaļākai ikdienai savukārt noderīgas bija videi draudzīgu maltīšu, audumu otrreizējās izmantošanas un vaskadrānu darināšanas
nodarbības.

Foruma laikā notika arī publisks atkritumu
monitoringa pasākums Staldzenes pludmalē, kas
veltīts Latvijas simtgades pasākumam – iniciatīvai “Piekrastes Tīrrade”. Monitoringa laikā dalībnieki uzskaitīja atkritumu daudzumu piekrastē,
lai iegūtu informāciju par jūras piesārņojošo atkritumu problemātiku. Foruma noslēgumā tika
apmeklēts Kurzemes Democentrs, kur interaktīvās ekspozīcijās iepazīti ar dabas zinātnēm saistīti jautājumi.
Lai iespējami samazinātu paša pasākuma
ietekmi uz vidi, forumā netika izmantoti vienreizlietojamie trauki un tika uzmanīts, lai atkritumu
daudzums būtu pēc iespējas mazāks un arī enerģijas resursi tiktu izmantoti pēc iespējas efektīvāk. Tāpat arī pasākuma dalībnieku ēdināšana
bija organizēta iespējami videi draudzīga, tāpēc
tika samazināts dzīvnieku izcelsmes produktu
daudzums.
Pasākumu organizēja Vides izglītības
fonds sadarbībā ar Ventspils pilsētas domi,
Ventspils Pārventas pamatskolu un Kurzemes
Democentru. Ar SIA “NMS RIGA” atbalstu foruma laikā bija pieejams “LUCART” higiēnas papīrs, kas ir iegūts no pārstrādātām tetrapaku celulozes šķiedrām, savukārt SIA “Purenn” foruma
vajadzībām nodrošināja videi draudzīgāku sadzīves ķīmiju. Ekoskolu programmas darbību atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds.

Skolotāja Ginta Landorfa
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Ideju pavasaris
Piedaloties Ziedoņa muzeja konkursā “Ideju pavasaris” jau
divus gadus, esmu mainījusi savas domas par daudzām jo
daudzām lietām. Piemēram, agrāk likās, ka izstādes var
izveidot tikai “lielie” mākslinieki, taču tā nav. Viss, kas ir
vajadzīgs, ir vēlme darīt, vēstījums un labi nodomi. Ir vieglāk attīstīt projektus šajā vecumā, jo tu tikai mācies, tādēļ
arī tavas kļūdas ir pieļaujamas, kā arī ir ļoti daudz cilvēku,
kas ir gatavi tev palīdzēt. Galvenais ir saprast, ko tu vēlies
pavēstīt savai publikai – tās var būt tavas domas, kādas
problēmas risināšana, politisks jautājums u.t.t. “Ideju pavasara” ceļš ir tāds, ka tu piesakies, apmeklē radošo rezidenci, kurā sasmelies iedvesmu un gudrības, tad attīsti
savu projektu un vasarā tiec uz 2 dienu nometni Imanta
Ziedoņa muzejā Murjāņos.
Piedaloties šajā konkursā, esmu rīkojusi 2 izstādes, viena
norisinājās kafejnīcā “Tavs mirklis” un otra Jelgavas 4.
vidusskolas aktu zālē. Pirmā izstāde “Abpusēji naturāli”
bija mans un Alises Ločmeles kopprojekts, kurā es izstādīju savas fotogrāfijas un viņa savas gleznas. Otrajā, kas bija
ar nosaukumu “Uz leju”, es izstādīju savus dzejoļus, kā arī
Ievas Lienes Paegles ilustrācijas. Pirms gada “Ideju pavasaris” deva iespēju brīvi izvēlēties projektu, taču šogad
bija jāsadarbojas ar kādu muzeju/kultūras iestādi, tādēļ
izstāde tapa sadarbībā ar Jelgavas Jauno teātri. Tika pievienots Agneses Karlsones un Riharda Goldmaņa izveidotais izstādes materiāls par godu teātra 25 gadu jubilejai.
Vietas noorganizēšana bija viegla, jo cilvēki bija pretimnākoši un saprotoši. Tad sekoja domas par to, ko likt galdā
izstādes laikā, kam sekoja sarežģītākā projekta daļa – budžets. Tas ir jāizplāno savlaicīgi un jādodas meklēt sponsorus, kas būs gatavi tavu projektu atbalstīt. Ja pirmā izstāde
tapa viegli, jo tajā piedalījās arī mana draudzene Alise Ločmele, kas bija arī atbalsts, kad gribējās padoties, tad otrās
tapšanā gāja kā pa kalniem. To es rīkoju viena un vairākas
reizes pamanījos “sisties sienā”, pēc kā ir grūti atgūties un
turpināt ceļu. Liels paldies šeit ir jāsaka Ziedoņa muzejam,
jo vienmēr varēja rakstīt un vērsties pēc padoma, ko es arī
darīju. Mana galvenā mācība – viens cilvēks nav un nekad
nebūs komanda! Otrajā izstādē par muzikālo noformējumu rūpējās brīnišķīgā un arī ļoti sirsnīgā grupa “Mur”. Pēdējais solis ir telpas vizuālais noformējums, uzkodas, reklāma un viesi.
Es ļoti iesaku piedalīties šajā konkursā, jo var iepazīties ar
jauniešiem no visas Latvijas, sabiedrībā zināmiem cilvēkiem, kā arī, protams, Ziedoņa muzeja darbiniekiem, kas ir
zelts, ne cilvēki.

Agnese Pētersone

IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress
10.klases skolēni Renārs Kokins un Ņikita Puķe piedalījās konkursā “Saules Kauss 2018” , kurā izcīnīja 2. vietu
Latvijā un Latvijas Izglītības ministrija deva viņiem vienreizēju iespēju piedalīties IV Pasaules latviešu zinātnieku kongresā.
Mēs ierādāmies Latvijas Nacionālajā Bibliotēkā
18.jūnijā un ar nepacietību gaidījām kongresa atklāšanu.
Atklāšanas ceremonijā mūs iedvesmoja spīkeri.
Vislielāko iespaidu deva Vaira Vīķe-Freiberga. Viņa mums
izstāstīja reālo situāciju valstī un Latvijas tehnoloģiskās izaugsmes iespējas. Pēc ievadceremeonijas bibliotēkas izstāžu
stāvā mums bija iespēja iedzert kafiju un aprunāties ar ārvalstu viesiem. Ik pēc stundas bija iespēja piedalīties diskusijās ar uzaicinātajiem spīkeriem. Visvairāk es nevarēju sagaidīt tikšanos ar CERN pārstāvi, ar kuru arī kādu laiku diskutējām par kiberdrošību un mākslīgā intelekta iespējām. Protams, izņemot IT jomu bija iespēja klausīties un iesaistīties
diskusijā ar ekspertiem arī citās jomās, t.i., bioloģija, civiltiesības, jurispundence. Dienu mēs noslēdzām ar diskusiju par
sociālo tīklu drošību un datu aizsardzību, kas, protams, ir
aktuāli jaunajai datu aizsardzības regulai, kas Latvijā stājusies spēkā šī gada sākumā.
Manuprāt, vissvarīgākais šajā kongresā bija tas, ka
mums- apmeklētājiem - bija iespēja komunicēt un diskutēt
ar tiem, kas bija uz skatuves. Tā lekcija vairāk pārvērtās par
diskusiju. Es ļoti novērtēju iespēju piedalīties šādā pasākumā, jo iegūtās zināšanas un izjūtas tik inteliģentu cilvēku
sabiedrībā ir ļoti vērtīgas. Paldies Izglītības ministrijai par
unikālo iespēju un neaizmirstamo pieredzi.

Ņikita Puķe
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Jelgavas 4.vidusskolas
klašu audzinātāju paldies vecākiem par sadarbību!

A.Mērniece
Haralda Dūrēja mammai par novadītu radošo darbnīcu karjeras dienas ietvaros un dažādu noformējamo materiālu
piegādi visa gada garumā, kā arī medus nešanu visiem skolēniem, lai spēka mācīties.
Ievas Eglītes tētim par interesantu sava darba prezentāciju karjeras dienas ietvaros. Egijas Mazaļevskas, Megijas
Prāvas, Markusa Gustava Ziemeļa ģimenēm par ābolu nešanu visiem klases skolēniem rudenī.
Rūdolfa Kristāla mammai, Egijas Mazaļevskas mammai, Tīnas Oroles mammai, Ģirta Grunduļa mammai, Markusa
Gustava Ziemeļa mammai par palīdzību klases rotāšanā Ziemassvētku gaidīšanas laikā un paciņu sagatavošanu bērniem.
I. Lillā
Kristas Būmertes mammai, Aleksas Cēsnieces mammai un omītei, Melānijas Čudares mammai, Hasana Raula Ģederta vecvecākiem, Lienas Jēkabsones mammai, Renāra Kudreņicka mammai un tētim, Lizetes Kleinas mammai,
Karlīnas Strēles mammai, Kārļa Mētera tētim, Martas Šņickovskas mammai, Ulrikas Veinbergas mammai.

L.Gurejeva
Edvardam Andrišakam, Barovsku ģim., Līgai Baugerei,Ingai Eltermanei,Oksanai freibergai,Gedrovicu ģim.,Ilzei
Grīslei,Kristīnei Razmai,Karīnai Lukaševicai,Saltumu ģim.,Anetei Siliņai,Dacei Bandeniecei,Santai Putilovskai.
S.Olšauska
Vislielāko paldies vēlos pateikt Rozes Locas, Roberta Mārtiņa Bunča, Roberta Rubes, Roberta Krūmiņa vecākiem,
kas kopā ar klasi devušies gan skolas ekskursijās, gan peldēšanas nodarbībām. Roberta Mārtiņa Bunča mammai
par sarūpētajām Ziemassvētku dāvaniņām
G.Klešnika
Par atbalstu klases organizatoriskajos jautājumos - Reiņa Rukaņeca mammai, Agneses Bojarunas mammai, Jasmīnas
Melānijas tētim, Madaras Zībertes mammai, Lanas Lobzas mammai, Kates Ukstiņas vecākiem, Patrīcijas Eglājas
mammai, Ernesta Melvera mammai.
S.Polfandere
R.Tautere
Paulas Rudzītes, Kristera Ustinova, Gata Galvanoska, Ļubovas MarkeDinkai Baibai; Līgai Gorskai; Brancai Ingai.
vičas, Lauras Ieviņas vecākiem.
V.kokarēviča-Gerķe
Eduarda Lejeva un Nika Andreja Novicka vecākiem par līdzdalību klases pasākumos. Rūtas Talles vecmāmiņai par
atsaucību un izpalīdzību peldēšanas nodarbībās.
G.Strupka
Lielu paldies vēlos pateikt Mārtiņa Vilka mammai Sandrai Vilkai, kura mūsu klasei ir liels atbalsts ekskursijās un pārgājienos. Vēl lielu paldies Roana Kima mammai Allai – par atbalstu skolēniem dodoties uz peldbaseinu. Paldies Armanda mammai, Kaspara un Roana tētim par iesaistīšanos Karjeras nedēļas pasākumos.
I.Šteina
Daniela Salenieka mammai Jolantai Saleniecei – par palīdzību un aktīvu līdzdalību visos sporta pasākumos
(sacensībās, Stirnu buka skrējienos, uz peldbaseinu, klases ekskursijās). Ritas Ieviņas mammai Ievai Veģerei, Karlīnas
Bokas mammai Gunitai Bokai, Egona Krišjāņa Nasteviča mammai Laimdotai Šmēdiņai, Endija Pekša mammai Andrai
Peksei, Marka Sergijeviča mammai Marinai Sergijevičai, Esteres Jungfermanes mammai Ritai Jungfermanei, Artūra
Roberta Riekstiņa mammai Antrai Riekstiņai, Markusa Vacika-Bumbiera tētim Jānim Bumbierim par atsaucību un atbalstu. Pilnīgi KATRAM bērna vecākam – par atbalstu, atsaucību, iesaistīšanos skolas un klases pasākumos, aktivitātēs
(labdarības pasākumos, telpu dekorēšanā, pasākumu organizēšanā u.c.)
Ī. Kazibajeva
I.Saulīte
Lielu
paldies
gribētu
pateikt
Čudara
Dominika
mamVēlos pateikt paldies par aktīvu iesaistīšanos skolas
mai,
Pavziniuka
Kristofera
mammai
un
Sustrupes
dzīvē Kārļa Bartuševica vecākiem un Mārtiņa ŠņicAnnijas mammai.
kovska vecākiem.
I.Miklaševica
Vissirsnīgāko PALDIES vēlētos pateikt Kārļa, Klāva K., Meloras Madaras, Adriana, Lauras V. mammām par ārpusklases pasākumu līdzdalību. Pie šīm mammām vienmēr var griezties jebkurā situācijā un just patiesu atbalstu.

A.Zondaka
Dēnas Grīnfeldes mammai un tētim, Roberta Greidāna māmiņai, Lauras Ķemleres māmiņai, Amandas Ozoliņas māmiņai.

Z.Bitāne
Paldies Līgai Lapiņai, Vivitai Šmitei.
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Jelgavas 4.vidusskolas
klašu audzinātāju paldies vecākiem par sadarbību!
G.Boka
Martas Annas Jansones, Vivianas Grigorovičas, Gerdas Grundes – Zeifertes, Enijas Priževoites vecākiem, Jēkaba
Mika Laurinoviča mammai.
D.Ozoliņa
Varu teikt paldies visiem vecākiem par kopā pavadītajiem 4 gadiem, par to, ka bija saprotoši, izdevās atrast kopēju
valodu un iztikām bez konfliktiem un domstarpībām.
D.Dombrovska-Baškirova - Irinai Deičmanei
A.Rjabova
Ievai Macijevskai (Māra mammai) – par atsaucību pirmajā vecāku sapulcē un naudas vākšanu ekskursijai
Baibai Lisovskai (Annas mammai) un Annai pašai – par klases eņģelīša sagatavošanu skolas Ziemassvētku pasākumam. Ilonai Kleinai (Kristera Gusta mammai) – par atbalstu klases dzīves uzlabošanā (lakatiņu sašūšana ZZ čempionātam, naudas vākšana ekskursijai). Lindai Vilcānei (Kristiānas mammai) – par atbalstu klases dzīves uzlabošanā (lakatiņu sašūšana ZZ čempionātam). Mārai Kuzmanei (Gunas mammai) – par atbalstu klases dzīves uzlabošanā
(lakatiņu sašūšana ZZ čempionātam). Gunitai Bokai (Loretas mammai) – par atbalstu klases dzīves uzlabošanā (ZZ
čempionāta karoga apstrāde). Neldai Elsiņai (Eduarda mammai) – par pavasara ekskursijas saorganizēšanu.
Andrim un Lailai Vanagiem (Artūra vecākiem) – par asistēšanu klases ekskursijās un transporta sarunāšanu.
Solvitai Grasmanei (Sintijas mammai) – par asistēšanu klases ekskursijā.
I.Martinsone
Kanča Lukasa vecākiem, Zvaņa Markusa Roja vecākiem, Matvejevas Violetas vecākiem.
I.Klāva
Dainai Tomsonei, Antrai Zondakai, Jānim Bullītim, Solvitai Grasmanei.

N.Gorškova
Santai Vāravai, Dzintrai Novikai, Unai Gulbei.

E.Mahoņina
Kristiānas Kaļķes mammai-Mairitai Kaļķei.

I.Silinēviča
Paldies Galvanovskas Anijas mammai Ainai par atbalstu arī materiālajā ziņā- sagādāja dāvaniņas klases sarīkojumiem, palīdzēja ar transporta nodrošināšanu –aizgādāt skolēnus uz olimpiādēm pilsētā, viņai tiešām rūp, lai klase būtu draudzīga. Kristera Jurģa mammai Inai- paldies, ka palīdzēja izstrādāt ekskursiju maršrutus, sarunāja transportu,
sarunāja atlaides apmeklējamam „Tarzāna parkā”. Artjoma Sergijeviča mammai Marinai- paldies, ka palīdzēja savākt naudu par ekskursijām.
G.Landorfa, K.Goldberga
Gribētu pateikt paldies par dalību un atbalstu vasaras braucienā un Lodesmuižu Rūdolfa Ermanosna ģimenei,
Elzas Stubures ģimenei un Alvīnes Bisteres tētim.
K.Romanovska
Rebekas Plāciņas mammai Dacei Plāciņai par idejām un palīdzību klases dekorēšanā, īpaši Pēdējā zvanā.

M.Aprāne
Pauliņai Vitai, Inesei Upeniecei.

A.Ģingule
Par sadarbību gribētu pateikt paldies Evas Morozovas vecākiem –
izgatavoja Ziemassvētku puzurus.

I.Zubova
Kitijas Meikšānes; Ievas Banziņas; Jāņa Jevstigņejeva vecākiem.
I.Drēska
Katrīnas Kārkles mammai par atsaucību.

