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Špikopāts 
Lienas Celmas jubilejas koncerts 

25. oktobrī mūzikas 

novirzienam bija ie-

mesls satikties vēlreiz, 

lai godinātu skolotāju, 

mūzikas novirziena di-

binātāju, Lienu Cel-

mu. 

 „Darbs, darbs un vēlreiz darbs!” 

vienmēr atgādina  L. Celma. Tas dro-

ši vien tāpēc, ka pašas skolotājas pa-

nākumu pamatā ir neat-

laidīgas pūles, lai sā-

kotnēji no vienas 1. ka-

ses izveidotu Latvijā 

atpazīstamu skolu ar 

mūzikas novirzienu.  

Šis koncerts bija kā at-

skats uz visa mūzikas novirziena at-

tīstību caur Lienas Celmas darbiem. 

Koncertā milzīgu darbu ieguldīja ko-

ri, skolotāji, režisore Elizabete Pa-

vlovska, solisti, arī Latvijā pazīsta-

mais dziedātājs Andris Ērglis. Gan 

skatītājiem, gan mums, kā koncerta 

dalībniecēm, bija iespē-

ja izjust apkārt valdošo 

brīnišķīgo gaisotni. 

Koncerts iesākās ar A. 

Celma, I. Ziedoņa dar-

bu „Labrīt, puķe!” Šī, 

mūsu kora „Spīgo” at-

skaņotā dziesma, izrai-

sīja lielu publikas sajūsmu . Varbūt 

šādas ovācijas tieši tāpēc, ka tā rak-

stīta par godu skolotājai L. Celmai. 

Koncertā  meiteņu koris „Spīgo stu-

dija” izpildīja Līgas Celmas – Kur-

sietes un K.Vērdiņa dziesmu ciklu 

„Ziedu impresijas”. Šis cikls skanēja 

svaigi un neparasti. Koncerta 2. daļa 

tika iesākta ar A.Celma un 

V.Plūdoņa dziesmu ciklu „Eža 

kažociņš”, kas kā ierasti izpel-

nijās lielu skatītāju sajūsmu. 

Viens no emocionālākajiem 

koncerta priekšnesumiem bija 

R.Paula, J.Petera „Pērļu zvej-

nieks”, kurā mūsu korim „Spīgo” tei-

cams palīgs bija solists Andris Ērglis. 

Koncerta nobeigumā tika atskaņots 

A.Celma, V. Plūdoņa 

„Traucējums”, kurā koriem uz 

skatuves pievienojās arī mūzi-

kas novirziena absolventi. 

 Kā jau pēc katra labi padarīta 

darba, arī pēc šī koncerta vi-

siem bija milzīgs gandarījums 

par paveikto.  Pasākums saviļņoja kā 

dalībniekus, tā arī klausītājus. Absol-

ventiem šī bija iespēja gremdēties atmi-

ņās, bet dalībniekiem – uzkrāt pašiem 

savas, jaunas emocijas.  

Jelgavas 4. vidusskola jau atkal pierādī-

ja, ka spēj muzicēt melodiski, mīļi un 

skaisti, saglabājot  skaņas 

kvalitāti un efektivitāti. Jā-

saka liels paldies skolotājai 

Lienai Celmai par šo brīniš-

ķīgo koncertu, mūzikas no-

virziena izveidošanu, 

audzināšanu, ieguldīto dar-

bu un mīlestību mūzikā. 

 

 

Paula Mārica Saulīte, Kitija Mināte 
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Špikopāts 
Lienas Celmas jubilejas koncerts 

Šī gada 25. oktobrī mū-

su skolā notika Lienai Celmai, 

mūzikas novirziena dibinātā-

jai, veltīts koncerts „Labrīt, 

puķe!”, kurā piedalījās visi 

skolas kori, kā arī koncerta 

īpašais viesis Andris Ērglis. 

Koncertā tika iekļauts  

plašs repertuārs: A. Celma, A. 

Žilinska, V. Kaminska, R. Pa-

ula dziesmas, kā arī vairāki dziesmu 

cikli - Līgas Celmas-Kursietes „Ziedu 

impresijas”, Agra Celma „Eža kažo-

ciņš”, Raimonda Pa-

ula „Pērļu zvejnieks”.  

„Eža kažociņu” 

šoreiz iestudēja citā-

dāk nekā pagājušo 

reizi, rādot to publis-

ki. Reizē ar kustībām 

šajā uzstāšanās reizē 

„Spīgo” un „Spīgo 

studija” izmantoja 

lukturīšus, radot inte-

resantu gaismu priekšnesumu.  

Pirmajā „Eža kažociņa dziesmā”, 

gaismas tika nodzēstas pavisam, un 

dziedājām cik klusu vien varējām, cen-

zdamies radīt pēc iespējams noslēpu-

maināku sajūtu un gaisotni. Otrajā 

dziesmā noskaņa kļuva gaišāka, reizē ar 

pašu kon-

certzāli, jo 

tika iedegti 

arī daži pro-

žektori. Tre-

šajā dzies-

mā priecīgā 

noskaņa 

pieauga ļoti 

strauji, jo 

dziesma ir ātra, kustīga un ritmiska.  

Toties ceturtajā dziesmā, par 

pārsteigumu skatītājiem, jautrība no-

rima, un skanēja 

mierīga dziesma 

pat ar nedaudz 

drūmu noskaņu. 

Piektā dziesma 

„Tavu prieku” 

tiešām radīja vis-

vairāk pozitīvu 

emociju.   

Dziesmu ciklā  

„Pērļu zvejnieks” 

korim „Spīgo” piebiedrojās dziedā-

tājs Andri Ērglis.  

Koncerts noritēja veiksmīgi 

un piepildīja vakaru ar skanīgu un 

priecīgu noskaņu. 

   Marta Kozļenoka 
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Špikopāts Valsts svētki 
       Mums, latviešiem, šajā tumšajā novembra 

mēnesī katru gadu sirdī uzvirmo patriotisma 

gars. Lāčplēša diena 11.novembrī un Latvijas 

dzimšanas diena 18.novembrī ir iemesls, kāpēc 

gandrīz ikvienam latvietim pie sirds klāt pie-

sprausta sarkanbaltsarkanā lentīte un acīs mirdz 

prieks par to, ka esam brīva valsts.  

       Lāpu gājiens 11.novembrī, svecīšu nolikša-

na Rīgā, muzikālie starpbrīži ar Salliju un Miku, 

lentīšu izgatavošanas stūrītis, svecīšu ornamenta 

veidošana, svinīgais pasākums... Tā Jelgavas 4. 

vidusskolā mēs atzīmējām valsts svētkus un Lat-

vijas 96.dzimšanas dienu!   

          Anete Ļaksa 
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10.klašu iesvētības jeb MĒS, jautrie pavāri Špikopāts 

17. oktobrī Jelgavas 4.vidusskolas 10.klašu 

skolēni beidzot kļuva par pilntiesīgiem vi-

dusskolēniem. Tas nebija viegli, bet mums 

tas izdevās! 

Rīta pārvērtības 

No rīta ienākot skolā, ar platiem smaidiem mūs 

sagaidīja 11.klašu meitenes un zēni, sacīdami, 

ka tūlīt pat jāizkrāmē somas 

un viss vajadzīgais saturs jā-

saliek savos katlos. Īpaši šim 

procesam nepretojāmies, jo 

bijām gatavi dažādiem šķēr-

šļiem un pārbaudījumiem. 

Tālāk devāmies uz garderobi 

un saģērbāmies atbilstoši sa-

vam tēlam – bijām mazie pa-

vāri. Jāsaka gan, ka daži at-

nāca nesagatavojušies, bet, lai vienpadsmitie 

mūs par to nesodītu, ātri aizdevām viens otram 

savus līdzpaņemtos pavāru atribūtus un devā-

mies uz stundām! 

 

 

Kulinārijas stundas 

      Kā jau īstiem pavāriem, 1.stunda bija kuli-

nārija.. Labi, gandrīz... Tātad psiholoģija. Mūs 

apmācīja, kādām īpašībām ir jābūt pavāram, lai 

būtu pilnīgi profesionāļi savā jomā. Nākamā 

stunda bija latviešu valoda. Mēs mierīgi apgu-

vām saliktu pakārtotu teikumu, līdz klasē iebrā-

zās Skolēnu Padomes pārstāvji un nolaupīja 

mūs, jo bija pārāk slinki un izsalkuši, lai paga-

tavotu savu rīta omleti.  

Iesvētību sākums 

     Mūs noveda lejā pa trepēm, katram ie-

deva pa miskastes maisam un teica, lai 

esam gatavi visam. Tad mūs izdzina ārā no 

skolas, sasēja kājas un lika izlēkt cauri 

pārbaudījumu alejai jeb mums bija jāizvai-

rās no miltiem, ūdens šļakatām sejā un la-

pu kaudzēm. Protams, ka bija arī 

„kritušie”, jo šis uzdevums nebija nemaz 

tik viegls. 

 
    Tālāk, slapji un ļoti skaisti, devāmies at-

pakaļ skolā. Skolas apkopējas nebija ie-

priecinātas par mūsu atstātajām pēdām, bet 

mēs bijām gatavi doties tālākajā cīņā.  Nā-

kamais uzdevums bija sadalīties 2 koman-

dās un nest olu uz karotes tā, lai tā neno-

krīt. Pēdējiem komandas dalībniekiem šīs 

olas bija jāapēd. Ar to mēs lieliski tikām 

galā! 

 
Gladiatoru (pavāru) cīņas 

  Tika turpinātas komandu cīņas. Kā jau īs-

ti pavāri, paukojāmies ar koka karotēm, 

uzdevums bija pieskarties pretiniekam ar 

karoti bez agresivitātes. 

(turpinājums 6.lpp) 
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      Šis uzdevums bija diezgan amizants un 

ļoti jautrs! Pēc tam mūs aizveda uz mazo 

sporta zāli. Tur stāvēja galds,

 
uz kura stāvēja 6 šķīvji pilni ar miltiem. 

No katras komandas bija jāpiedalās 3 da-

lībniekiem. Katrā šajā šķīvī bija apslēpts 1 

mazs haribo gumijas lācītis un tikai ar mu-

tes palīdzību tas bija jāatrod. Jāatzīst, ka 

pēc šī uzdevuma viss bija pilns ar miltiem. 

Garšas kārpiņu tests 

       Pēc cīnīšanās komandās mūs sagaidīja 

individuālās cīņas ar sevi un īpaši gardiem 

ēdieniem un dzērieniem. Mums tika aizsie-

tas acis, uz laimes rata uzgriezām katrs sa-

vu ēdienkartes numuru, un tad arī sekojoši 

ēdām savu mielastu. Mielastā bija tādi 

ēdieni kā „vēmekļi”, ”Minjons”, u.c.  Bija 

jāēd bērnu biezenīši, ķiploki, majonēze sa-

jaukta ar kečupu un citi gardumi.  

Pavāri dodas ceļojumā 

       Īstiem pavāriem ir vajadzīga arī atpū-

ta, tāpēc devāmies ceļojumā pa skolu. Jā, 

tas nebija tāds kā parasti, tas bija īpašs. Sā-

kumā viss ritēja veiksmīgi – mēs dejojām, 

dziedājām un gājām vilcieniņā pa visu 

skolu. Tālāk sekoja pārgājiens zosu stilā – 

tupus. Bet tad mēs sākām neklausīt vienpa-

dsmitos. Un tā bija mūsu kļūda... viņi mūs 

sāka vēl vairāk aplaistīt ar ūdeni un tad se-

koja pats briesmīgākais. Mēs attapāmies, 

rāpojot pa skolu un pa trepēm. Augšā un 

lejā. Nezinu, vai vēl kādreiz dzīvē tādu rā-

pošanu pa skolu piedzīvošu. Protams, ka 

zilumi atgādināja par iesvētībām vēl kādu  

Špikopāts 

laiku.  

Izturējām!!! 

          Kā jau katru gadu, arī mēs devām 

svinīgo zvērestu, ka būsim labi un paklausī-

gi, lai gan pietiekami daudz runājām pretī 

un neklausījām. Pēc Zvēresta mums katram 

tika uzdāvinātas iesvētību piemiņas dāvani-

ņas, kuras bija ļoti jaukas.  

Pirmo reizi šīs skolas vēsturē mēs tikām pie 

krustvecākiem, kas, cerams, palīdzēs un at-

balstīs visus šos vidusskolas gadus.  

 

Pēc tam devāmies uz 61. kabinetu, kur mūs 

jau gaidīja mūsu izceptā torte. Arī mēs bi-

jām gatavojušies iesvētībām, torte bija diez-

gan liela (60 x 40 cm) un tās pietika visiem. 

Visi tuvāk iepazināmies ar saviem krustve-

cākiem un bijām patiesi laimīgi un forši vi-

dusskolēni!  

     Vēlamies pateikt milzīgu paldies Sanitai 

Baltiņai, Skolēnu Padomei un arī vienpa-

dsmitajiem! Jūs esat superīgi un mums bija 

labākās iesvētības, kādas cilvēks vien var 

vēlēties!  

 

 

 

 

 

 

Likumīgā vidusskolniece – Sallija 

Kļavkalne  
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Špikopāts 3.c sporta klase 
Jelgavas 4. vidusskola ir skola ar mūzikas 

novirzienu, kas var lepoties ar saviem ko-

lektīviem un talantīgajiem, muzikāliem 

skolēniem, tomēr mūsu skolā mācās arī 

daudz sportistu.  

     Kā viens no piemēriem ir mūsu skolas 

3.c klase, kas ne vien mīl sportot, bet vi-

ņiem šajā mācību gadā tiek dota arī unikā-

la iespēja piedalīties Latvijas Olimpiskās 

komitejas rīkotajā projektā skolēniem 

„Sporto visa klase”, kas aicina skolēnus 

no visas Latvijas dzīvot aktīvi un veselīgi, 

kā arī radoši un aizraujoši pavadīt savu 

brīvo laiku.  

      Turklāt skolēniem ir izdevība sportot 

kopā ar tāllēkšanas čempioni Inetu Rade-

viču. ‘’Man ir prieks pavadīt jūs šajā 

sportiskajā ceļā. Tāpēc neuztveriet mani 

kā olimpisko audzinātāju, bet vecāko mā-

su, kura prot arī lēkt un skriet,’’ tā teic pa-

ti sportiste projekta atklāšanas pasākumā. 

     Kad ar bērniem Ineta bija iepazinusies, 

visi kopīgi izmēģināja spēkus stafešu 

skriešanā un bumbas raidīšanā vārtos. Ine-

ta pati teic, ka viņai ir liels prieks strādāt 

ar bērniem un palīdzēt viņu personiskajā 

izaugsmē. ‘’Bērni ir sportiski un discipli-

nēti. Tas padara darbu ar viņiem patīka-

mu un vieglu,’’ atzīst Ineta. Sportiste arī 

apsolījusi palīdzēt bērniem turpmāk sporta  

nodarbībās un citos pasākumos, cik vien 

tas ir iespējams. 

      Bērni šo brīdi gaidījuši un cītīgi tam 

gatavojušies, visi kā viens ir priecīgi par 

šo lielisko iespēju piedalīties projektā, 

kurā arī mazie sportisti ieguvuši savu 

olimpisko ‘’krustmāmiņu’’.  

     Arī ikdienā skolēni aktīvi sporto kat-

ru dienu un ar prieku iet uz sporta no-

darbībām, ko bērniem pasniedz visu ie-

mīļotā skolotāja Nataļja Gorškova. Arī 

pati skolotāja ir sajūsmā par šo projektu, 

piebilstot, ka klase ir spēcīga un sportis-

ka, arī kolektīvs ir lielisks un saliedēts. 

Liels nopelns tajā ir klases audzinātājai 

Ilonai Blūmai.  

      Priecīgi par šo projektu bija ne tikai 

skolēni un skolotāji, bet arī vecāki. Citi 

uzskata, ka šī ir lieliska iespēja klasei 

saliedēties vēl vairāk, bet citi, ka bēr-

niem tas nostiprinās imunsistēmu un ie-

spējams, šī projekta dēļ sportam spēs 

piesaistīt citus savus draugus, bet visi kā 

viens atzīst, ka šī iespēja ir kas unikāls 

un viennozīmīgi nepieciešams arī citās 

klasēs. ‘’ 

turpinājums 8.lpp. 
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     Esam sajūsmā, ka mūsu bērni pie-

dalās šajā projektā. Iestāties klasē ar 

sporta novirzienu bija meitas pašas 

izvēle, kuru viennozīmīgi atbalstīju. 

Visi vecāki atbalstām šo projektu, 

bērni ir sajūsmā un skolotāji ir atsau-

cīgi – esam viena liela, lieliska ko-

manda,’’ priecājas viena no aptaujāta-

jām mammām. 

Špikopāts 

Santa Skadmane 
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Špikopāts 
Dzejas grāmatas atvēršanas svētki 

Aizdedzini manī dzirksteli 

Vai iemet man klēpī ogli 

Un vēro kā ar prieku 

Liesmām paklausu... 

/Beate Švāne, 12.A/ 

                 Dzejolis ir īpaša literatūras formula, kurai 

katrs var atrast savu burvju atslēdziņu. Katrs vārds izsa-

ka īpašu spēku, domu, tajā var paslēpties visas autora 

ciešanas, jūtas, prieki, skumjas, neveiksmes un triumfi... 

Tā ir formula, kurai nav noteiktu robežu... 

   „Aizdedzini manī dzirksteli”- otra Jelgavas pilsētas 

skolēnu dzejoļu grāmatiņa, kurā ir publicēti 53 dzejoļi 

no 193 iesniegtajiem. Krājuma nosaukumā ir viena no 

Jelgavas 4. vidusskolas 12. A klases skolnieces Beates 

Švānes dzejoļa rindām, kas ieņem īpašu vietu grāmatā- 

pirmo. 13. novembra vakarā Jelgavas Valsts ģimnāzijas 

zālē notika svinīgā jauno dzejnieku apbalvošana, kurā 

nokļuva arī 9 mūsu skolas skolēni un ieguva savu grā-

matu komplektu.  

Tu gan esi viena mēbele! 

Tevi var stumdīt, grūstīt, bet tu tāpat turies kopā! 

Kā tev tas izdodas? Kā tev sokas? 

Kur tādas mēbeles te rodas... 

/ Sallija Kļavkalne, 10.A/ 

Plaisa... 

Tukšuma ielaušanās ķermenī. 

Un laiks- tukšuma cietsirdīgā nozieguma līdzdalībnieks. 

Saplaisā pilnīgi viss- koks, akmens, un zeme, 

Un tu, tu jau esi sākusi plaisāt no iekšienes... 

/Mikus Ģērmanis 11.A/ 

Kāpēc es rakstu par visu to, kas tik parasts un sīks?! 

Ja kāds man vaicās, es atbildēšu, 

Es rakstu dzeju, tāpēc, ka man tas tīk! 

/Evelīna Šulca 6.B/ 

Rudens nāk, rudens nāk! 

Kokiem lapas krāsot sāk, 

Putni atvadas sāk māt, 

Mainīt visu rudens māk... 

/Reinis Bergmanis 5.C/ 

Dzīvē posmi visādi: 

Ir labāki, ir sliktāki. 

Pats kā putnēns mazs 

Tiec izgrūsts tu no ligzdas... 

/Nikola Novicka 9.B/ 

 

Bet nekad neaizmirsti! 

Neaizmirsti, kā tas bija, kad visapkārt lietus 

Mūžam atceries šos jaukos niekus!.. 

/ Kitija Mināte 11. A/ 

 

Es ceru kā agrāk, 

Ka būsi man blakus.  

Spēšu turēt rokas tev ap-

kārt! 

Un visu apkārt man... 

/ Estere Ērgle 12.A/  

 

Es rakstu dzeju par to, kas nemitīgi lūst- 

Par sirdi... 

Cieņu... 

Par draudzību... 

Par to kā skriet ,mīlēt un nepazust... 

/Lauma Niedrīte, absolvente/ 

Aizdedzini arī savu dzejas dzirksteli un raksti 

dzeju par to, kas rūp tev. 

Olga Jasjuļaņeca   
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Špikopāts TV TVIKS 

TV Tviks ir Jelgavas 4. vidusskolas 

jaunā televīzija, kas paziņo par svarī-

giem notikumiem, kas notiek vai ir noti-

kuši skolā, uzzina cilvēku viedokli un 

parāda skatītājam visu aktuālāko infor-

māciju. 

TV Tviks radās vasarā, kad kopā sapul-

cējās trīs cilvēki – Mārtiņš Tomsons, 

Anete Ļaksa un Elīna Sargune- un izdo-

māja atjaunot skolas televīziju jaunā lī-

menī. Tika piesaistīti vēl cilvēki un, kopā 

galvas saliekot, arī radās TV Tviks. Ja rodas 

jautājums kāpēc tieši TV Tviks, tad atbilde ir 

vienkārša. Sākotnēji nevēlējāmies, lai kāds uz-

zina par mūsu plāniem par televīziju un izdo-

mājām šim projektam segvārdu jeb Tviks un 

tad, kad pienāca brīdis domāt raidījuma nosau-

kumu, sapratām, ka šis ir arī perfekts risinā-

jums, jo šis vārds ietver sevī arī visas televīzi-

jas vērtības kā T – traki, V – veikli, I – intere-

santi, K – kreatīvi, S – sirsnīgi. Un tāds ir arī 

mūsu mērķis izveidot interesantu, sirsnīgu un 

visiem pieejamu ziņu avotu .  

Pašlaik rubrikas sastāv no divām 

daļām. Pirmajā pastāsta par ziņām 

skolā un, kas aktuāls ir noticis pa šo 

laiku, ko vada raidījuma galvenā va-

dītāja Ancīte, bet otro pusi aizņem 

Monta ar savu sarunu pārraidi 

„Pēcpusdiena ar Montu” . Sērijās tiek 

ietverti video sižeti ar intervijām, ku-

ras veido Katrīna Kreile, bet ekrāna 

otrā pusē ir redzama Elīna Sargune, 

kas ir sēriju režisore, un Mārtiņš 

Tomsons, kurš montē video un pa-

veic to, ka sērijas nokļūst visiem re-

dzamas. Bet mums ir plāni papildi-

nāt sērijas ar izlaidumu „Skola ru-

nā”, kur dažādi J4V skolēni tiktu iz-

taujātu par dažādiem tematiem un 

„Skola joko”, kur skolēni varētu pa-

rādīt savu asprātību, veicot dažādus 

uzdevumus. 

Visas sērijas ir redzamas skolas 

mājaslapā, skolas youtube kanālā un 

skolas facebook lapā. 

Mēs, TV Tviks komanda, turpinā-

sim aktīvi strādāt, attīstīt televīziju, 

radoši augt un turpināsim priecēt Jūs 

ar jaunām TV Tviks sērijām. 

    Elīna Sargune 


