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SKOLOTĀJU DIENA 
 

7.oktobrī skolā atzīmējām Skolotāju 

dienu. No rīta skolotājus gaidīja rīta 

kafijas galds, ko bija sarūpējuši 

piektklasnieki kopā ar mūsu skolas 

ēdināšanas uzņēmumu. Tad sekoja 

pārsteigumu pilnais apsveikums no 

9.klases skolēniem, kura izskaņā uzstājās 

slepenais viesis – aktieris Artis 

Robežnieks. Skolotāji tika apsveikti svētkos ar ziediem un Pateicības rakstu par godīgu un 

priekšzīmīgu darbu skolēnu audzināšanā un mācīšanā. Noslēgumā – Ralfa filmētie klašu 

apsveikumi. Paldies skolēniem par sarūpētajiem pārsteigumiem! Paldies skolotājiem par ikdienas 

darbu un prieka brīžiem svētkos! 

KARJERAS NEDĒĻA 2016 

SKOLĀ 
Rīgā Karjeras nedēļa norisinājās divas nedēļas no 10. līdz 21.oktobrim. 

Mūsu skola nebija izņēmums – notika viesu lekcijas, klases stundas, Karjeras 

kompasa iegriešanas stundas, profesiju kompasu zīmēšana. 

Skolu apmeklēja ciemiņi – skolēnu vecāki, skolotāju paziņas, ģimenes 

draugi un ģimenes locekļi, kas iepazīstināja skolēnus ar savu profesiju, 

nodarbošanos. Pie mums ciemos bija Austra Hauks (scenogrāfe un video 

māksliniece), Maija Doveika (aktrise), Pēteris Urtāns (Riga Brain Centre 

vadītājs), Mārtiņš Plotnieks (šefpavārs), Mārtiņš Kūlis (mūziķis). Dažas klases 

un audzinātāji devās izglītojošās ekskursijās uz uzņēmumiem. 

Ar 9. un 8.klases skolēniem iegriezām Karjeras kompasu, kas skolēniem 

lika saprast, ko viņi vēlas, ko spēj. Radās drošības sajūta, ka pēc pamatskolas viņi zinās, kur tālāk doties mācīties. Karjeras 

kompasu varēs iegriezt arī turpmāk, tikai lūgums sarunāt vietu, datumu un laiku. 

4.a un 9.klase veiksmīgi piedalījās „Profesiju sīrupā”. Paldies audzinātājām par ieguldīto darbu!  

6.klasē notika Klases vakars „Helovīni Profesijās” – piemēram, ragana bija 

ārsts utt. Izspēlējām arī profesiju spēli „Profesiju līklocis”.  

Turpmāk ikvienam no mums novēlu to, ko reiz teicis Konfūcijs: ”Choose a 

job you love, and you will never have to work a day in your life” jeb 

latviskojot: ”Izvēlies darbu, ko tu mīli darīt, un tev nekad savā dzīvē nebūs 

jānostrādā pat viena darba diena.” 

Skolotāja Ilze  
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„Profesiju sīrups” F.Brīvzemnieka pamatskolā 
Pasākumā F.Brīvzemnieka pamatskolā piedalījās 10 Zemgales 

priekšpilsētas 4.klašu skolēni. Katru skolu pārstāvēja 6 bērnu 

komanda, kas demonstrēja savu priekšnesumu – mājas darbu. Tas 

bija iepriekš izlozētas profesijas pieteikums. Mūsu skolai bija 

jāiepazīstina visi klātesošie ar mehāniķa profesiju. Citu skolu izlozētās 

profesijas – uzņēmējs, jūrnieks, botāniķis, pavārs, jurists, tulks, 

mākslinieks.  

Pēc priekšnesumiem sekoja aktīvākā daļa. Skolēni varēja tuvāk 

iepazīties ar 10 profesiju pārstāvjiem. Mūsu bērniem vairāk patika 

friziere, kura lika zēniem pīt savas klases meitenēm bizes. Interesanti 

bija arī kopā ar bērnu ārsti klausīties, kā pukst sirsniņa ar īsta 

fonendoskopa palīdzību un vērot Olainfarm ķīmiķu demonstrējumus. 

Ne tik interesanti visiem šķita kopā ar modes mākslinieci zīmēt 

papīra lellēm tērpus. Aizrautīgi ar dārznieci varēja atpazīt kokus 

Rīgas parkos, bet ar zooloģi likt pūču un ūpju puzles, vērot policista 

darbību, uzzināt šo un to par savu kāju pēdām no podiatres, kā arī 

šķirstīt krāsainus žurnālus kopā ar telpu dizaineri. Kopā ar deju 

skolotāju aktīvi apguvām jaunus deju soļus mūzikas pavadījumā.  

Par piemiņu no šī pasākuma katrs dalībnieks saņēma pateicības rakstu, maisiņu ar Karjeras nedēļas simboliku un zīmulīti.  

Mūsu ieguvumi - gūta uzstāšanās pieredze, priekšstats par dažādām profesijām un nostiprināta prasme klausīties un 

darboties kopā kā komandai 

Skolotāja Aiva 

 

„Profesiju sīrups 2016” Ziemeļvalstu ģimnāzijā 
9.klases 6 skolēnu komanda (Elizabete, Dārta, Ella, Emīls, 

Toms, Tomass) 19.oktobrī piedalījās konkursā par 12 dažādām 

profesijām.  

Līdz konkursam ļoti centīgi visi gatavoja mājas darbu – 

zīmēja emblēmas, iestudēja prezentāciju (farmaceits un …), 

meklēja materiālus PP prezentācijai, gādāja tērpus.  

Konkursa 1.daļa bija mājas darbu atrādīšana, t.i., stāstījums 

par attiecīgo profesiju. Mūsu skolēni bija vieni no labākajiem, 

jo uzstājās droši, runāja skaļi (neizmantoja mikrofonus), 

priekšnesums bija pārdomāts. 

2.daļā katra komanda tikās ar dažādiem ekspertiem 

(Ziemeļvalstu ģimnāzijas 12 absolventiem) un veica dažādus 

uzdevumus, piem., filmēja reportāžu, centās atminēt Nobela 

prēmijas laureātus fizikā, iejutās žurnālista lomā, ‘pārdeva’ nekustāmo īpašumu utt. 

Balvās tika ceļojumu / sporta maisiņš, kārumi.   

Paldies Emīla mammai par baltajiem halātiem un bahilām. 

Skolotāja Inita 

 

 



NACIONĀLAJĀ BIBLIOTĒKĀ 
Karjeras nedēļas ietvaros 7.klase devās uz LNB iepazīt dažādas profesijas. Vairāk uzmanības 

veltījām bibliotekāra profesijai, lauzām daudz stereotipu, gan par to kā viņam jāizskatās, gan 

kādi ir viņa pienākumi. Mūsdienās bibliotekārs ir gan gids LNB, gan atbildīgais par dažādiem 

pasākumiem, gan rūpējas par plašo grāmatu klāstu un lasītājiem. Uzzinājām arī to, cik daudz 

dažādu profesiju “sadzīvo” LNB. Tur sastapām IT speciālistus, apsargus, sabiedrisko attiecību 

speciālistus, menedžerus, pasākuma rīkotājus un citus. Apmeklējām arī izstādi “Grāmata 

Latvijā”, kur vairāk iepazinām grāmatas vēsturi. Kopā LNB pavadījām divas stundas, un esam 

priecīgi par visu, ko tajā ieraudzījām un uzzinājām, vēl lielāks prieks bija tiem, kas Nacionālajā 

bibliotēkā bija pirmo reizi.  

7.klases audzinātāja Anete Štolca 

 

 

EKSKURSIJA UZ SIA MIELE 
Karjeras nedēļas laikā 8.klases skolēni ar audzinātāju skolotāju Helēnu apmeklēja uzņēmumu SIA Miele, kuru 

vada Mārtiņa mamma Ieva.  

Uzņēmums nodarbojas ar augstas kvalitātes Vācijā ražotās sadzīves tehnikas pārdošanu. Mārtiņa mamma 

parādīja prezentāciju par uzņēma attīstības vēsturi, kā arī nodemonstrēja, kā lietot jaunākās plītis, kafijas 

automātus, ledusskapjus. Interesanti bija paklausīties arī par skolām, kurās mācījusies Mārtiņa mamma, un kāds 

ir bijis viņas karjeras ceļš, kamēr kļuva par tik liela mēroga vadītāju Baltijas valstīs. Visjautrākais brīdis bija kopīga 

pankūku cepšana, galda klāšana, 

tējas, kapučīno un pankūku 

baudīšana.  

Paldies Ievai Kulbergai par 

uzņemšanu savā darba vietā!  

8.klase un skolotāja Helēna. 

 

 

SMADZEŅU TRENIŅU CENTRĀ 
Pirmdien, 17. oktobrī, 9.klases skolēni karjeras nedēļas ietvaros devās iepazīties 

ar smadzeņu treniņa centra darbu Brīvības gatvē 232. Sākumā Pēteris skolēniem 

pastāstīja, kas svarīgs, lai labi strādātu smadzenes, lai būtu laba atmiņa un būtu 

viegli atcerēties skolas mācību vielu. Daži skolēni daudz uzdeva jautājumus un tā 

nopelnīja iespēju pasēdēt klienta krēslā un izbaudīt mazu daļiņu no seansa 

(smadzeņu darbības līdzsvarošanu). Daži skolēni atstāja sava elektroniskā pasta 

adreses, lai katru mēnesi saņemtu jaunāko informāciju par pētījumiem smadzeņu 

jomā. 

Sociālais uzņēmums RigaBrain ir dibināts 2008.gadā, tā mērķis ir informēt, popularizēt un izmantot inovatīvas metodes 

smadzeņu darbības uzlabošanai. Centra saimnieks ir Pēteris Urtāns, viņš ir beidzis Stradiņa Universitāti (ergoterapeitus), 

stažējies ASV un Kanādā. Galvenais Pētera (un visa centra) darba mērķis ir izglītot cilvēkus par līdzsvarotas smadzeņu 

darbības saistību ar dzīves kvalitāti.                                                                                                                  Skolotāja Inita 



ERASMUS+  

Dzērvenes videi draudzīgos apstākļos un inovatīvie planšetdatori 
Mūsu skola trīs gadus, sākot ar 2016./2017.mācību gadu, piedalīsies Erasmus + 

projektā „Dzērvenes videi draudzīgos apstākļos un inovatīvie planšetdatori”. Kopā 

esam piecas partnerskolas Polijā, Somijā, Itālijā, Igaunijā un Latvijā. Projekta laikā 

pamatskolas skolēni paplašinās savu redzesloku un attīstīs pētniecības prasmes 

dabas zinībās, matemātikā, valodās, mākslā. Ar gūtajām pieredzi un zināšanām 

dalīsimies ar citu valstu skolēniem, skolotājiem un vecākiem. 

Projekta partneru pirmā sanāksme notika 12.-16.oktobrī Võru Kreitzvalda 

pamatskolā, kur tikās skolotāji no piecām valstīm. Mūsu mērķis bija pārrunāt trīs 

gadu darba plānu. Starp partnerskolām sadalījām dažādus uzdevumus, kā arī 

apguvām, kā izmantot aplikācijas, ejot pārgājienā uz purvu. Iepazināmies arī ar 

pilsētu un ciemojāmies Fr.R.Kreitzvalda muzejā. Priecēja arī iespēja kopīgi 

apmeklēt Igaunijas zinātnes centru AHHAA.  

Skolotāja Ivika Keisele 

 

UNESCO NEDĒĻA 

14.oktobrī Nevalstisko organizāciju namā notika UNESCO nedēļas noslēguma pasākums. Tas bija veltīts Latvijas, Lietuvas 

un Igaunijas 25.gadadienai kopš iestāšanās UNESCO organizācijā. Pasākumā piedalījās Rīgas Igauņu pamatskolas dejotāji no 

4.a klases, Rīgas Lietuviešu biedrības dejotāji, bērnu deju kolektīvs „Kamolītis”. Katram deju kolektīvam bija jāsniedz 

priekšnesums, kā arī jāiemāca visiem klātesošajiem savas tautas deju soļi.  

Pasākumā klātesošos UNESCO vadītāja Latvijā B.Moļņika iepazīstināja ar Latvijas, Lietuvas un Igaunijas nemateriālās 

kultūras mantojuma objektiem. Bērniem bija īpaša izdevība doties arī pie rokdarbnieces, lai pagatavotu sev aproci no latvju 

rakstu lentītes. Par piedalīšanos pasākumā skola un arī deju skolotāja Dace Skeranska saņēma pateicību par dalību UNESCO 

pasākumos. Arī katrs dalībnieks tika pie saldajām balvām – konfektēm „Gotiņa”, kuras rotāja interesanti ietinamie papīrīši 

ar informatīvo materiālu par UNESCO kultūras mantojuma objektiem Latvijā. Tos vēlāk vēl skolā pārspriedām un apskatījām 

rūpīgāk.  

Vienīgi žēl, ka šo pasākumu apmeklēja tik maz skatītāju! Būtu gribējuši, ka uz mums skatītos vairāk klātesošo! Toties 

saņēmām turpmākās sadarbības piedāvājumus un jau 10.novembrī dosimies atkal uzstāties ar igauņu dejām un dziesmām, 

bet šoreiz jau konkursā.  

skolotāja Aiva 

 

 



RUDENS EKSKURSIJAS TĒRVETĒ 
4.oktobrī 5.,6. un 7.klases skolēni devās uz 

Tērveti. Pirmais apskates objekts bija Tērvetes 

maizes ceptuve, kur arī pašiem bija iespēja izcept 

baltmaizes bageti, kā arī iegādāties rupjmaizi, ko 

aizvest mājās ģimenei kā ciemakukuli. 

Otrs apskates objekts bija Tauriņu māja, kas 

bērniem ļoti patika. Bija iespēja paturēt plaukstā 

tauriņu kāpurus, fotografēt un vienkārši priecāties 

par tauriņu krāšņumu. 

Tālāk devāmies uz Tērvetes dabas parku, uz Zaļo 

klasi, uz kuru mūs aizveda vilcieniņš. Nodarbības 

vadīja divas vides skolotājas. Pēc tam bija brīvais laiks pusdienu ieturēšanai un Pasaku meža izstaigāšanai, kā arī 

uzkāpšanai skatu tornī. 

Skolotāja Ilze 

 

Tā kā 4.a klase piedalās Latvijas Valsts mežu rīkotajā 

Mammadaba projektā, tad rudens ekskursijā kopā ar 2.klasi 

devāmies uz Tērvetes dabas parku, lai apgūtu jaunas 

zināšanas mežu izzinošā nodarbībā. 

Dabas parkā mūs gaidīja vilcieniņš, kurš izvadāja pa parka 

teritoriju. Vispirms apskatījām Rūķu ciemu. Tur mūs sagaidīja 

Rūķenīte, kura mājīgā mājiņā pie kamīna rādīja, ar ko rūķi 

nodarbojas mežā. Viņa arī izrādīja dažādus darbarīkus, kas 

paredzēti koka apstrādei. Paši apskrējām Rūķu meža mazās 

mājiņas un uzkāpām nelielajā skatu laukumiņā. Pavisam 

interesantas šķita jaunās vēl topošas mājiņas Rūķu pilsētā. Tad 

devāmies uz „Draugu un Nedraugu taku”. Tur, veicot 

interesantus uzdevumus, iepazinām mežam kaitīgos un derīgos iemītniekus. Gaisa taka gan šoreiz palika 

neiepazīta. Tā kā laiks ārā bija vēss un tā vien vēlējās mūs nosaldēt, tad kārtīgi izskraidījāmies pa Atrakciju parku. 

Un tad jau atlika tikai sasildīties pie siltas tējas tases piknikā un doties mājup!                                       Skolotāja Aiva                                                                                                                          

JAUNAJĀ RĪGAS TEĀTRĪ 

Sestdien, 22.oktobrī, 9.klase kārtējo reizi bija skatīties izrādi, šoreiz Ingas Ābeles lugu ,,Aspazija. Personīgi.” Izrādes 

pamatā pazīstamās latviešu literātes un politiķes Aspazijas (1865 – 1943) biogrāfijas meti.  

Kas patiesībā bija Aspazija? Raiņa iedvesmotāja, draugs, dzīvesbiedre, kritiķe, upuris … Kāpēc izveidojās mīlas trijstūris: 

Rainis, Aspazija, Olga Kliģere? Cik viņa dzīvoja pati savu dzīvi? Cik daudz mēs šodien drīkstam ieskatīties ļoti personiskos šo 

cilvēku dvēseles stūrīšos? Kas ir ētiski, bet kas vairs nav ētiski uz skatuves (tikai lēta publikas piesaiste teātrim). 

Jautājumu daudz. Atbildes varēs meklēt literatūras stundās 10.klasē, kad gan Aspazijas, gan Raiņa daiļrade ir 

programmā. 

Aktrises Baibas Brokas tēlojums šajā izrādē – lielisks (ne velti 4 reizes skatītāji ar aplausiem izsauc viņu uz skatuves). 

Skolotāja Inita 



RUDENS VELOČEMPIONĀTS 2016 

Neskatoties uz strauji pienākušā rudens vēsajām dienām, skolas rudens veločempionāts pulcēja ne mazums 

dalībnieku no gandrīz visām klasēm (pietrūka tikai devītklasnieku) – kopā 73 skolēni, 18 vecāki un 5 skolotājas, 

turklāt šoreiz trasē devās arī skolas direktore. 

Par skolas absolūto čempionu kļuva Krists Zālītis (8.kl.), uzvarot arī BMX klases ieskaitē. Meiteņu 

kopvērtējumā jau trešo veločempionātu pēc kārtas pārliecinoši uzvarēja Rebeka Krūmiņa (3.kl.), iegūstot pirmo 

vietu arī BMX ieskaitē. 

Pavasara čempionāta uzvarētājs Mareks Ieviņš (7. kl.) šoreiz gan kopvērtējumā nedaudz piekāpās Kristam, 

toties izcīnīja 1. vietu MTB klases vērtējumā. Meitenēm šajā klasē ātrākā bija Anna Kilke (4.a kl.). 

Mini MTB klasē uzvaru jau ceturto reizi izcīnīja Jānis Sproga (5.kl.), toties meitenēm ļoti saspringtā cīņā 

uzvaras laurus dalīja Vineta Enija Klodāne (3. kl.) un Žanete Ošiņa (1.a kl.). Paši jaunākie – pirmklasnieki un 

otrklasnieki mērojās spēkiem 16” veloklasē, kur vislabāk veicās Madarai Čaunānei un Zuzannai Berzinskai (abas 

1.a kl.), kā arī Oskaram Opeltam (2.kl.) zēnu ieskaitē. 

Starp skolotājām tradicionāli ātrākā bija Ivika Keisele. Ašākās mammas titulu ieguva Sandra Zdanovska, bet 

ašākā tēta lauri pēc gada pārtraukuma atkal tika Aigaram Čaunānam. 

Pateicoties saskaņotam komandas darbam (skolēni, skolotāja un vecāki), sportiski aktīvākās klases ceļojošā 

kausa izcīņā uzvarēja 1.a klase, bet veicināšanas balvu ieguva 5. klase, kurai vislabākais rezultāts tīrā skolēnu 

ieskaitē. 

Lauma Krogzeme 

 

 

RUDENS TALKAS 
Šogad lielākie skolas apkārtnes talkotāji bija sākumskolas skolēni. Viņi kopā ar skolotājām Guntu un Evitu pagarinātās 

grupas un arī sporta stundu laikā čakli grāba lapas parka teritorijā. Arī tā var piedalīties Karjeras nedēļā! Jāsaka paldies 

mūsu skolas sētniekam Aināram, kurš ļoti apzinīgi sakopj skolas plašo teritoriju – gan rudenī grābjot lapas, gan ziemā sniegu 

rokot, bet pavasarī un vasarā pļaujot zālienu. Protams, ir arī ikdienas darbs ar gružu savākšanu un trotuāra slaucīšanu. Vai 

esam ievērojuši un pateikuši paldies ikdienas darbu darītājiem? Varbūt pietiktu arī ar jautru un draudzīgu „Labrīt!” no katra 

garāmgājēja! Arī tā mēs pateiktu, ka esam ievērojuši nebūt ne mazsvarīgo sētnieka darbu, kas mūsu vidi padara skaistāku 

un sakoptāku.                                                                                                                                                                           Skolotāja Aiva 


