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Intervija ar skolas direktori Renāti Lindi 
1. Kas mainījās skolā pa šo gadu? 

Esam iegādājušies 7 projektorus un ar tiem aprīkojām kabinetus. 

Esam iegādājušies datorus. 

Pa šo gadu skolēni arvien vairāk ievēro noteikumus par skolas formas 

valkāšanu. 

Skolā ir pieaudzis skolēnu skaits. Uz 1. septembri bija 653 skolēni, kas ir 

par 25 skolēniem vairāk nekā iepriekšējā mācību gadā. 

Skolā ir sākuši strādāt jauni skolotāji - informātikas, angļu valodas, vācu 

valodas, mūzikas skolotāji. 

Skola kļuvusi gadu vecāka. Nu jau 121 gadu veca. 

Maijā skola tika akreditēta uz 6 gadiem. 

Gandrīz visos mācību priekšmetos ir sasniegumi pilsētas mācību 

olimpiādēs - krievu valodā, bioloģijā, matemātikā, fizikā, vēsturē, 

ģeogrāfijā. Ir labi rezultāti sporta disciplīnās. 

2. Kā Jūs vērtējat projektu nedēļas norisi? 

Tas ir ļoti labi, ka mūsu skolā notiek Projektu nedēļa. Šajā nedēļā skolēni apgūst pētnieciskā darba 

pamatprasmes, attīsta radošās spējas, mācīšanās un sadarbības prasmes. Projektu nedēļas laikā skolēni 

mācās veidot mācīšanās motivāciju un atbilstošu vērtības izjūtu. Projektu nedēļas laikā tiek novērtēta katra 

izglītojamā darbība, pieredzes apgūšana, domāšana un intereses.  

Domāju, ka arī pašiem skolēniem šī nedēļa patīk, jo viņi var uzzināt daudz interesantu faktu un notikumu, 

mācīties rakstīt projektus un attīstīt prezentāciju veidošanas un aizstāvēšanas prasmes.  

3. Kā Jūs vērtējat skolēnu uzvedību mācību stundās? 

Domāju, ka mūsu skolā skolēni uzvedas labi. Nav lielu pārkāpumu vai stundu traucēšanas.  

4. Kādi ir skolas plāni uz nākamajiem gadiem? 

Vēlamies paplašināties. Šobrīd nezinu, kā tas 

ir iespējams, bet nebaidīsimies sapņot. 

Sapņiem piemīt spēks realizēties. Domāsim 

labas domas. Galvenais, lai skolā ir daudz 

pozitīvu un uz mācīšanos un sasniegumiem 

vērstu skolēnu.  

Skolas deju kolektīvi un kori gatavojas Skolu 

jaunatnes Dziesmu un deju svētkiem. 

 5. Ko jūs novēlat saviem skolēniem un 

kolēģiem? 

Lai visiem viss izdodas! Lai piepildās ieceres 

un sapņi! Lai veiksme nepamet! Visiem 

uzvaras olimpiādēs, sacensībās, skatēs un 

konkursos! 

 



 

Skolas gada notikumi  

• Zinību diena. Zinību dienā bija svinīgs pasākums, kurā dziedāja 

ansamblis, bērni deklamēja dzejoļus un visi kopā atzīmēja pirmo 

skolas dienu. 

•Sporta diena. Mēs staigājām pa promenādi.  

•Karjeras nedēļas ietvaros notika dažādi karjeras pasākumi: profesiju 

picas, tikšanās ar profesiju pārstāvjiem (sabiedrisko attiecību 

speciālists, modes nama pārstāvis), profesiju parāde, jauniešu 

konference par nākotnes 

profesijām. 

•Skolotāju diena. Kā ik katru 

gadu, Skolotāju dienā skolā ir 

tradīcijas, ka 9. klases 

skolēniem ir iespējas kļūt par 

skolotājiem un vadīt citām 

klasēm stundas. Šajā dienā 

9.klasēm bija iespējas parādīt 

savas skolotāju prasmes. Pēc stundu vadīšanas 9.klases  sarīkoja 

pasākumu. Skolēni apsveica bijušos un tagadējos skolotājus. 

•Šis gads bija bagātīgs apbalvojumiem. Tā skolotāja Aiva Klaipa 

saņēma “Zelta pildspalvu”, bet jauniešu deju kolektīvs “Dzīpars” 

saņēma gada balvu par sasniegumiem interešu izglītībā. 

•Izstāde „Mans mīļākais dzīvnieks”. Izstādē var atnest un parādīt 

citiem savus mīluļus. Citi var tos apskatīt, samīļot un apbrīnot. 

•Mārtiņdiena. Mazākie bērni dodas ķekatās pie citām klasēm, skaita 

tautasdziesmas un ticējumus, dzied dziesmas. Rīko arī tirdziņu, kurā 

var pārdod un pirkt pašgatavotus labumus. 

•Lāčplēša diena. Šajā dienā visi skolas skolēni sanāk kopā un atceras 

par latviešu karavīriem. Pieminām karā kritušos. 

 •18. novembris. Kā ik gadus, arī šogad notika Valsts svētkiem veltīts koncerts, kurā uzstājās mūsu kori, dejotāji. Par 

godu valsts svētkiem klases devās ārpusklases pasākumos – uz 

krastmalu, uz muzejiem. 

• Tradicionāli deju kolektīvi un kori piedalījās koncertā 

Lapmežciemā.  

•Ziemassvētku koncerts. Skolas tradīcija –Ziemassvētku ludziņu 

veido un piedalās 4. un 9.klašu skolēni. Tad nu visi kopā 

izvēlējāmies cilvēkus un piemērotākās lomas. Mēģinājumi notika 

laicīgi, arī teksti laikus bija jau iegaumēti, lai koncertā viss noritētu 

bez problēmām. Koncerts tiešām bija izdevies, lielākās uzslavas bija 

tieši aktieriem, arī tērpi bija īpaši piemeklēti un, protams, arī bez 

atbilstošajām dejām un Ziemassvētku dziesmiņām neiztikt. Pēc Ziemassvētku ludziņas tika apbalvoti skolēni ar 

Pateicības rakstiem par labām un teicamām sekmēm. 

•Skolas balle. Skolas ballē mums ir dejas, spēles un dažādi pārsteigumi. Tur piedalās cilvēki, kam patīk dejot. Šogad 

bija Ziemassvētku balle. 

•Konkurss „Erudīts”. Šajā konkursā klases sadalās pa grupām un 

izvirza kapteini. Katrā priekšmetā grupas pierāda savas zināšanas.  
•Mācību priekšmetu nedēļas. Šajās nedēļās ietilpst visi mācību 

priekšmeti. Labākos skolēnus izvirza skolas olimpiādēm. Pēc tam 

seko pilsētas un valsts olimpiādes. 

•Projektu nedēļa. Projektu nedēļā skolēni piesakās pie skolotājiem. 

Bērni iemācās komunicēt ar citiem, pilnveido savas prasmes un 

zināšanas grupu darbā. 



 

Olimpiāžu un konkursu rezultāti 
Kā jau ik gadus, arī šajā mācību gadā mūsu skolas skolēni ir piedalījušies vairākās Rīgas pilsētas olimpiādēs 

un ieguvuši godalgotas vietas. 

Olimpiādes Skolēni Iegūtā godalga Skolotājs 

Rīgas pilsētas bioloģijas 
42.olimpiāde 

Valērija Meinardte 3.vieta Daina Bleive 

Rīgas pilsētas krievu valodas 
(svešvalodas) 23.olimpiāde 

Kamilla Kokareva 2. vieta  Irina Kērma 

Rīgas pilsētas 3.atklātā ģeogrāfijas 
olimpiāde 

Edvards Paegle 2. vieta Vija Melne 

Rīgas pilsētas 3.atklātā ģeogrāfijas 
olimpiāde 

Sandijs Rakstiņš 3. vieta Vija Melne 

Rīgas pilsētas vēstures olimpiāde Mikus Rolands Donis Atzinība Aiva Klaipa 

Rīgas pilsētas fizikas 70.olimpiāde Valentīns Koposovs 2. vieta Vija Rasmane 

Rīgas pilsētas fizikas 70.olimpiāde Alans Lembergs Atzinība Vija Rasmane 

Rīgas pilsētas fizikas 70.olimpiāde Rolands Zelmanis Atzinība Vija Rasmane 

Skolēni piedalījās arī dažādos 

konkursos. Tā 4. klašu komanda 

ieguva 5. vietu konkursā “Pieskati 

uguni”, bet 3.c klases skolnieks 

Kristaps Stinkulis  ieguva 3. vietu 

Rīgas 40.vidusskolas 3. atklātajā 

konkursā matemātikā. 

Ievērojami panākumi ir gūti arī 

sporta sacensībās. Latgales 

priekšpilsētas sacensībās futbolā 

zēniem 4. – 5. klašu grupā iegūta 2. vieta, arī Latgales priekšpilsētas sacensībās 

basketbolā 6.-7.kl.meitenēm 2. vieta, skolotājs Andis Adamovičs. Bet Reiņa Krasovska 

vadībā 4. – 5. klašu meiteņu komanda ieguva 2. vietu Latgales priekšpilsētas 

sacensībās basketbolā, bet zēni ieguva 3. vietu. 



 

Projekta “Skolas soma” pasākumi 1. semestrī 
Programma „Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un 

jauniešiem. Tās mērķis ir, sākot ar 2018. gada septembri, nodrošināt katram mūsu valsts skolēnam iespēju vismaz 

vienu reizi mācību semestra laikā apmeklēt norises, kas saistītas ar mācību un audzināšanas darba saturu un dod 

iespēju klātienē iepazīt Latviju mākslas un kultūras norisēs (skatuves mākslā, mūzikā, vizuālajā mākslā, literatūrā, 

dejā, arhitektūrā, dizainā un kino), tai skaitā izzināt Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības, Latvijas 

kultūrainavu, kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, vēsturisko mantojumu un radošās industrijas. 

 
Klase Pasākums 
1.klase Mākslas nodarbība "Krāsainās smiltis" 

2.klase Koncertprogramma "Mežā" 

3.klase Stikla dekoru meistarklase 

4.klase Kas ir kino?  

5.klase Andreja Pumpura un Lāčplēsis muzejā 

5.klase Maizes cepšanas arods un noslēpumi  Zelmas Maizes darbnīcā  

6.klase "Gaismas metafizika". Darbnīca ar Aivazovska izstādi. 

7.klase Kinofilma "Dvēseļu putenis" 

7.klase Ekskursija un nodarbība Kinopilsētā Cinevilla 

8.klase Ekspozīcijas apskate un nodarbība "Edisona eksperimenti" Rīgas Motormuzejā 

9.klase Maizes cepšanas arods un noslēpumi  Zelmas maizes ceptuvē  

9.klase Andreja Pumpura muzejā 

9.klase Nodarbība „Ojārs Vācietis un laikmets” 

9.klase Kinofilma "Dvēseļu putenis" 

7.c ar Latvijas Skolas somu plecos 

Latvijā jau otro gadu tiek realizēta 

programma  “Latvijas Skolas soma”. 

Šogad mēs ar somu plecos apciemojām 

kino pilsētiņu Cinevilla. Tā bija lieliska 

iespēja apskatīt vietu, kur tapušas daudzas 

Latvijas filmas: „Nameja gredzens”, 

„Klases salidojums 2”,  „Dvēseļu putenis”, 

„Rūdolfa mantojums”. Arī mums tika dota 

iespēja iejusties kino aktieru lomās un 

uzņemt savu īsfilmu. Ekskursijas vadītājs 

interesanti stāstīja gan par kinopilsētiņas 

tapšanu, gan par filmu uzņemšanu. Mēs 

iejutāmies gadsimtu seno varoņu tēlos. 

Šī mācību gada rudenī “Skolas somas” 

projektā 8.a un 8.b klase devās uz Rīgas 

Motormuzeju. Tur varēja uzzināt par automašīnu vēsturi un redzēt pašus vēstures lieciniekus. Protams. palīdzēja un uz 

jautājumiem atbildēja gide. Ekskursijā bija izstāstīts par automašīnu rašanos, to attīstību un nozīmi cilvēkiem dažādos 

laikos. Pēc muzeja apskates mēs devāmies uz darbnīcu muzejā “Edisona eksperimenti”. Tur tika izstāstīts par pašu 

Tomasu Edisonu, viņa sasniegumiem un izgudrojumiem. 

Tomēr interesantāk protams bija eksperimentēt pašiem. 

Sadaloties grupās, katrs varēja izveidot bateriju no citroniem 

un paštaisītu kvēlspuldzi ar dažādu materiālu kvēldiegiem. 

Noslēdzās darbs darbnīcā un mēs devāmies prom. 

5.a un 5.b Latvijas “Skolas somas” ietvaros devās uz Zelmas 

maiznīcu pie Lielvārdes. Maiznīcā mēs gatavojām ūdens 

kliņģerus un dažādas citas maizītes. Pēc maizīšu gatavošanas 

mēs devāmies tās ēst uz blakusesošo paviljonu, un pie 

maizītēm mēs dzērām blakus laukos ievāktu tēju.  
9. klašu skolēni paviesojās Andreja Pumpura muzejā 

Lielvārdē, kur paši iejutās “Lāčplēša”  lugas dažādos tēlos. 

Tas ļāva atraktīvi iepazīt “Lāčplēsi”, kā arī uzzināt faktus par 

paša Andreja Pumpura dzīvi. 



 

Klašu ziņas 
9. b klasei šis ir pēdējais gads 

kopā šajā skolā. Tāpēc arī 

pasākumi vienojoši. 

Tradicionālais rudens 

pārgājiens, Valsts svētku 

pasākums krastmalā, Andreja 

Pumpura muzeja apmeklējums 

Lielvārdē.  

6.a klasē arī bija vairāki 

interesanti pasākumi. Patriotu 

nedēļā skolēni tikās ar bruņoto 

spēku pārstāvjiem, piedalījās vairākās sporta sacensībās, skolas pārgājienā,   kā 

arī bija klases vakars un Ziemassvētku pasākums kopā ar vecākiem. 2020.gada 

28.janvārī mēs ar klasi devāmies uz „Skrīveru saldumiem” un pēc tam uz „Sūnu 

Ciema takām”.  „Skrīveru saldumos” mums mācīja, kā tīt konfekti “Gotiņa”. Pēc tam mēs staigājām pa „Sūnu Ciema 

takām”. Kad izstaigājām visu 

mežu, mēs nonācām pie Apaļā 

ezera. Skolas tautas bumbas 

sacensībās 6.a klase ieguva 1. vietu 

5.  – 6. klašu grupā. 

3. d klase mums iesūtīja bildes no 

saviem pasākumiem: ieskats no 

profesiju  nedēļas; par godu valsts 

svētkiem; kara muzeja 

apmeklējums - lentīšu locīšana, 

zīmējumu zīmēšanai Latvijai. 

Meitenes pina rokassprādzītes un locīja lentītes. 

Ķekatu gājiens - mīklas, dziesmas, 

ticējumi, viktorīna.. 

“Skolas somas projekts” - darbošanās 

ar stiklu.. 

3.c klasē arī notika vairāki pasākumi. 

*Ģimenes svētdiena - ir ļoti svarīga 

sadarbība  "skola – skolēns - 

ģimene",  tādēļ mūsu klasē 

ir brīnišķīga tradīcija "Ģimenes 

svētdiena", kad bez steigas varam 

tikties visi kopā. Ar šo tradīciju mēs 

jau augustā iesākam jaunu mācību 

gadu un jūnijā ar šo pasākumu 

noslēdzam! Augustā mēs devāmies uz 

kādu Zoo dārzu, kur baudījām kopā būšanas prieku, pikniku, dzīvniekus un dažādas 

rotaļas, apspriedām vasarā piedzīvoto un to, cik katrs izlasījis grāmatas no ieteicamās 

literatūras. Drīz vien - septembrī - mēs visi devāmies uz Jaunmoku pili, kur bija sarūpētas 

dažādas izzinošas aktivitātes, kurās piedalījās 

gan skolēni, gan viņu vecāki. Vislielākais 

prieks, protams, bija par pikniku.  

* Septembrī, ievērojot pārgājiena dienas 

tradīciju, devāmies pastaigā pa promenādi. 

Palīgos mums nāca allaž aktīvais tētis, ģeologs 

Ģirts Stinkulis, kurš vienmēr parūpējas par 

dažādām pētnieciskajām un izzinošām 

aktivitātēm. Šoreiz iepazinām Daugavas 

vēsturi, pētījām attēlus, meklējām atšķirības. 

Atpūsties arī jāprot lietderīgi! 



 
* 3.c klase aktīvi 

piedalījās arī profesiju 

dienā, kad varēja novilkt 

skolas formu un 

izpausties radoši, 

piemeklējot atbilstošu, 

interesantu tēlu savai 

sapņu profesijai. 3. klasē 

izplatītākās profesijas ir 

sportists un dziedātājs! 

* Kāds patīkams notikums 3.c klasei tika piedzīvots kādā oktobra dienā, kad 

ciemos ieradās bērniem jau zināma rakstniece Inese Valtere. Grāmatas "Pasakas 

ģimenei" autore deva ieskatu grāmatas tapšanas procesā, sniedza priekšstatu par 

daudz nezināmām profesijām, kuru pārstāvji ir lieli palīgi grāmatas tapšanā! 

Skolēniem bija iespēja arī piedalīties un kopā ar autori radīt pašiem savu pasaku! 

*Novembris ir skaists un emocionāls mēnesis Latvijai un tās iedzīvotājiem. 3.c 

klases skolēni bija lepni un patriotiski, piedaloties  gan skolā Lāčplēša dienai veltītā pasākumā, gan Kara muzeja 

nodarbībā, lokot lentītes un pinot rokassprādzes. Šajā laikā daudz runājām un skatījāmies par Latviju, tās vēsturi, 

simboliem, cilvēkiem. Tas ir svarīgi jebkurā vecumā, jo audzinām nākamo 

Latvijas paaudzi. 

7. b. Mēs piedalījāmies pasākumos, kuri bija interesanti un pamācoši. 

• Lidostas apmeklējums – lidostu apmeklējot, mēs uzzinājām daudzus 

interesantus faktus par lidmašīnām, kā arī par lidostas darbinieku 

pienākumiem. 

• Swedbank apmeklējums – pārsvarā visa klase bija sajūsmā , piedalījāmies – 

escape room un spēlējām virtuālās realitātes spēli ēkas 24. stāvā. 

• Klases vakars – klases vakaru pavadījām ļoti jautri, spēlējot dažādas spēles, 

dejojot, ēdot un dzerot, kā arī rotaļas ar Salavecīti. 

• Lāčplēša diena – braucām apskatīt kara tehniku pie Pulvertorņa, kā arī 

apskatījām ekspozīciju Kara muzejā. 

• Cinevilla – apskatījām putuplasta ēkas, filmējāmies īsfilmās un pavadījām 

laiku svaigā gaisā. 

5.b. Mēs piedalījāmies daudz interesantos pasākumos, sacensībās un gājām 

uz kino. 

Sacensības: 1.Piedalījāmies tautas bumbas sacensībās un ieguvām 4.vietu.  2.Basketbola sacensības. 3. Sporta stafetēs. 

Ekskursijas un pasākumi. 1.Braucām uz Andreja Pumpura muzeju un pēc muzeja - uz Zelmas maiznīcu. 2.Gājām uz 

promenādi. 3.Klases vakars Helovīnu stilā. 4.11.novembrī braucām pie Brīvības pieminekļa un skatījāmies  kara 

tehniku pie Kara muzeja. 5.Ziemassvētku klases vakars ar vecākiem. 6.Kino apmeklējums. 

2.a klase aktīvi darbojās - karjeras nedēļā uzņēma ciemiņus - māmiņu prokurori un māmiņu būvinženieri. Viņas  

pastāstīja par savu darbu, aktīvi iesaistīja aktivitātēs. Mārtiņos gājām ķekatās un 

tirgojāmies. Godam sagaidījām Lāčplēša dienu un LV dzimšanas dienu. Patriotisma nedēļā 

skatījāmies Vecrīgā militārās tehnikas izstādi, ciemojāmies pie Brīvības pieminekļa. 

Tikāmies ar policijas darbiniecēm. 

5.a klases ziņas. 1.Ekskursija uz 

Lielvārdi un “Zelmas maiznīcu” 

2.Pārgājiens. Ar klasi devāmies 

pārgājienā pa promenādi.   

3.18.novembris. Devāmies pie 

Brīvības pieminekļa un uz Kara 

muzeju. 

4.Basketbola sacensībās ieguvām 4. 

vietu 5. – 6. klašu grupā. 

5.Erudīts. Mūsu komanda 

”Einšteini” ieguva 1.vietu 5. klašu 

grupā. 

6.Matemātikas konkursā mūsu komanda ”Einšteini”  ieguva 2. 

vietu 5. – 6. klašu grupā. 

7.Mūsu klases tautas bumbas komanda ieguva 2. vietu 5. – 6. klašu grupā. 



 
8.Olimpiskā dienas stafetēs ieguvām 3. vietu. 

Kā jau citus gadus, 8.b klasē notika daudz un dažādi gan skolas pasākumi, gan klases pasākumi. Pirmais notikums 

klasē šogad bija ekskursija uz Motormuzeju. Tur varēja apskatīt senas automašīnas un uzzināt par to vēsturi. Drīz jau 

sekoja oktobris, kurā bija 2 galvenie notikumi. Viens no tiem bija lekcija par kosmosa pētījumiem. Tajā tika stāstīts 

par vēsturi, darbarīkiem, parādībām un daudz ko citu. Otrs bija Helovīnu klases vakars. Kā ierasts, tajā notika dažādas 

spēles, ēsti našķi un jautri pavadīts laiks. Novembrī vēl 2 citi klases pasākumi. Pirmais ir “Splendid Palace” 

apmeklējums, kurā 

skatījām latviešu filmu 

“Dvēseļu putenis”. 

Nākamā ir dizaina 

meistarklase. Šī bija 

iespēja dažiem 

skolēniem no 8.a un 8.b 

klases uzzināt vairāk par 

dizainu. Protams, notika 

arī radošās darbnīcas. 

Pēdējais pasākums 1. 

semestrī bija 

Ziemassvētku klases vakars. Vecāki tika ielūgti, bet ieradās tikai daži. 

Tomēr jautrību un spēles tas neapstādināja. Galds arī bija klāts ar dažādiem ēdieniem un dzērieniem. Pirmais un 

pagaidām vienīgais pasākums 2. semestrī bija ekskursija uz lidostu „Rīga”. Šī bija unikāla iespēja apskatīt un uzzināt 

par lielāko Baltijas valstu lidostu – Starptautisko Rīgas lidostu (RIX). 

25.11. 2019. - 8.a klases skolēni devās uz kinoteātri ”Splendid Palace” noskatīties vēsturisku filmu “Dvēseļu putenis”. 

 Skolēnu viedoklis:  

“Stāsts ļāva skatītājam pieaugt kopā ar Artūru un jaundibināto Latvijas valsti, vērojot dzīvi ierakumos zēna acīm, 

pašaizliedzīgi stājoties pretī ienaidniekam, meklējot īstu mīlestību un mācoties novērtēt brīvības cenu, par filmu stāsta 

tās veidotāji.” Ļoti interesanta filma, iesaku visiem noskatīties.” – tā stāsta Edvards. 

„Katrai tautai tomēr ir savas kara laika šausmas un sava 

individuālā sāpe. Filmā bija parādīts, lai saprastu, kāpēc tad 

latviešu puiši karoja vāciešu vai krievu pusē, kāpēc svarīgas 

bija filmā uzņemtās vietas un pilsētas, vajadzīgas 

pamatzināšanas par Latvijas vēsturi. Mani ļoti iedvesmoja šī 

filma, patiešām bija emocijām bagāta filma” – Estere. 

„Forši ir tas, ka nevajag nemaz būt lasījušam Grīna 

„Dvēseļu puteni”, lai ietu skatīties šo filmu. Varēja  redzēt 

kaujas ainas. Bija iespaidīga sajūta par jauno puišu 

pulcēšanos karā iesaukšanas vietās, ka atgriežamies simts 

gadu vecā pagātnē.” - Sanija. „Novembra sākumā devāmies 

arī uz Latvijas Nacionālo teātri, kur skatījāmies teātra izrādi 

„Tikšanās vieta”. Teātris bija par tālo 1918.gadu, kurā tika 

proklamēta Latvijas Republika. Kopumā izrāde bija ļoti aizraujoša, jo varēja visu dzīvē apskatīt, kā notika Latvijas 

valsts proklamēšana.  

"Tas, ko rādīja uz skatuves, negāja kopā ar austiņās 

stāstīto. Vietā, lai dziedātu Latvijas himnu, aktieri smējās. 

Man šķiet, cilvēki nenovērtēja to, cik daudz patiesībā bija 

sniegts. Es domāju, ka tas neveicina jaunatnes izpratni par 

Latvijas kultūras vērtībām. Varēja labāk iestudēt”. – 

Estere. 

 “Šī ir izrāde bija par izvēlēm. Izvēlēm, kuras veica mūsu 

valsts izveidotāji, izvēlēm, kuras veica viņu vecāki un 

izvēlēm, kuras veic skatītājs, skatoties šo izrādi. Man 

patika”. - Luīza. 

Novembra beigās karjeras nedēļas ietvaros mums tika 

vadīta dizaina meistarklase. Meistarklase bija par dizainu, 

krāsu saskaņošanu, jaunu ideju paušanu. Janvārī, saistībā 

ar barikāžu atceres laiku Latvijā tālajā 1991.gadā, mēs 

devāmies uz Barikāžu Muzeju Rīgas centrā. Tur mums 



 
pastāstīja par to laiku, kā tas viss notika, kādas bija tā laika sajūtas, ko cilvēki darīja, lai Rīgu neieņemtu. Pašā janvāra 

izskaņā devāmies uz Starptautisko lidostu „Rīga”. Tur mums parādīja bagāžas nodošanas un saņemšanas punktu, 

privātās lidmašīnas, VIP ieejas u.c. 

7.c Pārgājiens Veczemju klintis – Svētciems. Katru gadu vasarā jau no 4. klases ejam aizraujošā divu dienu pārgājienā 

gar jūru. Tā laikā noejam apmēram 25 km. Pēc garā ceļa ceļam teltis, iekuram ugunskuru, ēdam zupu un jautri 

pavadām laiku. Mums priekšā vēl 3 pārgājieni. 

Ziemassvētki. Tradicionāli kopš 1.klases tiek gatavots uzvedums – 

luga. Šogad tas jau bija septītais. Spēlē visi. Pirms šī pasākuma 

skolotāja Ilze sameklē lugu, kuru mācāmies.  Šis pasākums ir domāts 

mums un mūsu mīļajiem. Uz Ziemassvētkiem nāk vecāki, omes un 

opji, brāļi un māsas. 

Vakara pusē, kad 

esam nospēlējuši 

lugu, atlikušais 

vakars paredzēts 

izklaidēm, 

mielastam un 

dāvanām. Un vēl ir 

loterija “Lielais ķēriens”, kurā drīkst piedalīties tie, kuriem ir 18+. 

Tradicionāli katru gadu 11.novembra vakarā dodamies ar sveci pie 

Rīgas pils, lai pieminētu un godinātu Latvijas Brīvības cīņās 

kritušos. Pirms tam ejam pie Brīvības pieminekļa un kopā ar lāpu 

gājienu virzāmies 

uz Daugavas 

krastmalu. Šogad 

bija citādi: gājām 

pāri Akmens tiltam 

uz Pārdaugavu, kur 

pie Bibliotēkas 

notika koncerts. 

Šogad izlēmām 

doties kopā ar 9.b 

klasi. 

Janvārī mēs 

dodamies uz Doma 

laukumu, kur pieminam barikāžu laiku. Skatāmies, kā augstākās 

valsts amatpersonas iededz ugunskuru un domājam par Latvijas vēsturi. Atpakaļceļā apskatām Vecrīgas arhitektūru. 

Mūsu klasē notiek daudz dažādi pasākumi, visus jau nevar pieminēt, jo avīzē ir maz vietas. Mēs ejam uz kino, 

slidojam, mums ir klases vakari un meiteņu vakari. 7.c ir jautri un interesanti! 

Šis mācību gads 4.a klasei ir jau bijis piedzīvojumu pilns. 

Viņiem ir notikuši klases vakari gan Helovīnā, gan 

Ziemassvētkos. Ir apmeklēta Ugunsdrošības koledža un 

Kino muzejs. Bija arī iespēja apmeklēt kino “Bize”. Ciemos 

atnāca ģenerālprokuratūras prokurore Ilze Višņevska. 

Tomēr sacensību gars nekur nepazuda, jo piedalījāmies 

konkursā “Pieskati uguni”. 

4.b klase šajā mācību gadā ir bijusi ļoti aktīva. Viņi ir jau 

paspējuši doties ekskursijā uz Liepāju un SEB finanšu 

centru. Latvijas Nacionālajā teātrī ir jau bijuši 3 reizes, kuru 

skaitā ir ekskursija un 2 izrādes. Muzejus nav aizmirsuši, jo 

ir apmeklējuši Kino muzeju un Motormuzeju. Starp šiem 

notikumiem paspēja noskatīties filmu kinoteātrī “Bize”.  

Pirmo semestri viņi pabeidza ar Ziemassvētku klases 

vakaru. 



 
 

Projektu nedēļa 
Projektu nedēļas tēmas mūsu skolā 2020. gadā: Latvijas pazemes ūdeņi; Latvijas lepnums; Latvijas kosmētika; 

Latvijas lepnums - Latvijas skaistākās pilis un muižas; Latvijas lepnums - Gada izcilāko notikumu pārskats (2019.-

2020. gads); Latvijas podniecība, keramika; Latvijas lepnums - Nacionālā bibliotēka; 9. Klašu skolēnu Absolventu 

grāmata; Renes sporta veidi – bobslejs un skeletons; Eižens Finks - interesants, slavens Maskavas forštates cilvēks; 

Latvijas lepnums - Jūgendstila Rīga; Skolas avīze “Starpbrīdis”; Latvijas meži; Latvijas lepnums - latviešu rakstnieki; 

Latvijas lepnums - Latvju zīmes; Latvijas lepnums – dzintars. 

Ātrās intervijas  
Kāda te ir skolotāja? - Elīna. 

Kā sauc šo projektu? - “Latvijas keramika”. 

Kā te veicas skolēniem? - Ļoti labi veicas. 

Kas jādara šajā projektā? - Jāapkopo informācija par Latvijas keramiku, jāpēta 

tā. 

Kāda te ir skolotāja? - Kristīne. 

Kā sauc šo projektu? - “Burtiņu svētki”. 

Kā te veicas skolēniem? - Labi veicas. 

Kas jādara šajā projektā? - Jāgatavo ielūgumi, afišas, scenārijs, noformējums. 

Kāda te ir skolotāja? - Līga Auziņa. 

Kā sauc šo projektu? - “Latvijas pazemes ūdeņi”. 

Kā te veicas bērniem? - Skolēniem te labi veicas. 

Kas jādara šajā projektā? - Jāuzzina par Latvijas pazemes ūdeņiem. 

Kāda te ir skolotāja?-  Agita. 

Kā sauc šo projektu? - “Latviešu Dziesmu un deju svētki”. 

Kā te veicas bērniem? - Labi veicas. 

Kas jādara šajā projektā? - Jāmeklē, jāapkopo informācija. 

Kāda te ir skolotāja? - Aiva Klaipa. 

Kā sauc šo projektu? - “Latvijas lepnums – AS “MADARA Cosmetics”“ 

Kā te iet bērniem? - Bērniem te labi iet. 

Kas jādara šajā projektā? - Šajā projektā jāpēta uzņēmums, produkti, eksports, 

trešdien - ekskursija, jāveic aptaujas. 

Kāda te ir skolotāja? - Veronika. 

Kā sauc šo projektu? - “Burtiņu svētki”. 

Kā te veicas bērniem? - Ļoti labi veicas. 

Kas jādara šajā projektā? - Jāgatavojas svētkiem. Dekorācijas, afišas jātaisa. 

Kāda te ir skolotāja? - Linda Vēgnere. 

Kā sauc šo projektu? - “Latviešu zīmes”. 

Kā te veicas bērniem? - Ļoti labi veicas. 

Kas jādara šajā projektā? - Jāraksta par latviešu zīmju vēsturi, lietošanu, veidu, 

dažādību un nozīmi. 

Kāda te ir skolotāja? - Ilona Cepurīte. 

Kā sauc šo projektu? - “Latvijas nacionālā bibliotēka”. 

Kā te veicas bērniem? - Normāli veicas. 

Kas jādara šajā projektā?  - Jāiepazīstas ar Latvijas nacionālo bibliotēku. 

Kāda te ir skolotāja? - Kristīne Dītriha. 

Kā sauc šo projektu?  - “Absolventu grāmata”. 

Kā te veicas bērniem? - Veicas ļoti labi. 

Kas jādara šajā projektā? - Jāpastāsta par saviem 9 gadiem skolā. 

Kādas te ir skolotājas? - Ināra Krauja un Vija Rasmane. 

Kā sauc šo projektu?-  “Eižens Finks – slavens, interesants Maskavas forštates cilvēks”. 

Kā te veicas bērniem? - Veicas labi.  

Kas jādara šajā projektā? - Savācām materiālus par Finku, pastāstījām par viņu. 

Tiksimies ar Finka mājas vadītāju Gati Pumpuru. Iesim uz Fotogrāfijas muzeju. 

 

 

 

 

 



 

Tradicionāli mūsu avīzē intervējam jaunos skolotājus, iemīļotus skolotājus un izcilos 

skolēnus 

Intervija ar Aivu 

Klaipu pēc “Zelta 

pildspalvas” 

saņemšanas 

Kādēļ jūs izvēlējāties skolotājas 

profesiju? 

Bērnībā man patika šī profesija.  
Vai jums patīk mācīt vēsturi un 

sociālās zinības? 

Jā.  

Kas jums patīk šajā skolā? 

Skolas kolektīvs, bērni, kolēģi, 

darbinieki un skolas tradīcijas. 

Kā mainījās dzīve, kad saņēmāt 

,,Zelta pildspalvu”? 

Nekas īpašs nenotika. Turpinu 

strādāt. 

Cik divniekus jūs jau esat 

ielikusi ar ,,Zelta pildspalvu”? 

Nevienu, tagad visu liek e−klasē. 

Kā mainījās skolēnu attieksme 

pēc šī apbalvojuma 

saņemšanas? 

Neesmu jutusi attieksmes 

izmaiņas no skolēnu puses. 

Intervija ar Līgu 
Auziņu 
 Vai jums patīk skolotājas 
darbs? 
 Jā. Joprojām saskatu šajā darbā 
lielu jēgu.  
Vai jums patīk strādāt šajā 
skolā? Kāpēc? 
Jā, jo tas ir izaicinājums.  
 Vai Jūs esat apmierināta ar 
savas klases sekmēm? 
Īstenībā pirmā semestra beigās 
man bija gan brīnums, gan 

priecīgs pārsteigums, ka 5.a klasē 
uz Ziemassvētkiem nebija 
neviena nesekmīgā! Tagad jātur 
visi īkšķi par  2. semestra beigām! 
Vai grūti strādāt? Kāpēc? 
Grūtāk ir tad, ja kādam nezin 
kāpēc liekas, ka nezināt un 
neprast ir labāk par - ZINĀT UN 
PRAST! 
Kas Jūs motivēja kļūt par 
skolotāju? 
 Pieminētajā Madonas 1. 

viduss
kolā 
man 
bija 
ļoti 
daudz 
brīnišķ
īgu 
skolot
āju, 
kurus 

neesmu aizmirsusi 
līdz pat šim laikam. Es redzēju, 
ka viņu darbs nav viegls, bet man 
vienmēr likās, ka viņu dzīve skolā 
tomēr   ir interesanta un 
aizraujoša. Arī TAJOS laikos, 
proti, pagājušajā gadsimtā XXI 
gadsimta skolniekam  daudzi 
stāsti par to laiku liktos vismaz 
savādi.   
Vai Jums patīk strādāt ar 
bērniem? Kāpēc? 
Patīk tā apziņa, ka ir izdevies 
palīdzēt kādam "īsajam cilvēkam" 
atrast atbildi uz viņam svarīgu 
jautājumu. 
Un ļoti bieži ir arī tā, ka "īstais 
cilvēks" palīdz man pašai tikt 
galā ar kādu "kāpēc".  
Kā Jūs vērtējat projektu 
nedēļu? 
Pagaidīsim līdz piektdienai! 
Vai Jūsu grupām sanāk 
sadarboties šī projekta laikā? 
Ceru, ka izdosies. Vēl jau tikai 
pirmdiena! 

Intervija ar skolotāju 
Irinu Ņikanorovu 
Vai jums patīk sava profesija? 
Kāpēc?  
Jā, man patīk mana profesija, es 
tikai nesen esmu uzsākusi šo 
"skolotājas" ceļu. Manā apkārtnē 
ir daudzi skolotāji un domāju, ka 
tas man ir asinīs. 

Kādus priekšmetus jūs mācāt? 
Vācu valodu. 
Kādas bija pirmās vācu valodas 
frāzes, ko zinājāt? 
Es uzzināju dzejoli (eins, zwei, 
drei Polizei). 
Kur jūs mācījāties, lai kļūtu 
par šīs profesijas pārstāvi? 
Es mācījos LU vācu filoloģiju. 
Cik svešvalodās jūs protat 
runāt? 
3 svešvalodās. 
Cik ilgi jau strādājat par 
skolotāju?  
Trešo gadu. 
Vai jūs apmierina skolēnu 
sasniegumi un vārdu izruna 
vāciski? Kāpēc?  
Jā, mani apmierina, tāpēc ka 
valoda nav no vieglākajām un tā 
nav vienīgā valoda, ko bērni 
mācās. Un ārpus skolas viņi 
nodarbojas arī ar citām 
aktivitātēm un tāpēc brīnos, ka 
viņi visu paspēj. 
Par ko Jūs vēlētos strādāt, ja 
nestrādātu par skolotāju? 
Par stjuarti. 

Intervija ar Anitu Ceru 
Vai Jums patīk skolotājas 
darbs? 
Jā, patīk. 
Kurās skolās Jūs mācījāties? 
Liepājas 1. vsk.; Emīla Melngaiļa 
Mūzikas vidusskola; Latvijas 
Mūzikas akadēmija; Liepājas 
Pedagoģijas akadēmija. 
Vai Jums patīk strādāt šajā 
skolā? Kāpēc? 
Darbs ir darbs un tas ir jāstrādā. 
Vai grūti strādāt? Kāpēc? 
Jebkura situācija ir izaicinājums, 
ar kuru jāprot tikt galā. 
Kas Jūs motivēja kļūt 
skolotāju? 
Izvēloties  vidusskolas posmu, 
rezultātā visi audzēkņi pēc 
diploma saņemšanas bija tiesīgi 
uzsākt patstāvīgu darbu par 
skolotāju, var teikt, ka 
neizvēlējos, bet tas vienkārši 
notika. 
Vai Jums patīk strādāt ar 
bērniem? Kāpēc?  
Patīk. Iegūstu jaunas zināšanas, 
notiek domu un savstarpējo 
enerģiju apmaiņa. 
Kā Jūs vērtējat projektu 
nedēļu? Atzinīgi. 



 

Intervija ar 
skolotāju Inesi 
Straujo  
Cik gadus jūs jau strādājat par 

skolotāju? 

Par skolotāju strādāju 22 gadus. 

Mūsu skolā 14 . 

Kur jūs mācījāties, lai kļūtu 

par šīs profesijas pārstāvi? 

Šo profesiju apguvu RPIVA 

(Rīgas Pedagoģijas un izglītības 

vadības akadēmijā) 

Vai 

jum

s 

patī

k 

strā

dāt 

ar 

bērn

iem? 

Kāp

ēc? 

        

Ar 

bērni

em strādāt ir interesanti. Nekad 

nav garlaicīgi. Reizēm šis darbs 

nogurdina, bet reizēm  pozitīvi 

uzlādē. Katra diena ir pilna ar 

visdažādākajām emocijām. 

Vai jūs esat apmierināta ar 

skolēnu sasniegumiem un 

zināšanām? 

Ar skolēnu sasniegumiem  esmu 

apmierināta. Sākumskolā skolēni 

ir  zinātkāri, droši un  aktīvi. 

Kopā mācāmies, pilnveidojam 

prasmes, dalāmies savā pieredzē. 

Es palīdzu skolēniem apgūt 

zināšanas, bet daudz ko uzzinu, 

iemācos arī no viņiem. Protams, 

ir  bērni, kuriem mācīšanās 

sagādā grūtības, kaut kas 

nepadodas, pietrūkst motivācijas. 

Tad jāmeklē risinājumi, kā 

sekmes uzlabot. 

Kādus priekšmetus jūs mācat? 

Mācu latviešu valodu, 

matemātiku, dabaszinības, 

mājturību. 

Kāpēc jūs izlēmāt strādāt par 

skolotāju? 

Par skolotāju kļuvu nejauši.  Tāda 

kā sagadīšanās. Pirms tam 

strādāju pavisam citā nozarē.  

Laikam  tā tam bija jānotiek. Man 

pedagoga profesija sniedz 

gandarījumu, tā ir ļoti radoša un 

aktīva. Būtu grūti iedomāties kaut 

ko mainīt. 

Kādi ir jūsu hobiji? 

Man ļoti patīk ceļot. Bieži 

apmeklēju teātra izrādes. 

Vai jums ir kaut kas, ko jūs 

vēlētos pateikt skolas 

absolventiem un jūsu 

bijušajiem audzēkņiem? 

Novēlu piepildīt savus sapņus, 

domāt gaišas domas, pie 

pirmajām grūtībām neatteikties 

no sava mērķa. Iegūt draugus 

visai dzīvei! 

Intervija ar 

skolotāju Lienīti 

Otersoni 

Kas jūs iedvesmoja kļūt par 

skolotāju? 

Man patika sports, es vispār 

domāju kļūt par treneri, par ko es 

arī strādāju šobrīd, bet tad atradu 

darba vakanci šajā skolā un sāku 

strādāt šeit. 

Cik ilgi jūs strādājat šajā 

skolā? 

Šajā skolā strādāju jau otro gadu. 

Kāpēc jūs izvēlējāties strādāt 

šajā skolā? 

Bija darba piedāvājums, pieteicos 

un domāju, ka būs interesanti. Un 

varēs piedalīties projektos. 

Kāda vēl profesija jums patīk? 

Nu, nevar teikt, ka patīk, bet ļoti 

atbildīga man liekās ārsta 

profesija. 

Intervija ar Alanu 

Lember

gu 

Cik ilgi esi 

mācījies 

mūsu skolā? 

Kādi iemesli 

bija šis 

skolas 

izvēlei? 

Es mācos 

šajā skolā kopš 1. klases, jau 9 

gadus. Es izvēlējos šo skolu, jo uz 

šo skolu devās daudzi no mana 

bērnudārza. 

Ir kādas ārpus skolas 

nodarbes? Kādas un kāpēc? 

Es šobrīd nenodarbojos ar 

papildus nodarbēm, bet iepriekš 

nodarbojos ar dažādiem sporta 

veidiem. Daži no tiem ir florbols 

un futbols. 

Kāds ir tavs mīļākais 

priekšmets? Kādēļ tieši tas? 

Mani mīļākie priekšmeti ir 

matemātika un fizika. Viņi man ir 

mīļākie, jo man neinteresē pārējie 

priekšmeti, piemēram, visas 

valodas: latviešu, angļu un citas. 

Par kāda veida cilvēku tu sevi 

uzskati? 

Es sevi uzskatu par gudru un 

diezgan mērķtiecīgu. 

Kādas, tavuprāt, īpašības ir 

skolotājam, kādu tu uzskati par 

labu? 

Skolotājam jābūt pacietīgam, lai 

varētu izsekot viņu skolēnu 

attīstībai un palīdzēt ar viņu 

problēmām un vajadzībām. 

Tev ir kādi plāni nākotnei, kad 

pabeigsi pamatskolu vai pat 

augstskolu? 

Pēc pamatskolas es gribētu doties 

uz RTU Inženierzinātņu 

vidusskolu un vēlāk saistīt savu 

karjeru un nākotni ar 

inženierzinātnēm vai IT jomu. 

Kā tu pavadi savu brīvo laiku? 

Laiku es pavadu 2 veidos. Es eju 

uz stadionu ar saviem draugiem 

vai spēlēju dažādas videospēles. 

 

Intervija ar 

Valentīnu 

Koposovu 

Cik ilgi mācies mūsu skolā? 

Kādi iemesli bija šis skolas 

izvēlei? 

Es šeit mācos jau no 1. klases. 

Skolu izvēlējās vecāki, jo 

visticamāk zināja, ka šī ir laba 

skola. 

Kā tev patīk mūsu skola?  Ir 

kaut kas, kas, tavuprāt, būtu 

jāmaina? 

Skolā, manuprāt, viss ir labi. 

Protams, ir bijušas dažas 

problēmas, kā, piemēram, ar 

apcelšanu dažus gadus iepriekš, 

bet šobrīd šī un citas problēmas ir 

iznīcinātas vai mazāk nozīmīgas. 

Šobrīd man nav nekas, ko es 

skolā gribētu mainīt. 



 
Kāds ir tavs mīļākai 

priekšmets? Kādēļ tieši tas? 

Man ir 

vairāki 

mīļākie 

priekšmeti. 

Vieglākais no 

mīļākajiem 

man ir 

matemātika, 

jo man tur 

viss ir 

saprotams. Visinteresantākā man 

ir informātika, jo mani interesē 

viss, kas saistīts ar datoriem, 

programmēšanu un tehnoloģijām. 

Par kāda veida cilvēku tu sevi 

uzskati? Kādēļ? 

Es sevi uzskatu par radošu un 

aktīvu cilvēku, jo es vienmēr 

cenšos izcelties, būt oriģināls un 

mēģinu piedalīties visās 

aktivitātēs, kurās varu piedalīties. 

Kādām ir jābūt skolotājam, lai 

tev viņš patiktu? 

Skolotājam ir jābūt saprotošam, 

viņam ir jābūt ar humora izjūtu, 

jādalās ar dzīves pieredzi un 

galvenais – lai viņš būtu 

interesants. 

Tavuprāt, kāds tu gribi būt pēc 

10 gadiem? 

Es gribu attīstīties un kļūt 

gudrāks. Gribu kļūt par 

programmētāju un izveidot savu 

videospēli. Par nākotni man 

šaubu nav. 

Kā tu pavadi savu brīvo laiku? 

Brīvā laika pavadīšana ir atkarīga 

no dažādiem apstākļiem.  Es  

dažreiz zīmēju, dažreiz guļu vai 

spēlēju videospēles. Viss ir 

atkarīgs no situācijas. Tomēr 

laiku mēģinu izmantot lietderīgi. 

Intervija ar Saniju 

Biziku 

Cik ilgi mācies mūsu skolā? 

Kāpēc tieši šajā skolā? 

Šajā skolā mācos jau astoto gadu. 

Lai gan to, kur es mācīšos, tolaik 

noteica mani vecāki, es priecājos, 

ka gala lēmumā viņi izvēlējās 

tieši šo skolu, kur mācīties, jo šeit 

skolotāji ir atsaucīgi, saprotoši, 

izpalīdzīgi. Protams, izvēloties 

skolu, vecāki arī skatījās uz 

citiem aspektiem: cik tālu vai 

tuvu no mājām ir skola, vai skolā 

bērns justos labi un droši u.c. Es 

pati labāku skolu par Andreja 

Pumpura Rīgas 11. pamatskolu 

savam bērnam nevarētu 

izvēlēties. 

Vai tev patīk mācīties un 

pavadīt laiku skolā? Kāpēc?  
Protams, arī es, kā daudzi skolas 

skolēni, piedalos dažādos skolas 

pulciņos, piemēram, tautiskās 

dejas, ansamblis, vizuālās 

mākslas pulciņš u.c. Man patīk 

mācīties, man patīk piedalīties 

ārpusskolas pulciņos un darīt 

daudz ko citu, jo tā es rodu sevī 

enerģiju, kuru varu dot citiem.  

Kāda ir tava motivācija 

mācīties? 

Mana motivācija mācīties ir tā 

saldā panākumu garša, kuru pēc 

tam vari izjust pēc tiešām labi 

padarīta darba. Vēl mans 

dzinējspēks mācīties ir spēja 

uzzināt ko jaunu, ko es pirms tam 

vēl nekad, nekad nebiju zinājusi. 

Mācoties es savā ziņā iegūstu 

kaut kādu enerģiju darīt vēl daudz 

ko citu. 

Par kāda veida cilvēku tu sevi 

uzskati? 

Es sevi uzskatu par ārkārtīgi 

centīgu un pacietīgu personu, jo 

es visu daru ilgi, lai būtu perfekti, 

lai nebūtu nevienas, kaut mazākās 

kļūdas, un es vēl vēlējos piebilst 

to, ka es visu daru tik ilgi, kamēr 

man sanāk un nekad nepadodos. 

Vai tev patīk savs klases 

kolektīvs? Kāpēc? 

Priecājos par savu klases 

kolektīvu, kas ir tik dažāds savās 

rakstura īpašībās. Vienā vārdā 

sakot „viens par visiem, visi par 

vienu”. Lai gan nesen mums ir 

nomainījusies klases audzinātāja, 

mēs vienmēr esam ļoti vienoti, 

izpalīdzam viens otram, dažreiz 

sastrādājam dažādas muļķības 

visi kopā, bet tas ir tas kodols, 

kad visi kopā. Mūsu klasē katram 

ir sava odziņa, piemēram, viens ir 

enerģijas lādiņš mūsu klasē, bet 

cits gudrītis utt. Un atbalsta 

punkts mūsu atraktīvā klases 

audzinātāja Daina Bleive. 

Vai tu gribētu mainīt kaut ko 

savā klases kolektīvā? Ja tu 

gribētu kaut ko mainīt, kas tas 

būtu? 

Uz doto brīdi es neko nevēlētos 

mainīt savā klases kolektīvā, jo 

klase ir tas, kas nosaka, kā tu 

jūties skolā. Kāpēc vienmēr viss 

ir tik jautri? Kāpēc klases vakari 

ir tik aizraujoši? Mums klasē ir 

izveidojies savs kolektīvs un mēs 

viens pie otra esam tik ļoti 

pieraduši, ka negribētos, lai kāds 

pamet klases kolektīvu, jo 

kolektīvs, kas ir izveidojies no 

interesantiem cilvēkiem, izjuktu 

un atkal viss būtu jāsāk no 

sākuma. 

Kā tu pavadi savu brīvo laiku? 

Es savu brīvo laiku parasti 

pavadu ārā svaigā gaisā, 

pastaigājoties kopā ar draugiem, 

ģimeni. Lai gan ļoti daudz laika 

paņem skola, mūzikas skola un 

citas aktivitātes, vienmēr atrodas 

brīdis, kad pavadīt laiku aktīvi 

svaigā gaisā, jo tas ir pats 

svarīgākais - kustēties un mierīgi 

pavadīt savu brīvo laiku ārā. Ik 

brīdi, kad ir iespēja, braucu kopā 

ar ģimeni pie saviem mīļajiem 

vecvecākiem, kur radoši pavadu 

laiku.  



 
 

Numura aptauja par mobilo telefonu lietošanu 

Mēs aptaujājām skolēnus un 

skolotājus par mobilo telefonu  

lietošanas paradumiem. 

Kopā tika aptaujāti 111 cilvēki. 

1. jautājums. Kādiem mērķiem tu 

visbiežāk izmanto mobilo 

telefonu?  

• Spēlē spēles - 68 

• E-klasi – 80 

• Saziņai ar vecākiem – 96 

• Saziņai ar klasesbiedriem 

– 86 

• Sociālo tīklu izmantošana 

– 96 

• Mācību mērķiem – 61 

 

2. jautājums. Vai ir pozitīvi, ka telefoni jānodod pirms stundas? 

• Jā – 28 

• Nē – 71 

• Nav viedokļa – 12 

 

3. jautājums. Cik ilgi dienā tu izmanto telefonu? 

• Līdz 1 stundai – 29 

• Līdz 4 stundām – 27 

• Ilgāk nekā 4 stundas - 55 

 
 

 

Klīniskais psihologs Edmunds Vanags norāda: „Ir dažādas 

rekomendācijas, cik daudz laika ar viedierīcēm būtu jāpavada 

bērnam. Bieži šis laiks tiek saistīts ar fizisko veselību – redzi, 

stāju, vispārējo fizisko attīstību. Parasti bērniem no trīs līdz 

desmit gadu vecumam pie tālruņa vai datora nevajadzētu 

pavadīt vairāk par 30 minūtēm dienā, vecumā no 10 līdz 13 

gadiem – ne vairāk par stundu, bērniem no 14 līdz 15 gadiem 

divas stundas ir maksimums. Vecākiem bērniem un 

pieaugušajiem nav tik striktu vadlīniju, taču atpūtas paužu ievērošana būtu obligāta. Otrs aspekts, kas 

vecākiem būtu jāņem vērā, – kādu saturu bērns viedierīcē patērē: vai tikai spēlē spēlītes un skatās animācijas 

filmas, vai arī meklē informāciju un izmanto mācīšanās procesā. Viens no galvenajiem jautājumiem ir 

izpratnes veidošana par to, kādēļ viedierīces mums ir nepieciešamas. Ļoti būtiskas ir zināšanas par 

kvalitatīvu saturu un prasmes to izvērtēt. Nenoliedzami būtisks ir vecāku piemērs – ja mamma un tētis 

parādīs, ka pasaulē ir daudz citu interesantu lietu, ko var darīt, arī bērni labprāt iesaistīsies ģimenes 

aktivitātēs un tradīcijās. Ļoti palīdz, ja ģimenē jau kopš laika gala ir izstrādāti viedierīču lietošanas 

noteikumi, ko ievēro ne tikai bērni, bet arī pieaugušie. Noteikumus var ieviest vienmēr, arī tad, ja viedierīču 

lietošana jau ir pārmērīga un neveselīga. (www.mammamuntetiem.lv/articles/40851/bernam-atkariba-no-

telefona-ka-atpazit-un-ko-darit)”. 

 

Skolas avīzi veidoja Rūdolfs, Ričards, Anete, Olivers, Ralfs, Ieva, Luīze, Roberts, Mārtiņš, Sandijs. 

Skolotāja konsultante Inese Lude. Redaktore Kristīne Dītriha.  Fotogrāfijas – no klašu privātajiem arhīviem 

un projekta dalībnieku uzņemtās. 


