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Skolotāju diena 

Intervijas ar jaunajiem skolotajiem 



12. a klases skolēni devās uz Latvijas Nacionālo mākslas muzeju. Visiem zināms, ka  2013. gada 12. feb-

ruārī LNMM galveno ēku apmeklētājiem slēdza remontdarbu dēļ, lai veiktu rekonstrukcijas, restaurācijas 

un paplašināšanas darbus 29,8 miljonu eiro vērtībā, ko finansēja Rīgas dome un Eiropas Savienība. LNMM 

rekonstrukcija un restaurācija tika pabeigta 2015. gada 1.decembrī. Muzeja 1. stāvā atrodas kafejnīca, su-

venīru veikals, konferenču zāle un bērnu nodarbību telpa, savukārt 2. un 3. stāvā izvietotas pastāvīgās eks-

pozīcijas. Skolēni apmeklēja muzeja bēniņus un kupola telpu. Viņus patīkami pārsteidza cenas — skolēnam 

biļete izmaksā tikai 50 centus. Apmeklētājam grupā, kurā ir vairāk par 10 dalībniekiem, ir jāmaksā par 10 

centiem mazāk.   

 

Vilhelms Purvītis. Pavasarī. 1933.-1934.  

Jānis Rozentāls. Sieva . 1906. 

„Mūs uzrunāja 19., 20. gadsimta sākuma 

mākslas darbi. Nepatīkami pārsteidza mūs-

dienu mākslinieku darbi gan ar vizuālo tēlu, 

gan ar tehniku. Vai tā ir māksla?” dalījās ar 

savām emocijām skolēni. 

Ekskursiju diena 

https://lv.wikipedia.org/wiki/R%C4%ABgas_dome
https://lv.wikipedia.org/wiki/Eiropas_Savien%C4%ABba


 Šī gada 22.septembrī RVG bija ekskursiju diena. 11.b klases skolēni nolēma apmeklēt RSU Anatomi-

kumu, kurš atrodas Rīgā, Kronvalda bulvārī 9.  

 Mēs uzzinājām par veselīgo dzīvesveidu, par 

Latvijas zinātniekiem,  par transmisīvajām un ci-

tām slimībām, smēķēšanas kaitīgumu, kāpēc ne-

drīkst dzert daudz sulas,  par apsaldējumiem, ap-

plaucējumiem, redzējām embrijus, aklo zarnu un 

iekšējos  orgānus. Mēs klausījāmies gida stāstīju-

mā ar interesi, uzdevām dažādus jautājumus. Viss 

notika bez starpgadījumiem, kaut redzējām baisus 

skatus.  Mēs tiešām ieteiktu apmeklēt šo vietu arī 

citiem cilvēkiem. Iepriekš ir jāpiesaka gids, un pēc 

darbinieka ieteikuma, kārtīgi jāpaēd. Vēl viens no-

 Anatomijas un antropoloģijas institūta anatomisko, embrioloģisko preparātu un mulāžu kolekcijas 

apskates ekskursiju vadīja Miks. Tā ilga gandrīz divas stundas.  

Ekskursiju diena. Skolēnu pārdomas. 

10.a , 10.b; 9.a , 9.b;  8.a; 7.g un 12.b klase 

apmeklēja Latvijas Dabas  muzeju.   Daudziem 

patika Entomoloģijas ekspozīcija –  kukaiņi, to kāpuri 

 

Te redzējām ne tikai putnus, kas mīt 

Latvijas mežos (zīlītes, dzeņi), lau-

kos (cīruļi, čakstes), dārzos (mājas 

strazdi, ķauķi), pilsētās (vārnas, ko-

vārņi, zvirbuļi), bet arī to sugu put-

nus, kas Latvijā novērojami ļoti reti,  

piemēram, sārtais pelikāns, baltgal-

vas un melnais grifs, smilšvistiņa 



Dzejas dienas 

 Starptautiskais dzejas un mākslas festivāls “Dzejas dienas” ir viens no nozīmīgākajiem 

latviešu literatūrai veltītajiem festivāliem un viens no spilgtākajiem fenomeniem Latvijas 

kultūras ainā. Šie dzejas svētki tiek svinēti jau kopš latviešu dzejnieka Raiņa simtgades svinī-

bām 1965. gadā, ar mērķi veicināt sabiedrības interesi par literatūru un konkrētāk dzeju, 

iepazīstinot ar dzejas visdažādākajām formām, aktuālajām tendencēm un strāvojumiem. 

Dzejas dienas tiek svinētas septembrī, kad visā Latvijā norisinās dažādi notikumi, kas cildina 

dzeju un tās meistarus, bet festivāla galveno asi veido desmit dienu notikumu sērija Rīgā. 

__________________________________________________________________________  

 Septembris jau vairāk nekā 50 gadus aicina svinēt dzejas dzīres – šogad starptautiskais 

dzejas festivāls “Dzejas dienas 2017” norisinājās no 7. līdz 17. septembrim. Šogad viena no 

Dzejas dienu centrālajām personībām ir latviešu dzejnieks Eduards Veidenbaums, kuram 

drīz gaidāma 150 gadu jubileja.  

 

________________________________________________________________ 

8. septembris - LU Botāniskā dārza Šķūnī notika bērnu dzejas diena „Es nesa-

protu, ka nevar būt – man grāmatās viss var būt”. 

9. septembris  - dzejas diskotēka “make love, not war”, kurā 12 dažādu paaudžu 

dzejnieki MVT vasaras mājā (Kalnciema ielā 36/38) lasīja savu jaunāko dzeju un 

atskaņoja mūziku. 

17. septembris - AB dambja, peldošajā mākslas centrā “Noass” notika četras 

dzejas-skaņas performances. 



1.septembris 
 
1985. — ASV un Francijas kopīgā ekspedīcijā tika atrasts nogrimušais Titānika vraks. 

2.septembris 
 
2004. — Veimārā, Vācijas seno grāmatu krātuvē, hercogienes Annas Amālijas bibliotēkā izcēlās uguns-
grēks, kas iznīcināja aptuveni 50 000 sējumu. 

3.septembris 

1917. — Pirmais pasaules karš: Vācijas spēki ieņēma Rīgu. 

4.septembris 

1998. — divi Stenforda universitātes studenti, Lerijs Peidžs un Sergejs Brins, dibināja kompāni-
ju Google. 

5.septembris 

1936. — tika dots starts pirmajam Latvijas riteņbraucēju vienības braucienam, kurš noslēdzās ar fini-
šu Rīgā nākamajā dienā. 

6.septembris 

1991. — Padomju Savienība atzina Latvijas, Lietuvas un Igaunijas neatkarību 

7.septebris 

1940. — Otrais pasaules karš: Vācija sāka Londonas bombardēšanu. 

8.septembris 

1636. — dibināta Hārvarda universitāte. 

9.septembris 

1839. — Džons Heršels uzņēma pirmo fotogrāfiju uz stikla plates. 

11.septembris 

1920. — stājās spēkā  Latvijas—Krievijas miera līgums 

12.septembris 

1959. — Rīgā notika pirmās Dzejas dienas. 

13.septembris 

1959. — Mēnesī ietriecās pirmais cilvēka veidotais objekts Luna-2. 

NOTIKUMI SEPTEMBRĪ 
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14.septembris 

1973. — Latvijas PSR dibināja Gaujas nacionālo parku. 

16.septembris 

1908. — tika dibināts ASV autobūves uzņēmums General Motors 

17.septembris 

1991. — Dienvidkoreja, Igaunija, Latvija, Lietuva, Māršala Sa-
las, Mikronēzija un Ziemeļkoreja pievienojās Apvienoto Nāciju Organizācijai. 

18.septembris 

1502. — Kristofers Kolumbs sasniedza Kostarikas krastu. Tas bija viņa pēdējais ceļojums uz "„Jauno pa-
sauli” 

19.septembris 

1985. — Meksikas galvaspilsētu Mehiko satricināja 8,1 balli stipra zemestrīce, bojā gāja vairāk kā 9000 
cilvēku, ievainoti 30 000. 

20.septembris 

2003. — Latvijā referendumā pilsoņi atbalstīja iestāšanos Eiropas Savienībā. 

21.septembris 

2004. — Latvijā tika novērota neliela zemestrīce, kuras epicentrs atra-
dās Kaļiņingradas apgabalā. 

22.septembris 

1888. — tika izdots National Geographic žurnāla pirmais numurs. 

23.septembris 

2002. — izlaista pirmā publiskā versija pārlūkprogrammai Mozilla Firefox (Phoenix 0.1). 

24.septembris 

2000. — Latvijas vingrotājs Igors Vihrovs Olimpiskajās spē-
lēs Sidnejā izcīnīja zelta medaļu, kļūstot par pirmo neatkarīgās 
Latvijas sportistu, kas kļuvis par olimpisko čempionu 

27.septembris 

1817. — Rīgā, Pils laukumā uzstādīts pieminek-
lis krievu karavīriem, kas aizstāvēja pilsētu 
pret Napoleona armiju. 

28.septembris 

1919. — Rīgā atklāta Latvijas Universitāte 
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