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Karjeras nedēļas laikā, 10.oktobrī, Rīgas Vakara ģimnāzi-

jas 12.klašu skolēni devās uz LU Karjeras centru. Tur viņi 

uzzināja par augstskolas studiju sistēmu un mācību pro-

grammām un piedalījās seminārā „Karjeras izvēle”. 

 

Skolēni diskutēja par karjeras izvēles vado-

šajiem principiem un karjeras izvēles nozī-

mīgumu cilvēka dzīvē, mītiem par karjeras, 

studiju virzienu un profesiju izvēli.  

Skolēniem interesanti bija uzzināt par 

pašizziņas procesu, informācijas un pie-

redzes lomu karjeras un studiju program-

mas izvēlē, karjeras un personīgajiem 

mērķiem, to īstenošanu  



Skolēni sniedza svētku koncertu. Skolēni gan lasīja dzeju, gan izpildīja dziesmas dažādās va-

lodās, gan apsveica skolotājus viņu profesionālajos svētkos. 

Gitāras solo izpild 12.b klases skolnieks Timofejs Romanovs 

Dzied 12.b klases skolniece Anna 

Mingaļejeva 



 Trešdien, 3.oktobrī, Rīgā nori-

sinājās Latvijas valsts simtgadei 

veltīts noslēguma pasākums “Labo 

darbu festivāls 2018”. Festivāla ie-

tvaros 32 izglītības iestāžu aktīvā-

kie labo darbu veicēji no Rīgas, Ba-

bītes un Garkalnes novadiem dalī-

jās savā pieredzē dažādu līdzdalī-

bas aktivitāšu un labo darbu īste-

nošanā gan izglītības iestādes ie-

tvaros, gan vietējā kopienā.  

 

Dalībnieki iepazinās ar citu izglītības ie-

stāžu labo darbu piemēriem, iedvesmo-

jās un veidoja jaunas sadarbības ar ci-

tām izglītības iestādēm. Klātesošiem 

bija iespēja arī piedalīties dažādās rado-

šās darbnīcās kopā ar labdarības un so-

ciālo projektu organizāciju ekspertiem. 

 

 

 

 

Šajā pasākumā piedalījās mūsu 

skolas muzeja pulciņa dalībnieki. 

Viņi prezentēja savu labo darbu 

“Rūpes par izcilas Latvijas personī-

bas Reinholda Šmēlinga kapavie-

tu”. 



 Ir jāpiemin, ka Reinholds Georgs Šmēlings bija Rīgas pilsētas galvenais arhitekts laikā 

no 1879. līdz 1915. gadam, kad notika strauja pilsētas attīstība un aktīva būvniecība.  

 Gandrīz 100 Reinholda Šmēlinga projektēto publisko ēku ir saglabājušās un tiek iz-

mantotas vēl šodien. Viņa vārds ir ierakstīts Latvijas kultūras kanonā kā viena no kultūras 

vērtībām, kas atspoguļo nācijas visu laiku nozīmīgākos sasniegumus. 

 Kopš 2016.gada rudens skolas muzeja pulciņa dalībnieki apmeklēja R.G.Šmēlinga 

kapavietu Lielajos kapos un nolēma, ka to ir nepieciešams sakārtot.  

 Ideja par brīvprātīgo darbu radās skolēniem pašiem, pētot skolas vēsturi. Rīgas Lie-

lajos kapos guldīti daudzi desmiti Latvijas dižgaru, kas atstājuši neizdzēšamas pēdas vēs-

turē un kultūrā. Ar viņu mantojumu visi lepojamies, bet viņu atdusas vieta  ne vienmēr 

tiek sakopta.  

Šo iesākto darbu cer turpināt mūsu skolas muzeja pulciņa dalībnieki kopa ar vēstures 

skolotāju Olgu Šestovu arī nākamajos gados. 

 

             Sagatavoja O. Šestova 



Ir labi, ja zini un jūti: 

Tu cilvēkiem vajadzīgs esi, 

Tu visiem siltumu sūti, 

Tu saulainu prieku nesi!  

Lai Jums pietiek spēka, 

enerģijas, izturības un 

mīlestības katrai dienai! 



2018. gada 6. oktobrī, notiks 13.Saeimas vēlēšanas.  

Saeimas vēlēšanu kārtība noteikta Satversmē, Saeimas vēlēšanu likumā, kā arī vairākos citos tiesību ak-
tos. – , , kā arī .  

Saeimas vēlēšanu sarīkošanā ir iesaistī-

tas trīs līmeņu vēlēšanu komisijas  

Centrālā vēlēšanu komisija 

119 republikas pilsētu 

un novadu vēlēšanu 

komisijas 

vairāk nekā tūkstotis 

vēlēšanu iecirkņu ko-

misiju Latvijā un ār-

valstīs 

VAI TU ZINI? 

• Tiesības piedalīties Saeimas vēlēšanās ir visiem Latvijas pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā sasnieguši 
18 gadu vecumu.  

• Drīkst balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā vai ārvalstīs, bet par dalību vēlēšanās vēlētājam 
pasē izdara īpašu atzīmi – spiedogu. 

• Vēlētājiem, kuru rīcībā ir tikai personas apliecība, bet nav derīgas pases, no 2018. gada 25. sep-
tembra līdz 2018. gada 6. oktobrim jāizņem vēlētāja apliecība. 

• Saeimā var ievēlēt katru pilntiesīgu Latvijas pilsoni, kurš vēlēšanu pirmā dienā ir vecāks par divdesmit vienu 
gadu.  

• Saeima sastāv no simts tautas priekšstāvjiem.  

•  Saeimu ievēlē uz četriem gadiem.  

• Saeimas vēlēšanas izdarāmas oktobra mēneša pirmajā sestdienā.  

• Saeima savas sēdes notur Rīgā un tikai ārkārtīgu apstākļu dēļ tā var sanākt citā vietā . 

• . Par Valsts Prezidentu var ievēlēt pilntiesīgu Latvijas pilsoni, kurš sasniedzis četrdesmit gadu vecumu.  

• Par Valsts Prezidentu nevar ievēlēt pilsoni ar dubultpilsonību.  

• Viena un tā pati persona nevar būt par Valsts Prezidentu ilgāk kā astoņus gadus no vietas . 

         Sagatavots pēc https://likumi.lv/doc.php?id=57980 

https://www.cvk.lv/pub/public/30254.html
https://www.cvk.lv/pub/public/31776.html


9.B un 10.B klase devās uz . „Laimas’ šo-
kolādes muzeju. Visiem zināms, ka 
„Laimas” šokolādes muzejs tika atklāts 
2013.gada 18.decembrī.   

Fotogrāfija veidota ar 
interaktīvā monitora 
palīdzību  

Kā katru gadu, septembra nogalē mūsu skolā bija ekskursiju diena.  

Mēs izbaudījām šokolādi ar visām maņām – redzējām, 
kā to pagatavo, sagaršojām, sadzirdējām un sajutām, jo 
ekskursijas laikā mēs veicām šokolādes meistardarbus—mācījāmies 
paši taisīt konfektes.  



Rīgas Vakara ģimnāzijas 9.-12. klašu skolēni „Karjeras attīstības atbalsta  pasākumu ietvaros, apmeklē-
ja Spilvas ražotni.  

Visi varēja nodegustēt Spilvas produktus –
marinētos gurķīšus, kabaču ikrus, marinēti 
šampinjoni u.c.  

Ekskursijas laikā skolēniem 

bija iespēja iepazīties ar uz-

ņēmuma vēsturi, ražošanas 

procesiem, jaunu produktu 

izstrādi, loģistikas centra 

darbu.  

Izrādās , ka zīmols Spilva ir pazīstams 
kopš 1992. gada, kad sāka darbu ar 
divām ražošanas līnijām un dažiem 
produktiem sortimentā, bet tagad ir 
vairāki simti nosaukumu.   

Izrādās viņi eksportē savu preci uz  
Somiju, Igauniju, Lietuvu, Dāniju. 



TIKŠANĀS AR DZEJNIEKIEM 

19. septembrī skolas zālē 12. klašu skolēniem 

bija iespēja piedalīties Dzejas stundā - “Medus 

un inde dzimtajā valodā”. Pateicamies skolo-

tājam Jurijam Soboļenko, kurš jau vairākus 

gadus katru rudeni organizē skolēniem atklā-

tās dzejas stundas un  mudina skolēnus iepa-

zīt literatūru, izmantojot dažādus paņēmienus 

Skolēni tikās ar “Baltijas Dzejnieku ģildes” dzejnie-

kiem - Juriju Kasjaniču, Jevgēniju Ošurkovu un 

Aleksandru Bandurinu. Pasākuma laikā tika lasīta 

O.Vācieša dzeja un dziedātas dziesmas. 

Neizpalika arī bez ģitāras spēles un solo mūsu 

viešņas, Jevgenijas Ošurkovas, izpildījumā. 



Saulainā un skaistā dienā 10. C ap-
skatīja Brīvības pieminekli.  
Skolēniem bija iespēja tuvplānā iepa-
zīt Brīvības pieminekli. Viss tika labi 
organizēts. Skolotāja bija sagatavoju-
si darba lapas un katram skolniekam  
vajadzēja raksturot savu objektu. „Tā 
neviļus mēs iepazinām pieminekļa 
simboliskos tēlus., ” atceras skolēni.  
Skolēnu iespaidi par ekskursiju. Tagad es zinu visu par pieminekļa zvaigznēm.  
Redzējām goda sardzi maršējot. 
Katrs varēja kaut ko interesantu pastāstīt par pieminekļa simboliem. 
Ekskursija bija izglītojoša un ļoti interesanta. 
Uzzināju kaut ko jaunu. 
Patika saruna ar zemessargu, kas pastāstīja par goda sardzi. Piemēram, ka viena karavīra sardzē pa-
vadīto stundu rekords ir 1080 stundas. Vidēji karavīri apsargā pieminekli 500 stundas. 
Patika, ka ar darba lapu palīdzību iepazināmies ar pieminekļa tēliem un pašam nevajadzēja mācīties 
no galvas . 
Es dzīvoju Rīgā, bet nekad neesmu apskatījis pieminekli tuvplānā.  
Es uzskatu, ka katram latvietim ir jāzina par Brīvības pieminekli.  

Uzzināju daudz ko jaunu un satuvinājos ar 
savu jauno klasi. 
Tā nebija garlaicīga ekskursija.  
Iepazinos ar īso kursu par Latvijas vēsturi, 
notikumiem, simboliem un vērtībām. 
 

Ekskursijas beigās skolēni nolika ziedus Brīvī-
bas pieminekļa pakājē.  

Paldies klases audzinātājai Inārai Voitkānei par 

aizraujošu, izglītojošu ekskursiju, kuras laikā tika 

saliedēta klase.  



Šī gada 21.septembrī, lai iepazītu Latvijas dabu un kultūrainavu, kā arī Latvi-

jas kultūras vērtības, iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros, 11.klašu sko-

lēni devās divās ekskursijās: «Cēsis – viduslaiku romantikas pilsēta!» un 

«Kurzemes hercogiste – Rundāles pils un Mitava” . 

 

Ekskursija «Cēsis – viduslaiku 

romantikas pilsēta!» 

     Pirmā ekskursijas pietura bija Ārai-
šu ezerpils. Āraišu ezerpils ir vienīgā 
9.–10. gadsimta nocietinātas dzīves-
vietas rekonstrukcija Eiropā. Parks iz-
ceļas ar unikāliem arheoloģiskiem at-

radumiem, rekonstrukcijas atrašanos 
oriģinālā vidē un Vidzemei raksturīgo, 
labi saglabājušos kultūrvēsturisko ai-
navu, kas pozitīvi kontrastē ar mūsdie-
nu urbāno vidi. Skolēni iepazinās ar 

Āraišu arheoloģisko parku gida pavadībā, darbojās interaktīvajā ekskursijā “Izlaušanās 
cauri laikmetiem”.  

 

 

 

Ekskursijas laikā skolēniem bija iespēja izdarīt secinājumus par 

katru no Āraišu arheoloģiskā parkā esošajiem laikmetiem, ar-

heoloģijas kā avota nozīmi aizvēstures un viduslaiku vēstures 

pētniecībā. Papildus tiešai vēstures procesu izziņai tika attīstī-

tas prasmes orientēties vidē, iepazītas tādas praktiskas pras-

mes kā darbs ar mālu, graudu berzšana, senā apģērba kom-

plektēšana, trāpīšana mērķī izmantojot trebušeta mini versiju!  

 

 



Āraišu vējdzirnavās skolēniem bija iespēja dzirnavās 

izsekot grauda pārtapšanai par miltu, pašiem pamalt 

graudus, izstaigāt visus četrus stāvus un apskatīt 

dzirnavu mehānismus gida pavadībā. 

Tālāk skolēni turpināja ceļu uz Cē-

sīm, lai apskatītu vecpilsētu. Skolē-

niem bija iespēja iepazīt viduslaiku 

Cēsis, uzzināt nostāstus, kas apvij Li-

vonijas ordeņa Cēsu pili un vendu 

apdzīvoto Riekstu kalnu, kā arī uzzi-

nāt daudzu pilsētas namu vēsturi, 

izbaudīt mazpilsētas šarmu, kā arī 

apskatīt pilsētas parkus un baznīcas. 

Apmeklējot viduslaiku pili, skolēni 

piedalījās interaktīvajā programmā. 

Pils kalpotāja pavadībā bija iespēja 

doties pastaigā pa pils dārzu, atklāt 

pils apveidus esot iekšpagalmā, kā 

arī, sajūtot seno auru, uzkāpt Rietu-

mu tornī lukturīšu gaismā un nokāpt 

vecajā cietumā. 



«Kurzemes hercogiste – Rundāles pils un Mitava” . 

 

       

 
 
 

 Ekskursijas sākumā skolēni devās uz  Bausku, lai gida pa-

vadībā iepazītos ar Bauskas vēsturi un apmeklētu Bauskas 

Rātsnamu. Ekskursijas laikā skolēni tika iepazīstināti ar Bauskas 

rātsnama vēsturi, senajiem svariem un mēriem Kurzemes un 

Zemgales hercogistē.  

Ekskursijas noslēgumā bija iespēja nosvērties un no-

mērīties senajās mērvienībās – pudos un olektīs, par 

to saņemot sertifikātu, kā arī iegādāties Bauskas īpa-

šos suvenīrus “mīļummetru”, “konfektometru” un 

“čarkometru”.  



 Nākošā pieturvieta bija 

Rundāles pils. Rundāles pils ir 

viens no Latvijas izcilākajiem 

arhitektūras pieminekļiem, kas 

nozīmīgs kā baroka laikmeta 

pils ansamblis. Tas paceļas 

Zemgales līdzenumā, neskartā 

lauku ainavā, tā saglabājot sā-

kotnējo arhitekta F.B. Rastrelli 

ieceri - centrā visam pāri pils 

kā valdnieka varenības sim-

bols, no kura alejas aiziet bez-

galībā.  

Skolēniem tika izrādītas unikālas pils zāles un is-

tabas: krāšņā Zelta zāle, Baltā- deju zālē, Lielā 

galerija, bet hercogienes personīgajos aparta-

mentos gids iepazīstināja ar pils dzīves krāšņa-

jām ceremonijām un galma dāmu noslēpumiem.  

 



Pēc tam sekoja skaistā Rundāles pils parka ap-

meklējums. Īpašu skolēnu uzmanību piesaistīja 

Zaļais teātris, Dārznieka māja, zilās rozes un vī-

nogulāji. Tagad mēs zinām, kas ir tipiskie baroka 

dārza elementi: ornamentālais parters, dzīvžogu 

ietverti bosketi ( šķērsaleju veidotie lauku-

mi) , lapeņu ejas jeb pergolas un paviljoni.  

No sirds pateicamies visiem, kuri organizēja šīs brīnišķīgās ekskursijas! 

 Daži no mums pirmo reizi ir bijuši Jelga-

vā! Mēs redzējām vēl vienu F.B. Rastrelli 

darbu, slaveno Mitavas pili, kura ir sa-

glabājusies arī mūsdienās. Gida pavadī-

bā mums bija bija iespēja apskatīt pie-

minekli Jelgavas atbrīvotājiem, Jelgavas 

baznīcas un katedrāles, Academia Petri-

na, Hercoga Jēkaba laukumu, Jelgavas 

pili un parku un J.Čakstes pieminekli. 

Tālāk skolēni devās uz Jelgavu – bijušo Kurzemes hercogistes galvaspilsētu - Mitavu 


