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Maz zināt un daudz just - 
Tas dzīvi raibu dara. 
Daudz zināt un maz just- 
Tā ir liela dzīves vara. 
Bet daudz zināt un daudz just, 
Tā Dieva dāvana, kas nevar zust. 

     /Jānis Poruks/ 

Novēlam Jums neizsīkstošu 

enerģiju, radošumu, pacietību, 

lai katra diena ir iespēja ie-

dvesmot un iedvesmoties! 





 Cik ilgi Jūs jau strādājat par skolotāju? 

Par skolotāju 3 gadus, par basketbola treneri jau 8 gads. 

Vai vienmēr esat gribējis  būt par skolotāju? 

Sporta skolotājs gluži nē, bet par treneri gan. 

Sākot strādāt par skolotāju sporta, arī iepatikās darbs. 

Kāpēc tieši par sporta skolotāju? 

Saku skola strādāt par basketbola treneri un par skolotāju sāku strādāt, jo 

man piedāvāja aizvietot sākumā, bet tagad jau pašam ir savas klases. 

Kas Jums šķiet visinteresantākais skolotāja darbā? 

Man patīk ka es varu iedot bērniem kaut ko no savas pieredzes, kaut ko ie-

mācīt! 

Un visgrūtākais? 

Agrie rīti, jo biju agrāk pieradis strādāt treneru darbu, kas sākās pēcpusdie-

nā. 

Ko Jūs darāt brīvajā laikā? 

Brīvajā laikā, atpūšos ar ģimeni savu, un protams draugiem. 

P.S brīvā laika ir ļoti maz, jo visas brīvdienas ir spēles maniem audzēkņiem. 

Ko Jūs novēlētu skolēniem? 

Galvenais ir gribasspēks kaut ko darīt, jo ja skolēns negrib ir ļoti grūti viņam 

ko iemācīt. 

Un sev? 

Sev novēlu domāju galvenais neatlaidību un entuziasmu pret savu darbu. 



Mūsu skolā pirmo gadu strādā Aleksandrs Bartuls, krievu valodas 

un literatūru skolotais. 

Cik ilgi Jūs jau strādājat par skolotāju? 

Pirmo gadu. 

Vai vienmēr esat gribējis būt par skolotāju?  

Ja. 

Kāpēc tieši par krievu valodas un literatūru 

skolotāju?  

Tāpēc, ka skolotājs ir interesanta profesija.  

Kas Jums šķiet visinteresantākais skolotāja darbā? 

Radīt skolniekiem kaut ko jauno. 

Un visgrūtākais? 

Savlaicīgi likt atzīmes.  

Ko Jūs darāt brīvajā laikā?  

Ceļoju. 

Ko Jūs novēlētu skolēniem?  

Būt centīgiem. 

Un sev?  

Arī būt centīgiem. 

  



Pieredzes seminārs Hjembaek skolā Dānijā, 30.09.19.-04.10.19. 

 Nordplus Junior projekts “Dabas ABC. Inovatīvi mācību materiāli 

un metodes, lai attīstītu pusaudžu vecuma skolēnu zināšanas par da-

bas parkiem Dānijā, Latvijā, Lietuvā.” NPJP-2018/10159 

 Projekta pieredzes seminārā piedalījās skolotāji un skolēni  no Rīgas Rein-

holda Šmēlinga vidusskolas Latvijā, Plateļi ģimnāzijas Lietuvā, kā arī semināra 

organizatori- Dānijas Hjembaek privātās internātskolas skolēni un skolotāji.  

 Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolu pārstāvēja skolēni Valentīns Sima, Ar-

tis Pudāns, Ričards Plavoks, Ralfs Biruls, Madara Podniece un skolotājas Laura 

Uzlovska un Iveta Leišavniece.  

RRŠ vidusskolas projekta dalībnieki pie Hjembaek skolas Dānijā 



 Projekta semināra mērķis bija iepazīties ar dāņu skolēniem un skolotājiem 

klātienē, iepazīt Dānijas partneru skolu un spēt iekļauties viņu internātskolas 

dienas režīmā, piedalīties pārgājienā un mācību ekskursijā, pārgājiena laikā pē-

tīt Eiropas mantojuma objekta- geoparka Odsherred- savdabību un dabas 

skaistumu, apgūt dabas un kultūras mantojuma sakarības brīvdabas muzejā 

Nyvang.   

 Projekta laikā skolēni veica daudzveidīgus un interesantus uzdevumus.  

 Geoparka Odsherred teritorijā projekta dalībnieki uzzināja par Vejrhoj ap-

bedījuma kalnu, kas  veidots pirms aptuveni 3000 gadu, tas ir 121 metru virs 

jūras līmeņa. Tā virsotnē atrodas memoriālais akmens, kas veidots 8.-

11.gadsimtā. 

Skats uz Vejrhoj kalnu Odsherred da-

bas parkā 

8.-11.gs-ā veidots memoriālais ak-

mens Vejrhoj kalnā 



 Skolēni varēja aplūkot brīnišķīgas dabas un krasta līnijas ainavas, un, se-

višķi negaidīti bija tas, ka gids, izmantojot telefona aplikāciju, iepazīstināja ar 

šo dabas fenomenu vēsturisko attīstību, ļaujot salīdzināt ainavu tagad un se-

natnē. No Vejrhoj kalna bija redzama viena no Dānijas mazajām salām( platī-

ba 2,2 km2), uz kuras dzīvo tikai 18 iedzīvotāji – Nexelo sala, kā arī Sjellands 

Odde 15 km garā pussala. Skolēni fotografēja krasta līnijas ainavas un projek-

ta pēdējā mācību dienā, strādājot jauktās starptautiskās grupās,  veidoja pre-

zentācijas un aprakstus par tām.   

 Vienu no mācību dienām projekta dalībnieki pavadīja Nyvang brīvdabas 

muzejā - ciematā, kas ir bijis vēsturiskais kooperatīvās saimniekošanas centrs 

Ziemeļrietumu Zēlandē, tā teritorija bija 44 ha plašs īpašums, kurā ietilpa vei-

kals, skola, pienotava, baznīca, slimnīca, dzirnavas, zemnieku saimniecība, 

tās dzīvojamā māja un kūts ar īstiem mājlopiem. 

Nyvang brīvdabas muzejā 



 Te bija iespēja redzēt arī agrāko laiku pienotavu, kurā ar malku kurināmā 

katlā tika uzkarsēts ūdens, tas iztvaikoja un tvaiks darbināja pienotavas aprīko-

jumu. Vissvarīgākā prece kooperatīva veikalā bija sēklas, tās parasti bija ļoti 

augstas kvalitātes. Veikalā bija aplūkojama arī rotaļlietu kolekcija, kas tapusi 

1919.-1950.gadā. 

Gide stāsta par kooperatī-

vās saimniecības pienotavu 

Kooperatīva veikalā pie dārze-

ņu sēklu stenda 



 Pēc ekskursijas un gides izsmeļošā stāstījuma skolēniem bija jāveic praktis-

kais darbs – jāatpazīst labības paraugi -kvieši, mieži, rudzi, auzas. Pēc tam skolē-

ni mala graudus ar rokas dzirnavām, sijāja tos, iejauca pankūku mīklu un, kuri-

not uguni plītī,  izcepa pankūkas. Tās viņi arī apēda kopā ar līdzi paņemtajām 

pusdienām.   

Skolēni ar rokas dzirnavām maļ graudus pankūku 

miltiem 



Pieredzes semināra noslēgumā 

skolēni prezentēja savu materi-

ālu par Dānijā apgūto 

Projekta pieredzes seminārs bija interesants, tā pieredzes apmaiņas mērķi ti-

ka sasniegti. Seminārs stiprināja kontaktus Baltijas valstu un Ziemeļvalstu 

mācību iestāžu līmenī, kā tas ir paredzēts Nordplus programmā.    

 Semināra noslēgumā skolēni un skolotāji pulcējās Hjembaek skolas ak-

tu zālē. Katras skolas skolēni uzstājās un stāstīja par sevi, savu skolu, par sa-

vas valsts nacionālajiem dabas parkiem.  Pēc tam skolēni veica darbu gru-

pās, izveidojot un prezentējot materiālus projekta e-grāmatai par Dānijas 

vizītes laikā apgūto ģeogrāfijas, vēstures un kultūras mācību materiālu. Sko-

lotāji piedalījās pieredzes apmaiņā par darbu ar etwinning platformu, kurā 

tiek ievietoti projekta materiāli.  

 Projekta seminārs bija interesants, tā pieredzes apmaiņas mērķi tika 

sasniegti. Seminārs stiprināja kontaktus Baltijas valstu un Ziemeļvalstu mā-

cību iestāžu līmenī, kā tas ir paredzēts Nordplus programmā.    

Materiālu veidoja I.Leišavniece, Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas skolotāja 


