
Atspulgs 

Adrese: Gaiziņa iela 1, Rīga, LV-1050 

Sekretāre: 67229210, 26405775 

E-mail: rvakg@riga.lv 

Nr. 1 

2018./2019. 



Kas Jums šķiet visinteresantākais skolotāja darbā? 

Viss mainās. Nav vienmuļš darbs. Visu laiku kas jauns 

notiek, mainās viss apkārt un mainies tu. Citādi nebūsi 

interesants jauniešiem. 

Un visgrūtākais? 

Jaunā paaudze ļoti atšķiras no manas paaudzes. Ir ļoti 

jācenšas skolniekus ne tikai ieinteresēt, bet arī dot zi-

nāšanas. 

Ko Jūs darāt brīvajā laikā? 

Patīk braukt ar divriteni, lasu grāmatas, minu krustvār-

du mīklas, ceļoju pa Latviju. Nesen biju Bulduru Dārz-

kopības vidusskolas dārzā.( 1. attēls) 

Ko Jūs novēlētu skolēniem? 

Mācīties sev, ne vecāku dēļ, jo dzīvē daudz kas noder. 

Un sev? 

Izturību, veselību, vairāk pozitīvisma. 

 

Anglija. Pilsēta Ņumārketa 

Intervija ar skolotāju L.Maslovsku 

Cik ilgi Jūs jau strādājat par skolotāju? 

No 1984. gada, tātad 34 gadus. 

Vai vienmēr esat gribējusi būt par 

skolotāju? 

Mums ir dinastija. Mans tētis pa-

sniedza anatomiju, cilvēka fiziolo-

ģiju. Viņš strādāja par sporta sko-

lotāju. 



Krievu valodas skolotājs 

Mihails Gailītis atpūtās 

Grieķijā, Krētā. Apskatīja 

Pirātu salu un Granvusa 

cietoksni pie Egejas jūras. 

Kur tad pirāti?  

Vasara skolotāju atmiņās 

Ķīmijas skolotāja Laura Uzlovska . Vislielākais prieks vasa-
rā - peldes Ventspils jūrā saulrietā  

Krievu valodas un literatūras skolotājs Jurijs So-

boļenko pavadīja laiku Saulkrastos kopā ar sievu  

Jeļenu un mazmeitiņu Sofiju. 



Vēstures skolotāja Māra Andrejeva 2018.gada jūlijā 
bija Sanktpēterburgā. Apmeklēju Krievijas imperatora 
Pētera I un Martas Skavronskas, jeb Katrīnas I, pili un 
brīnišķīgajā Vasaras dārzā apsēdos, lai ieelpotu gaisu ar 
vēstures putekļiem. Kā arī pabiju izslavētajā Pēterhofā 
un apbrīnoju lieliskās strūklakas.  

Vasara skolotāju atmiņās 

Matemātikas skolotājs Edgars Drelnieks ar deju kolektīvu 

“Rēvele” ir piedalījies Dziesmu un deju svētkos 

Nadežda Sokolova, fizikas skolotāja, 

kopā ar savu meitu ir apmeklējusi Latvi-

jas Etnogrāfisko brīvdabas muzeju un 

apskatījusi latviešu zemnieku, amatnie-

ku un zvejnieku sētas , senas dzirnavas 



Sveicieni Zinību dienā! 

Lai veiksmīgs un radošs 

jaunais mācību gads! 

Skolas administrācija un skolotāji   



Vasara skolotāju atmiņās 
Sarmīte Gulbinska-Sparāne, ģeogrāfijas un ekonomikas skolotā-

ja, atpūtās skaistajā Bulgārijas kūrortā “Saulainais krasts” un ap-

meklēja ostas pilsētu Malagu Spānijas dienvidos. 

Vizuālās mākslas skolotājai 
Sandrai Nordenai šajā vasarā 
bija iespēja piedalīties divos lie-
los pasākumos. Kopā ar līnijde-
jotāju grupas “JAUTRIE ZĀBACI-
ŅI” dalībniekiem tika pārstāvēta 
Latvija Pasaules čempionātā, 
kurš notika Anglijas pilsētā Blek-
pūlā. Bija gan jāprezentē divi 
komandas priekšnesumi, gan arī 
jāsacenšas individuālo dejotāju 
konkurencē.  

Kā arī kopā ar jaukto kori “MEZGLI” 
tika izbaudīti daudzi emocionāli ba-
gātīgi mirkļi Latvijas simtgades Dzies-
mu svētkos. 

Skolas administratore, informātikas sko-

lotāja Anfisa Ružilo ceļoja pa Gruziju un 

apskatīja seno ( izveidota pirms vairāk kā 3 

tūkst. gadiem ) alu pilsētu Uplisciha, kuras 

iedzīvotāji mitinājās smilšakmens klintīs 

izcirstajās istabās ar fresku rotājumiem uz 

sienām.  

https://lv.wikipedia.org/wiki/Sp%C4%81nija


Starptautiskā kafijas diena 

 Kafija ir viens no iecienītākajiem dzērieniem visā pasaulē, tādēļ 2015.gada 1. 
oktobrī, saskaņā ar Starptautiskās kafijas organizācijas lēmumu, pirmo reizi tā tika godi-
nāta oficiāli  Tā ir diena, kad izceļ šī dzēriena seno vēsturi un runā par kafijas nozari un 
tās ilgtspējīgu attīstību.  

 
 

  

 

Otra visvairāk 
pārdotā prece 
pasaulē uzreiz aiz 
naftas.  

Audzēt pie mums kafiju 
varētu, taču tas būtu 
pārāk dārgi  

Pašreiz pasaulē ir 
sastopami 
ap 500 dažādu 
kafijas koku veidu  

Kafija noga-

tavojas divas 

reizes gadā, 

izzied un 

ogas gatavo-

16. gadsimta beigās Eiropas 
tirgotāji no arābiem iepazi-
na kafiju un uzsāka to vest 
uz Eiropu.   

Selekcionētas 

vairāk kā 6000 

kafijas šķirnes.  

Mūsdienās pasaules mēro-
gā kafijas audzēšana notiek, 
izmantojot 2 galvenos kafi-
jas koku veidus vai to 
augļus – pupi-
ņas:  Arabika un  Robusta   

Atbilstoši leģendai kafi-
jas  ieguves un kafijas dzer-
šanas pirmsākumi ir jāmeklē 
mūsu ēras 14. gadsimtā Āfri-
kā Etiopijas Kaffas provincē, 
kur Etiopijas kalnienēs auga 
savvaļas kafijas koki.  

Mēs gribējām uzzināt, vai mūsu skolas darbiniekiem un skolēniem garšo kafija.  

 

Skolotāja Regīna. Garšo turku kafija. 

Jānis Japiņš, skolas direktors. Kafiju nedzeru. Garšo kakao, tēja. 

A.Ružilo, skolas mācību daļas vadītāja. Kafiju dzeru ļoti reti. Reizi vai divas mēnesī. Parasti dzeru 

ūdeni, tēju. 

I.Butevica, skolas mācību daļas vadītāja. Kafiju dzeru divas reizes dienā. Mans īpašais rīta ritu-

āls—malkot kafiju no smalkās porcelāna krūzītes, kura ir palikusi mantojumā no vecvecmā-

miņas. 

Skolotāja Jeļena. Dzeru tikai no rīta. Garšo baltā kafija. 

Skolotāja Ināra Voitkāne. Dzeru dažādu kafiju – šķīstošo, pupiņu. 

Skolotāja Līga. Garšo pupiņu kafija. Pati maļu dzirnaviņās.  

Viktorija, 9.a klase. Kafiju dzeru reizi dienā. Īpaši garšo kapučīnoun 

latte.  

Lana Saldava, 12.a klase. Dzeru kafiju Jakobs. 

Darja Rogovska, 12.a klase. Garšo itāļu Lavazza. 

Lilita, 12.b klase. Dzeru kafiju Jakobs ar pienu un cukuru. 

Dmitrijs,9.a klase. Dzeru melno kafiju. Apmēram 2 krūzes dienā. 

Olga, 12.b klase. Dzeru kafiju Jakobs ar pienu . Īpaši garšīga kafija tiek pagatavota kafijas kannā 

uz gāzes plīts. 

Vladimirs, 9.a klase. Kafiju nedzeru. Priekšroku dodu tējām. Dzeru augļu, zaļo un melno tēju. 



NOTIKUMI SEPTEMBRĪ 

Zinību diena 

1.septembris 

Tēva diena 

21.eptembris 

27.septembris 

30.septembris 

 

29.septembris 

8.septembris 

Starptautiskā rakstpratības diena 

rptauStarptautiskā miera diena 

Pasaules tūrisma diena 

Pasaules sirds diena 

Starptautiskā kafijas diena 

Pasaules nedzirdīgo diena 

Miķeļi 

Pasaules nedzirdīgo diena 

 

Buenosairesā teātra izrādes laikā (1897) izpildīta jauna deja tango  

Ja dzērves aiziet pirms Miķeļiem – nākamajā gadā būs labi mieži.  

Ja Miķeļos līst lietus, būs silta vasara.  Miķeļa dienā nedrīkst no meža nest mājās – tad žurkas un peles apstāj.  

Tautas ticējumi par Miķeļdienu (1) 

https://lv.wikipedia.org/wiki/Buenosairesa
https://lv.wikipedia.org/wiki/Tango


Pedagogu tikšanās Oulu, Somijā 

23.-24.augustā pedagogi no Igaunijas, Latvijas un Somijas sadarbības sko-
lām tikās Somijas pilsētā Oulu, kura tiek uzskatīta par Skandināvijas ziemeļu gal-
vaspilsētu. Mūsu skolu šajā tikšanās reizē pārstāvēja Svetlana Šveca, Ivita Meik-
šāne, Jeļena Jevdokimova, Iveta Leišavniece.  

 
 
23.augustā skolotāji apskatīja Oulu skolu, apmeklēja stundas, runāja par 

aktuālām vakarskolu izglītības tēmām. Oulu skolas direktors Panu Kela stāstīja 
par digitālo pārbaudes darbu sistēmu savā skolā.  

 
 
Skolotāji turpināja savstarpēju domu apmaiņu neformālā 
gaisotnē vakariņu laikā. Šī neformālā tikšanās daļa bija 
organizēta uz kuģīša, kas devās četru stundu kruīzā pa 
upi, un tas ļāva izbaudīt Oulu apkārtnes dabas skaistumu. 
 
 
 
 

 
 
24.augustā pedagogiem bija iespēja redzēt 

Koiteli upi, tās savdabīgos akmeņainos krastus un da-
bas parku.  

 
 
Ļoti interesanta bija muzeja ekspozīcija Akmens Laikmeta Centrā Kierikki. Pēc muzeja apmeklēju-

ma pedagogiem bija jāiejūtas somu Akmens laikmeta sadzīves apstākļos un kultūras savdabībā, piedalo-
ties komandu konkursā. Tas bija organizēts Akmens laikmeta apmetnē. Sko-
lotāji tika sadalīti trīs cilšu grupās: Brieži, Lapsas, Roņi. Katrai grupai bija savs 
apģērbs un ievēlēts līderis. Uzdevumi tika doti, ņemot vērā tā laikmeta iespē-
jas un izdzīvošanas apstākļus. Konkursantiem bija jāsacērt malka ar akmeni, 
jāiekurina ugunskurs savā apmetnē, jāuzkarsē ūdens koka mucā ar karstu ak-
meņu palīdzību, jāsavāc pārtika mežā un tā jāsagatavo ugunskurā, jāšauj ar 
loku un bultu, jāizveido savas cilts dzīvnieka figūra no māla, jāsapin grozs no 
bērza tāsīm un, pats grūtākais uzdevums, katram grupas dalībniekam jāizvei-
do kakla rota no akmens gabaliņa tā, lai to var aplikt ap kaklu. Arī laika ap-
stākļi konkursa dalībniekus nelutināja, jo lija lietus. Lai uzdevumu izpilde veik-
tos labi, ļoti būtiski bija sadarboties savā ciltī/grupā. Briežu komanda bija vis-
centīgākā, tomēr ieguvēji bija visi, jo šie praktiskie izdzīvošanas uzdevumi 
skarbos apstākļos ļāva novērtēt mūsdienu dzīves vieglumu.  
Vakariņu laikā Oulu tikšanās dalībnieki pārrunāja dienas 
iespaidus. 
Sestdien, 25.augustā, pedagogi atgriezās mājās. Tāpat kā 
uz Oulu, mēs lidojām ar divām lidmašīnām Oulu - Helsinki 
un Helsinki-Rīga.  
Šis pasākums bija izglītojošs un interesants.  
 
   Sagatavoja skolotāja I.Leišavniece 


