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NOTIKUMI OKTOBRĪ 

 

   1. oktobrī 

Starptautiskā senioru diena 

 

 4. oktobrī 

Pasaules smaida diena  

 

Pasaules dzīvnieku diena 

 

 

 15. oktobrī 

Krievu dzejniekam Mihailam Ļermontovam—200 

 

  

 15.oktobrī 

Starptautiskā baltā spieķa diena 

 

  

 24. oktobrī 

Pasaules informācijas attīstības diena 

 



Vasara mūsu skolotāju atmiņās 

Nataļja Vahtina kopā ar savu meitu ceļoja 
uz Lietuvu , kur apmeklēja  Klaipēdas delfi-
nāriju. Delfīni ir ļoti gudri dzīvnieki, un viņu 
šovs aizrauj un sniedz pozitīvas emocijas. 
Palika atmiņā, cik viņi ir jautri, talantīgi un 
skaisti.  

Ko dara visiem tik ļoti kārotajā atvaļinājuma laikā siltajos gada mēnešos – jūli-
jā un augustā- skolotāji? 

Skolotāja Ināra Losāne atzinās, ka  jauks va-

saras piedzīvojums bijis brauciens uz Ungāri-

ju. Karpati ir skaisti! Budapešta - majestātiska 

pilsēta, lielas, varenas pilis, desmitiem kuģīšu, 

kas kursē pa Donavu. Zirgu izrāde, čikoši un 

gulašzupa- nacionālais kolorīts. Minerālie ba-

seini – vieta, kur veldzējāmies, kad ārā +36. 

Pēc šī brauciena bija sajūta, ka esmu nogaršo-

jusi kādu sulīgu, skaistu augli un gribas tajā 

kost vēl un vēl. 

 Māra Andrejeva ceļoja uz Liel-
britāniju.  Vēstures skolotāja tur ap-
meklēja muzeju un apskatīja ekspozī-
ciju, veltītu Mēness iekarošanas 50. 
gadu jubilejai . 

Skolotāja Māra apbrīnoja parku ar 
slavenajām fejām un pieneņpūkām!  



  Mūsu skolas direktors Jānis Japiņš 
vasarā bija zaļajā Īrijas salas  austrumu 
piekrastē pie Īrijas jūras un apmeklēja 
Dublinu. 

 Attēlā  redzama Dublinas  iela. 

Vasara mūsu skolotāju atmiņās 

Direktors bija sajūsmā par saul-
rietu  pie Atlantijas okeāna.  

 Visiem tūristiem patīk vējdzirnavām 

līdzīga kafejnīcas ēka Īrijas galvaspil-

sētā. 



 Vizuālās mākslas un mājturības skolotāja Sandra Nordena vasaru 

iesāka ar braucienu uz gleznainajiem Alpu kalniem.  Fotogrāfijā  re-

dzams lēciens Alpu sniegos gandrīz 3 km augstumā . 

 

 

 

 Apūta brīnumainajā 

Swarovsky kristālu muzeja āra 

parkā. 

 

Jūnija mēneša izskaņā Liepājā norisinājās Kurzemes dziesmu svētki. Da-

lībnieku vidū bija arī skolotājas Sandras pārstāvētā jauktā kora “Mezgli” 

dziedātāji. Foto no koncerta norises vietas – pie Liepājas Olimpiskā cen-

tra. 

 

Sarunas ar kaijām akmeņainajā Igaunijas Kesmu salas attālākajā 

nostūrī, kas iestiepjas tālu jūrā. 

 

 

Kopā ar LU kursabiedriem vasa-

ras vidū salidojumā Staicelē tika apgleznotas arī pazemes 

tuneļa sienas. Attēlā redzam kā tika gleznotas zivis, kas 

sastopamas Salacas upē 

Atvaļinājuma laikā radās arī iespēja pavizi-

nāties ar Retro tramvaju pa naksnīgajām Rīgas ie-

lām un uz mirkli iejusties vadītāja lomā. 

Foto - Rīgas pilsētas svētku laikā kopā ar lī-

nijdejotāju grupu “Jautrie zābaciņi”, kas sniedza 

meistarklasi Kronvalda parkā Ielu mūzikas dienas 

pasākumu ietvaros. 

Vasara mūsu skolotāju atmi-



Vasara mūsu skolotāju atmiņās 

 

 

Meldra Kukule 

Vasaru iesāka ļoti pozitīvi. Jau jūnija 

beigās absolvēja maģistrantūru un iegu-

va bioloģijas maģistra diplomu! Apsvei-

cam! Skolotāja piepildīja mazo sapnīti—

tika pie suņa puikas—labradora retrīve-

ra, vārdā Ringo. Atpūtos kopā ar saviem 

mīļajiem , un tā kā bija burvīgs , ļoti 

daudz laika pavadīju brīvā dabā—aktīvi 

atpūšoties! 

Halyna Terehova  

Lieliski pavadīja laika šajā vasarā 
Turcijā un LU botāniskajā dārzā.  



SVEICIENI  

ZINĪBU DIENĀ! 

LAI MUMS VISIEM VEIKSMĪGS 

UN PANĀKUMIEM BAGĀTS  

JAUNAIS MĀCĪBU GADS! 



   Šovasar mūsu skola „Ziemeļeiropas valstu vakarskolu” projekta ietvaros apmeklēja 

Jelgavu. 

Projekta pieredzes seminārā piedalījās pe-

dagogi no Tallinas Pieaugušo ģimnāzijas 

(Igaunija), Haapsalu Pieaugušo ģimnāzijas 

(Igaunija), Oulu Pieaugušo vidusskolas un Jel-

gavas Novada Neklātienes vidusskolas 

(Latvija), kā arī semināra organizatori  - Jelga-

vas novada Neklātienes vidusskolas skolotāji. 

Mūsu skolu pārstavēja Māra Andrejeva, Ivita 

Meikšāne, Natālija Vahtina un Sarmīte Gul-

binska—Sparāne.  Ziemeļeiropas valstu sadar-

bības projekta tikšanās ilga no 1.-3. augustam.  

  

Katrai projekta dienai  bija pārdomāta sava programma. 

Pirmajā dienā mums bija ekskursija pa Vecrīgu un uz Latvi-

jas Nacionālo operu. Otrajā dienā iepazinām Jelgavas vēstu-

ri Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā, apmeklē-

jām Tērvetes alus darītavu. Kultūras tradīcijas deju un dzies-

mu veidā mums demonstrēja folkloras kopa “Dimzēns” jel-

gavniekiem nozīmīgā vietā - J. Čakstes muzejā “Aučos”.  

 

 

 

Jelgavas novada domē viesi tikās arī ar Jelgavas no-

vada Izglītības pārvaldes vadītāju Gintu Avotiņu, ku-

ra uzsvēra šī projekta nozīmību skolas attīstībā. Se-

mināra noslēgumā mums bija izdevība pastaigāt pa 

Baskāju taku Ķemeru Nacionālajā parkā.  

 

   Sagatavoja S.Gulbinska—Sparāne 



Ar šī gada 1.augustu mūsu skola ir mainījusi nosaukumu. Tas bija 

pārdomāts solis, jo  2020.gadā tiks slēgtas vakarskolas. Rīgas Vakara ģim-

nāzija tika pārdēvēta par   Rīgas Reinholda Šmēlinga 

vidusskolu.   

  36 gadus   (1879-1915)  - pēc Sanktpēterburgas  Mākslas 

akadēmijas absolvēšanas un stažēšanās Vācijā, Itālijā — rīdzi-

nieks, jaunais akadēmiķis Reinholds Šmēlings(1873) bija Rīgas 

pilsētas arhitekts un ir projektējis mūsu skolu. Tieši šajā laikā 

Rīga ieguva savu seju, kas to padarīja nozīmīgu pasaules kultū-

ras mantojumā. Pēc R. Šmēlinga projektiem Rīgā uzceltas  25 

skolas,   3 slimnīcas,  5 ugunsdzēsēju depo, 2 tirgus paviljoni, 

dažādi komunālās saimniecības objekti, kā arī virkne dzīvojamo 

ēku. Gandrīz 100 Reinholda Šmēlinga projektēto  publisko ēku 

ir saglabājušās un tiek izmantotas vēl šodien. Viņa vārds ir ierak-

stīts Latvijas kultūras kanonā kā viena no  kultūras vērtībām, kas 

atspoguļo nācijas visu laiku nozīmīgākos sasniegumus.  

Mūsu “Skolas muzejs” pulciņa dalībnieki 2016./2017. mācību gadā uzsākuši darbu 

R.G.Šmēlinga kapa vietas sakopšanā.  

1912.-1913. g. speciāli Marijas skolas vajadzībām  būvēta jauna skolas ēka 

Gaiziņa ielā 1 (bij. Suzdaļas ielā). 

Skola Rīgā projekts, Gaiziņa ielā 1. 1911.   

 



M. Čehova Rīgas 
Krievu teātris  
1880.-1882. 

Āgenskalna tirgus 

paviljons  1911. 

 Nometņu ielā 64   

Rīgas 1. Slimnīca  

1905.  


