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Nataļja Vahtina. Vasaras 
laikā es nodarbojos ar 
airēšanu uz sup dēļa 
Ķīšezerā, kā arī kopā ar 
savu meitu apmeklēju 
Tērvetes dabas parku. 
Tas viss bija ļoti veselīgi 
un aizraujoši, jo es at-
balstu sportu un veselī-
gu dzīvesveidu. 

Māra Andrejeva  Pēc Covid laika bija iespēja apceļot 
dzimto Latviju un pabūt dažādās jaukās vietās. Beverī-
nas labirintos bija iespēja pabūt arī šausmu, kur raga-
na gaida savus viesus. Te nu es cenšos izvairīties no 
zirnekļu tīkliem, lai dotos  atrast pašu neviesmīlīgāko 
raganu un mājiņu uz vistas kājas. 

 

 
Katrīnas pils . Šo vasaru noteikti var no-
saukt arī par piļu apmeklēšanas laiku. Vis-
spilgtāk atmiņā no visām Baltijas pilīm 
palikusi Tallinā esošā pils, kuru Pēteris I 
uzdāvināja savai sievai Katrīnai I 
(atceraties mūsu Martu Skavronsku?).  



 

 

Angļu valodas skolotāja Vita Rami-
ņa stāsta, ka Latvijā ir ļoti daudz 

skaistu vietu. Viena no tām, kuru ir 
vērts apskatīt un gūt neizdzēšamu 
iespaidu- Līču -Laņģu klintis. Atrodas 
Gaujas senlejas kreisajā krastā. Tās ir 
vienas no lielākajām un skaistākajām 
klinšu sistēmām Latvijā.  

 

 

Sevišķi iespaidīgas ir Līču klintis, kas ir ap 30m augsts un 200m plats smilšakmens atse-
gums un Laņģu klintis ir ap 11m augstas. Te ir arī 8 lieli avoti un 9 alas un nišas. Tas viss ir 
veidojies pirms apmēram 300 miljoniem gadu. Tie ir tikai skaitļi, bet pašu dabas brīnumu 
skatīt savām acīm ir daudz iespaidīgāk. Ceļojiet un iepazīstiet Latvijas dabas skaistumu! 



Lai uzzinātu,  kas jauns gaidāms  mūsu skolā , mēs uzdevām dažus jautājumus Rīgas R.Šmēlinga vidusskolas 

direktora vietniecei mācību jomā Ilzei Butevicai. 

Pirmkārt, sveicam Jūs jauno mācību gadu uzsākot.  Kā skolā tika organizēts darbs Covid-19 pandēmijas laikā? 

Paldies, paldies! Pēc pavasara brīvlaika mācību darbs tika apgriezts kājām gaisā, jo līdz ar COVID-19 izplatī-

bu, nekavējoties savus ikdienas paradumus mainīja gan skolēni, gan skolotāji, skolas administrācija, vecāki, 

vecvecāki un audžuvecāki. Šis bija izaicinājumu un pašu būvētas plānošanas un tās īstenošanas laiks, jo kat-

rai ar izglītību saistītai personai, nācās pielāgoties, mainīties un sadzīvot ar jaunajiem apstākļiem. Izveidojās 

ciešāka skolotāju un skolēnu abpusējā līdzatbildība mācību procesa īstenošanā. 

Pandēmijas laikā mūsu izglītības iestāde ir izvēlējusies savu rīcības plānu un komunikācijas veidu attālināta-

jam mācību procesam, un tas tika pakāpeniski pilnveidots. 

Skolotāji izmantoja dažādas iespējas mācību procesa īstenošanai. Pirmo nedēļu visi skolotāji, kā arī skolēni 

saziņai izmantoja gan telefonsakarus, gan īsziņas, WhatsApp, mykoob. Pielāgojoties situācijai, digitālie rīki 

sniedza lieliskas iespējas gan lasīt, pētīt un izzināt, gan meklēt kopsakarības, analizēt un, protams, komuni-

cēt. Skolas skolotāji kā mācību platformas visbiežāk izmantoja: Letonika.lv, google rīkus, Uzdevumi.lv, So-

ma.lv un Moodle vidi, Youtube.com, Tavaklase.lv, Padlet.com. Discord.com un  Zoom platforma ļāva gan 

mācīties, gan arī komunicēt, tādējādi veidot tiešsaistes mācību stundas.  

Tika uzdoti radoši darbi, veikti pētījumi, notika darbs ar tekstu un grāmatu, kā arī uzdevumu pildīšana, iz-

mantojot gan “Google” viktorīnas un elektroniskas darba lapas, gan parastās burtnīcas. Mācību procesā 

tika izmantotas mācību filmas, mūzikas ieraksti, teātra izrāžu ieraksti, audiogrāmatu klausīšanās, patstāvīga 

grāmatu lasīšana, pētījumi dabā, rokdarbi, vingrošana, zīmēšana. 

Visā attālināto mācību laikā skolotāji ik nedēļu piedalījās kopīgajās sanāksmēs, izmantojot Discord vai ZO-

OM sarunu platformu. Tas sākotnēji bija liels izaicinājums arī skolotājiem.  

Ja kādam radās grūtības, skolas personāls palīdzēja atrisināt radušos problēmu. 

Kādu pieredzi ieguvāt?  Gan skolotāji, gan skolēni  uzlaboja savas digitālās prasmes, nonāca pie dažādām 

filozofiskām atziņām. 

Kas jauns gaidāms šajā mācību gadā? Kā  tas skars skolēnus?  1.septembrī stājas spēkā jaunie standarti – 

pamatskolai un vidējai izglītībai – un visas Latvijas skolas sāks īstenot pilnveidoto mācību saturu un pieeju, 

kas izstrādāts ESF VISC projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola 2030)  

Ar šo mācību gadu mācību satura ietvaru veidos  caurviju prasmes, zināšanas un pamatprasmes mācību 

jomās. Skolēna mācīšanās rezultāts  būs lietpratība, lai skolēna spējai saskaņoti lietotu zināšanas un pras-

mes daudzveidīgās situācijās, tādēļ vispārējās vidējās izglītības valodas un pilsoniskā virziena programmā 

R.Šmēlinga vidusskolā tiks piedāvāti padziļinātie kursi – latviešu valoda un literatūra, angļu valoda, vēsture 

(klātiene vai neklātiene) un vispārējās vidējās izglītības valodas un sociālā virziena programma ar padziļinā-

tiem kursiem – latviešu valoda un literatūra, angļu valoda, sociālās zinātnes (klātiene vai neklātiene). 

Kādi būs galvenie darbi jaunajā mācību gadā?  Skolas akreditācija,  kompetenču iieviešana 7.un 10.klasei. 

Paldies par sarunu! Veiksmi darbā! 



Redakcijas sleja 

Sveiki mācību gada sākumā! 

   Tā nu ir sagadījies, ka septembris ir ļoti 

raibs un notikumiem bagāts mēnesis. Sep-

tembra pirmajā dienā mēs atzīmējam Zinību 

dienu, kad skolēni priecīgi satraukti, ar ru-

dens ziedu pušķiem rokās nāk uz skolu, satie-

kas ar klasesbiedriem, skolotājiem. Šogad 

1.septembris ir brīdis, kad pēc ilga klātienes 

mācību pārtraukuma Covid-19 dēļ, atsāksies 

mācības skolas telpās. Daži skolēni bija prie-

cīgi, ka varot nenākt uz skolu un cītīgi mācījās 

attālināti, dažiem bija grūtības patstāvīgi ap-

gūt jaunu vielu un pildīt pārbaudes darbus. 

   Priecē tas, ka pandēmijas laikā gan skolēni, 

gan skolotāji apguva jaunās tehnoloģijas, at-

klāja kaut ko jaunu sevī. 

   Kā būs atsākt mācības? Redzēsim! 

   Mūsu skolā septembris ir akreditācijas mē-

nesis. Šim atbildīgajam procesam mācību ie-

stāde gatavojās jau visu iepriekšējo mācību 

gadu. Novēlēsim visiem mums izturību un 

veiksmi! 

   Tradicionāli septembris mūsu skolā arī ek-

skursiju mēnesis, kad klases  apmeklē muze-

jus, dodas izbraucienos pa Latviju.  

   Šajā avīzē piedāvājam ieskatīties, kādi gal-

venie pasākumi gaidāmi šomēnes, kā atvaļi-

nājuma laikā atpūtās skolotāji, kā izglītības 

reforma ietekmēs mācīšanās procesu. 

  Lai Jums visiem radošs, panākumiem bagāts 

jaunais mācību gads! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. septembris ir Zinību diena, kas ik gadu no gada 

ir gaidīts un satraucošs mirklis visiem tiem, kam 

sākas skolas gaitas, un vissatraucošākais tas ir tiem 

bērniem, kuri dodas pirmajā klasē un skolas durvis 

ver pirmo reizi. Zinību diena, dažreiz saukta arī par 

1. septembri, ir diena, kurā Krievijā un daudzās 

citās pēcpadomju valstīs, tostarp arī Latvijā, atzīmē 

skolas mācību gada sākumu. Zinību diena PSRS ofi-

ciāli atzīta 1984. gadā, to pasludināja par valsts 

svētkiem. Vēsturiski gan PSRS 1. septembri kā sko-

las mācību gada sākuma dienu atzīmē jau no 1935. 

gada. 

 Latvijā Zinību dienu atzīmē arī pēc PSRS sabruku-

ma, un kopš 2002. gada tā ir oficiāla atzīmējama 

diena. 

 Ja 1. septembris iekrīt sestdienā vai svētdienā, 

Zinību dienu pārceļ uz tuvāko darba dienu. 

Latvijā 1. septembrī ir vairākas svētku tradīcijas. Uz 

pasākumu pie skolas skolēni ierodas ģērbušies svi-

nīgās drēbēs un ar ziedu pušķiem.  

Svinības sākas ar direktora un/vai skolotāju uzru-

nu, kam seko īss koncerts. Tad ar pirmo zvanu ie-

zvana pirmklasnieku ienākšanu skolā, un vecākie 

skolēni sadevušies rokās ar pirmklasniekiem ved 

viņus uz klasi. Pirmā mācību gada stunda ir klases 

stunda, kam seko klašu fotografēšanās, bet mācī-

bas 1. septembrī parasti vēl nesākas. Mazajiem 

pirmklasniekiem tiek pasniegta arī pirmā ābece, 

kas simboliski atzīmē bezrūpīgās bērna dienu bei-

gas un skolas gaitu sākum. Šie ir nozīmīgi svētki 

skolēniem, studentiem, skolotājiem, pasniedzē-

jiem, protams, skolēnu vecākiem.  



SVEICIENI ZINĪBU DIENĀ! 

 

Lai nepietrūkst spēka,  

pacietības,  

gūstiet gandarījumu  

no paveiktā! 



Dzīves moto: tu esi atbildīgs par to, ko pieradini.  

Mīļākā krāsa: rozā.  

Mīļākie ziedi:  garas, sarkanas rozes.  

Hobiji: ceļošana, dažādu pasākumu apmeklēša-

na, peldēšana. 

Mīļākā filma: “Titāniks” 

Kas Jūs iedvesmo?  

Mani iedvesmo mani bērni. Pat tad, kad pēc 

darba esmu nogurusi, paskatoties uz viņiem, 

manī vienmēr atrodas vēlme darboties - grāma-

tu lasīšana, lomu spēles ar lellēm, futbola spē-

lēšana, dambrete u.c. 

Labākais pārsteigums no skolēniem?  

Šogad saņemtā Ziemassvētku dāvana un medaļa no audzināmās klases.  

Kādas bija Jūsu emocijas, uzzinot, ka esat novērtēta par gada labāko skolotāju?   

Kad uzzināju, ka esmu gada labākā skolotāja, jutos pārsteigta, negaidīju to. Biju priecīga un 

pateicīga par skolēnu vērtējumu.   

Kādam, Jūsuprāt, jābūt labam skolotājam, lai skolēniem  būtu interese par mācību priekšme-

tu?  

 Es vienmēr esmu uzskatījusi, ka skolotājam ir jāstrādā skolā tik ilgi, kamēr viņam šis 

darbs patīk. Ja skolotājam ir dzirkstelīte acīs, tad arī lielākai daļai skolēnu tā būs.  

 



Labs skolotājs nedrīkst būt augstprātīgs. Jāprot ne tikai zinātniski  izstāstīt skolēniem mācību 

vielu, bet arī  parādīt kur konkrētās  zināšanas ir saistītas ar reālo dzīvi. Skolotājam vienmēr ir 

jābūt stundai sagatavotam un organizētam. Jāprot pielāgoties, mainīties līdzi laikam.   

Kāpēc izvēlējāties kļūt tieši par ķīmijas skolotāju?   

Pēc vidusskolas es studēju Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē un mans mērķis bija kļūt 

par kādas organiskās ķīmijas laboratorijas vadītāju. Trešajā kursā sāku strādāt Organiskās sin-

tēzes institūtā, darbs ļoti patika. Bija iespēja rakstīt publikācijas, iepazīties un parunāt ar Lat-

vijā pazīstamiem zinātniekiem un ārstiem. Bet, studējot maģistrantūrā, 1. kursā sapratu, ka 

darbs ir vienmuļš un garlaicīgs. Tāpēc meklēju pavisam citu profesiju, bet saistītu ar ķīmiju. 

Pieteicos šīs skolas izsludinātai ķīmijas skolotājas vakancei. Pateicoties direktoram, esmu šeit, 

kā arī ieguvu ķīmijas un dabaszinību skolotājas kvalifikāciju Latvijas Universitātē. 

Kā Jūs raksturotu sevi?  

Ir grūti sevi raksturot. Pēc horoskopa esmu Lauva bet dzimusi Tīģera gadā. Tas viss ir arī 

redzams - esmu enerģiska, pārliecināta, ģimeniska un sabiedriska. Jau kopš bērnības patīk 

komandēt. Neprotu zaudēt, patīk atzinība. Ir tāds teiciens “nerausti kaķi aiz ūsām”, un tā ir 

arī  ar Lauvu.  Esmu pacietīga, bet līdz robežai. Ļoti nepatīk cilvēki, kas lielās ar to, kā viņiem 

nav un “tukši runā”. Kaitina sliņķi, jo pati esmu aktīva. 

Neaizmirstamākais piedzīvojums šajā skolā noteikti ir pirmā darba diena skolā bez iepriekšē-

jās skolotājas pieredzes. Vēl joprojām atceros, cik uztraukusies biju pirms pirmās stundas. 

Bet tad, kad ieraudzīju klasē ienākam 25 arodskolas puišu, vispār parunāt nespēju no uztrau-

kuma.  

Ko Jūs novēlētu skolēniem?  

Neiztērēt laiku veltīgi, cienīt pieaugušos un citam citu. Komunicēt savā starpā verbāli, nevis 

ar viedierīcēm.  

Un sev?  

Veselību sev un saviem mīļajiem.  

 

a



Ar šo mācību gadu mūsu skolā sāks strādāt ģeogrāfijas skolotājs Aivars Ozols. Mēs uzdevām 
dažus jautājumus.  

Dzīves moto - Labāk vienreiz izmēģināt, nekā visu dzīvi nožēlot! 
Mīļākā valsts - nav tādas 
Mīļākā automašīnas marka - tāda, ar kuru nav bieži jābrauc uz servisu 
Tālākais punkts, kur esat bijis - Austrālija 
Hobiji - volejbols, ceļošana 
Mīļākā grāmata - dažādas enciklopēdijas 
Mīļākais ēdiens - neesmu īpaši izvēlīgs ēdiena ziņā, garšo daudz kas 
Mīļākā filma - Latviešu klasika arī krievu vecās filmas 

 
Vai vienmēr esat gribējis būt par skolotāju? - 

Tāda doma jau ir bijusi kopš studiju beigām 

 
Kāpēc izvēlējāties kļūt tieši par ģeo-
grāfijas skolotāju?  

Esmu pabeidzis LU ĢZZF 
Kas Jums šķiet visinteresantākais sko-
lotāja darbā?  

Pārsteigumi katru dienu 
Un visgrūtākais? Tie paši 
"pārsteigumi" 

 
Kā jūs atgūstat darbā patērēto enerģi-
ju? Kas Jūs iedvesmo?  

Laiks ar ģimeni, atpūta dabā, ceļoša-
na 
Ko Jūs novēlētu skolēniem?  

Būt par skolēniem 
Un sev? 

Būt par skolotāju  

Intervija ar skolotāju Aivaru Ozolu 


