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 1857.gada 8.martā izveidojās arodbiedrība, kur pirmoreiz piedalījās sievietes.  

 1908.gada 8.martā Ņujorkas tekstilrūpniecības strādnieces devās ielās. Viņas piepra-
sīja 10 stundu darbadienu (tolaik sievietes strādāja 16 stundas diennaktī un saņēma 
grašus), gaišas un sausas darbavietas un darba algu, kas būtu vienlīdzīga ar to, ko sa-
ņem vīrieši, lai aizliegtu strādāt bērniem (zēnus tur ekspluatēja daudz nežēlīgāk nekā 
pieaugušus vīriešus) un iegūtu balsstiesības vēlēšanās.  

 1910. gadā Klāra Cetkina, starptautiskajā sieviešu sociālistu konferencē Dānijā, aici-
nāja izveidot Starptautisko sieviešu dienu, kurā sievietes varētu pulcēties un organizēt 
gājienus, par tiesībām uz darbu, pret nabadzību, mieru un cieņas respektēšanu.  

 Šādu Starptautisko sieviešu dienu pirmo reizi Eiropā svinēja 1911.gada 19.martā.    

 1975. gada 8. martā ANO sāka svinēt Starptautisko sieviešu dienu. 1977. gadā ANO 
Ģenerālā asambleja ieteica dalībvalstīm katru gadu (datumu izvēloties atbilstoši vietējai 
kultūrai un paražām) svinēt Cīņas par sieviešu tiesībām un Apvienoto Nāciju organizāci-
jas starptautiskā miera dienu, ko ANO piesaistīja 8. martam.  

 Starptautisko sieviešu dienu svin Krievijas Federācijā, Azerbaidžānā, Gruzijā, Kazah-
stānā, Kirgizstānā, Moldovā, Tadžikistānā, Turkmenistānā, Ukrainā, Baltkrievijā. Uzbekis-
tānā to svin kā Mātes dienu, Armēnijā – 7.aprīlī kā Mātes un skaistuma dienu. 

 Viena no spilgtākajām sieviešu tiesību aizstāvēm Latvijā bija dzejniece Aspazija, kuras 
runas Satversmes sapulces sēdēs mudināja Latvijas Civillikumā iestrādāt normas, kas 
ļautu noslēgt laulību ne vien baznīcā, bet arī civilā kārtībā, kā arī sniedza iespējas pēc 
sievietes iniciatīvas iesniegt laulību šķiršanas pieprasījumu. Drīz Rīgā būs piemineklis 
Aspazijai. 

 8.martā tiek sveiktas arī tās sievietes, kurām nav bērnu.  

  Visvairāk  sievietes priecātos saņemt  tulpes.  

 

 



 No 22. līdz 26. februārim mūsu skolā norisinājās matemātikas nedēļa, kuras 

laikā skolēni uzzināja par citādākām matemātikas apguves iespējām.  Katru dienu 

skolēniem matemātikas stundu laikā bija iespēja uzzināt, kas ir tangrams, risināt 

dažādus matemātikas atjautības uzdevumus un apgūt geogebra.classic.com 

programmu, kā arī iepazīt optisko ilūziju. Kā teica paši skolēni, mājās ir tikusi pār-

baudīta arī vecāku attapība ar šiem uzdevumiem.  Protams, viss notika attālinātā 

režīmā.  

 

 Katrai klasei skolotāji bija sarūpējuši dažādus uzdevumus. 11.klases skolēni mācās mū-

su skolā jau otro gadu, līdz ar to viņi zināja par matemātikas nedēļu skolā un bija aktīvi. 

Daudziem bija azarts un interese padarboties ar “cietajiem riekstiem’’ jeb konkursā 

"Ķenguru...". Labākie skolēni 11.c klasē Inta Vasi-

ļevska , 11.s Milana Nagļa, Romāns Jevdokimons 

un Kristīne Bižāne .  

 

 Matemātikas skolotāja Inga Balode sadarbojās 

ar vizuālās mākslas skolotāju Sandru Nordenu. Šāda 

veida sadarbību iesaka Skola 2030. Tika iegūti inte-

resanti radoši darbi - tangrami 7.klasei un optiskās 

ilūzijas 8.klasei.  



  

 

Aktīvākie skolēni - Rendija Einika (7.c klase) un Adriāna 

Ligere, kura  izveidoja tangramu prizmu jeb kubu un op-

tisko ilūziju.  

 

 

 

 

 

 

 

 12.klasēs paralēli tēmai „Funkcijas”, skolēni ap-

guva geogebra.classic.com programmu, kuru  skolo-

tāja Inga Balode bija apguvusi  kursos. Pārsteigums 

bija no 12.B klases, kad tikko bija beigusies stund, 

skolotājai WhatsAppWeb pienāca 12.b klases skolēna 

Ruslana Kačanova izveidotais Auseklis, bet  Daniels 

Toreks izveidoja „Ūsiņu”. 12.c klasē savus darbus ra-

dīja Valentīns Sima un Artis Pudāns. Aktīvas bija arī 

meitenes, Ksenija Ķēniņa, kura izveidoja zīmējumu 

tikko apgūtajā programmā ar roku uz papīra,  un Jūli-

ja Ņesterova.  

 

Skolotāja Elfrīda Kokoriša pastāstīja: “Grūtāk gāja ar 

10.klašu skolēnu iesaistīšanu - tikai daži vēlējās kaut 

ko darīt ārpus obligātā. Bet tiem, kuri darīja, tas pati-

ka! Izrādās, ka dažiem tā bija pirmā satikšanās ar at-

jautības uzdevumiem, kur jāatrod sakarība un jāierak-

sta tukšajā vietā skaitlis vai arī tādi loģikas uzdevumi, 

kuros vajag aizpildīt tukšo vietu, bija sveši!” 



      Ar optiskajām ilūzijām nodarbojās arī 9.c un 11.c klases skolēni skolotāja Andra 

Namnieka vadībā.  

 Aktīvākie skolēni  

11.k S.Serovs un 

A.Bobrova,  

no 12.u - A.Meinarts 

no 10.k S.Hodjušina un 

A.Kazakevičs 

no 10.u - N.Zablinskis,  

no 10.c - R.Dadzis, 

I.Riemere un R.Valpēteris.  

 

 

Jāpiebilst, bija lieliski, 

ka  mums kopā tas viss 

izdevās! Paldies skolē-

niem par drosmi un uz-

drīkstēšanos! Cerams, 

ka mums visiem šajā 

saspringtajā laikā, kad 

iet ļoti grūti, tā bija ne-

liela atslodze! 

 

Atjautības uzdevuma 
piemērs. Pamēģini arī 
tu! 
Paldies skolotājiem par 
radošumu! 
 
Esi aktīvs arī tu! 



 Attālināto mācību laikā skolēni gan mācās, gan piedalās 
dažādos konkursos, olimpiādēs, projektos. Šoreiz mēs iepazīsimies 
ar vidusskolas audzēkni. Valentīns Edgars Sima mācās 12.c klasē, 
Erasmus + projekta "Tava līdzdalība ir svarīga"  ietvaros (vadītāja 
angļu valodas skolotāja Iveta Leišvniece) ir piedalījies videokonfer-
encē, kuras laikā skolēni no dalībvalstīm -Somijas, Slovākijas, Itāli-
jas, Latvijas — stāstīja par Ziemassvētku tradīcijām savā zemē. 
Mūsu skolēns demonstrēja klasē kopīgi veidoto prezentāciju, at-
bildēja uz vienaudžu jautājumiem. Savas angļu valodas zināšanas 
Valentīns Edgars Sima pierādīja arī Rīgas pilsētas angļu valodas 
oplimpiādē, kur ieguva atzinību. Mēs uzdevām dažus jautājumus. 

 
Hobiji 
Lasīšana, datorspēles, filmas 
Mīļākā grāmata 
“Pēdējā vēlēšanās” Andžeja Sapkovska 
Mīļākā filma 
Nezinu, laikam “Cīņu klubs” 
Kā organizē savu darba dienu? 
Lielākoties neorganizēju, pirmo daļu pavadu mācoties, kad esmu ar to beidzis, pārējo daļu daru to, kas 
pagadās, tad vakarā eju trenēties. 
Kā atpūties? 
YouTube video skatīšanās vai gulēšana 
Kuri mācību priekšmeti patīk? Kuri padodas labāk? 
Padodas priekšmeti ar loģiku, neesmu domājis par to, kas patīk 
Kas pamudināja sākt mācīties angļu valodu? No cik gadiem? 
Tā iznāca. Nejauši iemācījos — spēlējot spēles uz sēžot internetā. Agrs vecums (5-7). 
Ko tu ieteiktu cilvēkiem, kuri vēl nerunā, bet grib apgūt angļu valodu? 
Ātrākais paņēmiens - iesāc strīdus ar svešiniekiem internetā. Var arī atrast kopīgu mērķi, ja negrib 
kašķēties. Ja slikti padodas valoda, tad ar rakstīšanu, nevis runāšanu būs jāpietiek. Lēnais paņēmiens – 
vienkārši sēdi YouTube vai jebkur citur un mācies pasīvi. 
Kā vērtē savas angļu valodas zināšanas tagad? 
Pietiekamas 
Vai esi apguvis vēl kādu svešvalodu? 
Pasīvās kreivu valodas zināšanas, skatoties seriālus pa TV. Slikti runāju, bet saprast varu. 
Kā notika gatavošanās olimpiādei? Kā tā norisinājās? 
Lasīju grāmatu. 
Par ko gribēji kļūt bērnībā? Un tagad? 
Bērnībā – vienkārši par bagātnieku. Tagad – par programmētāju un bagātnieku. 
Kas galvenais jauna cilvēka dzīvē? 
Atkārtota ticību un skatpunkta izaicināšana 
Ko novēlētu skolotājiem, citiem skolēniem? 
Turpiniet savas dzīves! 
Un sev? 
Es turpināšu savu 
Veiksmi, piepildi savus sapņus, Valentīn Edgar! 



 

 
PAVASARĪGS  

SVEICIENS  

SIEVIEŠU  

DIENĀ! 

 



 Jau vairākus gadus mūsu skolā strādā angļu valodas skolotāja Iveta 
Leišavniece. Skolotāja gan pasniedz stundas, gan ir klases audzinātāja, gan vada 
projektus, gan gatavo skolēnus olimpiādei. Mēs uzdevām dažus jautājumus. 
 
 
Dzīves moto 
Darīt to, kas iedvesmo 
 
Hobiji 
Lasīšana, darbošanās dārzā, audio grāmatas, aktīvs 
dzīves veids 
 
Mīļākā grāmata 
 Atbilde mainās saskaņā ar to, ko lasu. Šobrīd 
patīk Eckhart Tolle “The New Earth” ,  JP Delaney 
“The Girl Before”, Robin Sharma “5 a.m. club”. 
 
Kā organizējat savu darba dienu? 
 Tā, lai plānotie un nepieciešamie darbi ir iz-
darīti.  
 
Kā atpūšaties? 
 Man patīk fiziskās aktivitātes. Agrāk aktīvi 
spēlēju volejbolu, tagad trenējos, izmantojot 
trenažierus, un, atkarībā no laika un iespējām, patīk 
veikt jogas vingrojumus. Protams, atrašanās dabā ļoti relaksē pēc intensīvām darba dienām. 
Jau tagad domāju, ko šovasar iestādīšu un iesēšu. Vēl man ļoti patīk aizbraukt uz turieni, kur 
vēl neesmu bijusi, gan Latvijā, gan ārzemēs. Īpaši laimīga jūtos pie jūras vai ezera, kad varu 
sauļoties un peldēties.    
 
Kā notika gatavošanās olimpiādei?  
 Gatavošanās olimpiādei notika pastarpināti. Valentīns daudz lasa, aktīvi piedalās 
stundās, ļoti rūpīgi veic uzdotos darbus. Viņam padodas visu valodas prasmju uzdevumi, bet 
Valentīna domraksti ir īpaši. Tos raksturo oriģināla doma, emocionāla izsmalcinātība, savs 
viedoklis, bagāta valoda un, protams, domraksta rakstīšanas principu ievērošana.  



  Kā norisinājās olimpiāde? 
Angļu valodas olimpiāde norisinājās attālināti. Skolēniem bija jāizlasa Tomasa Hārdija romāna 
”Tesa no d’Erbervilu cilts” fragments angļu valodā, jānoskatās attiecīgās grāmatas 
ekranizējuma fragments no filmas, ko veidojis poļu režisors Romāns Polanskis, un jāraksta 
domraksts par to, ko simbolizē zemenes attiecīgajā darba fragmentā grāmatā un filmā. Tika 
vērtētas skolēnu teksta interpretācijas un radošas teksta veidošanas spējas, kā arī 
tradicionālie domraksta vērtēšanas aspekti – uzdevuma izpilde, organizācija, valodas 
precizitāte gramatikas un leksikas ziņā, ortogrāfija.  
 
  Cik zināms, Jūs bijāt arī vērtētāju vidū? 
 Jā. Es piedalījos darbu vērtēšanas procesā. Bija interesanti redzēt dažādus skolēnu 
darbus. Bija izcili un oriģināli darbi, bet bija arī tādi, kuru idejas aizgūtas no internetā 
atrodamajām grāmatas un filmas recenzijām. Darbu vērtētājiem, protams, neklājās viegli, jo 
bija jāspēj atšķirt autentisku skolēna darbu no plaģiāta. Bija nepieciešams pašiem izlasīt visus 
pieejamos grāmatas un filmas apskatus.  
 Diemžēl skolēni dažreiz baidās uzticēties savam viedoklim un to izteikt vai, iespējams, 
ka neprot to darīt. Man ļoti patīk lasīt labus skolēnu domrakstus, daru to arī 12. klases 
eksāmenu vērtēšanas laikā. Labu domrakstu var salīdzināt ar labas grāmatas fragmentu. 
Priecājos, ka Valentīns prot tā uzrakstīt.  
 
Kāpēc olimpiādei tika izvēlēts tieši Valentīns? 
  Valentīns ir piedalījies divos Nordplus projektu semināros Lietuvā un Dānijā, kā arī vienā 
Erasmus + video konferencē, kuru laikā lietoja angļu valodu reālā saziņā, mācību uzdevumu 
veikšanā un prezentēšanā. 
 
Minējāt starptautiskos projektus, kurus vadāt. Vai tie ir iesaldēti pandēmijas dēļ? 
Projekti turpinās. Erasmus + projektā "Tava līdzdalība ir svarīga" notiek digitāla sadarbība. Kā 
jau minēju, mums bija videokonference pirms Ziemassvētkiem, kuras laikā skolēni no 
dalībvalstīm Somijas, Slovākijas, Itālijas, Latvijas 
stāstīja par Ziemassvētku tradīcijām savā zemē un 
Valentīns Sima demonstrēja klasē kopīgi veidoto 
prezentāciju, atbildēja uz vienaudžu jautājumiem. 
Šobrīd domājam, kā mainīt apmaiņas vizīšu laiku, 
jo ir šaubas par to, vai maijā varēs doties uz 
Slovākija, kā tas bija plānots iepriekš. 
Te ir saite uz projekta lapu EtwinningTwinSpace 
vidē, kur ir projekta materiāli, prezentācijas, 
video: https://twinspace.etwinning.net/98963/
home 
 
.  
 



 Pašlaik veidoju Nordplus Junior projekta 
"Dabas ABC." e-grāmatu. Tā būs izglītojoša viet-
ne, kur tiks ievietoti materiāli par Lietuvas, Latvi-
jas un Dānijas nacionālajiem parkiem. Tas tiek 
veidots ar mērķi iepazīstināt un izglītot projektā 
iesaistīto valstu skolēnus un skolotājus ar Zieme-
ļeiropas kultūru, izprast to, piedāvāt labās prakses 
pieredzi, diskutēt par iespējām aizsargāt dabas 
skaistumu nacionālajos parkos.  Tiks  ievietoti iz-
glītojošie materiāli par dabas bagātībām, kultūru, 
kā to nodot nākamajām paaudzēm. Dabas ABC 

būs spēles jauniešiem, izstrādāti ceļojumu maršruti, arī ”zaļās stundas” dabas parkā un pa-
saku varoņi. Jau ievietoju materiālus par Ungurmuižu, Slīteres, Ķemeru Nacionālo parku. 
Šobrīd publicēju materiālus par Gaujas Nacionālo parku.  

Projekta skolu tīkla lapā eTwinningTwinSpace tiek 
publicēti visu projekta partneru materiāli. Tur var ap-
lūkot Lietuvas, Dānijas vizīšu fotogrāfijas, mācību uz-
devumus, aktivitātes.  

9.martā projekta koordinatore Katarina organizēja 
Zoom tikšanos ar skolu pārstāvjiem. Tās laikā vienojā-
mies, ka 28., 29., 30.aprīlī notiks digitāla projekta 
konference, kurā jāpiedalās vismaz 5 skolēniem no 
katras dalībvalsts -Slovākijas, Somijas, Itālijas, Latvi-

jas. Skolēni prezentēs savu valsti un skolu, stāstīs par vienu nacionālo parku un regulām par 
tā aizsardzību, noskatīsies Slovākijas pārstāvju ekoloģisko priekšnesumu, kopīgi sastādīs vēs-
tuli par nacionālo dabas parku aizsardzību. Mēs gatavosimies dalībai šajā pasākumā. 
Attiecībā uz Nord plus projektu, jauna informācija ir tā, ka kopā ar partneriem esam nolē-
muši to noslēgt digitāli - tikšanās laikā dalīties ar paveikto e-grāmatas izveidē, mēs iepazīsti-
nāsim ar materiālu par Gaujas Nacionālo parku, veiksim aptauju. 18.martā tiksimies ar sko-
lu pārstāvjiem Zoom, lai pārrunātu veicamos uzdevumus.  Projekta partneru uzņemšana bi-
ja plānota 12.-14.aprīlim, bet Covid -19 ierobežojumu dēļ projektu noslēgsim digitālā for-
mā. 

Novēlēsim skolotājai panākumus, lai izdodas, kas ieplānots! 

 
 



 Ar šo mācību gadu mūsu skolā sāka strādāt  ekonomikas skolotāja Jūlija Jevdokimova. 

Mēs uzdevām dažus jautājumus jaunai skolotājai. 

Dzīves moto: Nākotne ir atkarīga no manis 

Mīļākā valsts: Latvija 

Mīļākie ziedi: saulespuķes 

Mīļākā krāsa: gaiši zilā 

Tālākais punkts, kur esat bijusi: Parīze 

Hobiji: lasīšana, fotografēšana, pastaigas dabā 

Mīļākā grāmata: M.Mitčela “Vējiem līdzi” 

Mīļākais ēdiens : suši 

Mīļākā filma: grūti izvēlēties vienu, ļoti patīk visas 

filmas par Hariju Poteru, arī “Titāniks”, “Viens pats mājās” 1.-3.daļa 

Cik ilgi Jūs jau strādājat par skolotāju?  3 mēnešus 

Kā jūs iejūtāties skolotāja lomā, kā patīk, jo strādāt attālināti ir savādāk, nekā klātienē.? 

Iejusties bija no sākuma grūti, bet tagad patīk. Diemžēl vēl nebija iespējas pastrādāst 

klātienē, domāju, ka kas sāksies darbs klātienē, kādu laiku arī būs grūti iejusties  

Vai vienmēr esat gribējusi būt par skolotāju?  

Nē, gribēju bērnībā, bet tad sāku mācīties finanses, pastrādāju kādu laiku birojā, un sapratu, 

ka tomēr gribu būt skolotāja 

Kāpēc izvēlējāties kļūt tieši par ekonomikas skolotāju?  

Jo izglītība finanšu/ekonomikas jomā 

Kas Jums šķiet visinteresantākais skolotāja darbā?  Stundu vadīšana, spēja rast interesi 

Un visgrūtākais?  Tā kā strādāju tikai dažus mēnešus, pagaidām visgrūtākā bija semestra 

atzīmju izlikšanas diena 

Kā jūs atgūstat darbā patērēto enerģiju? Kas Jūs iedvesmo?  

Lasu grāmatas, pavadu laiku ar draugiem. Iedvesmo daba, fotogrāfija, ēdiena gatavošana, 

filmas, mūzika 

Vai ir bijuši amizanti gadījumi? 

 Vēl nē 

Ko Jūs novēlētu skolēniem?  Izturību, motivāciju, interesi 

Un sev?  Arī izturību un spēku 

Novēlam skolotājai izturību, prieku par darbu, iedvesmu! 


