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Mīļie skolotāji! 

Gribam vēlēt, lai skolās  

neizsīkst idejas, lai  

 priecē audzēkņi.  

Lai darbs vienmēr nes 
gandarījumu un lielu 
lepnumu  par paveikto.  



 

   Šī gada 4.09-10.09 norisinājās Erasmus+ projekta “Iedvesmojies- mūzika ar angļu valodu” 

pirmā tikšanās ( mobilitāte) Polijas pilsētā Pulavi. Piedalījās 6 valstu pārstāvji – Polija, Ziemeļ-

maķedonija, Turcija, Latvija, Bulgārija, un Francija. 

 No mūsu skolas piedalījās 3 skolotāji- Vita Ramiņa, Ināra Voitkāne un 

Māra Andrejeva. 

 Pirms tikšanās skolas bija sagatavojušas projek-

ta logo. Attēlā jūs redzat mūsu logo. 

1.diena. Notika iepazīšanās ar visiem projekta par-

tneriem. Tika izrunāta projekta būtība, izvirzīti uzde-

vumi nākamajam periodam. Neizpalika bez nelielas 

iepazīšanās ar skolu un pilsētu. Tika ap-

skatīti arī vēsturiskie objekti un ievēroja-

mas vietas. 

 Mēs uzzinājām, ka Pulavi Polijas vēsturē iegājusi kā Adama Ka-

zimeža Čartoriska rezidences vieta, par kuru Pulavi kļuva 1784. 

gadā. Čartorisku pils kļuva par tālaika Polijas galveno intelektu-

ālo centru un neatkarības centienu bāzi.  

Arī skola, kura mēs bijām, atrodas pils labajā spārnā. 

2.diena. Projekta dalībnieki  iepazinās ar skolu, kā arī 

mēs apmeklējām mācī-

bu stundas. Bija iespēja 

apmeklēt spāņu valo-

das, vācu valodas un 

mūzikas stundas. 

Pēcpusdienā bija brauciens uz gleznaino tūristu pilsētiņu- Kazi-

mierz Dolny. Kazimeždolni ir pilsēta uz dienvidiem no Pulavi 

Vislas labajā krastā, 30 minūšu brauciena attālumā ar autobu-

su. Vislielāko uzplaukumu piedzīvoja 16. 

un 17. gadsimtā. Lieliski saglabājušās 

vecpilsētas dēļ kopš 19. gadsimta ir po-

pulārs tūrisma centrs. Sevišķi vērtīga ir 

Kazimeždolni renesanses laika apbūve. 

 

 

 

 



 

 

3.diena. 

Pulavi skolēni bija sagatavojuši prezen-

tācijas par reģionu un skolu. Skolotāji 

tika iesaistīti iemācīties kādu ļoti popu-

lāru poļu tautasdziesmu. 

Šīs pašas dienas pēcpusdienā notika 

poļu skolēnu sagatavots koncerts. 

 

4.diena. 

Projekta dalībnieki apmeklēja kul-

tūras centru Pulavi pilsētā. Šeit skolēnPēc tam katras valsts 

skola iepazīstināja pārējos partnerus ar savām skolām un iz-

glītības sistēmām valstīs. 

Izrādās, ka Pulavi var nodarboties ar dažādām ārpusskolas 

aktivitātēm. 

 

Vakarā mums bija iespēja iepazīties ar Ļubļinu. Ļubļina ir pilsēta Polijas austrumos, Ļub-

ļinas vojevodistes centrs Biščicas upes krastos. Viduslaikos nozīmīgs Polijas-Lietuvas tirdz-

niecības centrs un vēsturisks ebreju izglītības centrs. 

5.diena. 

Visi mobilitātes dalībnieki saņēma sertifikātu par pie-

dalīšanos projektā. 

Pēc tam bija brauciens uz Polijas galvaspilsētu Varša-

vu un tad 13 

stundu garš 

brauciens uz 

mājām  

 

 

 

 



Ar šo mācību gadu mūsu skolā sāka strādāt bioloģijas skolotājs  Dainis Krauklis. Mēs palūdzām 
skolotāju atbildēt uz dažiem jautājumiem. 

Dzīves moto - Uzskatu, ka cilvēkam jābūt vienkāršam un 
ar patiesu dvēseli. Lepnumam un augstprātībai ar mani 
nav pa ceļam.  
Mīļākā valsts— Esmu bijis daudz kur pasaulē, bet Šveice 
ar savu dabas skaistumu mani pārsteidza un iespaidoja. 
Tomēr Vācija tā arī manā dvēselē ir atstājusi dziļas atmi-
ņu pēdas - pārāk skaists laika posma tas bija, ko tur pa-
vadīju. Vēl ļoti vilina Taizeme un Austrumu zemes. 
Mīļākie ziedi vai augs. Vai kaut ko audzējat?—Ziedus ne-
audzēju, bet patīk, kad telpā ir gan zaļie augi, gan skaisti 
ziedi. 
Mīļākā vieta Latvijā un pasaulē—Esmu dzimis un audzis 
Kandavā, laikam jau patiess ir teiciens:"Nekur nav tik la-
bi kā mājās"!   
Tālākais punkts, kur esat bijis—Pasaulē esmu bijis daudz 

kur - sākot ar mūsu kaimiņzemēm, pēc tam Polija, Vācija, Beļģija, Francija, Luksemburga, Če-
hija, Slovēnija, Slovākija, Spānija, Anglija un citur.  
Hobiji— Man ļoti patīk kārtīga pirts un cope. Mans rekords ir apmēram 15 kg zivs!  
Mīļākā grāmata—Mīļāko grāmatu ir daudz, jo, ieskatoties katra rakstnieka dvēselē, var atrast 
ļoti daudz asociāciju un interesantu situāciju, bet vismīļākās ir tās grāmatas, ko esmu uzrak-
stījis pats -„ Čigāni caur gadsimtiem līdz mūsdienām’, „Kad dzimtas dārzos ziedi plaukst” . 
Mīļākais ēdiens—Garšo vienkārši sacepta gaļa ar ceptiem kartupeļiem. Ko tur ar tām delika-
tesēm krāmēties!  
Mīļākā filma—Nepatīk grāvēji, kur viens varonis iet visus uzveic, bet patīk filmas ar jēgu un 
emocijām.  
Neparasti. Vīrietis un bioloģijas skolotājs. Kāpēc izvēlējāties kļūt tieši par bioloģijas skolotāju? 
Cik ilgi Jūs jau strādājat par skolotāju ? -  Par skolotāju jau strādāju 16 gadus. Sākumā gribēju 
kļūt par ārstu, medicīna ir zinātne, kas fascinē. Kad aizgāju studēt, īpaši nedomāju, ka būšu 
skolotājs, bet iesākot strādāt Humanitārajā privātģimnāzijā, pateicoties direktorei Kalniņas 
kundzei, un kolēģei profesorei Ilgai Kreitusei, tiku izaudzināts no vienkārša studentiņa par 
profesionālu skolotāju. Par skolotāju nevar iemācīties, ar to jābūt caurvītam. Pirms bioloģijas 
jau sāku praktizēt kā mūzikas un ķīmijas skolotājs, bet kolēģe bioloģe brauca uz Vāciju strā-
dāt. Direktore Kalniņa pienāca un teica: „Tu esi tik daudzpusīgs, man vajag bioloģijas skolotā-
ju, es atbalstīšu tavas studijas”. Tā nu es arī pabeidzu fakultāti un joprojām praktizēju šo uni-
kālo zinātni!  

  



Kas mudināja kļūt par skolotāju?   

 Sākums bija tāds. Pēc vidusskolas aizbraucu uz Vāciju, pie Minhenes praktizēju un apgu-
vu antropozofijas zinātni un mācījos vācu valodu. Kad atgriezos Latvijā, iestājos Rīgas Peda-
goģijas un izglītības vadības akadēmijā uz kordiriģentiem pie maestro Jāņa Kaijaka. Pēc tam 
tajā pašā augstskolā pabeidzu Sociālo zinātņu fakultāti, Informātikas un dabaszinātņu kated-
ru, kur ieguvu bioloģijas skolotāja un sporta skolotāja bakalaura grādus. Tad turpināju studi-
jas tajā pašā akadēmijā Maģistra studijas Mūzikas pedagoģijā, padziļinot diriģenta prasmes 
un zināšanas mūzikas pedagoģijas dzīlēs. Pēc tam kā kārtīgs mūziķis Latvijas Universitātē ie-
guvu arī ķīmijas skolotāja kvalifikāciju. Tagad turpinu studijas Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmijā, kur studēju akadēmiskā zinātņu doktora studijās etnomuzikoloģiju. 

Vai jums ir mājdzīvnieki— Mājdzīvnieki ir, tas ir mūsu 
mājas boss kaķis Muris, kas ir ļoti interesants indi-
vīds, komandē mūs visus! Viņš uzskata, ka ne jau 
viņš pie mums dzīvo, bet mēs pie viņa.  
Kas Jums šķiet visinteresantākais skolotāja darbā?- 
Interesantu un fantastisku situāciju ir daudz, īpaši 
skaisti ir tie brīži, kad skolēni un vecāki pasaka pal-
dies par Tavu darbu, kad satiec skolēnus, kas ieguvu-
ši labu izglītību, un pasaka paldies, ka biji devis vi-
ņiem tik labas zināšanas. Skolotājs jau nav profesija, 
bet vesels dzīvesveids! Grūtību ir daudz, īpaši ve-
ciem skolotājiem apgūt mūsdienu tehnoloģijas, dau-
dzās sistēmas, ar ko jāstrādā. Es savukārt nemāku 
strādāt ar vecām tehnoloģijām!  
Kā jūs atgūstat darbā patērēto enerģiju? Kas Jūs ie-
dvesmo? - Patērēto enerģiju atgūstu vakarā ieslē-
dzot kādu labu filmu. Relaksējoties pirtī vai nedēļas 
nogalē pie dīķa ar makšķeri rokās. Arī enerģijas ap-
maiņa ar skolēniem, kas manās stundās notiek visai 
pozitīvi, dod iedvesmu. Skolotāja darbs ir būt labam aktierim un gūt rezultātus arī no bezce-
rības.  
Ko Jūs novēlētu skolēniem? Un sev?  Es novēlu skolēniem būt mērķtiecīgiem un izbaudīt sev 
dotās iespējas! Dzīve rit pārāk ātri, bet jaunība ir tikai viena! Sasniegts mērķis dzīvē ir solis 
pretī labākai nākotnei! Un esmu ievērojis, ka šajā skolā ir daudz skolēnu ar labu dvēseli, 
"gaišu acu skatienu", esmu pārliecināts, ka viņi savu mērķi arī sasniegs! Sev novēlu - paklau-
sīgus un interesantus skolēnus, kas izprot un novērtē manu darbu, labas attiecības ar kolē-
ģiem un labus panākumus manā darbā!  



 Pirms Skolotāju dienas skolas bibliotēka sadarbībā ar skolas avīzi veica aptauju skolotāju 

vidū. Aptauja bija anonīma. Skolotājiem bija jāatbild uz 5 jautājumiem. Piedāvājam iepazīties 

ar aptaujas rezultātiem. Patīkami, ka visiem skolotājiem patīk savs darbs un ir labas attiecības 

ar kolēģiem.  

 

 

 



1. 2. 

3. 4. 

Uzminiet! Kurš skolotājs redzams  bērnības fotogrāfijā? Atbildi sūtiet  skolo-

tājai Inārai  Fjodorovai Mykoob. Paldies par atsaucību skolotājiem! 



5. 6. 

7. 8. 



 Tradicionāli mācību gada sākumā Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskola organizē skolēnu 
mācību ekskursijas. Tas ir veids, kā dažādot mācību procesu un noteiktu izglītības satura tēmu 
apgūt neikdienišķos apstākļos – dabā, muzejā, kultūras vai vēstures objektā.  
Š.g. 24.septembrī skolēniem bija iespēja  apmeklēt dažādus kultūras un vēstures objektus gan 
Vidzemē, gan Kurzemē, gan Rīgas tuvumā. 
 
10.a un 10.b klase apmeklēja Siguldu un 
Turaidas muzejrezervātu.  
Ekskursijas mērķis bija iepazīstināt skolēnus 
ar Latvijas kultūrvēsturisko objektu- Turai-
das muzejrezervātu, tā vēsturi un nozīmī-
gumu latviešu tautai. Ekskursijas laikā izde-
vās arī saliedēt skolēnus klases kolektīvā, 
veicinot sadarbības spējas. 
 

  
 Ekskursijas laikā norisinājās harmoniskas sabiedrības veidošana, parādot latviskās dzīves-
ziņas attīstību, kā arī vispārcilvēciskās vērtības kultūrvēsturiskajā objektā Turaidas muzejrezer-
vāts. Skolēniem bija iespēja apskatīt bobsleja trasi “Sigulda”  un iespēja izstaigāt to. 
 
  Skolēni ir iepazinuši Latvijas nozīmīgu kultūrvēsturisko objektu. Iespēja pārvietoties pa 
bobsleja trasi “Sigulda” skolēnos izraisīja pozitīvas emocijas. Klases kolektīva skolēni ekskursi-
jas laikā iepazinās savā starpā citā vidē un izveidojās pozitīva noskaņojuma atmosfēra.  
 
 Danielam Vasiļjevam ļoti patika pilis un krāšņā rudens daba. Skolēns pastāstīja, ka bija ie-
spēja redzēt bruņinieka aprīkojumu, aptaustīt senos mūrus, uzzināt no gida teikas par Siguldu, 
Turaidu, Turaidas Maiju. Arī patika bobsleja trase, jo bija tur pirmo reizi. 
 
10.a klases skolēna Raimonda fotogrāfijas. 



11.A un 11.B klases skolēni apmeklēja Kuldīgu. Ekskursijas mērķi bija iepazīties ar Latvijas 
skaistākajām vietām, Latvijas kultūru, vēsturi un ģeogrāfiju. Ar fotogrāfijām dalījās Ņikita. 

 Ataust saulainais piektdienas rīts pēc lietainās ceturtdienas nakts. Plkst. 8.30 sēžamies 
autobusā un dodamies mūsu nospraustajā maršrutā Rīga- Kuldīga.  

 Ceļā bija viena neliela atelpa, kuras laikā nedaudz iestiprinājāmies un ap vienpadsmi-
tiem bijām  Kuldīgā. Pirmais, kas pārsteidza- platākais ūdenskritums Eiropā - Ventas rumba. 
Protams, tas bija jāiemūžina! Tālāk skaistais ķieģeļu tilts, tad devāmies pilsētas izpētē– ap-
meklējām Adatas torni, Katrīnas baznīcu, Skulptūru dārzu, apskatījām Ēvalda Valtera piemi-
nekli. Daži skolēni bija pirmo reizi Kuldīgā, tādēļ bija izbrīnīti par Venēcijai līdzīgu pilsētu Lat-
vijā—skaistām pilsētas ieliņām upes krastos, par jauko Alekšupītes ūdenskritumu . Izstaigāju-
šies, iemūžinājuši visu iespējamo, ap pusdienlaiku dodamies mājās.  

7.c, 8.c un 9.c klase devās uz Salaspils Botānisko dārzu. 
 
 Ar saviem ceļojuma iespaidiem dalījās Zane. Mēs ar 
klasi braucām uz Salaspils Botānisko dārzu. 
Tur mēs apskatījām daudz dažādas puķes un augus. 
Mēs vēl aizgājām Botāniskajā dārzā apskatīt daudz da-
žādus putnus, kas tur bija. 



8./9.A un 9.b klase apmeklēja Jūrmalas Brīvdabas mu-
zeju. 

 9.b klases skolniece Žanna Lundte pastāstīja, ka skolē-
ni bija redzējuši lielu, balto zvejas kuģi  „Undīne” un 
vairākas zvejnieku laivas, kā arī apmeklēja zvejnieka 
māju. Izrādās, ka saimniecības ēkās tika uzglabāti zvej-
nieku tīkli, murdi, dažādi zāģi laivu un māju būvei, mē-
rinstrumenti, galdnieku un namdaru piederumi, pludi-
ņi, āķi un enkuri, nažu un cirvju asināmie. Skolēni re-
dzēja arī senā kuģa vraku. Ārā bija skaists laiks, ekskur-
santi devās pie jūras. Ceļojums bija izdevies, jo visiem 
bija labs garastāvoklis, daudz pozitīvu emociju un jau-
nas zināšanas par Latvijas zvejniecību, ar to saistītajām  
etnogrāfiskām celtnēm un iepazītām vēstures liecībām 
kolekciju muzejā.  

Žanna arī ir iesūtījusi 
fotogrāfijas. 

 



12.A un 12.B klases apmeklēja Koknesi, Likteņdārzu. 

 Par ekskursiju stāsta 12.A klase skolniece Jevgeņija Žarkova. 

Ekskursija man ļoti patika, jo iepazinos ar Skrīveru dendroloģisko parku, Kokneses pilsdrupām 

un Likteņdārzu.  

 Mēs uzzinājām, ka Skrīveru dendroloģiskajā 

parkā aug reti koki. Šādu parku izveidoja Maksimili-

ans Siverss. Tur aug cukura kļava, Amerikas lazda, 

snuķaugļu lazda, Virdžīnijas burvju lazda, Korejas 

ciedru priedes, sudrabliepa, Japānas lapegle un citi 

koki.  

 

 

 Mums bija iespēja redzēt Kokneses pilsdru-

pas. Mēs uzzinājām, ka pils ir bijusi viena no lielā-

kajām un nozīmīgākajām viduslaiku pilīm Latvijas 

teritorijā. Uzskatu, ka šī ir viena no ainaviskākajām 

vietām starp divām upēm Pērsi un Daugavu. No 

vēstures stundām zinu, ka Kokneses pils agrāk pie-

derēja Livonijas ordenim. 

 Mēs uzzinājām, ka Likteņdārzā apvienojas izcila vides 

arhitektūra ar Kokneses pussalas dabas un Daugavas plū-

duma krāšņumu. Redzēju, ka Tautas dārzu veido ābeļu 

aleja un bruģakmens ceļš, kas ved uz ozolu sardzes ies-

kauto amfiteātri. Īpašs bija Lielais kalns! No skatu terases 

pavērās brīnišķīgs skats uz Daugavu un Kokneses baznīcu. 

Ikvienu sagaida Sirdsakmens.  

 Likteņdārzu iecienījuši ekskursanti, ģimenes un kāzi-

nieki. Te notiek arī kultūras un atpūtas pasākumi. Esmu 

priecīga, ka man bija iespēja to izbaudīt. 

 Es ieteiktu visiem ceļot pa Latviju un apmeklēt šis 

vietas.  


