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Lai vai kā, bet šī diena atzīta par visu mīlētāju 

dienu, kad cilvēki izrāda savas jūtas, sūta viens 

otram sirdsveida apsveikumu kartītes ar laba 

vēlējumiem, atzīšanos mīlestībā, rokas un sirds 

piedāvājumiem vai vienkārši mīļiem jociņiem. 

Sveiciens mīlestības mēnesī!

Kā īsti radusies Valentīndiena, 

nezina neviens. Ir minējumi, ka 

mīlētāju aizbildnim Valentīnam par 

godu, kurš mocekļa nāvē miris tieši 

14. februārī. Tāpat šo dienu apvij 

leģenda par Senās Romas priesteri 

Valentīnu, kurš, par spīti imperatora Klaudija II 

aizliegumam, esot slepeni laulājis jaunos 

mīlniekus. Par pavēles ignorēšanu Valentīnam 

piespriests nāvessods, kas realizēts 14. februārī. 

Arī Žoltokskolā februāris tika aizvadīts skaisti – skola 

bija izrotāta Valentīndienas tematikā, klašu iekšienē tika 

izlozēti slepenie draudziņi, ko iepriecināt, un paši bērni, 

šķiet, tik tiešām bija aizrāvušies ar šo svētku norisi. 

L.Kolotikova

Gaidām! 

Nezinu, vai Valentīndiena kādam tiek svinēta arī mājās, 

bet skolā visi šie tematiskie svētki, pat ja nav tik pierasti kā 

Lieldienas vai Ziemassvētki, ienes krāsainību un ļauj 

izrauties no ikdienas rutīnas. 

Nu ko? Jāgaida pavasaris! Rīti un vakari palikuši jau 

krietni gaišāki, putnu treļļi – daudz biežāki un priecīgāki. 

Būsim pārziemojuši! Varbūt šogad ne gluži burtiskā 

nozīmē, bet emocionāli noteikti! 

(1.-11.klasei)

Marta pasākumu 

kalendārs

skolēnu brīvdienas 

16.-20.martā

Fotogrāfijas – L.Kolotikova, E.Zeltiņa, A.Korota, I.Strēlniece, O.Bondarenko, 

E.R.Glīzde, R.Ivaņenkovs

“Žoltokieša” veidotāja – L.Kolotikova
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VEICAM LABUS DARBUS

Piektdienas tēma: slepenais draudziņš. 

Suvenīru apmaiņas diena 

Pirmdienas tēma:  labo darbu rociņas. 

Labestības stunda

Trešdienas tēma: ēnu diena

Otrdienas tēma: rotaļu diena

Katrai nedēļas dienai tika izstrādāts plāns, kurš 

bija kā ceļrādis kopīgo mērķu sasniegšanai.  

Ceturtdienas tēma: aktraktīvā kustību diena 

(kvests)

No 10.-14.februārim skolā norisinājās projektu nedēļa, kuras galvenais mērķis bija veikt labus 

darbus. Tad nu katra klase varēja radoši izpausties, izvēloties kādu sociāli noderīgu darbu, ko rūpīgi 

izstrādāt un realizēt.  

Īpaša pateicība skolotājām ANNAI KOROTAI, OLGAI BONDARENKO un INGAI STRĒLNIECEI par 

sadarbību šī raksta tapšanā!

Paldies skolotājiem, 

skolēniem un viņu vecākiem par 

iesaistīšanos projektu nedēļā! 

Mums kopā tā izdevās īpaši 

ražīga un interesanta! 

3.a klase projektu nedēļas laikā iepazina 

Latvijas putnus. Tās ietvaros kopīgi tika izzināts, 

kādi putni dzīvo mūsu valstī, internetā tika meklēta 

informācija, veidoti konspekti, izgatavotas putnu 

barotavas un veikti citi noderīgi darbiņi. 

2.b un 6.b klases izšuva 

mantiņas dzīvnieku patversmes 

iemītniekiem, kā arī sagādāja barību. 

8.a pievērsās Rīgā aktuālai 

problēmai – āra kaķi, kuriem projektu 

nedēļas laikā uzprojektēja 2 mājas. 

5. b veic savus labos darbus

Projektu nedēļa 
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Kvests

8.b taisa 

putnu barotavas



Apkārtējie Apkārtējie 

mani atbalsta! mani atbalsta! 

Vienmēr palīdz Vienmēr palīdz 

un saka, kas un saka, kas 

papatīk, kas nē. 

8.Vai mūzika ir tas, ar ko vēlies nodarboties arī 8.Vai mūzika ir tas, ar ko vēlies nodarboties arī 

turpmāk?turpmāk?

Jā, tāds ir mans mērķis – saistīt savu dzīvi ar Jā, tāds ir mans mērķis – saistīt savu dzīvi ar 

mūziku.mūziku.

9.Ko Tu novēli tiem, kas arī vēlas pamēģināt 9.Ko Tu novēli tiem, kas arī vēlas pamēģināt 

savus spēkus mūzikā, bet baidās sākt?savus spēkus mūzikā, bet baidās sākt?

Ja ir vēlme, tad vajag mēģināt! Nav jau jēgas Ja ir vēlme, tad vajag mēģināt! Nav jau jēgas 

baidīties, ka kaut kas varētu neizdoties. Ja baidīties, ka kaut kas varētu neizdoties. Ja 

neizdosies, arī tā būs pieredze!neizdosies, arī tā būs pieredze!

Šķiet, ka neviens vēl man nav atbildējis tik 

lakoniski un konkrēti. Ruslans Ivaņenkovs, kaut 

arī savā mūzikā spēj izteikties daudzpusīgi, 

ārpus tās liekvārdībā neizplūst. Bet varbūt, ka 

vienmēr arī nevajag. Galu galā, tas jau visiem ir 

zināms, ka klusie ūdeņi ir tie dziļākie, un tas ir arī 

par Ruslanu –spēcīgs un pārliecinošs savās 

dziesmās, spējīgs pārsteigt ar savu izteikto 

ritma izjūtu un palikt PATS! 

Mani mīļākie izpildītāji ir Iann Dior un Trippie 

Redd, viņi miksē repu un dziedāšanu. 

Klausos dažādu mūziku, bet visvairāk mani 

aizrauj tieši reps. Mūsdienās tas ir samaisīts ar 

citiem mūzikas žanriem, piemēram, “trap metal” – 

reps + metāls. 

1.Pastāsti, kā sākās 

Tava mīlestība pret 

mūziku?

Apkārtējie 

mani atbalsta! 

Vienmēr palīdz 

un saka, kas 

patīk, kas nē. 

Protams, es pats 

rakstu vārdus. 

Visvairāk mani iedvesmo mūzika, ko klausos, tāpat 

visi dzīves notikumi man apkārt.

Pirmo dziesmu 

sarakstīju, kad 

man bija 16 gadi, 

2018. gada 

vasarā.

4.Kas ir tas galvenais vēstījums, ko ar savām 

dziesmām gribi nodot klausītājiem?

Mūzika man ir 

patikusi jau kopš 

pašas bērnības. Vienā 

brīdī es sapratu, ka arī 

pats varu to darīt. 

2. Vai Tu pats esi 

savu dziesmu autors?

3. Kādu mūziku ikdienā Tu klausies? 

Ar savām dziesmām nododu attiecīgu 

garastāvokli, sajūtas un emocijas. 

5.Cik daudz sava brīvā laika Tu velti mūzikai?

Ar mūziku es nodarbojos katru dienu jau divus 

gadus. 

6.Kad Tu 

sarakstīji savu 

pirmo dziesmu?

8.Vai mūzika ir tas, ar ko vēlies nodarboties arī 

turpmāk?

7.Ko vecāki, 

draugi un 

paziņas saka 

par to, ka Tu 

dziedi?

Jā, tāds ir mans mērķis – saistīt savu dzīvi ar 

mūziku.

9.Ko Tu novēli tiem, kas arī vēlas pamēģināt 

savus spēkus mūzikā, bet baidās sākt?

Ja ir vēlme, tad vajag mēģināt! Nav jau jēgas 

baidīties, ka kaut kas varētu neizdoties. Ja 

neizdosies, arī tā būs pieredze!

Ruslana dziesmas varat noklausīties 

www.youtube.com zem nickname RUIV

Žoltokietis MŪZIKĀ

4. …..visu gadu viņas nevarēs aizmirst

7. …..visticamāk kontrole ar jums mīlestībā 

nedalīsies

8. …..mīļotais dos par sevi ziņu

2. …..apprecēs nabadzīgu vīru un būs ļoti 

laimīga

5. …...būs tā īstā

Pareizās atbildes

3. …..mīlestība aizies garām

6. …..gaidāma stipra mīlestība

9. …..būs saticīga dzīve ar mīļoto

10. .....dzīvē būs līdzsvars

1. …. vēlāk apprecēsies ar tās dāvinātāju

Visu dzīvi cilvēkam līdzpastāv dažādas paražas un ticējumi. Kaut vai dabas vērojumi, 

lai noteiktu laikapstākļus. 

Izrādās, arī Valentīndiena laika gaitā ir ieguvusi savus ticējumus. Vai cilvēki tos pārzina, 

to mēģināsim noskaidrot! 

6. Ja Valentīndienā ir stiprs vējš, tad… viņš viņu mīl (G. Tuigins)

3. Valentīndienā virsū jābūt kaut kam 

sarkanam, citādi….

1. Ja jauna meitene Valentīndienā 

saņem no vīrieša kādu apģērba gabalu, 

tad…. 

viņai nav, ko vilkt (N. Ivaško)

viņa paliks viena, jo zvirbulis ir tikai viens (E. 

Mengote)

būs pārāk maza uzmanība (E. Zeltiņa)

viņš cer uz to, ka viņa būs viņa sieva 

(E.Zeltiņa)

2. Ja sieviete Valentīndienā ierauga 

zvirbuli, tad….

varēs saprast, ka viņas ir vienas (N. Ivaško)

bučotajam puisim būs sarkani vaigi (G. 

Tuigins)

4. Valentīndienā meitenēm jāuzkrāso 

sarkanas lūpas, tad…

viņa to uzģērbs (K.Kovaļova)

5. Puišiem Valentīndienā vajag nepareizi 

sapogāt kreklu. Tā, kura pirmā to ieraudzīs 

un izlabos kļūdu, ……

Turpini Valentīndienas ticējumus!

cilvēki domās, ka esi viena un depresīva 

(S.Krūmiņa)

viņa nofotografēs to un ievietos bildi 

Instagram (K. Kovaļova)

būs viņa meitene (G. Tuigins)

tas aizpūtīs visas neveiksmes (S. Krūmiņa)

būs karsts vakars (E. Zeltiņa)

7. Ja Valentīndienā brauc bez biļetes 

sabiedriskajā transportā un iekāpj kontrole, 

tad…

steidzami jābēg! (A.Goliškins)

vajag samīļot viņus (S. Krūmiņa)

izliecies miris no salauztas sirds (N. Ivaško)

tas aizpūtīs jūtas (E. Mengote) 

8. Ja Valentīndienā pie mājas ļoti vārnas 

ķērc, tad….

sieva būs dusmīga (E. Mengote)

kaimiņienes tevi aprunā (E. Zeltiņa)

9. Ja mīlestības dienas rītā redzi sauli 

lecam, ………

būs labs garastāvoklis (M. Fjodorovs)

būs salds nākošais gads (E. Mengote)

būs labs garastāvoklis (G. Tuigins)

10. Valentīndienā jāēd dzērvenes 

šokolādē, tad........
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18. februārī žoltokieši pulcējās skolas aktu 

zālē, lai noklausītos koncertu "Latviešu 

mūziklu parāde", kas tika rīkots projekta 

“Skolas soma” ietvaros. Projekta mērķis: 

vienkāršotā veidā rosināt skolēnus izzināt šo 

žanru, kas apvieno mūziku, teātra prasmes un 

kustības.

Dziedātājas Annijas Putniņas un Emīla 

Kivlenieka izpildījumā varējām dzirdēt 

populārākās latviešu mūziklu dziesmas, ko 

ievadīja producentes Karinas Bērziņas stāsti 

par konkrētā mūzikla sižetisko līniju. 

Koncerta beigās žoltokiešu ovācijas 

parādīja, ka koncerts patika gan lielajiem, gan 

mazajiem. 

Lai piedalītos konkursā, katrai klases 

komandai bija jāizveido sava vizītkarte: 

komandas nosaukums, logo un devīze. Kad 

skolēni sevi bija pieteikuši, tie varēja sākt risināt 

valodu uzdevumus, ko bija sarūpējušas 

latviešu, krievu un angļu valodas skolotājas. 

Vietu iedalījums 5.-6. klašu konkurencē 

Žoltoskolas ikgadēja tradīcija ir skolas dalība 

konkursā “Valodu karuselis”, kurā 5.-12.klases 

skolēni pārbauda savas valodu zināšanas un 

spēju sadarboties komandā. 

Pasākuma vadītāji šogad bija 11.a klase, kas 

atraktīvi tika galā ar šo pienākumu. 

“Valodu karuseļa” žūrijā komandām punktus 

sadalīja skolotājas Anna Korota, Oksana 

Semjonova un Līga Kolotikova. 

Risinot valodu uzdevumus, aizvadījām veselu 

dienu, toties noskaidrojām to, kas mums 

padodas, pie kā vēl jāpiestrādā. Tāpat arī 

uzzinājām, kuras klases valodu jomā ir 

zinošākās. Šis vienmēr ir atskaites punkts gan 

skolotājiem, gan skolēniem savu zināšanu 

pašizvērtēšanā. 

1.vieta – 6.a klase

2.vieta – 5.a klase

Vietu iedalījums 7.-8.klašu konkurencē

3.vieta – 9.a klase

4.vieta – 5.b klase

2.vieta – 7.a klase

3.vieta – 8.b klase

3.vieta – 6.b klase

Vietu iedalījums 9.-12.klašu konkurencē

1.vieta – 8.a klase

1.vieta – 11.a klase

2.vieta – 12.a klase

IEPAZĪSTAM MŪZIKLUS
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Griežamies valodu karuseli-

Žūrija: L. Kolotikova, A. Korota, 

O. Semjonova

Konkursa vadītāji  -11.a klase

1. vietas ieguvēji savā vecuma grupā - 11. a klase



11.februārī notika starpskolu sacensības 

tautas bumbā 4. – 5. klašu meiteņu grupā. 

Otrās spēles pretinieki bija mājenieki (Rīgas 15. 

vidusskola), kas ir spēcīga komanda, bet 

žoltokieši guva pārsvaru arī par viņiem ar 

pārliecinošu rezultātu 14: 8. Šīs uzvaras 

žoltokiešiem deva iespēju izkļūt no apakšgrupas 

un turpināt dalību finālsacensībās. 

Pirmo spēli žoltokieši aizvadīja ar Rīgas 88. 

vidusskolu, kur guva uzvaru pēc divu setu spēlēm 

ar rezultātu 13:9. 

Piedalījās Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskola, 

Rīgas 88. vidusskola un Rīgas 15. vidusskola. 

Žoltokiešu meiteņu komandai aizritēja 

spēles ar Rīgas Lietuviešu vidusskolu, 

Rīgas 75. vidusskolu, Rīgas 6. vidusskolu 

un Rīgas 25. vidusskolu, tomēr visām 

sīvā cīņā nācās piekāpties. 

Kopumā, piedaloties šajā finālā, esam 

izpratuši savas kļūdas, neskumstam par 

zaudējumiem, bet skatāmies uz priekšu! 

13.februārī notika sacensību turpinājums. Tajā 

piedalījās tikai spēcīgākās, atlasi izturējušās  

Rīgas skolu komandas. 

Liela pateicība mūsu komandas 

sastāvam: Aļeiņikovai Zvaigznei 

Anetei, Brīnumai Jasmīnai, Bungai 

A l e k s a n d ra i ,  D a v o u d a i  M a i j a i , 

Kolosovai Nikai, Pētersonei Emīlijai 

M a i j a i ,  P u z a n o v a i  F e l i c i t a i , 

Rezņikovai Viktorijai, Rusakovai 

Katrīnai, Spiridonovai Anastasijai, Pavlovai 

Elīzai. 

Liela pateicība arī skolotājai Sondrai 

Beitānei, kas ar lielu degsmi atbalstīja 

meiteņu komandu! Atbalstā vienmēr ir spēks!

Rīgas 15.vidusskola izaicina tautas bumbā! Izcīnām 2. vietu florbolā!

Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskolas komanda 

pirmo spēli aizvadīja ar mājeniekiem, kur pēc 

diviem setiem 

piekāpāmies 

P ļ a v n i e k u 

pamatskolai. 

19. februārī žoltokiešu puišu komanda 

piedalījās florbola sacensībās 6.-7. klašu 

skolēniem. 

Sīvā cīņā starp trīs komandām pirmo spēli 

aizvadījām ar Rīgas Austrumu vidusskolu, kur 

pēc diviem setiem uzvarējām ar rezultātu 3:1. 

Nākošo spēli turpinājām ar Rīgas 93. vidusskolu, 

kuru vinnējām ar 4:1, izkļūstot no apakšgrupas 

un turpinot sacensties starp skolām. 

20. februārī Rīgas Pļavnieku pamatskolā notika 

finālsacensības, kurās konkurenci sastādīja 

žoltokskola, Rīgas 25. vidusskola, Rīgas 6. 

vidusskola un Rīgas Pļavnieku pamatskola.

Pēdējā spēle žoltokkomandai bija ar Rīgas 25. 

vidusskolu, kuru vinnējām ar rezultātu 4:1, 

iegūstot sacensībās 2. vietu. 

L i e l s  p a l d i e s  k o m a d a i  –  V a l t e r a m 

Būdniekam, Ralfam Dragonam, Vladislavam 

Kosinskim, Janusam Lenčikam – Sprukstam, 

Mārtiņam Kokarēvičam, Jānim Neilandam, 

M a r k u s a m  G r a n d ā n a m ,  A n a t o l i j a m 

Tovarišam, Maksimam Petruņinam, Reinim 

Lasmanim! Tāpat arī liels paldies mūsu sporta 

darba organizatoram Emīlam Robertam 

Gīzdem par komandas komplektāciju un 

sagatavošanu sacensībām!  

Nākošo spēli aizvadījām ar Rīgas 6. vidusskolu, 

kur guvām priekšrocības spēles sākumā, bet otru 

setu noslēdzām ar neizšķirtu rezultātu 3:3.  

sportojam sportojam
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aktualitātes

џ Skolotāji ne tikai strādāja 

paši, bet hospitēja stundas arī 

p ā r ē j i e m  k o l ē ģ i e m ,  l a i 

m ā c ī t o s  v i e n s  n o  o t r a , 

paplašinātu savu redzesloku 

un būtu zinošāki par jauno 

kompetenču pieeju izglītībā. 

џ 1 2 .  u n  1 3 .  f e b r u ā r ī 

vidusskolēni aizstāvēja savus 

z i n ā t n i s ko s  p ēt n i e c ī ba s 

darbus.

џ Februāra mēnesī  skolēni 

a k t ī v i  k ā r t o j a  v a l s t s 

diagnosticējošos darbus, 

v e c ā k ā s  k l a s e s  - 

izmēģinājuma eksāmenus.

Tā kā pasauli pārņēmis koronavīruss “Covid – 19”, arī 

Latvijas veselības ministrija izveidojusi ieteikumus, lai 

ierobežotu tā izplatību.

Arī tad, ja neceļojam, savam veselības stāvoklim jāpievērš 

uzmanība, jo vīrusa izplatība ir ļoti ātra. Tā simptomi ir  - 

paaugstināta ķermeņa temperatūra, drudzis, klepus, rīkles 

iekaisums, apgrūtināta elpošana u.c. 

Ja ieplānots atpūtas brauciens uz kādu no “Covid – 19” 

skartajām valstīm vai teritorijām, labāk vairākas reizes 

pārdomāt, vai šis ceļojums tiešām ir tik ļoti nepieciešams. Ja 

no tā nav iespējams atteikties, jāievēro profilakses pasākumi.

Mazgājam rokas, ēdam veselīgi, sportojam, dzeram ūdeni, 

vēdinām telpas un uzturamies svaigā gaisā!

Noderīgi šķiet atgādināt – ja jūties apslimis, paliec mājās! 

Skola nav zaķis – neaizbēgs, bet ierodoties slims, tu inficē 

pārējos – klasesbiedrus, skolotājus, bērnu vecākus, 

apkalpojošo personālu utt. Esi atbildīgs pret sevi un 

līdzcilvēkiem!

Februāra īsziņas Izturies atbildīgi pret 

savu un apkārtējo veselību!

Skolēni runā

Iedvesmai

• Vecāki šajā dienā vienmēr kaut kur aizbrauc uz pāris stundām. Mēs ar brāļiem paliekam 

mājās pildīt mājas darbus

• Šajā dienā mamma ļauj dzert limonādi

• Valentīndiena – tās ir sirsniņas, mīkstas mantiņas un saldumi! Tie ir tie mazie un mīļie 

sīkumi, ko dāvinām vistuvākajiem cilvēkiem

• Tētis man un mammai nes ziedus, mazas dāvaniņas.  Paēdam svētku vakariņas

Valentīndiena nav latviešu dibinātie svētki, bet krāšņi papildina mūsu svinamo svētku listi. 

Kā visu mīlētāju dienu svin žoltokieši? Par to šoreiz aptauja.

• Man Valentīndiena saistās ar Rafaello konfektēm. Tās es dāvinu skolotājai

• Valentīndienā ar draugiem taisam ballīti. Labākie klasesbiedri nāk ciemos. Skatāmies 

filmu un ēdam čipšus 

• Ar ģimeni braucam pavakariņot ārpus mājas

• Valentīndienā izdalu draugiem un ģimenei savas izgatavotās kartiņas 
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