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Klāt septembris ar sasārtušiem vaigiem, 

Uz skolu dodas pirmklasnieks, 

Ar soli svinīgu un rooks ziediem, 

Ko savai skolotājai sniegs. 

 
V.Kokle-Līviņa 

 

Un atkal klāt jauns mācību gads, ar 

jauniem izaicinājumiem, jauniem 

piedzīvojumiem, jaunām zināšanām un 

prasmēm un jauniem draugiem. 

Šogad laika apstākļi neļāva mūsu 

jaunajiem skolēniem pirmo zvanu iezvanīt 

pie skolas. Pēdējā brīdī tika pieņemts lēmums 

skolas pasākumu rīkot zālē. Lai gan vietas 

maz, visi cieši plecu pie pleca sastājās, lai 

neviens nepaliktu aiz durvīm. 

Skolas direktore Vaclava Pluča sveica 

jaunos pirmklasniekus, novēlēja veiksmi 

mūsu topošajiem absolventiem. Kā lieliska 

tradīcija jau daudzu gadu garumā visiem 

skolēniem veiksmi mācībās, zinātkāri un 

labas sekmes novēlēja arī Sergeja Žoltoka 

māte – Dženija Čagina. 

Skolēni šim pasākumam īpaši skaisti – 

visi svētku tērpos, ar ziediem. Un ikvienu šai 

dienā pārņem prieks, jo kāds jūt, ka kļuvis par 

gadu vecāks, kāds gudrāks, kāds priecīgs 

atkal satikt savus draugus.  

ZINĪBU DIENA 

 

 Šogad pirmklasniekus zālē ieveda klases audzinātājas – Oksana Semjonova un Antoņina 

Hrapovicka. Bet izlaiduma klašu audzinātājas – Māra Bidere un Olga Bondarenko. 

Tika iezvanīts zvans uz pirmo mācību stundu un skolēni izklīda pa klasēm uz pirmo klases stundu. 
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Tēva diena tiek svinēta un atzīmēta septembra otrajā 

svētdienā. Vienlaikus tā ir ne tikai svētku diena, bet arī 

lieliska iespēja aktualizēt tēva lomas nozīmīgumu ģimenē un 

plašākā sabiedrībā. Tēva dienas pirmsākumi ir meklējami 

20.gs. sākumā Amerikas Savienotajās Valstīs, kur sāka šo 

dienu atzīmēt, tādējādi pievēršot uzmanību tēva lomai bērna 

audzināšanas procesā. Pirmās Tēvu dienas svinības ASV 

notika 1910. gadā, bet tikai 1966. gadā Tēva diena kļuva par 

valsts svētkiem. 

Latvijā Tēva diena tiek svinēta gandrīz divpadsmit 

gadus. 

9.septembrī Rīgas Sergeja Žoltoka pamatskolā Tēva 

dienas ietvaros tika organizēti sporta pasākumi pa klašu 

grupām. Laipni aicināti piedalīties bija arī skolēnu tēti. 

Jāsaka, visatsaucīgākie bija sākumskolas tēti.   

Ļoti priecēja arī tas, ka daži tēti bija īpaši gatavojušies 

– sarunājuši darbā brīvdienu, paņēmuši līdzi sporta tērpus, 

gatavi dažādām skolas piedāvātajām aktivitātēm.  

Pasākumu vadīja mūsu mīļie sporta skolotāji: Olga 

Fjodorova un Jānis Upenieks. 

 

Sporta dienas pasākumi: 

1.stundas laikā notika abu pirmo klašu skolēniem,  

2.stundas laikā - 2.klašu skolēniem,  

3. un 4.stundas laikā - 3.-4.klašu skolēniem, 

5. un 6.stundas laikā - 5.-6.klašu skolēniem, 

7. un 8.stundas laikā - 7.-9.klašu skolēniem. 

 

Gandrīz visās klašu grupās piedalījās arī kāds no klases 

tēviem - gan virves vilkšanas sacensībās, gan lēkšanā ar 

lecamauklu, gan rāpšanos pa virvi, gan arī futbolā.   

 

 

TĒVA DIENA 
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TĒVA DIENAS FOTOKADRI 
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Miķeļi ir rudens saulgrieži. Senāk tos svinēja, kad 

diena un nakts bija vienādā garumā, godinot dabu, ražu, 

rīkojot bagātīgas dzīres. Miķeļdiena ir nozīmīgs brīdis dabā, 

lai paredzētu laika apstākļus ziemai un pavasarim un zīlētu 

nākotni. 

Miķeļdiena, saukta arī par Mikēļiem, Mīkāļiem, 

Apjumībām un Jumja dienu, ir nozīmīgi svētki latviešu 

gadskārtu ieražās, jo tad ir novākta raža, tāpēc godina Jumi, 

kas ir auglības un svētības nesējs. 

Miķeļi ir robežlaiks dabā un cilvēka dzīves ritumā – viss 

dabā izaudzis, raža novākta. Tagad Miķeļdienu svinam 

29. septembrī, senāk tie bija rudens saulgrieži, kad diena un 

nakts vienādā garumā. Pēc kārtīgi nosvinētiem Miķeļdienas 

svētkiem seko mierīgais veļu laiks. 

Miķeļdienai Rīgas Sergeja Žoltoka sākumskola sāka 

gatavoties jau nedēļas sākumā, jo piektdien bija jāveido 

izstāde skolas 2.stāva gaitenī. 

Lūk, ko paveikuši mūsu mazie radošie skolēni! 
 

 
 

 

MIĶEĻDIENA 
SĀKUMSKOLĀ 
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7.a klases ekskursija uz Āraišu ezerpili 
 

Āraišu ezerpils 

Arheoloģiskais parks 

 

Āraišu ezerpils ir vienīgā 

9.–10. gadsimta 

nocietinātas dzīvesvietas rekonstrukcija Eiropā. Arī leģenda 

vēsta, ka Āraišu ezers jau izsenis dižojies ar savu mazo saliņu 

vienā krastā, ar akmens laikmeta mednieku ikdienas gaitām 

un Meitas salas ēnaino pavēni, bet īpašais spēks ir slēpies 

Āraišu viduslaiku pilī, kas spējusi savos mūros pasargāt  

jebko, ko tajos noguldīja. 

        Lai noskaidrotu Āraišu ezerpils unikālos arheoloģiskos 

atradumus un iepazītu Vidzemei raksturīgo kultūrvēsturisko 

ainavu, pētījumā devās Rīgas Sergeja Žoltoka pamatskolas, 

7. a klase skolēni.  

 

 

MĀCĪBU EKSKURSIJAS 
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7.b un 8.b klases ekskursija uz kinopilsētiņu 

“Cinevilla” 

 
Kinopilsētiņa "Cinevilla" gleznainajā Kurzemē 

piedāvā kļūt par liecinieku, kā brīvā dabā top kino, un 

iejusties gadsimtu senu varoņu tēlos. 

"Cinevilla" atrodas Slampes pagastā. Kinopilsētiņas 

apmeklējums atgādina 

iekāpšanu laika mašīnā – 

tajā paviesojoties, 

redzēsiet, kāda izskatījās 

Rīga pirms aptuveni 100 

gadiem. 

Tur ir baznīca, 

vēsturiskie tilti, tirgus 

laukums, ielas bruģis, 

Daugavmala ar kuģīšiem, 

tramvajs, militārā tehnika 

un citi rekvizīti, kas ļauj 

ielūkoties kinofilmu 

tapšanas aizkulisēs. 

Gida pavadībā 7.b 

un 8.b klašu skolēni 

apskatījām ekspozīciju filmai “Nameja Gredzens”, 

dekorācijas filmām “Sapņu komanda”, “Rīgas sargi”, “Klases 

salidojums 2”, “Rūdolfa mantojums” un “Dvēseļu putenis”. 

Uzzinājām, ka Cinevillu izmanto arī ārvalstu kino režisori. 

Pilsētas būvniecība tika sākta 2004.gadā, lai uzņemtu 

kinolenti “Rīgas sargi”. Tagad pilsētiņā ir uzņemtas vairākas 

latviešu spēlfilmas, kā arī vairākas ārvalstu kinofilmas. 

Nākamā aktivitāte bija “šovs”. Bija iespēja pašiem 

iejusties aktieru lomās un izspēlēt mazas, bet smieklīgas ainas, 

kuras filmēja un beigās samontēja īsfilmu. Tas bija 

neaizmirstams piedzīvojums, ietērpjoties kādā no filmu 

varoņu kostīmiem. 

Aktivitāte bieja iespējama, pateicoties Latvijas skolas 

somas līdzfinansējumam. 

 

MĀCĪBU EKSKURSIJAS 
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8.a klases ekskursija uz Cesvaines pili 

 
Cesvaines pils ir Eiropas mēroga historisma paraugs, 

kurā apvienojas arhitektūra, tēlniecība, metālmāksla un 

glezniecība. Pils īpašnieks  Ādolfs Gerhards Boriss Emīls fon 

Vulfs (1857 - 1904)  ēku ceļ no 1893. līdz 1896. gadam kā 

Cesvaines muižas jauno kungu māju. To projektējuši 

prominentie Berlīnes arhitekti H. Grīzenbahs un A. Dinklāge. 

18.oktobrī 8.a klase kopā ar klases audzinātāju S.Beitāni 

devās uz Cesvaines pili, pa ceļam vēl izklaidējoties kazu 

fermā. Skolēniem bija iespēja redzēt kazas ganībās, un viesu 

šķūnī mieloties ar kazas sieru un citiem labumiem. 

Gida pavadībā skolēni uzzināja par pils rašanos, pils 

ģērboņa nozīmi, un pils kā skolas funkcijām Padomju laikos. 

Pilī reiz bija 18 krāsnis un bet diemžēl tieši krāsns dēļ pilī 

izcēlās ugunsgrēks un Pils nodega. Tagad tā ir atjaunota, 

skaista kā princese stāv Cesvainē un gaida apmeklētājus ar 

savu skatu torni un atjaunotām krāsnīm. Arī sienas tiek 

restaurētas atrodot pirmreizīgos zīmējumus.  

Skolēni bija ļoti pārsteigti par pils skaisto arhitektūru un 

plašo parku. 

 
 

 

 
 

 

 

MĀCĪBU EKSKURSIJAS 
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5.b klases ekskursija uz Latvijas Nacionālo 

bibliotēku 

 
Latvijas Nacionālā bibliotēka ir universāla zinātniskā 

bibliotēka, kas dibināta 1919. gada 29. augustā. Tā ir 

Kultūras ministrijas pārraudzībā esoša nacionālas nozīmes 

valsts kultūras iestāde. Tās pirmais vadītājs bija 

ievērojamais bibliotekārs un latviešu zinātniskās 

bibliogrāfijas pamatlicējs Jānis Misiņš. Jaunā  Nacionālās 

bibliotēkas ēka durvis lasītājiem vēra 2014. gadā. 

Pašreizējais bibliotēkas direktors ir Andris Vilks.  

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 5.b klase apmeklēja  

ekspozīciju “Grāmata Latvijā” un radošo darbnīcu 

“Marmorēšana”. Skolēni uzmanīgi noklausījās speciālista 

skaidrojumu un ķērās pie darba. Katrs paņēma 2 A3 formāta 

lapas un uzrakstīja uz tām savus vārdus. Tad uzvilka cimdus, 

izvēlējās krāsas un tapa skaisti mākslas darbi. Ši nodarbība 

tika apmeklēta Latvijas skolas somas ietvaros. 

 

 
 

  

MĀCĪBU EKSKURSIJAS 

 

 

https://lv.wikipedia.org/wiki/1919._gads
https://lv.wikipedia.org/wiki/29._augusts
https://lv.wikipedia.org/wiki/Latvijas_Republikas_Kult%C5%ABras_ministrija
https://lv.wikipedia.org/wiki/Bibliotek%C4%81rs
https://lv.wikipedia.org/wiki/J%C4%81nis_Misi%C5%86%C5%A1
https://lv.wikipedia.org/wiki/J%C4%81nis_Misi%C5%86%C5%A1
https://lv.wikipedia.org/wiki/Andris_Vilks_(filologs)
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5.b klases skolēnu veidotie darbi marmorēšanas tehnikā 
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21.gadsimtā cilvēku sabiedrisko dzīvi ietekmē fakts, ka 

pagarinās cilvēka mūža ilgums. Mainīgajos dzīves procesos un 

darba tirgus tendencēs raksturīga iepriekšējā gadsimtā 

sastopamo profesiju izzušana un pilnīgi jaunu profesiju 

rašanās. 

 

KARJERAS STUNDA 

 Skolēna karjeras vadības prasmju veidošanās notiek kompetencēs pamatotas karjeras izglītības 

apguves procesā. Karjeras izglītība veido sistematizētu zināšanu, prasmju un attieksmju kopumu, kas 

palīdz izprast indivīda personības piemērotību noteiktām profesionālās darbības jomām un konkrētai 

profesijai. 

Lai skolēnus sagatavotu efektīvai pārejai no skolas uz pieaugušo darba dzīvi, izglītības iestādei 

jānodrošina skolēniem aizvien daudzveidīgāka mācīšanās pieredze. Šī uzdevuma īstenošanai izglītības 

iestādē, pamatojoties uz iestādes darba mērķi un uzdevumiem un sekojot jaunākajām nostādnēm izglītības 

politikā, izstrādāta karjeras izglītības programma un karjeras pasākumi, iekļaujot tos klases stundās un 

izglītības procesā. 

Skolotāja A.Korota klases stundas ietvaros 10.oktobrī saviem 8.klases audzēkņiem organizēja 

iepazīšanos ar vecāku profesiju. Pie skolēniem ieradās L.Panova (Gabrielas Panovas mamma) un 

iepazīstināja viņus ar ergoterapeita profesiju. Skolēni ne vien uzzināja interesantas šīs profesijas nianses, 

bet arī to, cik daudz un kas jāmācās, lai kļūtu par ergoterapeitu. 
 

 
 

 



Žoltokietis  2022./2023.m.g. 1.izdevums 
 

 
 

Starptautiskā skolotāju diena jeb Pasaules skolotāju 

diena ir starptautiski atzīmējama diena, kas Latvijā tiek 

atzīmēta oktobra pirmajā svētdienā. Tradicionāli skolēni 

skolotājus sveic ar krāšniem ziediem. 

Rīgas Sergeja Žoltoka pamatskolā Skolotāju dienai 

gatavojas visi skolēni, jo tā ir jau gadiem iesakņojusies skolas 

tradīcija. Īpaši rosīgi Skolotāju dienai gatavojās 9.klašu 

skolēni, sarūpējot katram skolotājam mazu dāvaniņu, 

mācoties, lai varētu būt par skolotājiem mazāko klašu 

skolēniem. 

Arī klašu audzinātāji šai dienai rūpīgi gatavojās.  

No rīta pie skolas ieejas katrs skolotājs izlozēja sev 

novēlējumu – kādam tā bija veselība, kādam nauda, citam 

veiksme... Tad klašu audzinātāji devās uz klases stundām, kur 

kopā ar skolēniem svinēja savus svētkus. Daži klases 

audzinātāji savus audzēkņus cienāja ar konfektēm, 

cepumiem, citi ar torti un sulu vai tēju. Pēc tam visi devās uz 

stundām.  

Pēdējās stundas laikā skolotājiem bija paredzēta 

9.klašu skolēnu sagatavota viktorīna, bet paši skolēni 

uzņēmās novadīt pēdējo mācību stundu. Pēc viktorīnas 

skolēni aicināja skolotājus uz skolas kafejnīcu, kur cienāja ar 

kliņģeri un kūkām. 

Protams, šādu pasākumu nebija iespējams sarīkot bez 

9.b klases audzinātājas Olgas Bondarenko kontroles. Tāpēc 

visi skolotāji saka LIELU PALDIES skolotājai Olgai!   

SKOLOTĀJU DIENA 
 

 
 

 
 

 
 

 



Žoltokietis  2022./2023.m.g. 1.izdevums 
 

Labdarības organizācija Palīdzēsim.lv jau četrpadsmito 

gadu organizē akciju “Labo darbu nedēļa”, kad pastiprināta 

uzmanība tiek pievērsta palīdzībai, kuras sniegšanai nav 

nepieciešams liels finansiālais ieguldījums. 

Šogad akcija norisinājās visā Latvijā no 3.-9.kotobrim, 

taču mūsu skolā labo darbu nedēļa sākās 17.oktobrī. 

Klašu audzinātājiem bija brīva izvēle, kā organizēt labos 

darbus. Visi vienojāmies, ka skolēni labo darbu nedēļā 

paveiks ko labu savai skolai. Dažas klases sakopa savu 

mācību telpu, citas parūpējās par skolas koplietošanas telpām, 

vēl citi bija iedomājušies palīdzēt sakopt skolas teritoriju. 
 

 
 

 
 

LABO DARBU NEDĒĻA 

(17.10.-21.10.) 
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Kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma” 

kopš 2018. gada rudens nodrošina skolēniem valsts 

apmaksātu iespēju regulāri iepazīt Latvijas kultūras vērtības 

un laikmetīgās izpausmes tā attīstot kultūras izpratnes un 

izpausmes kompetenci, mazinot sociālo nevienlīdzību un 

spēcinot lepnumu par savu valsti un tās cilvēkiem. 

Programmas ietvaros skolēni iepazīst kultūras 

norises mūzikā, teātrī, dejā, cirkā, vizuālajā mākslā, kino, 

arhitektūrā, dizainā, materiālajā un nemateriālajā kultūras 

mantojumā, literatūrā un grāmatniecībā, kas sniedz 

māksliniecisku baudījumu, raisa pārdomas par personīgi 

nozīmīgiem un sabiedriski aktuāliem jautājumiem, izklaidē un 

vienlaikus palīdz paplašināt redzesloku un apgūt mācību 

saturu. Veidota kā holistiska, starpdisciplināra programma, 

tā apvieno resursus un veicina sinerģiju kultūras un izglītības 

jomu darbībā. 

Šajā semestrī Rīgas Sergeja Žoltoka pamatskolas 

skolēniem 19.oktobrī bija iespēja baudīt divus Latvijas skolas 

somas programmā iekļautos pasākumus - koncertlekcijas: 

1) “Es mīlu Tevi, Latvija!” - jauna, iedvesmojoši 

patriotiska koncertlekcija, kas veidota kā dziesmu spēle, 

kuras laikā skolēni pētīja Latvijas mantojumu estrādes 

mūzikā, uzzināja jaunas lietas par mūsu muzikālo 

mantojumu, bet arī citām kultūras vērtībām, iepazina 

folkloras mantojumu un noskaidroja, kā latvieši svin 

svētkus dažādos novados. Koncertlekcija bija priecīga 

un patriotiska muzikāla spēle, kurā bija dzirdamas 

Latvijā populāras un nozīmīgas dziesmas Mikus un 

Artas Abaroniņu izpildījumā. 

2) “Sprādziens mūzikā” – aizraujošs ceļojums populārās 

mūzikas attīstībā no 1920. līdz 2020. gadam. 

Programmā skanēja arī populārākās dziesmas no Elvisa 

Preslija, The Queen, Maikla Džeksona, The Beatles, 

AC/DC, ABBA, Fren-ka Sinatras, The Rolling Stones 

u.c. repertuāra. Koncertstāstu papildināja īpaši veidoti 

videomateriāli. 

 

 

LATVIJAS SKOLAS 

SOMAS PASĀKUMS 
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Projekta Erasmus+  ietvaros laikā no 30.septembra 

līdz 8.oktobrim Rīgas Sergeja Žoltoka pamatskolas 

skolēnu grupa (Emīlija-Marta Pētersone 8.a, Elmārs 

Muižnieks 8.a, Reinis Lasmanis 9.a) kopā ar Skolotājiem 

Margaritu Rozīti un Ābelu Vatuļinu devās braucienā uz 

Turciju, Silifkiem. Projekta temats bija “Sustainble 

Tourism”.  

Pirmās  divas dienas skolēni pavadīja savās viesu 

ģimenēs, iepazina pilsētiņu, nogaršoja turku ēdienus un 

iepazina valsts kultūru, kā arī iepazinās ar citiem 

jauniešiem no Portugāles, Beļģijas, Čehijas un Francijas. 

Skolēni ekskursijās diskutēja par ekoloģiju, analizēja, cik 

draudzīgas videi ir tūrisma vietas. Galvenais uzdevums 

bija izveidot prezentācijas par ekoloģiskāku, tīrāku un 

dabai draudzīgāku tūrisma vidi. Tāpat skolēniem bija 

iespēja apmeklēt lekciju “The relationship between 

environment and tourism”. Pēc nodarbībām un 

ekskursijām, skolēni baudīja turku ēdienus un apskatīja 

Silifkus. 
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Rīgas Sergeja Žoltoka pamatskolas skolēni vienmēr 

aktīvi iesaistījušies visās sporta aktivitātēs.  

Tā arī šoruden skolēni ar aizrautību startēja futbolā. 

Futbolā aktīvi iesaistījās arī mūsu jaunie skolēni no Ukrainas. 

14.septembrī Rīgas 93.vidusskolā notika Latgales 

priekšpilsētas futbola sacensības 4.-5.klašu grupā. Mūsējie 

varonīgi aizstāvēja savas skolas godu, iegūstot 3.vietu. 

20.septembrī Rīgas 72.vidusskolā futbola sacensības tika 

rīkotas 6.-7.klašu grupā. Mūsējie bija labākie, uzvarot 

Latgalses priekšpilsētas starpskolu mačos un iegūstot iespēju 

22.septembrī startēt finālā. Tomēr fināla mači izrādījās īsts 

pārbaudījums, jo mūsu zēniem bija jāsacenšas ar labākajiem 

futbolistiem Rīgā. Lai gan puiši varonīgi cīnījās, viņi ieguva 

tikai godpilno 4.vietu. 

28.septembrī Rīgas 93.vidusskolā Latgales priekšpilsētas 

futbola sacensībās piedalījās arī 8.-9.klašu puiši. 

Ir tikai septembris, mācību gada sākums, un mūsu skolēni 

šogad plāno piedalīties gan volejbola, gan florbola un 

tautasbumbas sacensībās. Vēlam veiksmi mūsu sportistiem 

turpmākajos mačos! 
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PASĀKUMI NOVEMBRĪ UN 

DECEMBRĪ 

 
03.11. Sergeja Žoltoka piemiņas diena 

 

08.11. no plkst.16.00 - 19.00 aicinām vecākus uz Atvērto 

durvju dienu 

 

Laikā no 02.11.-16.11. radošo darbu konkurss 

pamatskolai "Mana kā Valsts prezidenta uzruna Latvijas 

dzimšanas dienā" 

 

10.11. Mārtiņdienas gadatirgus  

 

Laikā no 14.11.-17.11. Radošo darbu konkurss un izstāde 

"Es mīlu Latviju" sākumskolai laikā  

 

09.11. Ekskursija ar Brālu kapiem 9.klašu skolēniem 

 

Laikā no 14.11.-17.11. Virtuālā viktorīna par Latviju 

pamatskolai 

 

15.11. plkst.10.55 Skolēnu pašpārvaldes sanāksme 

 

17.11. Svētku koncerts 

  

 
 

03.12. Sergeja Žoltoka piemiņas diena 

 

Visu decembri Ziemassvētku pasts, labdarības mēnesis un 

Jautrie starti 
 

05.-09.12. Skolas pirmssvētku noformējums – konkurss 

“Krāšņākā klases telpa” 

 

23.12. Ziemassvētku concerts un teātra uzvedums 

 
 

 
 

 
 

 

 
 


