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ŽOLTOKIETIS 
RĪGAS SERGEJA ŽOLTOKA PAMATSKOLA 

 

Šajā numurā: 
 

- Mārtiņdienas 
gadatirgus; 
 

- Gada skolotājs; 
 

- Svinam Latvijas 
dzimšanas 
dienu; 
 

- Pieminam 
Sergeju Žoltoku; 
 

- Piedalāmies 
S.Žoltoka 
piemiņas 
turnīrā; 
 

- Ziedojam un 
atbalstam; 
 

- Piedalāmies 
Latvijas skolas 
somas 
pasākumā; 
 

- Sportojam; 
 

- Gatavojamies 
svētkiem; 
 

- Svinam svētkus!  
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Zeme rīb, rati klaudz, 

Kas to zemi rībināja? 

Nu atbrauca Mārtiņdiena 

Deviņiem kumeļiem. 

 

Daži ticējumi par Mārtiņdienu: 

 

1. Ja Mārtiņdienā apmācies laiks, janvārī 

būs stipras salnas. 

2. Mārtiņdienā nedrīkst ļaut suņiem sētā 

riet, jo šajā vakarā pie galda nāk 

mieloties gariņi (veļi). Paēduši tie mājai 

dāvā labvēlību un svētību. Ja suņi rej un 

tos aizbaida, ne mājās, ne laukā nebūs 

svētības. 

3. Ja Mārtiņdiena ir miglaina, visticamāk, 

ziema gaidāma silta. 

4. Laikā no Mārtiņiem līdz pat 

Ziemassvētkiem ģimenē jāstāsta pasakas, 

tad labi aug un barojas lopiņi. 

5. Mārtiņdienā galdā jāceļ plāceņi, medus, 

alus, dažādi gaļas ēdieni un, protams, ka 

gailis. Tad ģimene dzīvos labklājībā un 

neslimos! 

6. Ja Mārtiņdienā uz māju jumtiem daudz 

sniega, tas nozīmē – būs gara ziema.  

 

Arī Rīgas Sergeja Žoltoka pamatskolā kā 

katru gadu 10.novembrī notika Mārtiņdienas 

gadatirgus. Tajā jaunāko klašu skolēni 

piedāvāja tirgus apmeklētājiem gan kopā ar 

vecākiem pagatavotos kārumus un rotaļlietas, 

gan rudens veltes.  

 

 

MĀRTIŅDIENAS 

GADATIRGUS 
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Latvijas Republikas proklamēšanas svinīgā sēde sākās 

1918. gada 18. novembrī pulksten 16.30 Rīgas pilsētas otrajā 

teātrī (tagad Latvijas Nacionālajā teātrī). G. Zemgals 

paziņoja, ka suverēnā vara Latvijā ir pārgājusi Latvijas 

Tautas Padomes (LTP) rokās. Pagaidu valdības Ministru 

prezidents K. Ulmanis pasludināja Latvijas valsti par 

nodibinātu. Klātesošie trīsreiz nodziedāja “Dievs, svētī 

Latviju!” Latvijas Republikas proklamēšana tika plaši 

atspoguļota presē. LTP un Pagaidu valdība vērsās pie 

iedzīvotājiem arī ar sevišķu uzsaukumu “Latvijas 

pilsoņiem”, kurā pasludināja Latviju par neatkarīgu, 

demokrātiski republikānisku valsti.  

 

 
 

Gatavojoties LR proklamēšanas dienai arī Rīgas 

Sergeja Žoltoka pamatskolā tiek rīkoti dažādi konkursi, 

viktorīnas un labākie konkursu un viktorīnu dalībnieki tiek 

apbalvoti svinīgajā koncertā 17.novembrī. 

Radošā konkursa “Es mīlu Latviju” uzvarētāji: Natali 

Zlatopoļska, Dmitrijs Čkalovs un Aleksandrs Jemeļjanovs.  

Pamatskolā vēstures skolotāja Samanta Fiļimonova 

organizēja virtuālo viktorīnu “Mana Latvija” par tās 

uzvarētājiem kļuva: 1.vieta – Vladislavs Kosinskis (9.a 

klase), 2.vieta – Ivans Meļņiks (6.a klase), 3.vieta – 

Aleksandrs Kotovs (8.a klase). Valodu mācību priekšmetu 

metodiskās jomas latviešu valodas skolotāji organizēja 

konkursu “Mana, kā Latvijas prezidenta, uzruna tautai 

Latvijas dzimšanas dienā”. Šī konkursa uzvarētāji – 

Dominiks Diļevka, Emīlija Muižniece, Rodrido Ozoliņš, 

Ksenija Bokovaja, Reinis Lasmanis, Markuss Grandāns, 

Maksims Morozovs, Niklāvs Lauzums, Sabina Budaja, 

Jasmīna Brīnuma, Kaspars Jubelis, Aleksandrs Saļņikovs, 

Jana Čičagina, Aleksandrs Mihailovs, Marija Masalova. 

Labāko uzrunu uz skatuves visiem nolasīja 9.a klases 

skolniece Ksenija Bokovaja.   

 

 

LATVIJAS 

DZIMŠANAS DIENAI 

VELTĪTIE 

PASĀKUMI 

 
1.vieta Natali Zlatopoļska – 4.klase   

2.vieta Dmitrijs Čkalovs – 1.b klase 

3.vieta Aleksandrs Jemeļjanovs – 

1.a klase 
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FOTOKADRI NO SVĒTKU KONCERTA 
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“Viņš aiziet atvieglots un brīvs, 
kur viņu gaida mūža mājas. 
Šeit brīdi atdusas – kā dzīvs 

zem ziedu segas, smaržu šūpās.” 
    (V. Brutāne.) 

 2.decembrī Sergejam Žoltokam apritētu 50 gadi. 

Pirms astoņpadsmit gadiem - 2004.gada 3.novembrī Sergeja 

laiks ir apstājies. Viņu augsti vērtēja par meistarīgu 

individuālo un izcilu spēles izpratni, tāpēc dažkārt dēvēts par 

"hokeja profesoru".  

Sergejs Žoltoks paliek uz visu mūžu mūsu atmiņās un 

sirdīs, kā viens no visu laiku labākajiem Latvijas hokejistiem. 

Hokeja treniņus S. Žoltoks uzsāka astoņu gadu 

vecumā hokeja skolā “Dinamo”. Par viņa pirmo treneri 

kļuva Pjotrs Hmeļņickis. S. Žoltoks spēlēja Rīgas 

“Dinamo” jauniešu vienībās. Latvijas Padomju 

Sociālistiskās Republikas (LPSR) čempionātā startēja 

komandās “Dinamo” un “RASMS” (Republikas augstākā 

sporta meistarības skola). “RASMS” sastāvā kļuva par 

LPSR čempionu (1990). 1988./1989. gada sezonā 

S. Žoltoks kā pastiprinājums iekļauts arī Maskavas 

“Dinamo” jauniešu vienībā, kuras sastāvā kļuva par 

Padomju Sociālistisko Republiku Savienības (PSRS) 

jauniešu čempionu. 

PSRS jauniešu izlases sastāvā aizvadīja spēļu 

turneju Ziemeļamerikā un izcīnīja sudraba godalgu Eiropas 

jauniešu (U-18) čempionātā A grupā jeb augstākajā līmenī. 

Piedalījās divos pasaules junioru (U-20) čempionātos A 

grupā. 1990.gada pasaules junioru čempionātā kļuva par 

pasaules vicečempionu PSRS junioru izlases sastāvā. 

Nākamajā sezonā pasaules junioru čempionātā A grupā 

kļuva par pasaules čempionu komandā, kura bija uz turnīru 

devusies kā PSRS junioru izlase, bet turnīra laikā, beidzot 

juridiski pastāvēt PSRS valstij, pārdēvēta par Neatkarīgo 

Valstu Sadraudzības (NVS) junioru izlasi. 

Vēl daudz izcilu sasniegumu savā karjerā guva 

Sergejs. 2005.gada 1.augustā mūsu skolai tika dots gods nest 

Sergeja Žoltoka vārdu godinot un pieminot viņu. 

Ik gadu Sergeja Žoltoka piemiņai skolas foajē tiek 

nolikti ziedi viņa dzimšanas dienā 2.decembrī un 3.novembrī 

(viņa nāves dienā). Šogad skolā tika rīkots svinīgais 

pasākums, kurā piedalījās goda viesi Sergeja māte – Dženija 

Čagina, Latvijas Hokeja Federācijas viceprezidents – 

Viesturs Koziols, kā arī viņa bijušie komandas biedri un 

draugi. 

Skolēni bija sagatavojuši prezentāciju un svinīgi 

godināja Sergeja Žoltoka piemiņu. 

PIEMINAM SERGEJU 

ŽOLTOKU 
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Šogad 2. līdz 3. decembrim Latvijas Hokeja 

Federācija Daugavas ledus hallē organizēja leģendārā 

uzbrucēja Sergeja Žoltoka piemiņas turnīru hokejā, kurā 

piedalījās Baltijas veterānu izlase, Kanādas bruņoto spēku 

izlase, K33 (Sergeja Žoltoka draugi un kolēģi) un Somijas 

veterānu izlase. 

Piemiņas turnīra pirmajā dienā norisinājās divas 

spēles: K33 – Somijas veterāni un Baltijas veterāni – Kanādas 

bruņotie spēki.  

Savukārt sestdien bija paredzēti mači starp: K33 – 

Baltijas veterāni, Kanādas bruņotie spēki – Somijas veterāni, 

Somijas veterāni – Baltijas veterāni un K33 – Kanādas 

bruņotie spēki. 

Sergeja Žoltoka sirds pārstāja pukstēt 2004. gada 3. 

novembrī Minskā "Rīga 2000" spēles laikā Baltkrievijas 

atklātajā hokeja čempionātā. Šī diena ir viena no tumšākajām 

Latvijas hokeja vēsturē. 

Sergeja Žoltoka piemiņas turnīru organizēja Latvijas 

Hokeja federācija un Sergeja Žoltoka fonds sadarbībā ar 

Nākotnes Atbalsta fondu. 

Tā kā vienīgā skola Latvijā, kurai ir gods nest 

Sergeja Žoltoka vārdu pasaulē, ir Rīgas Sergeja Žoltoka 

pamatskola, arī skolas skolēni tika aicināti apmeklēt piemiņas 

mačus. Bērni bija sajūsmā par iespēju apmeklēt šos turnīrus.   

 

SERGEJA ŽOLTOKA 
PIEMIŅAS TURNĪRS 
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Rīgas Sergeja Žoltoka pamatskolas 

skolēni ZIEDO UN ATBALSTA! 

 
Biedrība “Dzīvnieku pansija Ulubele” ir 

dibināta 2005.gada 21.novembrī, apvienojoties 

domubiedriem, kam nav vienaldzīgs dzīvnieku liktenis. 

Biedrības misija ir rūpēties par jebkura 

dzīvnieka labturību un aizsardzību, un īpaši nodrošināt 

tiesības un dot iespēju dzīvot dzīvniekiem, kuriem 

jebkādu iemeslu dēļ ilgstoši nav iespējams atrast 

īpašnieku. 

Viens no labākajiem veidiem, kā palīdzēt 

dzīvnieku patversmei Ulubele parūpēties par 

pamestiem un bez saimnieka palikušajiem dzīvniekiem, 

ir atbalstīt patversmi ar regulāru ikmēneša ziedojumu. 

Cilvēku atbalsts ļauj ik dienas apkopt, pabarot un 

izmitināt patversmē nonākušos dzīvniekus.  

 

 

 

 

DECEMBRIS – 

LABDARĪBAS MĒNESIS 

Taču dzīvnieku patversmei 

iespējams ziedot ne tikai naudu, bet arī 

dažādas dzīvniekiem nepieciešamas lietas, 

segas, bļodiņas, pārtiku u.tml. 

Katru gadu decembrī Rīgas Sergeja 

Žoltoka pamatskola piedalās labdarības 

pasākumos. Šogad skolēni pieņēma lēmumu 

atbalstīt dzīvnieku patversmi “Ulubele”. 

21.decembrī skolas direktora vietniece 

Gunita Romanovska saziedoto nogādāja 

patversmē. 
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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. 

Rīgas Sergeja Žoltoka pamatskolas 8.a un 8.b klases 

skolēniem 16.decembrī bija iespēja baudīt jau ceturto Latvijas 

skolas somas programmā iekļauto pasākumu – kinolektoriju 

“Tizlenes”.  

 

 

 
 

LATVIJAS SKOLAS 

SOMAS PASĀKUMS 
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VOLEJBOLA PAMATI UN 

VOLEJBOLS 

Visu decembri skolā noritēja sporta 

pasākumi “Jautrie starti” pa klašu grupām. 

Sportisko aktivitāšu noslēgumā 

sporta skolotāji Olga Fjodorova un Jānis 

Upenieks 21.12. visas dienas garumā rīkoja 

volejbola pamatu sacensības 5. un 6.klasēm 

un volejbola sacensības 7.-9.klašu 

skolēniem. Sacensībās piedalījās 5.a, 5.b, 

6.a, 7.b, 8.b pilnā sastāvā. 

Volejbola komandu sastāvi: 

7.a klase: I.Zaicevs, N.Lauzums, 

M.Teluškins, R.Dišlers, RBinde, 

D.Radiševskis, A.Biškins, MČirksts un 

J.Bera. 

8.a klase: M.Šulcs, A.Brīnums, 

J.Beķere, R.Beļuns, E.M.Pētersone, 

O.Davouds, A.Bunga, F.N.Paurs, 

H.Laugalis, K.Plēpis, K.Jubelis, 

M.Semjonovs, O.Lūks, E.Muižnieks un 

A.Popovs. 

9.a klase: J.Lenčiks - Spruksts, 

V.Kosinskis, R.Lasmanis, M.Kokarēvičs, 

M.Grandāns, A.Jeļisejevs un A.Semjonovs. 

 

 

  

SPORTA SASNIEGUMI 
 

 

 



Žoltokietis  2022./2023.m.g. 2.izdevums 
 

 
 

GATAVOJAMIES 

SVĒTKIEM 
Decembris katru gadu ir īpašs 

mēnesis skolā. Skolēni gatavojas 

ziemas brīvlaikam, svētkiem. Tiek 

rotātas klases un sagādāti pārsteigumi, 

rakstīti novēlējumi, skaitīti pantiņi. 

Visās klasēs skolēni gatavojas klašu 

eglītēm. Vecāki sagādā eglītes, bērni 

rotā klasi, nes saldumus. 

Īpaša rosība šajā laikā ir skolas 

zālē un 111.kab. pie skolotājas 

Sondras Beitānes, jo šeit skolēni 

gatavojas Ziemassvētku koncertam. 

 

 

21.12. Skolēnu pašpārvalde devās novērtēt izrotātās klases.  

1.vietu ieguva 1.a klases izrotātā telpa.  

2.vietu Skolēnu pašpārvaldes piešķīra klases telpai, kuru rotāja 8.a un 2.a klase.  

Godpilnā 3.vieta tika piešķirta 7.b un 8.b klases rotātajai telpai. 

 

APSVEICAM UZVARĒTĀJUS!!! 
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URRĀ! Pēdējā skolas diena! Koncerts, liecības un 

tad brīvlaiks! 
SVINAM SVĒTKUS 

FOTOKADRI NO SVĒTKU KONCERTA 
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FOTOKADRI NO PERSONĀLA BALLĪTES 

29.decembrī 
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16.01. – 20.01. ERASMUS+ Vides draugi. 

Viesu uzņemšana skolā 

16.01. – 20.01. 1991.gada barikāžu aizstāvju 

atceres diena klases stundās  

 

Februārī – akcija “Palīdzēsim savai skolas 

bibliotēkai!” 

 

07.02. Lingvistiskā spēle “Valodu karuselis” – 

I kārta (skola) 

 

14.02. Valentīndienas balle + Popiela 

 

15.02. Ēnu diena 

 

16.02. Mācību ekskursiju diena 

 

 

 

 

 

 

PASĀKUMI  

JANVĀRĪ  UN FEBRUĀRĪ 

 

 

 


