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Ir vērtības, kuras laikmeta griežos nezūd, bet 

atkal un atkal apliecina sevi kā nemainīgas 

un mūžīgas. Pie šīm vērtībām pieder skolas 

gadi un mēs, 6. vidusskolas skartie, kam 

tāpat kā Dullajam Daukam piemīt mūžīgas 

alkas izzināt pasauli, nemitīgi paplašināt 

savu redzesloku, tiekties pēc kaut kā jauna, 

censties noskaidrot, kas ir tai vietā, kur saule 

ik vakaru pazūd, kas notiek ar sauli aiz tālā 

apvāršņa... 

Absolventi, bijušie skolas darbinieki un 

pedagogi! Kamēr vēl Ziemassvētku burziņš 

nav ierāvis savā virpulī, atnāciet ciemos uz 

savas skolas 95. dzimšanas dienu! Jums būs 

iespēja redzēt skolu pēdējo reizi vēl pirms 

rekonstrukcijas, jo, sagaidot simtgadi, viss 

jau būs citāds.

Skolas salidojums… tas ir tikai viens vakars, 

Kamēr skolēni baudīja brīvdienas, 

skolotāji apmeklēja konferences un 

kursus, piedalījās ASV vēstniecības 

organizētajā divu dienu seminārā 

“Karjeras izglītība un kā par to runāt 

ar jaunieti”, uzņēma ciemiņus - Cēsu 

izglītības iestāžu vadītājus, kā arī 

paši vadīja kursus kolēģiem no visas 

Latvijas. 

Digitālās pratības pieredzē ar 

kolēģiem no Balv iem dal ī jās 

skolotājas Laura Katkeviča, Inese 

Viļumsone un Baiba Pagraba. Viņas 

vad ī j a  noda rb ības  pa r  i Pad 

animācijas aplikāciju izmantošanu 

mācību procesā un iepazīstināja ar 

citām tiešsaistes programmām 

starppriekšmetu saiknes veidošanai 

dažādos mācību priekšmetos.

Lai piedalītos skolotājas Lāsmas 

Gustovskas vadītajā 3DMakerBot 

printeru klasē, mūsu skolā ieradās 

skolotāj i  no Rīgas ,  Je lgavas , 

Valmieras, Ventspils, Kuldīgas un 

Nīcas. Lai īsā laikā saprastu, pēc 

kādiem principiem strādāt 3 

dažādās grafiskajās programmās, 

vajadzēja krietni koncentrēties. 

Prieks bija par pirmajiem nelielajiem 

darbiņiem, kas tika izprintēti uz 3d 

MakerBot printeriem. Skolotāji 

devās prom ar divējādām izjūtām - 

gandarījumu par piepildītu dienu un 

pārdomām, kā š īs  z ināšanas 

p i e l i e t o t  m ā c ī b u  p r o c e s ā . 

Secinājums viesiem bija kopīgs - vēl 

daudz jāmācās, lai visu apgūtu, un 

tas atkarīgs no pašiem - jo vairāk 

praktizēs, jo labāk izdosies.

D i r e k t o r s  K ā r l i s  S t r a u t i ņ š , 

matemātikas skolotāja Jolanta 

Klamere un es - direktora vietniece 

izglītības jomā Viola Narbuta esam 

iesaistījušies Valsts izglītības satura 

centra un Mūžizglītības un kultūras 

institūta «Vitae» organizētajos 

kursos “KOMPETENČU PIEEJAS 

I E V I E Š A N A ,  S T R Ā D Ā J O T 

SKOLOTĀJU KOMANDĀ”. Kursu 

mērķis ir  veidot izpratni par 

kompetenču pieejas izglītībā būtību 

u n  p i l n v e i d o t  p e d a g o g u 

profesionālās kompetences darbam 

starpdisciplinārā izglītības vidē. 

Kompetenču pieejas ieviešana  ir 

aktuāls jautājums katrai skolai, 

Skolēnu brīvdienas aktīvs skolotāju mācīšanās laiks  

Viola Narbuta
Direktora vietniece izglītības jomā,

Matemātikas skolotāja

š o b r ī d  p r o g r a m m u  a p g ū s t  

skolotāju grupas no 60  Latvijas 

skolām. 

Kopā  mācoties, arvien labāk sākam 

izprast un apzināties, ko varam jau 

šobrīd ieviest un uzlabot savā  skolā. 

Reizi nedēļā rīkojam pedagogu 

tikšanās, lai dalītos apgūtajās 

zināšanās un apmainītos idejām. 

Vienā no tikšanās reizēm diskutējām 

par mācību stundas kvalitāti , 

veidojām izpratni par mācību 

s t u n d a i  n e p i e c i e š a m a j i e m 

resursiem. Citā, strādājām  pie 

stundu vērošanas kā izaugsmes 

iespējas veidošanas. Tāpat kopā 

i e p a z ī s t a m i e s  a r  j a u n a j i e m 

pedagoģijas jēdzieniem, piemēram, 

caurviju prasmes, atgriezeniskā 

saite, starpdisciplinārs mācību 

process u.c.

Skolas komandas vārdā varu 

apliecināt, ka esam guvuši atbalstu 

kompetenču pieejas realizēšanā, jo 

bija iespēja sadarboties gan ar citām 

skolām, gan lieliskiem lektoriem – 

Rolandu Ozolu, Karinē Oganisjanu, 

Aiju Melli u.c.

Izdevuma redaktore

VINETA MUSKATE
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Rudens ir ražas laiks, arī no ārvalstīm 

aizgūto “Helovīnu” laiks. Lai vai kā, 

izgrebti, izrotāti un izgaismoti ķirbji 

ienes rudens tumšajā laikā gaišu un 

priecīgu noskaņu. Tāpēc mūsu 

skolas vestibilā bija iekārtota Ķirbju 

izstāde - skaistuma konkurss. 

Balsojuma rezultātā, tikai nedaudz 

apsteidzot konkurentus, uzvaras 

laurus (saldumus) plūca 8.a klases 

“Ķirbju dēmons” (skat. attēlu). 

Apsveicam skolēnus un klases 

audzinātāju Sintiju Pūci! Paldies 

visiem, kuri piedalījās. Īpašs paldies 

ķirbju foto sesijas autorei Indrai 

Laurei.
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Mārtiņš Mamis
Fakultatīvo nodarbību projekta 

vadība un „Astronomisko 

nodarbību vadītājs”

adrese

e-pasts

tālrunis

fakss

mājaslapa

Ganību iela 106, Liepāja, LV-3411, Latvija

6vsk@liepaja.edu.lv

634-84344

634-84344

www.citadaskola.lv

Dizaineris

GUNDARS ČIŽEVSKIS

Maketētājs

RAIVIS RAGOVSKIS

LIEPĀJAS RAIŅA 6.VIDUSSKOLAS IZDEVUMS

Literārā redaktore

DAIGA MUIŽULE Nr.2 - novembris / 2017

Skolas, kas iedvesmo

Oktobra sākumā mūsu skolas skolotāji 

kuplā skaitā devās spraigā divu dienu 

pieredzes braucienā tepat pa Latviju un 

kaimiņu zemi Igauniju. Mērķis – klātienē 

iepazīt progresīvākās izglītības iestādes 

inovatīva izglītības satura ieviešanas un 

modernas infrastruktūras ziņā, tādējādi 

gūstot iedvesmu savam darbam savā 

skolā. 

Pirmo apmeklējām Ekziperī internacionālo 

skolu (Exupery Interanation School) 

Piņkos, kas atstāja ļoti labu iespaidu gan ar 

p ie l ie totām māc ību metodēm un 

iedibinātajām tradīcijām, gan arhitektūru 

un kabinetu iekārtojumu. Pārdomām! Tā ir 

privāta izglītības iestāde, kur vecāku 

līdzmaksājums par vienu skolēnu ir EUR 

19 000,- gadā. 

Tālāk devāmies uz Siguldas Valsts 

ģimnāziju, kas, līdzīgi mums, ir ēkas 

renovācijas uzsākšanas priekšvakarā. 

Siguldas kolēģi dalījās savā pieredzē 

šobrīd mums visiem aktuālā jautājumā par 

ceļu uz kompetencēs balstītu izglītību, 

tostarp par savā skolā izstrādāto un 

sistēma, Somijas pozitīvās pieredzes 

ietekme. Skolēni, viņu vecāki, skolotāji un 

sabiedrība kopumā apmierināta ar 

izglītības kvalitāti Igaunijā. 

Noslēgumā apmeklējām Izgl ī t ības 

tehnoloģiju metodisko centru (HITSA 

information Technology Foundation for 

Education), kas ir Valsts izveidota 

institūcija organizētai, plānveidīgai un 

finansētai skolotāju digitālo prasmju 

pilnveidošanai.

Brauciens izdevies - apstiprinājums mūsu 

darbībai šobrīd un iedvesma nākotnei 

gūta! 

pielietoto ”dziļās mācīšanās” atbalsta 

metodiku skolotājiem.

Nākošo dienu pavadījām, iedvesmojoties 

no Igaunijas veiksmes stāsta izglītībā! 

Vimsī ģimnāzija (Viimsi School) Tallinā. 

Ideāls mūsdienīgas skolas koncepts -  

satura un formas līdzsvars. Valsts finansēta 

skola. No skolas administrācijas pārstāvju 

stāstītā guvām priekšstatu pat Igaunijas 

i zg l ī t ības  s i s tēmu kopumā –  nav 

v idusskolu,  i r  t ikai  ģimnāzi jas un 

profesionālās izglītības iestādes, skolotāju 

atalgojums vidējās izpeļņas valstī līmenī, 

stingra skolēnu zināšanu vērtēšanas 

Vineta Muskate

Pedagoģe - karjeras konsultante

bet var sagādāt tik daudz pozitīvu emociju. 

Tavā atmiņu lādītē noteikti glabājas gan 

skaistākie skolas laika notikumi, gan 

noslēpumi, kurus nu jau tu vari atklāt…

Pasākuma atklāšana plkst. 19.00 skolas aktu 

zālē, bet pēc koncerta “Dullās Daukas 

meklējumi” , šampanieša glāzēm skanot, 

varēsi sasveicināties ar savējiem un atrast 

savas klases galdiņu, kuri būs izvietoti pa 

skolas gaiteņiem. Pirmais valsis skolas aktu 

zālē pulksten 22.00 kopā ar muzikālo 

apvienību “The Oldies”.

Mums katram ir sava laika mašīna. 

Atpakaļ mūs velk atmiņas, bet uz 

priekšu - sapņi.                  (H.Velss)

Aicinām uz salidojumu

Vineta Muskate

Pedagoģe - karjeras konsultante

Ķirbju izstāde - skaistuma konkurss

Sigita Stefana
Direktora vietniece audzināšanas jomā, 

līdzpārvaldes koordinatore



Šī gada 26. oktobrī mūsu skolas 10.a 

klases skolnieces Elza Segliņa, Sofija 

Segliņa un Laura Tože, 11.a klases 

skolnieks Rihards Šimkus, 11.b klases 

skolnieks Ralfs Putenis un Linda 

Ščerbača un Anna Degtjareva no 12.a 

klases piedalījās uzņēmējdarbības 

iedvesmas konferencē "Uzdrīksties 

uzvarēt!" Ķīpsalas izstāžu hallē Rīgā. 

Ikgadējo konferenci rīkoja Latvijas 

Investīciju un attīstības aģentūra 

( L I A A )  s a d a r b ī b ā  a r  J u n i o r 

A c h i e v e m e n t  L a t v i a .  T a s  i r 

iedvesmojošs, motivējošs un uz 

inovatīvu uzņēmējdarbību vērsts 

pasākums ar mērķi rosināt Latvijas 

jaunatni pievērsties uzņēmējdarbībai 

un attīstīt jauniešos prasmi un 

uzņēmību īstenot savas biznesa 

idejas. 

Šogad pasākumā pulcējās vairāk nekā 

divi tūkstoši skolēnu un pedagogu no 

visas Latvijas. Klātesošos uzrunāja 

finanšu ministre Dana Reizniece-

Ozola, uzņēmēji Martins Zemītis 

(Materia Bikes), Dāvis Siksnāns 

(Printful), Edgars Rozenvalds (Wood 

religion), Ģirts Ozoliņš (Erica Synths), 

Normunds Bergs (SAF tehnika), 

reklāmas guru Andris Rubīns (DDB), 

LMT viceprezidents Ingmārs Pūķis, 

Mūsējie konferencē “Uzdrīksties uzvarēt!”

Dace Knīse

Sociālo zinību skolotāja

ieguva godalgoto 2. un 3. vietu. 

S a v u k ā r t  s k o l o t ā j a  D a i g a 

Straupeniece kopā ar saviem 9. 

klases skolēniem apmeklēja SIA 

“Expedit Baltic” metālapstrādes 

ražotni, kur piedalījās arī uzņēmuma 

rīkotajā konkursā. Oktobra beigās 

skolā ieradās uzņēmuma "Expedit 

Balt ic" vadītāj i ,  la i  personīgi 

pasniegtu balvas mūsu skolas 

uzvarētājkomandai: Demianam 

Bergam, Emīlam Kairēnam, Ģirtam 

Ķerim un Kristeram Straupeniekam. 

Šī komanda visu Liepājas skolu 

komandu vidū, kas Karjeras nedēļas 

laikā apmeklēja uzņēmumu, spēja 

no atsevišķām detaļām visātrāk 

salikt kopā helikopteru. 

Karjeras izglītību skolā realizējam 

regulāri, ne tikai Karjeras nedēļas 

ietvaros, par to lasiet mūsu skolas 

mājas lapā

 http://citadaskola.lv/karjera/

Es gribu! Es varu! Es daru! 

Vineta Muskate

Pedagoģe - karjeras konsultante

No 16. līdz 20. oktobrim Liepājas 

pilsētā norisinājās ikgadējā Karjeras 

nedēļa, kuras devīze šogad bija “Es 

gribu! Es varu! Es daru!”. Tās laikā 

skolēniem ar dažādu pasākumu 

palīdzību bija iespēja iepazīt darba 

tirgu un profesijas, padomāt par 

savu karjeras izvēli un iespējām. 

Piedāvāto pasākumu klāsts pilsētā 

un mūsu skolā uz vietas bija plašs. 

Skolotāja Daiga Muižule kopā ar 

saviem 10. klases skolēniem un vēl 

dažiem skolēniem no 11. un 12. 

klases piedalījās Karjeras nedēļas 

atklāšanas pasākumā “Iedvesmas 

stunda” DALP 5. vidusskolā, kurā 

skolēnus uz savu spēju un talantu 

apzināšanu iedvesmoja dziedātājs 

Renārs Kaupers. Pasākumu vadīja 

mūziķis Arstarulsmirus jeb ex 

Gustavo un iniciatīvas “Iedvesmas 

stunda” vadītāja Diāna Kļimčenko. 

Pasākuma iedvesmotāju, Renāra un 

Gustavo dziesmu un atziņu rosināti, 

skolēni dalījās savos plānos un 

nākotnes nodomos, kopīgi meklēja 

iedvesmas avotus dzīvē. 

Mūsu skolā skolēniem bija iespēja 

piedalīties personības izaugsmes 

trenera vadītā meistarklasē "Sevis 

iepazīšanas treniņš", kuras mērķis 

bija veicināt skolēnos savu stipro un 

vājo pušu apzināšanos un šo 

zināšanu pielietošanu karjeras 

plānošanā. 10. un 12. klašu skolēni 

piedal ī jās seminārā "Karjeras 

lēmuma pieņemšana personības 

izaugsmes aspektā", kas rosināja 

j a u n i e š u s  a p z i n ā t i e s  s a v u 

potenciālu un reālās iespējas 

kar jeras jomā,  apgūt prasmi 

fo rmu lē t  e fek t ī vu  mērķ i  un 

konkretizēt skatījumu uz savu 

karjeru. 

Mūsu skolas skolotāji kopā ar 

saviem skolēniem aktīvi izmantoja 

iespēju apmeklēt piedāvātos 

pasākumus citur Liepājā. Tā iespēju 

doties ekskursijā uz uzņēmumu 

LSEZ  SIA “Jensen metal” izmantoja 

skolotājs Aigars Brečš ar 7. klases 

puišiem un Aivars Blūms ar saviem 9. 

klases skolēniem. 

Mājturības skolotāja Selita Novicka 

kopā ar 7. un 8. klašu metenēm 

piedalījās ātradīšanas čempionātā 

“Adi ātri” J.Čakstes 10. vidusskolā, 

kur 7. a klases skolnieces Aleksandra 

Beierbaha un Lauma Straupeniece 
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piedz īvo jumu meklētā js  Kār l i s 

Bardelis, kā arī Latvijas veiksmīgākie 

skolēnu mācību uzņēmumu pārstāvji.

Konferenci caurvija grafiti tēma, kas 

s imbo l i zē  c īņu ,  nepadošanos , 

ambīcijas, ticību saviem spēkiem un 

“jaunatnes balsi”. Starpbrīžos notika 

dažādas jauniešu vidū populāru 

mākslinieku performances. Pasākumu 

moderēja Renārs Zeltiņš.

Neiekļāvos viņas iedomu rāmīšos. 

I e d o m ā j i e t i e s ,  k ā d s  s p ē k s  i r 

skolotājam! Tas var celt bērna 

pašapziņu, motivēt tālākai produktīvai 

un jēgpilnai rīcībai, bet var arī nograut 

vispār vēlmi apmeklēt skolu.  Tāpēc 

sev un citiem pedagogiem (arī 

vecākiem. Tiem it īpaši patiesībā) 

novēlu domāt, izfiltrēt un tikai tad 

teikt! 

Manas trīs lielākās dzīves laimes – 

mani brīnišķīgie bērni. Nekas labāks ar 

mani dzīvē līdz šim nav noticis! Trīs 

lietas patiešām ir labas lietas! Ceturtā, 

kas no sirds, nebūs ;)

Ja runājam par dzīvi ārpus skolas, es 

d e j o j u  t a u t a s  d e j a s ,  s p ē l ē j u 

basketbolu (nu jau vairs tikai amatieru 

līmenī), braucu ar moci, strādāju par 

tautas deju metodiķi Liepājas Bērnu 

un jaunatnes centrā, ārkārtīgi izbaudu 

rītus, kad varu gulēt, un brīvajos brīžos 

stūķēju iekšā šokolādes, bet cik tad nu 

to brīvo brīžu vispār ir. 

Skolotāja tuvplānā - Eva Krētaine
Skolā strādāju pavisam nesen. Un arī 

sm iek l īg i .  Auks tā  2016 .  gada 

decembra ceturtdienā satiku Sigitu. 

Lūdzu ar sarkaniem vaigiem, jo man 

parasti neko nepatīk citiem lūgt, vai 

skolā nav kādas iespējas iziet praksi. 

Praksē mani neņēma, bet šeku reku 

attopos piektdienā ar darba līgumu 

rokā! Es? Es skolā? Tas man šķita 

briesmīgi un priecīgi reizē! Rokas un 

kājas trīcēja. 

Nav jau tā, ka nekad dzīvē nebiju 

redzējusi bērnus, man pašai ir trīs, 

turklāt vairāk kā 5 gadus ar bērniem 

biju strādājusi interešu izglītībā. 

Tomēr šis ir pavisam citādāk. Es sestajā 

klasē nosolījos mammai, ka vismaz 

vienu dienu skolā nostrādāšu. 

Vienu vienīgu dienu, lai pierādītu, ka 

es to spēju. Mana lielākā autoritāte, 

neskaitot vecākus, protams, bija mana 

klases audzināja. Tā tam vismaz 

vajadzēja būt. Bet viņa bija briesmīga. 

Viņa neslinkoja man katru otro dienu 

pārmest, ka no manis dzīvē nekas 

neiznāks, regulāri jutu pakausī 

izsmieklu un nosodījumu par “šito 

briesmīgo bērnu”. Un kas vēl trakāk – 

viņa pamanījās apsmiet arī manu 

mammīti, kura, pedagogs būdama, 

nespēja tikt galā ar savu nožēlojamo 

bērnu. Bet es jau nebiju slikts bērns. 

Patiešām. Es vienkārši viņai nepatiku. 

Skolotājiem svētki

Starptautiskā Skolotāju diena jeb 

P a s a u l e s  s k o l o t ā j u  d i e n a  i r 

starptautiski atzīmējama diena visā 

pasaulē. Tāpat kā Latvijā, arī dažās 

citās valstīs šī diena tiek atzīmēta 

oktobra pirmajā svētdienā.  20 

pasaules valstis to svin tieši 5. oktobrī. 

Liepājā skolotāja profesija tiek 

sumināta visu šo nedēļu, sākot ar Gada 

skolotāju sveikšanu 3. oktobrī un 

beidzot ar skolotāju erudīci jas 

konkursu 5. oktobrī.  Skolotāju dienai 

ir veltīts koncerts un izglītības 

kvalitātes balvu pasniegšana LOC zālē.

Mūsu skolas līdzpārvaldes skolēni 

savus skolotājus sveica 3. oktobrī ar 

pašu sarūpētiem priekšnesumiem, 

ievārījumu un laba vēlējumiem. 

Direktors visiem kolēģiem novēlēja 

nepazaudēt mirdzumu acīs un atrast 

laiku arī sev. Ar aplausiem visi sagaidīja 

nedaudz ar nokavēšanos ieradušos 

skolotāju Uldi Žaimi, kurš, pateicoties 

skolēnu balsojumam, šogad ieguvis 

Foršākā skolotāja titulu, ko tikko 

svinīgi bija saņēmis Liepājas Bērnu un 

jaunatnes centra struktūrvienībā 

“Vaduguns” notikušajā pasākumā 

“Gada skolotājs”. Apsveicam!

Vineta Muskate

Pedagoģe - karjeras konsultante

http://citadaskola.lv/karjera/
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