
Tādi mēs

esam!!!



Skolas tradīcijas



Ir atkal septembris… 

Tāds rudenīgi saulains!

Ar lapu košajām krāsām,

miglainajiem rītiem…

1.septembrī notika svinīgās līnijas!!!



8.A klase

9.B klase

7.B klase

4.D klase

11.ab klase

6.C klase



«Olimpiskā diena 2018»

Kopīga rīta rosme

5.-12.klases

Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) 

organizētā “Olimpiskā diena 2018” 

650 norises vietās visā Latvijā kopā

pulcējās vairāk nekā 145 000 dalībnieku 

no 95 Latvijas novadiem un pilsētām



5. klašu skolēnu IESVĒTĪŠANA

Tradicionāls pasākums

5. klašu skolēniem:

prezentējām,

zīmējām, dziedājām,

dejojām, jokojām…



Oktobrī 10.klases iejutās vidusskolēna lomā



2.d kl. skolniece

Alisa Ļebedeva

dzied «Mazais princis»!

10.b kl. skolnieki

Viktors Bergs un Nikolajs Fadins

dzied «I see fire»!

4.c kl. skolēni

Sofija Rudnika un Mareks Mežors

dzied «Boy and girl»!

11.a kl. skolniece

Katrīna Kaktiņa

dzied «Derniere danse»!  

7.b kl.skolniece

Nataļja Artamonova

6.a kl. skolniece

Sofija Lapteva un 

Andrejs Gusevs

skaisti dejo!

4.c kl. skolniece

Anastasija Jačmenkina

11.a kl. skolniece

Darja Smirnova

dzied 

«Розпрягайте

хлопци коней»!

Brāli Ilya un  Arye Lerman

dzied «Лучший учитель»!

Skolēni dažādos skolas 

koncertos var parādīt 

savus talantus!

Skatītāji vienmēr gūst patiesu baudu!!!



Valsts simtgadē ikviens tika aicināts 

piedalīties vides sakopšanas aktivitātēs 

septembrī un aprīlī.  

Lielā Talka mūsu skolā 

norisinājās14.septembrī,

kad 12.klases skolēni iestādīja ābeli

nākamajām paaudzēm un 

iemūžināja mūsu

mīlestību pret Tēvzemi! 



Katru gadu 11.novembrī 

10. klases skolēni piedalās piemiņas brīdī, 

kas veltīts 1919.gada kaujās kritušajiem

latviešu strēlniekiem - brīvības cīnītājiem.

Piemiņas brīdī piedalījās Rīgas Pārdaugavas 

vispārizglītojošo skolu audzēkņi, zemessargi,

Rīgas domes pārstāvji.

Runātāji veltīja pateicības pilnus vārdus

kritušajiem un aicināja neaizmirst 

par viņu cēlajiem darbiem, 

kas ļāvuši saglabāt mūsu valsts –

Latvijas - brīvību.



Mūsu skolas skolēni - Katrina Kaktiņa 11.a kl.,

Liliana Sidorova 9.c kl. un  Aleksandrs Černovs 12.b kl.

piedalījās radošo darbu konkursā “Mana kā Valsts 

prezidenta uzruna Latvijas simtajā dzimšanas dienā” un 

tika uzaicināti uz apbalvošanu un tikšanos 

ar Valsts prezidentu Raimondu Vējoni.

Apsveicam un lepojamies! 

“Latvija ir kā brīvs putns, kura ceļš uz brīvību un

neatkarību nav bijis ātrs un viegls. Brīvam putnam ir stipri

spārni, kas nes viņu vien viņam pašam zināmā virzienā; viņš

lido, kamēr pietiek spēka, cīnās ar lietus gāzēm,

sniegputeņiem, vētrām un drūmiem negaisiem, spēj pārvarēt

milzīgus attālumus, lai nokļūtu galamērķī – gaišajā nākotnē.

Latvija – šis spēcīgais, bet mazais putns ir ceļā uz gaišo

laimes zvaigzni.”

“Mūsu tautas spēks ir jaunas idejas un jauni

risinājumi. Lielākā mūsu valsts vērtība un spēks ir mūsu

cilvēki, un vislielākais dārgums – mūsu jaunatne. Pasaules

līmeņa izglītība atver visas durvis un nostiprina Latvijas

pamatus. Mums jāprot atrast un apgūt vislabākās zināšanas,

lai pasaules līmenī izglītoti un pašapzinīgi cilvēki atgrieztos

savā dzimtenē, veidotu savu valsti, cienītu un godātu tās

kultūru un valodu.”

Mūsu skolēnu izteicieni



Skolā notika viktorīna “Latvija faktos”, 

kurā piedalījās visi skolas skolēni. 

4.maijs – Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena ir valsts svētku diena—

šajā datumā 1990.gadā Latvijas PSR Augstākā Padome pieņēma deklarāciju "Par 

Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu" un pēc gadu desmitiem Padomju 

Savienības sastāvā Latvija atkal kļuva par brīvu un neatkarīgu valsti. 

Apsveicam 

6.d klases skolnieku Viktoru Šišovu,

kurš ieguva 1.vietu!

Ik gadu mūsu skolā notiek dažādi pasākumi. Šogad skolā notika 

viktorīna “Latvija faktos” un vidusskolēni stāstīja sākumskolas 

skolēniem par Latvijas ceļu uz brīvības atgūšanu.



Šajā dienā mūsu skolā notika pasākums 

vidusskolēniem

“Eiropas struktūra. Kā darbojas ES”.

Pasākuma laikā tika apspriesti jautājumi 

par Latvijas kā ES dalībvalsts ieguvumiem, par to, 

kā Latvija izmanto ES iekšējā tirgus iespējas un 

kā notiek lēmumu pieņemšana ES un citur pasaulē. 

„EIROPAS DIENA SKOLĀ – 2018“  



Paldies visiem, kas piedalījās!

Tradicionāls pasākums 

“Vakars skolā” ar

skolas parlamenta 

pārstāvjiem.

Mēs plānojām darbu

nākamajam gadam, 

apkopojām mūsu 

iepriekšējā darba 

rezultātus.

Mēs spēlējām 

dažādas spēles, 

dejojām, 

dziedājām un 

smējāmies.



Maijā skolā notika 
VESELĪBAS DIENA.



Maijā Vircavas ielā sporta laukumā

notika  aizraujošs pasākums

“Ģimenes svētki”, kuros piedalījās

Rīgas 34.vidusskolas skolēni 

ar saviem vecākiem!!!  

Radošās darbnīcas, 
muzikālie priekšnesumi, 

svētku noskaņojums,

sporta spēles, 

zīmējumi uz asfalta, 

pozitīvas emocijas 

gaidīja Jūs mūsu pasākumā!!!
loterija, 



SKOLAS PASĀKUMI

PROJEKTI

KONKURSI



Tagad mūsu skolas skolēniem ir 

iespēja apgūt ķīniešu valodu 

mūsdienīgi aprīkotā kabinetā!

2017. gada 29. septembrī  tika atklāta

Konfūcija klase. 
Rīgā patlaban darbojas tikai divas Konfūcija klases.



No mūsu skolas pasākumā 

piedalījās vokālais ansamblis "Oranž" 

un vokālais ansamblis "Din Don"!

29. septembrī  2018. gadā Latvijas Universitātes Lielajā aulā 
notika Latvijas Konfūcija institūta diena un Rudens svētki, 

kā arī Latvijas valsts simtgades svinības.

Pasākumā piedalījās Ķīnas vēstniecības, 

Latvijas parlamenta, Latvijas Ārlietu ministrijas, 

Ķīnas kultūras centra Latvijā, Xinhua ziņu aģentūras, 

Ķīnas Renminas universitātes, Latvijas Universitātes, 

Latvijas Universitātes Konfūcija institūta pārstāvji.

Paldies par skolēnu atbalstu 

mūzikas skolotājai Svetlanai Šibajevai!!! 



2018.gada 13. septembrī

iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros 

6.un7. klases izglītojamie devās uz 

Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas muzeju, 

kur viņiem bija iespēja piedalīties

interaktīvā ekskursijā

“Piena un maizes ceļš”.



Rīgas 34.vidusskola sadarbībā ar

Rīgas Centra humanitāro vidusskolu

turpina piedalīties 

Sabiedrības integrācijas projektā 

"No kopīgiem pasākumiem uz savstarpējo 

saprašanos."

Projekta ietvaros  notika 

"Apaļā galda" diskusija 
par Latvijas starpkopienu attiecību stereotipiem un 

jauniešiem aktuālu problēmu risinājumiem 

starpkultūru komunikācijas jomā kopā ar žurnālistu 

Ansi Bogustovu.

Skolas Parlaments sadarbībā ar 

Rīgas Ostvalda vidusskolas

skolēnu līdzpārvaldi 

organizēja kopīgus pasākumus: 

sporta, 

radošu un

intelektuālu pasākumu.



Paldies visiem, kas septembrī piedalījās skolas akcijā 

SKOLAI jābūt tīrai!

Domāsim par 

savu veselību 

un neaizmirsīsim 

par apavu maiņu 

katru dienu!!!



SVEICAM 

mūsu skolas ciemiņus no Itālijas, 

kas pie mums ieradās projekta

“Karjeras izvēles iespēju 

plānošana jauniešiem 

multilingvālā vidē” ietvaros!



Daudzi Latvijas jaunieši ievieto 

sociālajos tīklos svarīgāko 

informāciju par sevi.

Noslēdzot izglītības programmu

“Skolēna Digitālais IQ”,

eksperti aicina aizdomāties un novērtēt, 

kādu digitālo pēdu atstājam virtuālajā vidē

un kādus riskus sev radām.

Skola piedalījās Samsung Skola nākotnei 

realizētajā programmā 

“Skolēna digitālais IQ”.

Mūsu skola tika atzīmēta trīs nominācijās un 

ieguva galveno balvu - interaktīvo tāfeli!!

Aktīvākais skolēns

Jānis Laizans 9.a kl.

PALDIES 

visiem 8.-12.klases 

skolēniem, kuri aktīvi piedalījās 

programmā “Skolēna diģitālais IQ”

Aktīvākā skolotāja

Dana Karhu

Aktīvākā skola

Rīgas 34.vidusskola



Lai rosinātu skolēnu interesi par mūsdienu mūziku, mākslu 

un dziesmām valsts valodā, latviešu valodas skolotāji 

(O.Pauzere, N.Zālīte, S.Neilande, I.Gaļevska, S.Krauze) 

sadarbojās ar mūzikas skolotāju (I.Parahņeviča) un 

12.a klases skolēniem (Rjabojs E., Fomčenko A., Zaguzovs 

A., Margeviča A., Mesinga M.)  

organizēja nodarbību, kurā skolēni varēja ne tikai parādīt 

savas zināšanas, bet arī radošās spējas. 

Turpinot skolas ikgadējās tradīcijas, 

arī šogad novembrī notika integrēts pasākums 

6.klasēm “Latvija dziesmās un tēlos”.

Skolēni tapa fantastiskas 

prezentācijas par Latvijas pilsētām

“Latvija dziesmās un tēlos”!



17.-18.12.2018. 7.klases skolēni piedalījās 

ģeogrāfijas un mūzikas spēlē 

“Jauno ģeogrāfu veltījums’’. 

Skolēnu komandas sagatavoja un piedāvāja 

prezentācijas, kolāžas un

dziesmas.

Spēles laikā skolēni atbildēja uz jautājumiem 

par ģeogrāfiju un mūziku. Spēles beigās

skolēnu komandas tika apbalvotas.

PALDIES par  pasākuma organizēšanu

mūzikas skolotājai Irinai Parahņevičiai, ģeogrāfijas skolotājai 

Ludmilai Meļņikai un 12.kl.skolēniem!!!



7.b klase  piedalījās 

RIMI konkursā «Gardēžu klase». 
Konkursa mērķis: Izglītot Latvijas skolu jauniešus par 

veselīgu un sabalansētu uzturu, kā arī motivēt viņus 

ikdienā gatavot veselīgas maltītes.

Klase saņēma produktu grozu ar 

5 veselīgiem produktiem no “Rimi” un 

kopīgi pagatavoja veselīgas maltītes. 



Septembrī mūsu skolas 5. klašu skolēni 

piedalījās Starpreģionālajā debašu turnīrā. 

Tēma "Plastmasas iepakojumi ir jāaizliedz".

Jaunie debatētāji guva vērtīgu pieredzi, debatējot ar vienaudžiem un 

vecāku klašu skolēniem no citām skolām.

Par vienu no labākājiem turnīra debatētājiem ir 

atzīts 5.b klases skolnieks Arje Lermans!!!



Karjeras atbalsts skolēniem

Pasākumi notika projekta 

Nr.8.3.5.0/16/I/001

"Karjeras atbalsts izglītojamiem 

vispārējās un profesionālās

izglītības iestādēs" (PVS 3713) ietvaros.



KARJERAS NEDĒĻA 2018 

“BŪVĒ SAVU KARJERU PATS!”

Ekskursija un radošā darbnīca –

apģērba apdruka

9.B klase

11.B klase

Ekskursija uz kosmētikas

ražotni “Madara”

9.D klase Intelektuālā spēle

“Mācies, analizē un attīsties”.

6.A klase Meistarklasi 

«Atklātnes izgatavošana» vada dizaineris.

8.C klase

Tikšanās ar 

Jūliju 

Stepaņenko, 

juristi, 

advokāti un 

politiķi.



11.-12.kl.skolēnu grupa 

piedalījās  pasākumā 

«Iespēju medības»! 

4.kl.skolēnu grupa 

piedalījās  pasākumā 

«Profesiju sīrups»!!!

4.kl.skolēniem bija iespēja

tikties ar dažādu  profesiju

pārstāvjiem un uz brīdi 

kļūt par pavāru, 

fizioterapeitu,

treneri, aktieri, 

psihologu, mākslinieku!!! 

Karjeras nedēļas ietvaros...



5. – 7.kl.skolēnu grupas 

piedalījās  pasākumā

«Profesiju radošās darbnīcas»!

Skolēniem bija iespēja

tikties ar dažādu  profesiju

pārstāvjiem un uz brīdi 

kļūt par pavāru, 

kosmetologu, 

frizieri stilistu,

floristu, treneri!!! 

Karjeras nedēļas ietvaros... 



Ekskursijas laikā skolēni paplašināja savu redzesloku, uzzināja, 
kā laika gaitā attīstījusies transporta nozare.

Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001
"Karjeras atbalsts izglītojamiem 

vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs" (PVS 3713) ietvaros.

11.b klases izglītojamie 

piedalījās ekskursijā uz Motormuzeju.

6.b klases izglītojamie

apmeklēja Porcelāna muzeju,

lai iepazītos ar keramikas jomu, uzzinātu

par māksliniekiem nepieciešamajām iemaņām, 

prasmēm un izglītību.



Mūsu skolā 5.-7.kl. izglītojamiem notika viktorīna 

«Ceļojums profesiju pasaulē», lai iepazīstinātu 

pamatskolas izglītojamos ar dažādām profesijām un 

stiprinātu profesionālās izglītības prestižu.

Viktorīnas rezultāti:

1.vieta – 5.b un 7.c

2.vieta – 5.c un 7.a

3.vieta – 5.d un 7.b

Pasākums notiek projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001

"Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un 

profesionālās izglītības iestādēs" 

(PVS 3713) ietvaros.

Pasākuma mērķis bija iepazīstināt izglītojamos ar trenera 

profesiju, izglītības iegūšanas un darba iespējām.

Bija organizēta  tikšanās  ar Latvijas Pankrationa 

federācijas prezidentu un fitnesa treneri.

Mūsu skolā 7.-9.kl. izglītojamiem 

notika pasākums

«Mana karjera sportā." 



1.-4.kl. izglītojamiem notika viktorīna 

«Ceļojums profesiju pasaulē», lai iepazīstinātu 

sākumskolas izglītojamos 

ar dažādām profesijām un stiprinātu 

profesionālās izglītības prestižu.

Apsveicam uzvarētājus: 

1.vieta - 2.b kl. un 3.b kl.

2.vieta - 1.b kl. un 3.e kl. 

3.vieta - 1.a kl. un 3.a kl.
Vidusskolēniem tika 

organizēts psiholoģiskais treniņš,

kurā bija dažādas aktivitātes, uzdevumi un diskusija, 

par iespējām apzināties izglītojamo potenciālu, 

iekšējo resursu atklāšanu, kas palīdzētu profesijas 

izvēlē kļūtu par apzinātu procesu.


