
 

SKOLAS DIREKTORI stāsta 
 

Mūsu skola atkal pulcina savus draugus vienkopus, lai 

satiktos un atcerētos. “Vai atceries, kā mēs toreiz…” – šādu 

frāžu būs daudz. Arī es vēlos mazliet dalīties atmiņās par 

“kā mēs toreiz…”. 
 

Vidusskolai Skrīveros pirmais izlaidums bija tikai 

1957.gadā, tādēļ bija ļoti svarīgi veidot vidusskolai 

atbilstošu skolotāju kolektīvu, vidusskolas tradīcijas un 

“ģimnāzijas auru”. Vajadzēja radīt darba stilu, ar ko parādīt 

sabiedrībai- mēs esam Skrīveru Andreja Upīša vidusskola.  
 

Mūsu skolā šī radošā, gribošā un varošā aura nav zudusi, tā ir saglabājusies vēl 

šodien. Kas gan to saglabā? Tie ir mūsu skolēni, kas ir apguvuši skolotāja 

profesiju un atgriezušies strādāt savā skolā, lai ar savu jaunības degsmi šo 

stafeti nestu tālāk. Paldies viņiem par to! Mēs ar Jums lepojamies! 

 

Biruta Murāne, 

skolas direktore no 1958. līdz 1963. gadam 
 

Par mūsu skolas absolventiem-skolotājiem A.Upīša Skrīveru 

vidusskolā varu teikt tikai to labāko: strādīgi, centīgi, aktīvi. 

Prieks par mūsu absolventiem, kuri skolu atbalsta materiāli. 

Atkāpei atziņa- demokrātija laba lieta, bet disciplīna ir vēl 

labāka. Galvenais- perspektīva, lai mācības tādā līmenī, ka 

piepildās sapņi un ieceres! 

Haralds Juhņevičs  

(28.06.1928. – 02.08.2015.), 

skolas direktors no 1963. līdz 1989. gadam 
 

 

Es saku paldies visiem skrīveriešiem, paldies par to, ko 

esmu ieguvis Skrīveros, par mācību stundām un par to, ka 

visu var risināt ar smaidu, godīgu darbu, uzņēmību un drošu 

skatu nākotnē. Skrīveri un skrīverieši, vienmēr palieciet tādi, 

kādi esat, jo zeme, kā izrādās, ir apaļa. 

 

 

Aleksandrs Dementjevs, 

skolas direktors no 1989. līdz 1994. gadam 

 

Mans stāsts aizsākās 1974.gadā, kad skolas priekšā 

klausījos direktora Haralda Juhņeviča uzrunu, kurā tika 

minēta jaunā trīsstāvu piebūve un iespēja mācīties moderni 

aprīkotajos kabinetos, sportot jaunajā sporta zālē.  
 

1988.gada 1.septembrī atkal vēru skolas durvis un direktors 

Aleksandrs  Dementjevs  iepazīstināja  ar  mani  kā jauno 

sporta skolotāju, handbola treneri. Līdz 1994. gada 

oktobrim mans lauciņš bija sports meitenēm un handbols.  
 

Par paveikto spriest Tev, lasītāj. Gribu pateikties visiem bijušajiem un 

esošajiem skolotājiem un tehniskajiem darbiniekiem. Īpašs paldies maniem 

vietniekiem, skolas padomei un Skrīveru domes priekšsēdētājiem. Pateicos arī 

skolas absolventiem un citiem labajiem cilvēkiem, kuri palīdzējuši skolai ar 

labu padomu, dāvinājumiem un ziedojumiem. 
 

Daudzas pasakas beidzas: “Tā viņi dzīvoja ilgi un laimīgi!” Tāds arī ir mans 

novēlējums mūsu skolai, absolventiem, skolotājiem, darbiniekiem. 

 

Aldis Rakstiņš,  

skolas direktors no 1994.gada  

 

kolas direktors no 1989. līdz 1994. gadam 

 

  

   

SKRÍveru laiKS 
Avíze “Skríveru skolai 150” 

Dziedāsim kopā 

skolas himnu! 
 

 

V.Kaminska mūzika 

A.Elksnes vārdi 

 

Ievijas, ievijas atmiņā manā 

Atvaram pārliecies liepu zars. 

Vasaras vakars un vīgriežu vāli 

Smaržo pēc laimes pie Daugavas. 

 

Dzīvoju, dzīvoju Daugavas malā 

Aizbrāza pali un atkal man: 

Vasaras vakars un vīgriežu vāli 

Smaržos pēc laimes pie Daugavas. 

 

Apāvos kājas un iešu un iešu, 

Bet vēl aiz pasaules malas sauks: 

Vasaras vakars un vīgriežu vāli 

Smaržos pēc laimes pie Daugavas. 
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SALIDOJUMA 

PROGRAMMA 

 

Plkst. 17.00 - atceres brīdis 

Skrīveru kapos 
Pulcēšanās pie kapličas. Autobuss no 

Stacijas laukuma aties plkst.16.40! 
 

Līdz salidojuma atklāšanai: 
     - skolas kabinetu apskate; 

     - tikšanās ar skolotājiem un klašu  

        audzinātājiem. 
 

Plkst. 19.00 - salidojuma atklāšana 

sporta zālē un skolas absolventu 

lielkoncerts  

Nepalaid garām: 
     - svētku gājienu; 

     - dejas kopā ar grupu “Klaidonis”. 

Patīkami salīdzināt 
 

Kopš 1957.gada, kad skola 

ieguva vidusskolas statusu, 11. 

vai 12. klasi ir absolvējuši  

2365 skolēni, 
kas ir: 

 4 reizes vairāk kā iedzīvotāju 

Durbes pilsētā; 

 3 reizes vairāk kā ierindnieku 

LR armijas Sauszemes spēkos. 
 

Savukārt vismaz vienu mācību 

gadu pie mums ir strādājuši 

289 skolotāji, 
kas ir: 

 2 reizes vairāk kā reģistrē-to 

iedzīvotāju Kalncempju ciemā; 

 3 reizes vairāk kā pašlaik esošo 

Latvijas novadu vadītāju. 

 

Interesanti, ka … 
 

Skolas karogu apstiprināja jau 

1939.gadā pēc gadu agrāk 

veidotām skicēm. 

 

 
Latvijas aizsardzības biedrības 

“Ziemeļnieki” veidotais karogs 

skolai 1939.gadā, ko 1940.gada 

2.jūnijā uzdāvināja skolai. 

Aptaujas rezultāti 
 

Skolas mājaslapā www.auv.lv 

publicētajā aptaujā par dalību 

salidojumā piedalījās 639 cilvēki. 

Lūk, rezultāti: 

 
Uzdevums Tev: saskaitīt 

ieradušos! Balva būs!  

476 

72 100 

Jā Nē Nezinu

 

 

Salidojuma laikā Tu esi laipni 

aicināts/a dalīties atmiņās par 

laiku, ko pavadīji skolā! 

ANDREJA UPĪŠA 

SKRĪVERU  

VIDUSSKOLA 



 

Par mūsu VĒRTĪBĀM 
 

Gatavojoties salidojumam, jautājām skolēniem, kādas, viņuprāt, ir mūsu 

skolas vērtības. Pēc vairāk kā 100 dažādu versiju saņemšanas atlasījām 20, 

kuras tika norādītas visbiežāk. Lūk, rezultāti gan skolā kopumā, gan katrā 

skolas posmā! 
 

Skolēnu uzrakstītā skolas vērtība 
Vieta 

Skolā  1.-4.kl. 5.-9.kl. 10.-12.kl. 

Profesionāli un izcili skolotāji 1. 3. 1. 2. 

Cilvēcība, cieņa un sapratne 2. 4. 4. 1. 

Skolas karogs un himna 3. 2. 5. 6. 

Interaktīvas mācību stundas 4. 3. 6. 8. 

Sakārtotas, tīras telpas un vide 5. 1. 15. 3. 

Veiksmīgi absolventi 6. 8. 8. 7. 

Skolēnu pašpārvalde 7. 5. 3. 15. 

Direktors un vietnieki 8. 16. 7. 5. 

Skolas tehniskais nodrošinājums 9. 9. 16. 4. 

Bezvadu internets un datorklase 10. 7. 12. 10. 

“Aktualitāšu konkurss” 11. 12. 2. 16. 

Sasniegumi sportā 12. 6. 13. 12. 

Interešu izglītības pulciņi 13. 17. 11. 9. 

Bibliotēka un tās krājums 14. 13. 10. 14. 

Panākumi olimpiādēs 15. 18. 9. 11. 

Skolas mājaslapa 16. 14. 14. 13. 

Skolas avīze “Skrīks” 17. 9. 18. 18. 

Handbols 18. 15. 17. 17. 

EKO skolas tituls 19. 11. 19. 19. 

Gidi un skolēnu mācību uzņēmums 20. 10. 20. 20. 
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Sasniegumi ROKASBUMBĀ nes skolas vārdu  

tālu ārpus Skrīveriem 
 

Uz Skrīveriem 1968.gadā atnāca divi jauni sporta pedagogi- Helēna un Andris 

Eģīši. Ar viņiem ne tikai skolā, bet arī rajonā un visā valstī sākās novitāte- 

handbols.  
 

Skolā vingrošanas 

specializāciju no-

mainīja rokasbumba. 

Treniņos darbojās gan 

jaunāko, gan vecāko 

klašu skolēni. 

Attīstība uzplauka, 

kad uzcēla jauno 

sporta zāli. No 

1972.gada skolā bija 

7 handbola komandas 

no 5.-11.klasei. Viss 

balstījās uz entuzi-

asmu. Atbalstu snie- 

dza SIS direktori Ģedimins Siliņš un Aivars Dronka, nodrošinot komandas ar 

transportu un formas tērpiem, jo praktiski visas nedēļas nogales aizritēja 

izbraukuma spēlēs.  
 

Ārzemju braucienus sponsorēja Aleksandrs Bergmanis, ar viņa atbalstu tika 

iekārtots sporta skolotāju darba kabinets un nomainīts sporta inventāra mājiņas 

jumts.  

Treneru Eģīšu 

sagatavoti 

jauniešu un 

junioru, kā arī 

nacionālajā 

pieaugušo izlasēs 

ir spēlējuši un 

spēlē Edmunds 

Prekelis, Aldis 

Rakstiņš, Agris 

Bāliņš, Gatis 

Bimberis, Māris 

Galauskis, 

Raimonds Emu-

liņš, Jānis Grem-

zde, Artis Kur-

mēns, Jānis Li-

ass, Aivars Dron- 

ka, Māris Mergins, Māris Zariņš, Andrejs Peško, Uģis Dronka, Einārs Kiršteins, 

Toms Lielais, Ingus Kivlenieks, Vita Brikmane, Ilze Cedriņa, Zenta Ušakova. 

 

 

Mūsu skola jau no 2007. gada aktīvi iesaistījās dabaszinātņu un 

matemātikas projektā, kas deva iespēju paplašināt savu 

redzesloku un motivēt skolēnus apgūt dabas zinātņu 

priekšmetus. Šajā laikā palielinājās gan skolēnu interese, gan 

eksāmenu licēju skaits, gan arī uzlabojās rezultāti. 2013. gadā 

skola mani izvirzīja ekselences balvas konkursam, kurā klātienē 

bija jāvada mācību stunda un visas dienas garumā jāatbild uz 

ekspertu jautājumiem. Jutos droša un pārliecināta savā jomā, un 

šo balvu arī ieguvu, ko uztveru kā atzinīgu vērtējumu visai da- 

baszinātņu skolotāju komandai un skolēniem. Iegūtā balva uzlika pienākumus 

dalīties ar savu pieredzi ar citiem skolotājiem, ko esmu veikusi Jēkabpils, Cēsu, 

Jelgavas un Saldus skolotāju grupām. Mans dzīves moto ir Kārļa Linneja teiktais: 

“Nebeidziet brīnīties par pasauli, jo tā patiesi ir brīnumu pilna!” 

Daiga Martinsone,  

Ekselences balvas laureāte 2013.gadā, bioloģijas skolotāja 

 

 

 

 

Vēl pirms pieciem gadiem, kad pirmo reizi 

piedalījos kā skatītāja Ekselences balvas pa-

sniegšanā Dailes teātrī, domāju, ka pati nekad 

ko tādu nevarētu iegūt. Nepagāja ilgs laiks... 

un, pateicoties Daigas Martinsones 

mudinājumam, piekritu un veiksmīgi izturēju 

pirmo kārtu, kā arī tiku uzaicināta uz 

klātienes konkursu.  

Iegūtā balva nepārtraukti atgādina par to, ka jāpārdomā katra 

mācību stunda – kā pasniegt mācību priekšmetu, lai skolēni apgūtu arī 

citas prasmes, ne tikai uzdevumu risināšanu. Ar lielu prieku darbojos 

DZM organizētajos Līderu grupas semināros, kuros izstrādājām stundu 

plānus, dalāmies pieredzē. 

Ilze Gaņina,  

Ekselences balvas laureāte 2015.gadā, matemātikas skolotāja 

Mūsu skolotājas – EKSELENCES BALVAS laureātes 

 Mūsu PRIORITĀTE ir 

skolēnu izaugsme 
 

Mēs esam pārliecināti, ka viens no 

efektīvākajiem veidiem, kā veicināt 

izpratni par to, kā “darbojas pasaule”, ir 

piedāvāt rīkoties pašiem jeb mācīties darot, 

tādēļ mūsu skolā ikviens var izaicināt sevi,  

lai saprastu, vai  

ar to vēlas sai- 

stīt savu 

nākotnes karje- 

ras izvēli. 

Vai Tu zini, ka: 
 

 skolā ir 38 klašu telpas; 

 lielākajā klasē mācījās 35, 

bet mazākajā - 10 skolēni; 

 skolā ir 5 skolotāju 

istabas- darba telpas. 

 skolas bibliotēkā ir ap 

1500 grāmatu; 

 vairāk kā 40 gadus pie 

mums ir nostrādājuši trīs 

skolotāji; 

 ik gadu tiek īstenotas 

vairāk nekā 20 interešu 

izglītības programmas; 

 Draudzīgā aicinājuma 

fonda TOP 100 reitingā 

(pēc eksāmenu, olimpiāžu 

un konkursu rezultātiem) 

lauku vidusskolu grupā 

mēs: 

 2011.g. bijām 14.vietā; 

 2012.g. – 19.vietā; 

 2013.g. – 14.vietā;  

 2014.g. – 20.vietā; 

 2015.g. – 8.vietā. 

Ceļš uz EKO SKOLAS STATUSU trīs gadu garumā 
 

Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un arīdzan populārākajiem vides 

izglītības modeļiem pasaulē. Mūsu skola projektā iekļāvās 2013./2014. mācību gadā. 

Pēc pirmā gada ar tēmu ”Veselīgs dzīvesveids” mēs ieguvām sertifikātu un jau kā 

ekoskola iesoļojām 2014./2015.mācību gadā. Šajā gadā mēs izvēlējāmies tēmu 

”Mežs”, jo paši dzīvojam laukos un šī tēma mums ir tuva. Piedevām vēlējāmies sakopt 

tūrisma takas, lai uz ārpasauli mēs izskatītos pievilcīgāki.  
 

Tā mēs ieguvām Zaļo Eko karogu, kas ir ir Ekoskolu programmas simbols. To piešķir 

skolām, kas ir parādījušas vislabāko sniegumu, ieviešot programmas prasības. Šajā - 

2015./2016. mācību gadā - pētījām skolas vidi un tās apkārtni. Mūsu uzdevums ir 

turpināt aktivitātes, lai Zaļai karogs paliktu mūsu skolā. 

 

EKO skolas karoga pacelšana, 2015 

Rokasbumbas treniņš, 1992.gads 

Skolas handbolisti Prāgā, 2016 



 
 

5 atslēgas vārdi par 

IESPĒJĀM skolā: 
 

Vides spēles 
Skola ir aktīva vides spēļu kustības 

dalībniece jau vairāk kā 10 gadus. 

Pārstāvji piedalās dažāda mēroga 

konkursos  
 

Jaunsardze 
Skrīveru nodaļa aktīvi piedalās ar 

valsts svētkiem saistītos pasākumos 

un aktivitātēs, veicinot patriotisku 

noskaņu 
 

LEGO 
Pateicoties dāvinājumam, skolēniem 

ir iespēja attīstīt inženiera prasmes. 

Nākamajā mācību gadā darbu sāks 

robotikas pulciņš 
 

Skolēnu zinātniski 

pētnieciskie darbi 
Izcili rezultāti sadarbības novadu un 

valsts līmenī. Aktuālas tēmas un 

mirdzošas acis  – jauniešu 

panākumu atslēga 
 

Minihandbols 
Jau vairākus gadus skolā notiek 

minihandbola treniņi, komandas 

piedalās gan vietēja, gan nacionāla 

līmeņa sacensībās un “audzē 

muskuļus” nākamajam līmenim 
 

Laiks. Darītajs. Paveiktais. 
 

Laiks skrien vēja spārniem, un nepārtrauktās 

attīstības laikā salidojums ir īstā reize, kad 

atskatīties paveikto kopš pēdējā s tikšanās reizes 

pirms pieciem gadiem: 

 skolā darbu sākuši un pelnītā atpūtā devušies 

trīs skolotāji; 

 labiekārtotas skolas iekštelpas – ierīkotas 

atpūtas zonas katrā stāvā; 

 ierastā aktivitāte vēsturēs stundās – uzrakstīt 

svarīgākos politikas notikumus – ir izaugusi 

“Aktualitāšu konkursā”, kas šogad svin 

11.gadu jubileju. 2016.gada uzvarētāji dosies 

ceļojumā uz Eiropas Parlamentu Briselē; 

 ir izveidota skolas mājaslapa www.auv.lv un 

Skolas Televīzija (AUV TV); 

 skola ir ieguvusi EKO skolas nosaukumu; 

 pateicoties A.Milleram, skolas priekšā ir 

izvietoti karogu masti, kuros plīvo gan 

Latvijas valsts, gan EKO skolas karogi; 

 skolā īsteno Erasmus+ projektu “Andreja 

Upīša Skrīveru vidusskolas pedagoģiskā 

personāla kompetenču pilnveide CLIL 

ieviešanai” (vadītājs E.Bērziņš) ar mērķi 

pāriet uz daļēju stundu vadīšanu svešvalodā; 

 ierīkota “Zaļā klase”; 

 ik gadu tiek godināti olimpiāžu uzvarētāji, 

organizējot īpašu pasākumu – ekskursiju; 

 skolēni saņem līdzfinansējumu B kategorijas 

autovadītāja apliecības nokārtošanai; 

 skola ieguvusi nosaukumu “Skolēniem 

draudzīga skola”;  

 atjaunots radio mezgls un vēl, un vēl … 

VADOŠA skola skolēnu  

sasniegumu un skolotāju  

aktivitātes jomās 
 

Mūsu skolas skolēni ir ļoti aktīvi gan mācību, 

gan ārpusklases darbā – par to liecina gan skolas 

mājaslapas sadaļā “Sasniegumi” itin bieži 

publicētā informācija, gan kausi, medaļas, 

iegūtie nosaukumi skolai. Tikpat aktīvi ir skolas 

skolotāji, kuri papildus darba pienākumiem 

organizē mācīšanās grupas un vada sadarbības 

novadu mācību priekšmetu metodiskās 

apvienības. 2015./2016. mācību gadā no 42 

skolotājiem, kas strādā skolā, 15% ir Metodisko 

apvienību vadītāji. 

 

  

 

Ja vēlies ko teikt, bet emocijas “sit augstu vilni” 

un ir grūti to izpaust skaļi, vai Tev ienāk prātā 

vērtīga doma, ko nevēlies pazaudēt, neatstāj to uz 

vēlāku laiku! 
 

Ja Tu atceries kādu skolotāju izteicienu, spilgtu 

atmiņu no skolas laikiem vai vēlies ko novēlēt 

gan skolas skolotājiem, skolēniem, absolventiem, 

gan pašai gaviļniecei - skolai - raksti ziņu 

Twitter, atzīmējot to ar mirkļbirku: 

 

#AUSV150 

Skolotāji - metodisko apvienību vadītāji.  
No kreisās: I.Gaņina (matemātika), A.Sakse (ķīmija), 

D.Martinsone (bioloģija), I.Mačuļska (direktoru 

vietn.), S.Krasovska (latviešu valoda) un E.Bērziņš 

(vēsture). 

Tulpe, hiacinte un narcise – pirmie DATORI SKOLĀ 
Informātikas skolotājs Edgars Murāns dalās atmiņās 

par datorklases iekārtošanu: “1986.gada decembrī 

salidojuma laikā pa kabinetiem vadāju savu 

13.izlaidumu, stāstīdams par lielākajiem 

izaicinājumiem skolas dzīvē. Dzirdētais iespaidoja 

absolventu Aivaru Milleru, kurš nedaudz vēlāk 

atbrauca pie manis uz mājām ar milzīgu kasti un 

noteica: “Tas ir Tavs!”. Jau nākamajā dienā dators  

tika uzstādīts skolēnu darba vietā, bet pēc neilga laika skolu sasniedza jauns Aivara Millera 

dāvinājums – 12 datori, jo “ar vienu jau nekāda mācīšana neiznākšot”. “Tulpe, hiacinte, 

roze un narcise …,” tā mēs nosaucām datorus, izveidojot iekšējo tīklu.” 
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Skolēnu mācību uzņēmums (SMU), gidi un “AUV TV” 

attīsta PROFESIONĀLĀS iemaņas 
“Ja jūs to būtu redzējuši! Tik daudz cilvēku un visi 

vēlas konsultāciju par mūsu piedāvāto pakalpojumu  - 

ekskursijām pa Skrīveriem,” sniedzot interviju skolas 

televīzijā, stāsta Gidu pulciņa un SMU dalībniece. 

Apvienojot patīkamo ar lietderīgo, visas trīs 

iniciatīvas paaugstina skolēnu perspektīvas nākotnē 

iekļauties darba tirgū. Mēs, konsultanti – Silvija 

Strautmane (SMU), Daina Vancāne-Viļuma (Gidi) un 

Edgars Bērziņš (AUV TV) – ļaujam noticēt jauniešu 

idejām un veicinām prasmi izplest spārnus.  

MĀCĪT, MĀCĪTIES UN IZGLĪTOT kolēģus: 

skolotāji, kas izdevuši mācību līdzekļus 
 

Mūsu skolotāji ir profesionāļi. Viņi prot ne tikai lieliski un 

aizraujoši izklāstīt pat garlaicīgāko tēmu, bet paši nopietni 

strādā, palīdzot citiem. Jāizceļ četras skolotājas – kristīgās ētikas 

skolotāja Lolita Ērgle, krievu valodas skolotāja Silvija 

Strautmane, matemātikas skolotāja Ilze Gaņina un matemātikas 

un fizikas skolotāja Sintija Rūze, jo tikai pirms neilga laika 

izdeva mācību līdzekļus savu mācību priekšmetu satura 

bagātināšanai.  

 

Skolotāja Lolita Ērgle stāsta: “2013. gada 

septembrī Rīgas Augstākais reliģijas zinātņu 

institūts (RARZI) izdeva mācību līdzekli – 

katehēzes mācību komplektu "Mana Pirmā 

Svētā Komūnija - katehēze Gandarīšanas un 

Euharistijas sakramenta pieņemšanai". 

Mācību līdzeklis ir domāts bērnu 

sagatavošanai Gandarīšanas un Euharistijas 

sakramenta pieņemšanai. Katehēzes mācību  

komplektu veido mācību grāmata un darba burtnīca, kur ir 

uzdevumi, kas kognitīvi un emocionāli palīdz izprast grāmatas 

tekstu. Tās papildina katehēta grāmata, kas ir palīglīdzeklis 

katehētam abu mācību līdzekļu izmantošanā.” 
 

Skolotāja Silvija Strautmane par mācību līdzekļu izstrādi: 

“Mācību līdzeklis tapa sadarbībā ar izdevniecību RAKA un 

 kolēģiem no Lietuvas. 2014. gadā iznāca jau 

otrā grāmata -”Ceļojums burtu zemē”. Ar šī 

mācību līdzekļa palīdzību  sākumskolas skolēni 

iemācās saprast un pateikt krieviski ikdienā 

vajadzīgas frāzes, kā arī lasīt un rakstīt krievu 

alfabēta burtus un veidot vienkāršus teikumus. 

Tās ir pamatzināšanas, kas nepieciešamas 

valodas apguvē. Vēlāk mācības var turpināt, 

izmantojot jebkurus citus mācību līdzekļus.” 
 

Skolotāja Ilze Gaņina uzsver: “Sadarbībā ar 

izdevniecību “Lielvārds” izveidoju interaktīvu 

mācību līdzekli matemātikā 8. un 9. klasei. 

Šajā projektā sagatavoju darba lapas, kurās 

iekļauti visi mācību grāmatas uzdevumi, lai 

skolotājs, izmantojot interaktīvo tāfeli, varētu 

tos stundā lietot. Veidojot šos materiālus, 

apguvu jaunas prasmes, ar kurām varēju 

dalīties ar kolēģiem un izmantot savā darbā.  

Manuprāt, skolotājiem ir plašākas iespējas – nav jāpārraksta 

uzdevumi, veiksmīgi var demonstrēt grāmatā piedāvātos 

piemērus pa soļiem, kopīgi ar skolēniem pārrunājot.” 
 

Skolotāja Sintija Rūze stāsta: “Šajā mācību gadā turpināja tapt 

2015. gada vasarā iesāktais mācību materiāls “Caur fiziku un  

eksperimentiem burtu burtos”, kas plānots kā 

mācību grāmata vai vienkārši grāmata, kuru 

vecāki, skolotāji vai bērns var lasīt. Grāmata 

būs domāta visiem, kurus aizrauj eksperimenti 

un pasaules izzināšana. Grāmatā alfabēta 

kārtībā caur pasakām, dzejoļiem, interaktīvu 

darbošanos var aplūkot un iepazīties ar fizikā 

būtiskākajām tēmām un jēdzieniem. Pēc katras  

pasakas, dzejoļa u.tml. ir atrodams tam atbilstošs eksperimenta 

apraksts, kuru bērns var veikt kopā ar pieaugušo vai viens pats.  

SMU gadatirgus Rīgā, 2015 

Datorklase, 80.-to gadu beigas 



 

“Vai atceries šo?” jeb  

daži mirkļi no skolas  

vēstures  

      
Skolas avīzes “Skrīks” speciālizdevums skolas salidojumam     2016.gada 4.jūnijā      4 

Kāds gana apķērīgs cilvēks, sākoties foto 

uzņemšanas ērai, reiz ir teicis: ja fotogrāfija 

netiks uzņemta, nākotnē cilvēki nezinās, ka 

pasākums ir noticis. Tādēļ, absolvent, Tavai 

uzmanībai maza daļiņa no plašā fotogrāfiju 

klāsta ar dažādiem skatiem un ainām no skolas 

dzīves, sākot ar kadriem no tālajiem 

sešdesmitajiem un septiņdesmitajiem gadiem 

līdz mūsdienām.  

Fotogrāfijas ir izvēlētas nejauši, bet mērķis 

tām ir viens – aicināt Tev, skolas absolvent, 

atgriezties skaistajā laikā, ko pavadīji šeit - 

Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā. 

Skrīveru vidusskolas avīzes 

“Skrīks” speciālizdevums skolas 

150 gadu jubilejai. Atbildīgie par 

izdevumu: Daina Vancāne-

Viļuma un Edgars Bērziņš. Logo 

autore: Danute Podvinska. Visas 

tiesības aizsargātas. Pār-

publicēšana atļauta tikai ar 

rakstisku atļauju. Foto no skolas 

arhīva un privātajām kolekcijām. 

Zinību diena, 2013 Zinību diena, 70.-tie 

Zinību diena, 60.-tie Olimpiāžu uzvarētāju godināšana, 2013 Izlaidums, 2014 

Vecā skolas ēka, 50.-tie Žetonvakars, 60.-tie Ķīmijas eksāmens, 70.-tie 

Pionieru kabinets (sanāksmju telpa), 80.tie Izlaidums, 80.-tie Datoklases iekārtošana, 1996 

Izlaidums, 2015 Svētku priekšnesums, 70.-tie Skolas TV, 2015 Jaunsargi, 2013 

Skolas pūtēju orķestris, 90.-tie Skauti, 90.-tie Ierindas skates dalībnieki, 2014 “Garderobe”, 80.-tie 

Bezvadu interneta atklāšana, 2015 Ģeogrāfi, 2000.-šie Sacīkstes, 80.-tie 


