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Rīgas Valsts 2. ģimnāzija 



Normatīvais regulējums 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 416 (2019. gada 3. septembrī) 

«Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās 
vidējās izglītības programmu paraugiem» 

14. Lai sasniegtu šo noteikumu 2. punktā minēto mērķi un izpildītu šo 
noteikumu 3. punktā minētos uzdevumus, vispārējās vidējās izglītības 
obligāto saturu īsteno atbilstoši šādiem principiem: 

14.5. pedagogi regulāri kopīgi plāno mācību saturu un pieeju, lai veidotu dziļu 
izpratni un starppriekšmetu saikni, sekmētu zināšanu pārnesi, nodrošinātu 
pēctecīgu prasmju attīstību un īstenotu vienotas un taisnīgas prasības visiem 
skolēniem. 
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Saturs 

Pedagogu profesionālās pilnveides programma. 

Darbs ar tekstu – «desmit Ģērmaņa āķīši» un citi paņēmieni. 

Urbānā ģeogrāfija. 

Vietvārdu talka. 

Pasaules tautu pasakas un ģeogrāfija. 

Manas apkaimes stāsts. 

Japāņu haikas. 

Ūdeņi latviešu folklorā. 
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Idejas rašanās un attīstība 

Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas 
ģeogrāfijas un ekonomikas skolotāja Juta Birzniece vadījusi 
stundu vidusskolas klasei kopā ar literatūras skolotāju Marinu 
Šķilvalti, mācot Viļa Lācīša romānu «Stroika ar skatu uz 
Londonu». Skolotāja atzīst, ka tas bijis jauns veids, kā 
mudināt skolēnus arī vairāk lasīt dažādu literatūru. 

Ezeru izcelsme – teikas literatūrā un skaidrojums ģeogrāfijā. 

Vieta un dzeja. Toponīmiskā dzeja. 

Japānas ģeogrāfija. Haikas. 

... 



 
 
 
 
 

Vietas un vietvārdi – ģeogrāfijā, latviešu valodā un 
literatūrā apgūstamo tematu krustpunkti 

 

 

Pedagogu profesionālās pilnveides programma 

Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā 



Programmā piedāvājām pedagogiem 

Vieta un vietas ģeogrāfija (novietojums, daba, cilvēki, saimniecība un kultūra). 
Vieta gadalaiku griežos 

Vietas atspoguļojums literāros darbos. Dabas apraksti, dabas tēli 

Rīga literatūrā 

Toponīmiskā dzeja 

Toponīmika zinātņu krustpunktā. Toponīmu jeb vietvārdu iedalījums. 
Toponīmikas darbi Latvijā 

Vietvārdu mūžs 

Vietvārdu vākšana, apzināšana un pētīšana. Vietvārdu talka 

Vietvārdi skolēnu zinātniskās pētniecības darbos 
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Darbs ar tekstu («desmit Ģērmaņa āķīši») 

TASMĀNIJA (dots teksts par Tasmāniju, pēc kura jāatbild uz jautājumiem) 

1. Kāpēc sala nav piemērota lauksaimniecībai? 

2. Kurā klimata joslā atrodas sala? 

3. Kurš somainis izmira 1933. gadā? 

4. Populārākais Tasmānijas dzīvnieks. 

5. Ko medīja Tasmānijas galvaspilsētas Hobārtas ostā 19. gadsimtā? 

6. Pēc kura notikuma Tasmānija atdalījās no Austrālijas? 

7. Pirmais eiropietis, kurš ieraudzīja Tasmāniju? 

8. Kā sauc Austrālijas strausu? 

9. No kurienes tika ievesti kamieļi? 

10. Somainais lācītis jeb... 
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Migrāciju klasifikācija (pēc migrācijas motīva) 

1. Latvijas Universitāte nosūta Andri komandējumā uz konferenci Portugālē. 

2. Atklāj jaunu salu, un Andris dodas uz to, lai apgūtu jaunas zemes. 

3. Jaunajā dzīvesvietā Andrim nedraud zemestrīces un vulkānu izvirdumi. 

4. Andris pārceļas uz Siguldu, kur jau iepriekš pārcēlusies viņa sieva, kura strādā kādā 
Siguldas kafejnīcā. 

5. Andris pārceļas no laukiem uz Rīgu, lai studētu augstskolā. 

6. Andris pārceļas uz Dāniju, kur lielāks bērna kopšanas pabalsts. 

7. Andris maina dzīvesvietu, jo tai tuvumā esošajā darba vietā darba devējam labāka 
attieksme pret Andri. 

8. Jaunajā dzīvesvietā Andrim līdz darbam jābrauc vairs tikai 30 minūtes. 

9. Andris dodas uz Zviedriju, kur sācies zelta drudzis. 

10. Andris dodas kara dienestā uz Sīriju. 
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Ģeogrāfija un literatūra 

Rīgas apdziedāšanai sava veida aizsākums rodams E. Dinsberga un M. 

Reinberga dzejas darbā «Rīga jeb ziņģe par Rīgu un viņas dzīvi» 1865. 

gadā. Latviešu dzejā urbānisma motīvi raksturīgi 20. gadsimta sākumā 

V. Eglītim, L. Laicenam, bet plašāk un apjomīgāk A. Švalbem (poēma 

«Pilsēta» 1913. g.). Savukārt mākslinieciski spilgtākie urbānisti 20. 

gadsimta sākumā ir A. Čaks (apdzejo gan Rīgas centru ar Marijas ielu 

un bulvāriem, gan nomales) un Ē. Ādamsons, kura darbos vislielākā 

vieta atvēlēta Vecrīgai. 

Pēc: J. Kursīte «Dzejas vārdnīca», Rīga, 2002. 
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Ģeogrāfija un literatūra 

Un kāpēc gan neizsekot līdzi autora aprakstītajām pilsētas vietām kartē 

vai pat dabā? Tā ir arī iespēja salīdzināt, kas atbilst autora tēlojumam, 

kas ne, vai kas mainījies. Jo īpaši interesanta varētu būt pastaiga pa 

Vecrīgu, izmantojot Ē. Ādamsona tēlojumu «Vecrīga» (1928) kā ceļvedi, 

gājienu sākot ar Zviedru vārtiem, pēc tam iegriežoties Lielajā Trokšņu 

ielā, Mazajā Aldara ielā, Rozena jeb Rožu ielā, Konventa sētā, Mazajā 

Peitavas ielā, Lielajā Reformatoru ielā, Vecpilsētas ielā, Mucenieku ielā, 

Pēterbaznīcas laukumā, Klostera ielā... 
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Vietvārdu talka 
VIETVĀRDU talkas mērķis ir 

apzināt, pierakstīt un datubāzē 
reģistrēt vietējos vietvārdus 
(īpašvārdus, kas nosauc kādu 
fizioģeogrāfisku objektu, 
piemēram, Zilais kalns, Velna 
grava, Čurkstupīte utt.), kas tiek 
lietoti patlaban vai ir lietoti agrāk. 
Īpaši svarīgi ir pamanīt un 
neaizmirst mazos vietvārdus, 
kuriem neatrodas vieta kartē, bet 
kuriem ir būtiska nozīme Latvijas 
daudzveidīgajās izloksnēs un 
dialektos. 
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Vietvārdu talka 

VIETVĀRDU talkā aicinātas piedalīties izglītības iestādes, bibliotēkas, 

muzeji, tūrisma informācijas centri, nevalstiskās organizācijas un citas 

institūcijas, kā arī individuāli interesenti un aktīvistu grupas. Institūcijas 

īpaši aicinātas rīkot izglītojošas ekskursijas, ekspedīcijas, sarunu un 

stāstu pēcpusdienas, kā arī citas tematiskas aktivitātes, kas varētu 

sekmēt vietējo vietvārdu apzināšanu un fiksēšanu. 
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Pasaules tautu pasakas un ģeogrāfija 

Šis stāsts ir par senseniem notikumiem Kjusju salā. 

Jufu kalna gars un Kudzju kalna gars abi bija ieskatījušies vienā 

meitenē, un abi gribēja to ņemt par sievu... 

Kudzju kalna gars runāja bez apstājas: 

«Es dzīvoju Bungo novadā, visā Kjusju tik skaista novada nav. Nāc man 

līdzi! Tu būsi princese, pati skaistākā sala Tev būs par kāju pameslu. 

Puķes tur zied visneiedomājamākajās krāsās! Mans novads ir gluži tava 

krāšņuma, tāpēc tik skaistam cilvēkam tur nāktos dzīvot.» ... 

(«Stāsts par pulkstenītēm») 
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Pasaules tautu pasakas un ģeogrāfija 

«Tiesa gan, Pēra kungam te ir vēl lielāka greznība nekā pie manis, to nevar 
noliegt», viņš teica un posās uz prombraukšanu. 

Bet Pērs lūdza karali palikt uz vakara mielastu, un karalis palika ar, tomēr visu 
laiku bija nikns un sabozies. 

Kamēr tie abi tur sēdēja pie galda, pārradās trollis, kam pils pieder, un sāka 
klaudzināt pie vārtiem. 

«Kādi ķēmi tur iekšā tiesā nost manu maltīti un dzer manu medalu?» – trollis 
iebrēcās. 

... 

(«Pēra kungs») 
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Vietas pazīmes (praktiskajam darbam) 

1. Vietas ģeogrāfiskais stāvoklis (ģeogrāfiskās koordinātas, attiecībā 
pret citām vietām). 

2. Shēma, karte (vieta Latvijā, apkaime). 

3. Dabas ainava un kultūrainava, to raksturīgākās iezīmes. 

4. Izskata un rakstura maiņa. Kas bijis agrāk? 

5. Vietas mijiedarbība un sakari ar citām vietām. 

6. Vietas saturs un struktūra. 

7. Vietas piederība lielākiem reģioniem. 

8. Vietas īpašā aura, atmosfēra. 
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Manas apkaimes 
stāsts 

16 

 

Rīgas Domes konkurss 2016.g.. 



Manas apkaimes stāsts (fragments) 

Vieni no mīļākajiem mirkļiem man ir pirmā siltā un saulainā pavasara diena. Vecrīga it kā atdzīvojas 
no ziemas miega. Ielas piepildās ar cilvēkiem, liekas, ka tu esi nonācis kādā pasaules lielpilsētā, 
kuras ielās noris traka dzīvība. 

Cik skaistas ir karstās un svelmainās vasaras dienas, kad šķiet, ka visi rīdzinieki ir pametuši pilsētu! 
Tad pa vecpilsētas bruģi, šķiet, pārvietojas vienīgi tūristi un īsteni Vecrīgas patrioti. Vecpilsētas ielas 
un mājas ir uzkarsušas, bet brīnumainu veldzi sniedz krastmala ar ūdens dzestrumu un spirdzinošo 
vēju. Cik gan gards ir saldējums kādas vecpilsētas baznīcas ēnā šādā karstā dienā! 

Un tad atnāk rudens ar savu smaržu un krāsu. Rudens Vecrīgā man asociējas ar lietus skaņu. Man tā 
patika sēdēt lietainās dienās pie savas istabas loga un klausīties lietus pilienu skaņās, kad tie 
atsitās pret metāla palodzi, vienmēr šķiet tik neparasti – cik gan ātri pazūd lietus pēdas no bruģa. 

Pēc trokšņainā rudens drīz atnāk ziema. Kad vecpilsētā uzsnieg sniegs, tā kļūst vēl īpašāka. Tad 
naktīs tās ielas ir pilnas ar sniega savākšanas mašīnām un vecpilsēta atkal skan neparastās 
skaņās. Gada beigās Vecrīga pārtop pasaku pilsētiņā, kad visur ir Ziemassvētku tirdziņi un gaiss 
smaržo pēc gardumiem. Es mīlu tevi, Vecrīga un lepojos, ka esmu šeit uzaugusi un ceru, ka cilvēki 
arvien vairāk sajutīs tās patieso dabu! 

(Beāta Raubiško) 
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Manas apkaimes stāsts (fragments) 

Mana apkaime tiek uzskatīta par viszaļāko centru, jo te ikviens zaļums vēlas iespraukties 
ikvienā šīs apkaimes pelēkajā laukumiņā. 

Manai apkaimei patīk izklaidēt. Esmu gājusi uz kinoteātri, muzejiem, teātriem, bibliotēkām, 
kafejnīcām. Katra vieta piesaista un vēsta par Centra dažādību un tā pieejamību. 

Rīgas Centrā bērnībā esmu cēlusi smilšu pilis, šūpojusies un niķojusies. Viņā esmu 
uzaugusi no bērna kājas līdz pat skolas gaitām. Es šeit veidoju savu nākotni. Augu un 
pilnveidojos līdzi savai apkaimei, kas vienmēr būs kopā ar mani. 

Esmu daļa no savas apkaimes – Centra: nav nozīmes cik tā ir liela. Miera iela, kurā es 
dzīvoju, ir ļoti īpaša, šai ielai ir bruģis, tādēļ tas atgādina man Vecrīgas ieliņas. Te ir mana 
vismīļākā un vienīgā māja, kas man ir. Citas nav bijušas. Manā ielā miers ir reta parādība, 
jo ik dienu ir dzirdamas bruģa drebelīgās dziesmas zem transportiem, līksmība kafejnīcās, 
draudzība starp tās iedzīvotājiem un kārdinoša šokolādes smarža, kas nāk no lielās 
šokolādes fabrikas «Laima». Ik gadu Miera iela rīko Vasarsvētkus, kur var iepazīt manas 
ielas kultūru. 

(Marija Rapa) 
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Korejā izdota grāmata 
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Haikas 
Haikai ir 3 rindas, otrā garāka. 

Pirmajai un trešajai rindai ir 5 zilbes, otrajai - 7. 

Nav virsraksta. 

Ar meditatīvu raksturu. 

Sastāv no 2 daļām, starp kurām ir pretruna. 

Izlasot jāredz bilde, vizuāli uztverama. 

Jāatsakās no epitetiem, salīdzinājumiem, metaforām. 

Haika attēlo mirkli, šeit un tagad. 

Nākotni un pagātni paceļ tagadnes izteiksmē. 

Mirkļa un mūžības redzējums. 

Jābūt gadalaika vārdam (piem., sniegs, vējš utt.). 

Autors nepauž savas domas, viedokli. 

Skrējiens bez starta un finiša, mirkļa epizode. 

Augstu vērtējama nenobeigtība. 

Nedrīkst lietot neliterāro leksiku. 

Bez liekvārdības. 

Nē - apstākļa vārdiem, vietniekvārdiem. 

Ne - nosacījuma teikumiem. 

Haika - intuitīva, ne intelektuāla. 

Esiet patiess, bez izskaistinājumiem! 

Nosists sniegavīrs, 

Izdegušas lampiņas 

Vakars ir tumsā 

  

ģitāras stīgas 

svētdienas rīta agrums 

tās silti vibrē 

  

Saule vasarā. 

Upes līkločos zilos 

Spāres spārni guļ. 

  

Kalns, bieza migla. 

Ir bailes zaudēt laiku, 

Prāts ēnā pazūd. 

  

Dzērves aizlido 

Kliedzieni izskan gaisā 

Bet sniegs vēl nekrīt. 
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Projekts «Ūdeņi latviešu folklorā»   

 

 

Grūti pūta jūras vēji, 

Žēli raud māmuliņa: 

Dažs māmiņas lolojums 

Uz ūdeņa līgojās. 

 

Skolēni sadalīti grupās, kurās pēta 
folkloras materiālus, kur minēti 
ūdeņi, izrakstot piemērus un vēlāk 
secinot par to daudzveidību. 

• Upes 

• Ezeri 

• Jūra  

• Avots  

• Dīķi 

• Grāvji 

• Peļķes  

• u.c. var. 

(I. Anstranga) 

 



Paldies par uzmanību! 
 
 
 

Andris Ģērmanis 
andris-germanis@inbox.lv 

 


