
2017. gada 10. martā

Skolas e-pasts: kmhzs@inbox.lv, tālrunis: 27020576 (skolotāju istaba), 27020578, 633-23463 (lietvede)
Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas informatīvais izdevums 10.03.2017.

 Mākslas skolas audzēkņi ar saviem radošajiem dar-
biem - gleznojumiem, grafikām un datorgrafikām - piedalījās 
Starptautiskā vizuālās mākslas konkursā „Es dzīvoju pie jūras 
2017”, kura tēma bija „Krāsu jūra”. Šo konkursu organizē 
Jūrmalas Mākslas skola. Šogad tika iesūtīti 3482 darbi no 28 
valstīm. Skola saņēma 1182 ārzemju autoru darbus, no Latvi-
jas – 2300 darbus, kurus vērtēja starptautiska žūrija. Kopumā 
piešķīra 20 zelta medaļas, 30 sudraba medaļas, 40 bronzas 
medaļas un 219 atzinības visās četrās mākslas kategorijās: 
glezniecībā, grafikā, tekstilā un datorgrafikā.
 Dana Daniela Megne (8.klase) ieguva zelta medaļu par 
datorgrafikas darbu (sk. Ina Ozola), Ginta Kārkliņa – atzinību 
(grafika, sk. I.Ozola), Betija Grabovske – atzinību (datorgrafika, 
sk. I.Ozola). 
 Laureātu darbu izstādi varēs apskatīt Līvu akvaparkā 
no 10. marta līdz 9. aprīlim.

Ina Ozola, mākslas skolotāja

	 Šodien	mums	nav	laika	pat	paskatīties	
vienam	 uz	 otru,	 nav	 laika	 runāties,	 priecāties	
vienam	 par	 otru…	 Tā	mēs	 aizvien	mazāk	 un	
mazāk	 satiekamies	 viens	 ar	 otru.	 Pasaule	 iet	
postā	mīļuma	un	laipnības	trūkuma	dēļ.	Cilvēki	
mokās	mīlestības	slāpēs,	bet	mīlestībai	neatliek	
laika,	jo	visi	ļoti	steidzas.	/Māte Terēze/

 Viss labais sākas ar vārdiem „Reiz 
bija...”, un tā arī tālajā pagātnē, kad skola 
bija maza un sociālie tīkli neaizņēmu cilvēku 
ikdienu, skolotāju kolektīvs, lai būtu ciešākā 
kontaktā ar bērnu vecākiem, rīkoja kopā 
būšanas pasākumus skolā.
 Man gan tajā laikā bija citas intereses 
un domas, bet zinu, ka mani vecāki gaidīja šos 
pasākumus, un tas veidoja skolas īpašo sajūtu 
- ģimeniskumu.
 Mūsdienās mums visiem ir laiks 
sociālajos tīklos „nolaikot” un „nošērot”, publicēt 
fotogrāfijas, komentēt rakstus, skatīties video,  
bet nepietiek laika, lai satiktos, jo domājam, 
ka no sociālo tīklu aktivitātēm zinām, kā klājas 
citiem.
 Diezin vai mūsdienu steidzīgajā ritmā 
būtu laiks gatavoties ballēm un citiem grandiozi-
em pasākumiem, tādēļ, lai atjaunotu vecāku 
piederības sajūtu skolai, mans ierosinājums bija 
vecākiem veidot kopā sanākšanas reizi mēnesī 
kādas darba dienas vakarā, lai pastāstītu par 
saviem vaļaspriekiem, dalītos ar zināšanām, 
ar padomiem, ar savu skatījumu uz skolas ik-
dienu un apstātos savā nebeidzamajā laika 
skrējienā.
 Aicinu vecākus iesūtīt skolotājai 
Ilondai tēmas, par kurām būtu gatavi dalīties 
ar citiem vecākiem, piemēram, pērļošanu, 
sveču liešanu, stilistu padomiem vai vienkārši 
pastāstīt par kādu labu grāmatu!

Meržvinskas Elīzas (2.klase) mamma

 Arī mūsu skolas dejotāji garajā 
un aukstajā ziemas laikā ražīgi ir strādājuši 
un krājuši savā pūrā deju pie dejas, un nu 
ir gatavi uzstāties tuvos un tālos koncer-
tos.
 Februārī dejojām pat divas di-
enas pēc kārtas. 24.februārī Ēdoles 
kultūras namā piedalījāmies bērnu deju 
kolektīvu sadancī, kur mūsu skolas deju 
kolektīvs „Austriņa” sadraudzējās ar 
kolektīviem no Saldus, Alsungas, Ēdoles 
un Liepājas, savukārt 25.februārī Jauniešu 
deju kolektīvs „Austra” devās iekarot 

virsraksts....... Pavasari gaidot!

Līvbērzes kultūras nama skatuvi Jelga-
vas novadā, kur piedalījās un savu deju 
pūru skatītājiem rādīja 15 gan jauniešu, 
gan vidējās paaudzes deju kolektīvi. 
4.martā Kuldīgas kultūras centrā “Austra” 
piedalījās jau tradicionālajā Kuldīgas deju 
apriņķa kolektīvu koncertā „Cīruļputenis”.
 Ar pozitīvu enerģijas lādiņu 
esam gatavi turpmāk paredzētajiem kon-
certiem. Viens no Lai visiem pozitīvām 
emocijām piepildīts pavasaris, un  tieka-
mies nākamajos koncertos!

Zane Kalniņa, deju skolotāja

Krāsu jūra no 28 valstīm

Danas Danielas Megnes zelta medaļu ieguvusī datorgrafika.

bildes paraksts, 
autors

Emīlijas Jefimovas (1.klase) zīmējums.
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 Turpinot pilnveidot  jau sākumskolā 
labi apgūtās iemaņas drosmīgi uzstāties pub-
likas priekšā, arī šajā mācību gadā mūsu sko-
las piektās klases skolēni 26. janvārī ceturtās 
klases skolēniem demonstrēja sevis izvēlētu 
interesantu eksperimentu, tā attīstot gan eks-
perimenta veikšanas, gan noformēšanas, gan 
rezultātu skaidrošanas, kā arī uzstāšanās pr-
asmes. 
 Darbu prezentācijā tika rādīti iespai-
dīgi eksperimenti un meklētas atbildes uz šā-
diem pētnieciskajiem jautājumiem: kā rodas 
tornado, kā sveces liesmiņu var nodzēst bez 
ūdens, vai atmosfēras spiediens darbojas arī 
noslēgtā telpā, kā iegūt ledus gabaliņus ar 
krāsainu dzīslojumu, vai koku zaru liekšanās 

Lepojamies!
Mūsu skolas skolēni ir snieguši tei-
camas un ļoti labas zināšanas Valsts 
diagnosticējošajos darbos.
3.klase
Latviešu valoda ( sk.A.Tovstuļaka)  
98% Marta Kārkliņa 
96,5% Estere Brasle 
96,5% Katrīna Kalniņa 
94,8% Daniels Inteps 
91% Elīna Urbāne 
Matemātika ( sk.A.Tovstuļaka) 
100% Elīna Urbāne 
98% Katrīna Kalniņa 
96% Gatis Gruntiņš 
94% Marta Kārkliņa 
92% Kate Agriņa 
92% Estere Brasle 
6.klase
Latviešu valoda (sk.R.Kunga) 
92,7% Mārtiņš Lēmanis 
86,5% Luīze Skudra 
83,5% Ilva Milzarāja 
Matemātika (sk.M.Medne) 
 75% Loreta Marta Šulca 
72% Mārtiņš Lēmanis 
72% Linards Madelāns 
8.klase
Matemātika (sk.M.Medne) 
82% Aksels Agris Vēvers 
78% Samanta Santa Gruntiņa 
68% Kārlis Zvejnieks

Sagatavoja Ilze Ose, 
dir.vietn.mācību darbā

Sasniegumi Kuldīgas novada olimpiādēs, konkursos, sporta sacensībās 
2016./2017.m.g. II semestrī

Piektklasnieku izaicinājums

 Latviešu valodas un literatūras 
olimpiādē 11. - 12.klašu skolēniem S. Smid-
bergai (11.kl.) un A. Šēnai (11.kl.)  atzinība 
(sk. A. Moļņika); R. Vītiņai (12.kl.)  1.vieta, A. 
Cimermanei (12.kl.)  2.vieta, A. Valterei (12.kl.)  
3.vieta (sk. R. Kunga).
 Latviešu valodas un literatūras 
olimpiādē 7., 8., 9.kl. E. G. Fiļippovai (8.kl.) 
1.vieta (sk. R. Kunga); N. Zīlem (7.kl.) un E. E. 
Kļavai (9.kl.) 1.vieta, L. Zībergai (7.kl.) atzinība 
(sk. A. Moļņika).
 Ģeogrāfijas olimpiādē A.Štrālam 
(10.kl.) 3.vieta un M.Pūpolai (10.kl.) atzinība 
(sk.S.Zeidaka).
 Mūzikas olimpiādē M.Pūpolai (10.
kl.) 1.vieta, A.Štrālam (10.kl.) 3.vieta (sk. 
I.Vīksne). 
 E. Jefimovai, E. Kreicbergai, M. 
Kalniņai, D. Pūcei, K. Krauzei, N. Bērzņai, D. 
Garokalnai, A. Vaivadei, E. Kravinckai, D. Orlo-
vai Kuldīgas novada vokālās mūzikas konkursā 
“Balsis 2017” 1.- 4.klašu grupā I pakāpe (sk. I. 
Vīksne).
 L. Strazdiņai, L. Zībergai , L. Freima-
nei, K. Kungai, K. Tāfelbergai Kuldīgas novada 
vokālās mūzikas konkurss “Balsis 2017” 5.- 
9.klašu grupā I pakāpe (sk. I. Vīksne).
 Kombinētajā olimpiādē 3.klašu 
skolēniem E.Urbānei un K.Kalniņai atzinība, 
abas tika izvirzītas uz reģiona kārtu (sk. 
A.Tovstuļaka). 
 Vizuālās mākslas olimpiādē 1. 
- 12.klasei D.Garokalnai (4.kl.) 1.vieta un 

L.Mežeckai (6.kl.)  atzinība (sk.L.A.Grīnvalde), 
I.Valdmanei (7.kl.) 2.vieta, L.E.Freimanei (9.kl.) 
1.vieta, M.Pūpolai 2.vieta (sk.I.Pūce). 
 Vēstures olimpiādē 12.klašu sko-
lēniem A. Cimermanei (12.kl.) atzinība (sk. M. 
Švanka).
 Krievu valodas olimpiādē A.Štrālam 
(10.kl.) 1.vieta, J. Poļikovam (9.kl.), A. 
Žernovam (9.kl.) un A. Cimermanei (12.kl.) 
atzinība (sk. I. Zarubina).
 Fizikas olimpiādē A. Žernovam (9.kl.) 
atzinība  (sk.A.Lagzdiņš); V. E. Trumsiņam (10.
kl.) atzinība (sk. V. Osmanovs).
 Ekonomikas olimpiādē S. Smidber-
gai (11.kl.) atzinība (sk. A. Moļņika).
 Matemātikas olimpiādē 9. - 12.klašu 
skolēniem M. Jankovskai (10.kl.) 3.vieta, K. 
Dinterei (10.kl.) un E. A. Vēveram (10.kl.) 
atzinība (sk. V. Gaure).
 Izglītības iestāžu skatuves runas 
konkursā R. Miezītis (4.kl.) tika izvirzīts uz 
2.kārtu Talsos (sk. M. Šulce).
 Angļu valodas olimpiādē A. A. Vēve-
ram (8.kl.) atzinība,  R. Vītiņai (12.kl.) 1.vieta 
(sk. A. Zubriļena).
 Bioloģijas olimpiādē  A.Štrālam (10.
kl.) 1.vieta, E. G. Fiļipovai (8.kl.) un M.Pūpolai 
(10.kl.) 2.vieta (sk.I.Ose).
 2.klašu kombinētajā olimpiādē 
L. Līdakai (2.kl.) atzinība (sk. A.Ose un 
E.Kņaza).
 Matemātikas olimpiādē 5.- 8. klašu 
skolēniem E. Apinei (5.kl.) 1.vieta, A. P. Zvin-

gulei (6.kl.) un S. S. Gruntiņai (8.kl.) 2.vieta, 
R. Smirnovam (6.kl.) un M. I. Jurēvicai (7.kl.) 
atzinība (sk. M. Medne).
 K. Barona 180 gadu jubilejai veltītajā 
latviešu valodas neklātienes konkursā 4.kl. D. 
Nikalovskai (4.kl.) 1.vieta (sk. M. Šulce).
 Mājsaimniecības olimpiādē 6.-9.
klašu skolēniem A. Žernovam (9.kl.) 2.vieta (sk. 
A. Lagzdiņš).
 Sacensībās tautas bumbā zēniem 
3.vieta (sk. J. Jerumanis) E. Ivanovskim, 
R. Akmeņkalnam, R. Berķim, E. Biežam, R. 
Stankēvičam, K. Ivanovskim, M. Frīdlenderam, 
R. Megnim, R. Miezītim, A. Inapšam.
 Sacensībās tautas bumbā meitenēm 
3.vieta (sk. J. Jerumanis) L. Strazdiņai, M. 
Zundovskai, E. Šķiltai, L. Šmīdenbergai, A. Tim-
berei, A. Valdmanei, N. Bērziņai, D. Agriņai, D. 
Garokalnai, L. Lasmanei, K. Krauzei.
 Sporta sacensībās veiklības stafetēs 
M. Ozola-Gūtpelca, A. Zikmanis, R. Timbers, 
K. Sedliņš, R. Kronbergs (2.kl.), A. Blāķis, L. 
Liepiņa, P. Škapare, R. E. Cīrule, M. Strade 
(3.kl.) 3.vieta (sk.J. Jerumanis).
 Skolēnu sporta spēlēs vieglatlētikas 
daudzcīņā A. Blāķim (3.kl.) 1.vieta, R. 
Akmeņkalnam (5.kl.)  un A. Zikmanim (2.kl.) 
2.vieta  (sk. J. Jerumanis).
 Skolu sacensībās vieglatlētikas 
daudzcīņā A. P. Ansonei (8.kl.) 3.vieta (sk.J. 
Jerumanis) un Ē. Jēkabsonei (10.kl.) 2.vieta 
(sk.R. Blumbergs).

Sagatavoja Evita Kņaza, 
dir.vietn.mācību darbā

virziens sakrīt ar paša gatavota vēja rādītāja 
virzienu, kāpēc veidojas interesanti krāsu zīmē-
jumi pienā, kā pagatavot kinētiskās smiltis un 
krāsainu plastilīnu mājas apstākļos, kā paga-
tavot iespaidīgāko zobu pastu zilonim? Pēc 
eksperimenta demonstrēšanas tika skaidroti 
redzētā iemesli.
 Jāuzteic ikkatrs piektās klases sko-
lēns par centību, drosmi, ieguldīto darbu gan 
eksperimenta izstrādes posmā, gan uzstāšanās 
runas un demonstrējuma sagatavošanā. Paldies 
arī vecākiem par atbalstu un darbošanos kopā 
ar savu atvasi! Šis noteikti ir viens no piektās 
klases izaicinājumiem un izaugsmes iespējām 
šajā mācību gadā, ar ko skolēni ļoti veiksmīgi 
tika galā.

Liene Oļehnoviča, 5.klases audzinātāja

bildes 
paraksts

.........foto.
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  15.februārī visā Latvijā norisinājās 
praktiskās biznesa izglītības biedrības Junior 
Achievement Latvija organizētais karjeras izglī-
tības pasākums skolu jauniešiem Ēnu diena.
 Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama 
un atzīta karjeras izglītības aktivitāte 1.-12. 
klašu skolēniem. Ēnu dienā skolēni apmeklē 
kādu darbavietu un 4 – 6 stundu garumā vēro 
interesējošās profesijas pārstāvja pienākumus 
un darba ikdienu. Tas rosina jauniešus plānot 
savu nākotni jau skolas laikā.
 Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt sko-
lēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, 
lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un 
atbilstoši sagatavotos darba tirgum.
 Arī mūsu skola katru gadu iesaistās 
Ēnu dienas pasākumos. Šogad ēnotāju bija 
mazāk nekā iepriekšējos gados – 92. Lielākoties 
skolēni izvēlējās ēnot Kuldīgā un Kuldīgas 
novadā. Tikai daži ēnotāji bija devušies uz tālā-
kām darbavietām Ventspilī, Alsungā un Saldus 
novadā. 
 Vairāki skolēni izrādīja interesi par 
visiem ēnot gribētājiem pieejamo portālu 
www.enudiena.lv. Tur ēnotājus ar dažādām 
profesijām iepazīstināja 1313 ēnu devēju no 
visiem Latvijas reģioniem. Diemžēl no Kuldīgas 
novada portālā bija pieejamas vien dažas 
iestādes (Valsts Ugunsdzēšibas un glābšanas 
dienests, Valsts probācijas dienests) un 

 24.februārī mūsu skolā viesojās 
Liepājas Ezerkrasta sākumskolas skolotājas, 
kuras vēroja un piedalījās vairākās mācību 
stundās. Skolotāja Anita Ose vadīja atklāto 
stundu matemātikā 2.klasei, bet skolotāja 
Aina Tovstuļaka vienā mācību stundā radoši 
integrēja matemātiku, latviešu valodu un 
dabaszinības 3.klases skolēniem.
 Kopīgi sadarbojoties, skolotājas 
Marika Šulce un Iveta Vīksne vienā stundā 
apvienoja gan mūzikas, gan latviešu valodas 
mācīšanos 4.klases skolēniem.
 Viešņām tika dota iespēja ne 
tikai vērot, bet arī praktiski radoši darboties 
nodarbībās keramikas un grafikas darbnīcās, 
kuras vadīja mākslas skolotājas Danute Sīle 
un Iveta Goldberga.
 Mūsu skolas direktore Valda Gau-
re iepazīstināja Liepājas kolēģes ar skolu, 
pastāstīja par skolas tradīcijām un par to, 
kas mūsu skolā ir atšķirīgs no citām skolām. 
 Atvadoties Liepājas skolotājas 
teica lielu paldies mūsu skolas kolektīvam 
par sirsnīgo uzņemšanu un doto iespēju 
pavadīt laiku kopā ar mūsu radošajiem un 
atraktīvajiem skolēniem. Kolēģes atzina, 
ka tikšanās devusi daudz jauku un pozitīvu 
iespaidu, interesantu ideju sava darba pil-
nveidei. Saņēmām arī uzaicinājumu cie-
moties Liepājas Ezerkrasta sākumskolā, lai 
turpinātu šo draudzīgo sadarbību un pozitīvo 
pieredzes apmaiņu. 

Evita Kņaza, dir.vietn.mācību darbā

 Izskanējis Kuldīgas novada 
vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2017”. 
Lepojos ar skolas 1.- 4. un 5.- 9. klašu 
ansambļu vērtējumu tajā.  1.- 4. klašu 
grupā ansamblis (Kate Krauze, Nikola 
Bērziņa, Dārta Pūce, Emīlija Jefimo-
va, Emīlija Kreicberga, Marta Kārkliņa, 
Dārta Garokalna, Annija Vaivade, Elinda 
Kravinska, Dagmāra Orlova) ieguva 1. 
pākāpes diplomu (41,22 punktus no 45) 
un 5.- 9. klašu grupā (Kristīne Kunga, 
Lineta Zīberga, Klinta Tāfelberga, Laura 
Elīza Freimane, Elīna Elza Kļava, Laura 
Strazdiņa) ieguva 1. pakāpes diplomu 
(42,33 punktus).
 Šī gada repertuārs krasi atšķīrās 
no citu gadu repertuāra - šogad obligāto 
dziesmu sarakstā bija iekļautas patiešām 
sarežģītas Andra Sējāna dziesmas. Kopā 
ar ansambļa dziedātājām izvirzījām mērķi 
izpildīt obligāto dziesmu, lai gan drīkstēja 
izvēlēties citu tās vietā, un cīnīties par 
iespēju tikt tālāk uz otro kārtu Kurzemes 
reģionā. Lai arī netikām izvirzīti tālāk, gribu 
teikt lielu paldies dziedātājām, jo vērtējums 
ir ļoti labs un izpildījums apliecināja, ka 
esam spējīgi apgūt sarežģītu repertuāru 
un varam  konkurēt citu ansambļu starpā.   

Iveta Vīksne, mūzikas skolotāja

Par Ēnu dienu
uzņēmumi (Benu Aptieka Latvija, SIA Tīģerēns 
Petriks, Autoveikals o.z.i.).
 Mūsu skolas skolēnu vidū šogad 
populārākās profesijas bija treneris (18 ēnotāji), 
skolotājs (15 ēnotāji) un galdnieks (6 ēnotāji). 
Tika ēnoti vieglatlētikas, šaha, tenisa un jātnieku 
sporta treneri, pirmsskolas, sākumskolas un 
interešu izglītības (deju, mūzikas) skolotāji. 
Ēnoto profesiju dažādība šogad bija ļoti lie-
la, starp kurām īpaši pamanāmas mazāk 
tradicionālas profesijas – statistiķis, poligrāfs, 
pirtnieks, namu pārvaldnieks, zemessargs, 
anesteziologs.
 Savukārt Latvijas mērogā pieprasī-
tākās profesijas šogad bija programmētājs (342 
pieteikumi), ārsts (263), radio diktors (248), 
fotogrāfs (206), ārsta palīgs (185), fizioterapeits 
(184), ugunsdzēsējs (162), jurists (158), gaisa 
kuģa stjuarts (151), mākslinieks (151).
 Prieks par 4.klasi! Tā šogad bija vie-
nīgā klase, kur visi skolēni devās individuāli 
ēnot interesējošās profesijas pārstāvjus. 
 Iesakām nākamgad arī citiem izman-
tot šo lielisko iespēju – iepazīt savu nākotnes 
profesiju, nevis vairāku gadu garumā ēnot tikai 
savus vecākus.
 Lai augsti mērķi un stiprs gribasspēks 
tos īstenojot!

Karjeras konsultante Ilonda Reita

Ciemiņi skolā

Izdziedam 
varēšanu

 Vispasaules diktāts latviešu 
valodā Latvijā tiek rakstīts jau 2 ga-
dus, tā mērķis – sniegt iespēju ikvienam 
novērtēt savas zināšanas latviešu valodas 
pareizrakstībā.
 Diktāta rakstīšana ir brīvprātīgs 
bezmaksas pasākums, kas vienlaicīgi 
norisinās visā pasaulē, turklāt tajā var 
piedalīties jebkurš interesents. 
 Arī mūsu skolas vidusskolēniem 
šajā mācību gadā bija šāda iespēja – 
pārbaudīt, cik labas ir viņu zināšanas 
dzimtajā valodā. Tā kā mūsu skolā 
mācās daudz jauku, gudru un apdāvinātu 
skolēnu, mēs, latviešu valodas skolotājas 
Aiga un Rita, nolēmām, ka arī mūsu 
skolēni ir pietiekami zinoši, lai uzrakstītu 
šādu diktātu.
 Diktāta teksts bija pēc rakst-
nieka Jāņa Joņeva romāna “Jelgava 94” 
motīviem, un to lasīja aktieris Juris Kalniņš. 
Jāatzīst, ka vietām aktiera lasījumu 
tomēr bija grūti saklausīt, tādēļ skolēni 

Vispasaules diktāts latviešu valodā arī mūsu skolā
bija kļūdījušies dažu vārdu rakstībā. Arī 
skolēnu attieksme pret rakstīšanu bija 
atšķirīga, kāds to uztvēra ļoti nopietni un 
teikumus cītīgi pārlasīja un pārbaudīja, 
kāds atdeva lapu pavisam saburzītu, 
diktātu – nepabeigtu.
 Vairāki mūsu vidusskolēni 
patiešām veiksmīgi uzrakstīja diktātu, 
pieļaujot pavisam nelielu kļūdu skaitu. 
Vislabāk diktātā veicās Agritai Cimerma-
nei, 12. klases skolniecei, kas diktātu 
uzrakstīja bez kļūdām (tikai 6 dalībnieki 
2015. gadā to uzrakstīja bez kļūdām), no 
10. klases skolēniem vismazāk kļūdu bija 
Martai Pūpolai un Klintai Tāfelbergai, 11. 
klasē – Anetei Šēnai un Sanijai Smidber-
gai. No zēniem vislabāk veicās 10. klases 
skolniekam Krišam Freibergam. 
 Lepojamies ar visiem skolēniem, 
kas ar savu attieksmi un pareizrakstību 
apliecināja, ka ciena un godā savu dzimto 
valodu!

Aiga Moļņika, latviešu valodas 
skolotāja

 1935. gada 28. janvārī Latvijas 
Republikas Ministru prezidents un ārlietu 
ministrs, vēlāk arī Valsts prezidents Kārlis 
Ulmanis aizsāka „Draudzīgā aicinājuma” 
akciju, savā vārda dienā dāvājot savai 
bērnības skolai grāmatas un aicinot arī 
Latvijas tautu rīkoties tāpat.
 Arī mūsu skolas absolvents 
Jānis Ešenvalds un advokātu biroja 
„Rasa un Ešenvalds” pārstāvis Armands 
Rasa ikgadu draudzīgā aicinājuma dienā 

Atbalstot „Draudzīgā aicinājuma” akciju
jau daudzu gadu garumā dāvā sko-
lai, skolēniem un pedagogiem ikdienas 
procesā nepieciešamo uzziņu un mācību 
literatūru. Šogad tika dāvinātas trīs ļoti 
vērtīgas grāmatas: Janīnas Kursītes 
„Zīmju valoda: latviešu žesti”, „1000  fonts”, 
“Cilvēka ķermenis”.  Grāmatas pieejamas 
skolas bibliotēkā un mākslas skolā. Visas 
skolotāju saimes vārdā saku lielu un mīļu 
paldies par dāvinājumu!

Iveta Vīksne, skolas bibliotekāre



2017. gada 10. martā

4. lpp.

 24.februārī 9. – 12. klašu skolēni 
brauca ekskursijā uz Rīgu, lai apmeklētu 
izstādi „Skola 2017” un noskatītos izrādi 
Latvijas Nacionālajā teātrī „ Savādais 
atgadījums ar suni naktī”. 
 Pirmo apmeklējām izstādi 
„Skola 2017” Ķīpsalas izstāžu zālē, kur 
katrs individuāli varēja nesteidzīgi, 3 
stundu garumā, iepazīties ar apmēram 
140 izstādes dalībniekiem no 15 valstīm, 
iegūt informāciju par valsts un privātajām 
augstskolām, vidusskolām, koledžām, 
arodskolām, kā arī mācību centriem, val-
odu kursiem, tālmācību, e-studijām un 
izvēlēties sev tīkamāko nākamo skolu, 
kurā mācīties. 
 Vienlaikus turpat notika arī 
grāmatu izstāde, kurā varēja iepazīties 
ar izdevniecību jaunumiem, iegādāties 

 Tikšanās ar mūsu 
skolas absolventiem – Agati Pal-
mu, Danielu Fīlipu, Kārli Jēkabu 
Īvānu un Gustu Alenu Mateviču, 
kuri šogad mācās kādas augst-
skolas pirmajā kursā, bija ļoti 
vērtīga, īpaši man – 12.klases 
skolniecei. Esot lielās izvēles 
priekšā, bija noderīgi dzirdēt 
viņu viedokļus par izvēli un 
iegūto pieredzi šajā laika posmā. 
Galvenā atziņa, kas kārtējo reizi 
jau lika man padomāt, - galve-

Dalies mīlestībā!
 Šī gada 21. februārī 1. 
klases skolēni devās uz Kuldīgas 
dzīvnieku patversmi “Mīļās ķepiņas”, lai 
noskaidrotu, kādi dzīvnieki nonāk pa-
gaidu mājās un kā viņiem tur klājas. 
Jāsaka liels paldies 1. klases skolēnu 
vecākiem, kuri bija sarūpējuši dažādus 
kārumus un mantiņas, ko nogādāt pat-
versmes kaķīšiem un sunīšiem, kuri 
mūs tur sagaidīja, sajūsmā luncinot asti.  
Bijām priecīgi dzirdēt, ka decembrī uz 
savām īstajām mājām devušies 12 kaķi. 
Savus jaunos saimniekus gaida arī jau-
kais, melnais suns Lācis. Pirmklasnieku 
sirsniņas ir ļoti līdzjūtīgas un nekad 
nesapratīs to cilvēku rīcību, kuri var pam-
est savu mīluli vai nenosargāt un pazaudēt 
to. 1.klases skolēni būtu ļoti gandarīti, ja 
katrs patversmē nonākušais dzīvnieks 
atrastu sev jaunas mājas.

 Lai godinātu Krišjāņa Barona 
veikumu latviešu literatūras attīstībā, tika 
rīkots konkurss, kas  bija veltīts Krišjāņa 
Barona 180 gadu jubilejai. Konkursā 
piedalījās Kuldīgas novada skolu skolēni.  
Konkursam bija 3 kārtas. 1. un 2.kārta no-
tika neklātienē, savā skolā. Katrs  bērns 
pildīja darba lapas ar dažādiem uzde-
vumiem par Dainu tēvu un viņa sakrātajām 
tautas dziesmām. Katram skolēnam bija 
patstāvīgs darbs. Uzdevumi bija inte-
resanti, daži grūti, daži viegli. Visvieglākais 
uzdevums bija šāds: bija dots zīmējums, 
pēc tā bija jāuzmin tautas dziesmas 
pants. Ja ilgi un kārtīgi mācās, tad var 
izdarīt jebko. Bija ļoti interesanti, tādēļ ar 
prieku piedalītos vēl šādos pasākumos. 
Uz konkursa 3.kārtu tika izvirzīta Daniela 
Nikalovska un Annija Vaivade. 
Daniela Nikalovska, 4.klases skolniece

virsraksts
 12.janvārī sākumskolas skolē-
ni Liepājas teātrī noskatījās izrādi 
„Sniegbaltīte un septiņi rūķīši”. Izrāde un 
aktieru spēle bija interesanta, bet vislabāk 
man patika ļaunās pamātes dziesma. Pēc 
izrādes spēlējām boulingu. Bija četras 
komandas. Īsti nezinu, kura komanda 
uzvarēja, bet galvenais -  bija jautri.   
    Labprāt atkal dotos šādās ekskursijās. 
Daniela Nikalovska, 4.klases skolniece

Krišjānim Baronam 180

Karnevāls mākslas skolā Putnu dārzs

virsraksts

virsraksts
grāmatas par īpaši izdevīgām izstādes 
cenām un baudīt autoru priekšlasījumus.
Pēc abām šīm izstādēm skolēniem 
tirdzniecības centrā „Rīga Plaza” bija 
brīvais laiks, kuru varēja pavadīt pēc savi-
em ieskatiem.
Vakarpusē devāmies uz Latvijas 
Nacionālo teātri, lai baudītu nepilnas trīs 
stundas garo režisora Valtera Sīļa teātra 
izrādi jauniešiem un vecākiem „Savādais 
atgadījums ar suni naktī”. Tas bija stāsts 
par kādu pusaudžu zēnu, kurš atrada 
nogalinātu kaimiņa suni un vēlējās uzzināt, 
kurš ir slepkava.  Situāciju sarežģīja 
fakts, ka puisim bija autisms, viņam ne-
patika, ka pieskaras, nepatika svešinieki 
un dzeltenā krāsa, taču viņš ļoti labi prata 
matemātiku. 

Nika Dadzīte, 11.klases skolniece

nais ir darīt to, kas sagādā vislielāko prieku un 
gandarījumu, tad nebūs problēmu ar studiju 
procesu un laika plānošanu. Lai arī izvēle ir 
ļoti tuvu, uzskatu, ka tiem, kas vēl nezina, ko 
darīt, nevajadzētu sēdēt pilnīgā bezdarbībā, 
bet izvēlēties sirdij tīkamāko. 

Marta Dupate, 12.klases skolniece

 Es no absolventu stāstītā sapratu to – 
ja skolēns izvēlas mācīties to, kas viņu interesē, 
tad viss izdosies un izvēlētā mācību iestāde pa-
tiks. Ne vienmēr vajag klausīties, ko citi stāsta 
par augstskolu, jo mēs katrs esam citādāks, un 
pilnīgi iespējams, ka tas, kas nepatīk vienam, 
patīk citam. Galvenais ir virzīties uz savu mērķi 
un nepadoties. 

Linda Marija Zandere, 12.klases skolniece

 Arī šogad, Ugunīgā Gaiļa gada 
sākumā, mākslas skolu pieskandināja  
karnevāla skaņas. Bērni nāca tērpušies 
putnu maskās, līdzi ņemot cienastus 
kafejnīcai un sirsnīgas dāvanas izso-
lei. Jaunie mākslinieki organizēja un 
piedalījās dažādās darbnīcās: ķermeņa 
apgleznošanā, putnu izkrāsošanā, kali-
grāfijā, bundžu gāšanā un citās spēlēs. 
Labāko masku nēsātāji ieguva balvas. 
 Karnevāla izskaņā ar gran-
diozu solīšanu notika sirsnīgo lietiņu 
pārdošana.

Iveta Goldberga, 
mākslas skolas skolotāja

Karnevāla dalībniekiem iespēja 
nopelnīt pasākuma naudiņu čirīšus 
dažādās darbnīcās, ko var izmantot 
kafejnīcā un izsolē.
Ivetas Brences foto.

Ievas Benefeldes (1.klase) zīmējums.

Tikšanās dalībnieki - absolventi. I.Ozolas foto.


