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Skolotājs - tā ir vesela pasaule

Atsaucīgais KMHZV skolotāju kolektīvs Skolotāju dienā.
Martas Elīzas Tintes foto.

Skolotājs? Tā nav tikai profesija,
tā ir vesela pasaule, tā ir ikdiena. Skolotājs
mums tic, viņš mums palīdz spert soli
tuvāk nākotnei un sapņiem, citreiz pagrūž
uz priekšu ar kādu skarbāku vārdu, ko
sauc par patiesību. Skolotājs savā dzīvē ir
izvēlējies pašu jaukāko - savas zināšanas
dot tālāk mums, skolēniem, ar ticību, ka
šķietami maznozīmīgas zināšanas arī reiz
būs noderīgas. Lai cik ļoti gribētos nošķirt
savu dzīvi no darba, skolotājiem darbs
nav tikai skolā. Šie gudrie un pacietīgie
cilvēki arī mājās domā par mums, par
to, kāda būs nākamā darba diena, par
to, kā palīdzēt, paskaidrot un iemācīt.
Citreiz skolotāji mums liek pacīnīties par
labu rezultātu, bet tur taču atrodams tas
skaistais, tas, ka viņi zina, ka mēs varam,
ka mēs varam daudz vairāk, nekā mums
šķiet. Mana mamma arī ir skolotāja,
un es nekad neesmu redzējusi citu tik
strādīgu, nesavtīgu un darba mīlošu
cilvēku. Skolotāji mīl to, ko viņi dara. Ar
mums tikt galā nemaz nav viegli, bet viņi
ir izvēlējušies mūs skolot ar zināšanām,
kas palīdzēs mums izaugt par laipniem,
intelektuāliem un krietniem cilvēkiem.
Roberta Balode, 12.klases skolniece

Pa_Zīmēties
19. oktobrī mākslas skola
atzīmēja savas pastāvēšanas 40 gadus.
Iesākumā notika performance
Krāsainais ceļš,
kuras laikā skolēni
izkrāsoja gājēju celiņu no skolas līdz
Mākslas namam, kur pēcpusdienā atklāja
absolventu un pedagogu darbu izstādi. 34
dalībnieki bija iesnieguši darbus dažādās
tehnikās par tēmu Radošais pašportrets.
Izstādi varēs aplūkot līdz 4. novembrim
Mākslas nama 3. stāvā.
Pasākumā viesojās bijušie direktori, skolotāji un absolventi, kuri bija priecīgi
atkal satikties, atcerēties skolā pavadītos
mirkļus un uzzināt ko jaunu. Skolā bija
atdzīvojušās mūzas, kas aicināja viesus
uz kopīgiem darbiem: gleznas radīšanu
un lielā poda veidošanu.
Ina Ozola, mākslas skolotāja
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Mākslas skolas skolotāji un pirmais skolas direktors Valdis Līcītis skolas
absolventu un pedagogu darbu izstādes Pa_Zīmēties atklāšanā Mākslas namā.
Andra Lagzdiņa foto.
Lapas augšpusē Ivetas Goldbergas kompozīcija.

2. lpp.
Skolēnu skaits
2018./2019.mācību gadā

Klase Skolēnu skaits Klases audzinātāja/s
1.
29
Aina Tovstuļaka
2.
22
Marika Šulce
3.
27
Anita Ose
4.
23
Anita Gotfridsone
5.
28
Mirdza Medne
6.
27
Iveta Vīksne
7.
26
Aelita Kāla
8.
23
Inna Zarubina
9.
26
Aiga Moļņika
10.
20
Santa Zeidaka
11.
23
Andris Lagzdiņš
12.
24
Agita Zubriļena
Kopā skolā mācās 298 skolēni.

9.klases skolēnu tālākizglītība

1. Ansone Annija Paula – Kuldīgas Tehnoloģiju
un tūrisma tehnikums, tūrisma konsultants;
2. Ābele Kristīne –
 KMHZV;
3. Balode Karīna – KMHZV;
4. Balodis Linards Gusts - Ogres tehnikums,
interjera dizains;
5. Bārdiņa Krista Rēzija – KMHZV;
6. Fiļipova Žaklīna – V. Plūdoņa Kuldīgas vsk.;
7. Freiberga Daniela – Kuldīgas Tehnoloģiju un
tūrisma tehnikums, tūrisma konsultants;
8. Gruntiņa Samanta Santa – KMHZV;
9. Jansons Patriks Krists – Saldus tehnikums,
ugunsdzēsējs glābējs;
10. Jefimovs Pēteris Patriks – KMHZV;
11. Jermolova Megija – Rīgas Mākslas un mediju tehnikums, apģērbu dizains;
12. Krūmiņa Katrīna – KMHZV;
13. Līdaka Emīls – Kuldīgas Centra vsk.;
14. Mednieks Kristers – Kuldīgas Centra vsk.;
15. Megne Dana Daniela – KMHZV;
16. Neimane Luīza – KMHZV;
17. Sedliņa Santa – KMHZV;
18. Sļesarenko Ivo – KMHZV;
19. Šteinbergs Aleksis – KMHZV;
20. Šulcs Valters Rinalds – Kuldīgas 2. vsk.;
21. Tobijs Patriks - Ogres tehnikums, meža
tehniķis;
22. Vecmanis Artis – Kuldīgas 2. vsk.;
23. Vēvers Aksels Agris – KMHZV;
24. Zvejnieks Kārlis – KMHZV.

Sagatavoja kl. audz. Evita Kņaza

12.klases absolventu tālākizglītība

1. Blāķe Greisa Nikija – Rīgas Stradiņa
universitāte, psihologs;
2. Dadzīte Nika – Latvijas Sporta pedagoģijas
akadēmija, fizioterapeits;
3. Lasmanis Silvestrs - Liepājas tehnikums,
loģistika;
4. Megnis Renārs – Rīgas Tehniskā universitāte,
telekomunikācijas;
5. Pallo Gabriela - brīvprātīgais darbs ārzemēs;
6. Smidberga Sanija - Banku augstskola, biznesa vadība;
7. Šēna Anete - Rīgas Stradiņa universitāte,
farmokoloģija;
8. Tīruma Karīna - Rīgas Tehniskā universitāte,
materiālzinātnes un lietišķā ķīmija;
9. Valkovskis Mairis - Rīgas Tehniskā universitāte, mašīnbūve.
Sanijai ir piešķirta Simtgades stipendija talantīgajiem skolēniem.
Sanijai un Anetei ir piešķirta Kuldīgas
novada
domes
stipendija
talantīgajiem
jauniešiem izglītības iegūšanai un studijām.

Sagatavoja kl. audz. Santa Zeidaka
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Plenārsēde

Oktobra beigās notika skolas
plenārsēde, kurā katram no 5. līdz 12. klases
skolēnam bija iespēja izvērtēt skolas darbību
un ievēlēt skolas līdzpārvaldes prezidentu. Un
par skolas līdzpārvaldes prezidentu tika ievēlēts
Rihards Guntis Gauris (11.kl.), vietniece Dana
Daniela Megne (10.kl.).
Skolēni pozitīvi novērtējuši to, ka
• ir atsaucīgi un ļoti labi skolotāji, kas rūpējas
par to, lai skolēni būtu izcili sagatavoti
eksāmeniem;
• ir pieejamas dažādas ārpusskolas nodarbības
(mākslas un dejas nodarbības);
• 12.klasei sporta stundās ir iespēja apmeklēt
baseinu;
• interesanti skolas pasākumi;
• skaisti koncerti un labas balles;
• ir iespēja tikties ar ievērojamiem cilvēkiem un
profesionāļiem savā jomā;
• siltas bezmaksas pusdienas, ēdnīcas darbinieces ir atsaucīgas;
• bezmaksas teorijas apguve autoskolā;
• iespēja braukt uz festivāliem, kuri notiek
ārzemēs;

• ir kafijas automāts, ir iespēja sasildīties, izdzerot karsto šokolādi;
• vislabākā dežurante Noriņa, viņa vienmēr
izpalīdzēs;
• ir sporta laukums;
• vidusskolas ēka šogad ir ļoti skaista;
• sakopta skolas apkārtne;
• nav skolas formu.
Skolēni norāda uz nepieciešamajiem uzlabojumiem:
• nedrīkst iet uz veikalu (1.–8.klasei), nav skolas kafejnīcas;
• daudz stundu;
• stundas sākas pārāk agri, varētu sākties 30
min vēlāk;
• ģērbtuvē pārāk maz vietas;
• brīvdienās nevajadzētu uzdot mājas darbus;
• sporta laukumā nav futbola vārtu;
• ir pazudušas galda spēles;
• maza telpa meiteņu mājturībai.

		
Aina Tovstuļaka,
skolēnu līdzpārvaldes koordinatore

KMHZV sasniegumi novada sacensībās

2.vieta Ralfam Timberam (4.kl.) riteņbraukšanā,
sk. Andris Mazais.
1.vieta Mikam Grasmanim – Lašem (8.kl.)
riteņbraukšanā, sk. Andris Mazais.
2.vieta futbolā, piedalījās Tonijs Moldovāns,
Ralfs Timbers, Roberts Kronbergs, Rihards
Mazais, Kristers Sedliņš, Armands Zikmanis,
Olivers Smidbergs (visi 4.kl.), Kristiāns Ozoliņš
(3.kl.), sk. Andris Mazais.
3.vieta olimpiskajās stafetēs, piedalījās Beāte
Buka, Madara Ozola-Gūtpelca, Maksimilians
Brazovskis, Ralfs Timbers, Kristers Sedliņš, Armands Zikmanis (visi 4.kl.), Evelīna Bergmane,
Emīlija Kreicberga (5.kl.), sk. Andris Mazais.

4.vieta olimpiskajās stafetēs, piedalījās Nikola
Bērziņa, Laura Šmīdenberga, Kārlis Ivanovskis
(visi 6.kl.), Laura Strazdiņa, Nika Plivča, Emīls
Ivanovskis, Ralfs Akmeņkalns, Marks Edgars
Biezais (visi 7.kl.), sk. Andris Mazais.
3.vieta olimpiskajās stafetēs, piedalījās Samanta Santa Gruntiņa, Luīza Neimane (10.kl.),
Rihards Guntis Gauris, Andris Grūbis, Kristaps
Freimanis (11.kl.), Estere Lakija Jansone, Auce
Mūrniece, Elans Andrejs Vēvers (12.kl.), sk.
Roberts Blumbergs.
3.vieta futbolā, piedalījās Marks Edgars
Biezais (7.kl.), Eduards Pūce, Roberts Putniņš,
Miks Grasmanis – Laše (8.kl.), Artūrs Canders,
Aleksandrs Šaroks (9.kl.), sk. Andris Mazais.

Iesaistāmies eTwinning!
Stambulā (Turcijā) notika eTwinning kontaktu veidošanas seminārs „Jaunas
metodes mācību darbā un eTwinning projektos”, kas pulcēja vairāk nekā 40 skolotājus
no Latvijas, Lietuvas, Polijas, Slovākijas,
Azerbaidžānas, Turcijas, Tunisijas, Spānijas,
Portugāles, Vācijas un Apvienotās Karalistes.
Latviju šajā seminārā pārstāvēja Jaunatnes
starptautisko programmu aģentūras darbiniece
Baiba Suseja un 4 skolotāji, starp kuriem biju
arī es no Kuldīgas Mākslas un humanitāro
zinību vidusskolas.
Trīs dienas aktīvi mācījāmies,
iepazinām dažādas eTwinnig metodes un Web
2.0 rīkus, lai uzsāktu starptautiskus eTwinning
skolu sadarbības projektus, kā arī praktiskās
nodarbībās apguvām eTwinning projektu
sadarbības platformu TwinSpace.
Kopā ar skolotājiem no Latvijas, Turcijas un Apvienotās Karalistes uzsākām projektu „More unites us than divides us”, kurā skolēni
iepazīs dažādu valstu kultūru, mēģinās lauzt
stereotipus par citām valstīm, kā arī meklēs
kopīgo un atšķirīgo valstu kultūrā un ikdienas
paradumos. Lai projektus varētu veiksmīgi
īstenot, apguvām dažādus tiešsaistes rīkus, ar
kuru palīdzību veiksmīgi veidot sadarbību.

Sagatavoja Evita Kņaza,
dir.vietn.māc.darbā

Brīvajā laikā iepazinām lielāko
Eiropas pilsētu Stambulu, kurai ir sena un interesanta vēsture. Izstaigājām Sultanahmet rajonu, kurā atrodas vairākas slavenas mošejas,
piemēram, Zilā mošeja un Aja Sofija, kā arī
Topkapi pils un Hirremas pirtis. Izjutām turku
tirgošanās prasmi Lielajā tirgū un Garšvielu jeb
Ēģiptiešu tirgos, kā arī baudījām turku kafiju,
mājās gatavotu lukumu, halvu un citus gardos
austrumu ēdienus. Delfīnu pavadīti, devāmies
braucienā pa Bosfora jūras šaurumu, kas šķir
Turcijas Eiropas daļu (Rumēliju) no Āzijas daļas
(Anatolijas).
Seminārā Turcijā iegūto pieredzi
vērtēju pozitīvi un priecājos, ka iepazinu daudz
skolotāju no citām valstīm, ar kuriem varēsim
veidot sadarbības projektus ne tikai eTwinning
platformā, bet arī Erasmus+ aktivitātēs.
Domāju, ka skolotājiem vajadzētu
vairāk uzdrošināties pieteikties starptautiska mēroga mācībām, lai dalītos pieredzē ar
kolēģiem, sekmētu savu profesionālo attīstību,
gūtu iedvesmu un atklātu daudzveidīgas
iespējas starptautiskai sadarbībai kopā ar
skolēniem. Uz Eiropas fona mūsu IKT un valodu prasmes ir augstā līmenī, tāpēc noteikti
esam gatavi šāda veida projektiem.

Karjeras konsultante Ilonda Reita

3. lpp.

Vēstnieku skola

Mēs, 10. klases skolnieces Katrīna
un Luīza, 17. oktobrī devāmies uz Latvijas Universitāti, lai pirmo reizi pārstāvētu
mūsu skolu starp citām Vēstnieku skolas
dalībniecēm un būtu tās, kuras informē
savus klasesbiedrus par Eiropas Parlamentu. Mēs apmeklējām Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas semināru un
tikāmies ar citu skolu vēstnešiem, lai
vēlāk katras skolas vēstnesis dalītos
savā pieredzē ar tiem, kas tikai nesen ir
piebiedrojušies Vēstnieku skolai. Jaunieši,
kuri piedalās Vēstnieku skolā jau vairākus
gadus, stāstīja, ka esot bijuši Briselē un
Strasburgā. Tāpēc jauniešiem, kuri vairāk
iesaistīsies un vairāk runās savā klasē
par Eiropas dienām, būs iespēja kopā ar
savu klasi doties ekskursijā uz vienu no
šīm pilsētām. Projekta galvenā doma ir
popularizēt Eiropas Savienību un iesaistīt
jauniešus politiskajos notikumos, jo tiek
uzskatīts, ka jauniešiem, kuriem jau ir
16 gadi, ir savs viedoklis, kuru ir vērts
uzklausīt.
Vēstnieku
skola
mudināja
jauniešus pildīt uzvedumus, kurus skola ir
ieteikusi, lai kopā ar savu klasi dotos uz
Briseli vai Strasburgu. Pildot uzdevumus,
bija ieteicams publicēt tos kādos sociālajos
tīklos, piemēram, instagrama profilā, lai
pamudinātu arī citus apkārtējos skolēnus
vairāk iesaistīties politiskajos notikumos.
Katrīna Krūmiņa, 10.klases skolniece

Kā ražo pārtiku?
10. oktobrī mēs, 8. un 9. klašu
skolēni, piedalījāmies karjeras izglītības
atbalsta pasākumā „Kā ražo pārtiku?”
Latvijas Lauksaimniecības universitātes
Pārtikas
tehnoloğijas
fakultātē
un
Karameļu darbnīcā Jelgavā. Mums drīz
būs jāizlemj, ko vēlamies darīt, pabeidzot
pamatskolu, un šī bija viena no iespējām
iepazīt jaunas profesijas. Jauki bija tas,
ka abās iestādēs bija padomāts par to, lai
mums būtu interesanti un mēs paši varētu
daudz ko pamēğināt, tādā veidā ļaujot
radoši izpausties un ieinteresējot mūs
šajās profesijās. Es uzskatu, ka noderīgi
bija iepazīties ar to, ko dara pārtikas

tehnologs, jo, piemēram, man iepriekš
nebija ne mazākās nojausmas, ar ko tad
īsti viņš nodarbojas. Interesanti arī bija
iegūt informāciju par to, ka Latvijā ir tāda
karameļu darbnīca, kā tajā ar rokām izgatavo karameļu konfektes, kā izstrādā
zīmējumus un cik daudz dažādu saldumu
veidu tajā ražo. Protams, ne visi pēc šīs
ekskursijas sāksim mācīties par pārtikas
tehnologiem vai par karameļu gatavošanas
meistariem, bet pēc šīs ekskursijas sapratu, ka vajag painteresēties par dažādām
mācību iestādēm un profesijām, jo par
daudzām mēs vēl neko nezinām.
Loreta Marta Šulca, 8.klases skolniece

9. klases skolēni ar pašu ceptām maizītēm.  Aigas Moļņikas foto.

Mobila keramikas krāsns
Pateicoties Valsts Kultūrkapitāla
fonda (VKKF) mērķprogrammai Vizuālās
mākslas izglītības iestāžu materiāli
tehniskās bāzes uzlabošana, Kuldīgas
Mākslas un humanitāro zinību vidusskolai

jau kopš 2003. gada ir iespēja kvalitatīvi
uzlabot un modernizēt mācīšanās procesu.
2018.gadā tika īstenots projekts
„Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību

Jaunās krāsns izmēģināšana darbnīcā Rudens Raku Kuldīgā keramiķu Sanitas
Ābelītes un Elīnas Titānes vadībā pilsētas Rātslaukumā. Inas Ozolas foto.

2018. gada 29. oktobrī

vidusskolas materiāli tehniskās bāzes
uzlabošana”, kurā iegādāta mobila keramikas krāsns PY 110 Raku (sk. attēlā).
Projekta kopējās izmaksas bija
2140.49 eiro, no kuriem 1900.00 eiro
finansēja VKKF, bet atlikušo summu
Kuldīgas novada pašvaldība.
Projekta rezultāti:
1. Uzlabota Kuldīgas Mākslas un
humanitāro zinību vidusskolas materiāli
tehniskā bāze keramikas darbnīcā, kas
ļaus mūsdienīgi un kvalitatīvi veikt mācību
darbu un iesaistīt Kuldīgas bērnus un
jauniešus, kā arī pieaugušos radošā
tālākizglītības procesā, sabiedriskās un
kultūras dzīves aktivitātēs;
2. Nodrošināta kvalitatīva izglītība un
konkurētspēja, uzlabojot profesionālās
ievirzes izglītības programmas Vizuāli
plastiskā māksla keramikas nodarbībām
nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi;
3. Radīta labvēlīga vide un laba materiāli
tehniskā bāze starptautisku nometņu
un
pieredzes
apmaiņas
semināru
organizēšanai keramikā. 			
Ilonda Reita, projektu vadītāja

4. lpp.

Fukši „Bērnudārzs”

Rīta līnija bērnudārzā. Kitijas Jansones foto.
11.klases skolēni bija izdomājuši fukšu
tēmu „Bērnudārzs”. Mēs, 10.klases skolēni, uz
skolu devāmies kā pirmsskolas vecuma bērni.

Mums katram bija jāpaņem līdzi plīša rotaļlieta,
kas visas dienas gaitā bija mūsu sargeņģelis.
11.klases kolektīvs bija padomājis par mūsu

Jūlijā pēc vispārējiem latviešu
Dziesmu un Deju svētkiem KMHZV jauniešu
deju kolektīvs „Austra’’ (vadītāja Zane Kalniņa)
brauca uz festivālu Bosnijā un Hercogovinā,
kurā piedalījās tautas deju un folkloras kolektīvi
no dažādām valstīm, kā, piemēram, no
Grieķijas, Bulgārijas, Turcijas, Indonēzijas.
Pirmais ceļojuma pieturas punkts
bija akvaparks ar termālajiem baseiniem
Popradā, Slovākijā. Tālāk ceļš veda cauri kalnu
serpentīniem, paverot pasakainas ainavas uz
varenajiem kalniem, līdz sasniedzām galamērķi
- Visoko pilsētu.
Festivāls sākās ar deju meistarklasēm,
kur ikviens, kas vēlējās, varēja apgūt citu tautu
dejas. Kopumā piedalījāmies 3 koncertos,
gūstot lielu atzinību. Pēc uzstāšanās cilvēki
izteica komplimentus un vēlējās fotografēties
kopā ar mums.
Katru dienu braucām arī ekskursijās.
Apskatījām galvaspilsētu Sarajevu, devāmies
pārgājienā pa Balkānu kalniem un staigājām
pa pazemes tuneļiem, kas bija savienoti ar ceļu
uz piramīdām. Pazemes tuneļos uz akmeņiem
bija mistiskas zīmes, par kuru nozīmi var tikai
izteikt minējumus. Šo tuneļu atrakšana turpinās
vēl joprojām, tādēļ atklājumi par cilvēkiem
nezināmo vēl tikai būs.
Piedzīvojumiem
bagātākais notikums bija pārgājiens Balkānu
kalnos uz ūdenskritumu. Plānoto 4 kilometru
vietā ceļā pavadījām 18 kilometrus. Kalnos mūs

pārsteidza mainīgie laika apstākļi: sākotnēji
karsta saule, bet vēlāk - spēcīgs lietus un
pērkona negaiss. Stāvās kalnu takas pārvērtās
dubļainās upēs. Tā kā nebijām gatavojušies
tik ekstremāliem apstākļiem, mums nebija
ne piemērota apģērba, ne pārtikas resursu.
Tomēr neapjukām, uzmundrinājām cits citu un
beigās sasniedzām ūdenskitumu. Galamērķis
nelika vilties. Pasakainais ūdenskritums un

iejušanos bērnudārzā, jo katram no mums bija
uzvilkts pampers un iedots jauns vārds, kurā
mūs sauca visu dienu. Kā pirmsskolas vecuma
bērni mēs devāmies pastaigā pa Kuldīgas ielām,
pieķērušies katrs pie vienas virves, kas bija ar
suņa barību, un tas bija visnepatīkamākais.
Visi kopā mēs gājām uz pilsētas laukumu,
kur mēs skrējām apkārt apstādījumiem, dziedot dažādas dziesmas. Mums bija uzdevums
sameklēt mūsu audzinātāju Santu, bet mēs viņu
neatradām. Katru reizi, kad kāds neklausīja,
tas tika apšļakstīts ar ūdeni. Ejot pa Liepājas
ielu, sastapāmies ar cilvēkiem, kuriem mēs
dziedājām. Mūsu mīļākā dziesma bija „Baby
Shark’’. Vakarā notika Rudens balle, kurā katrs
fuksis parakstīja 11.klasei doto zvērestu un
saņēma apsveikumus no citu klašu skolēniem.
Dienas beigās mēs varējām kopīgi pasmieties
par šo pasākumu, kuru 11.klases skolēni mums
sagādāja, tāpēc liels paldies viņiem par šo dienu,
jo tā bija izdevusies!

Dejas un pasakainās ainavas Bosnijā

Dana Daniela Megne,
10.klases skolniece

brīnišķīgās kalnu ainavas attaisnoja ceļā
pārciestās grutības. Bijām ļoti izlijuši, tomēr
laimīgi un gandarīti par pārvarētajiem kilometriem
pa stāvajām kalnu nogāzēm.
Ceļojums vēl ilgi paliks atmiņā ikvienam brauciena dalībniekam. Guvām gan
pozitīvas emocijas, gan fantastiskas atmiņas,
gan pavisam jaunu ceļojuma pieredzi.
Marta Pūpola, 12.klases skolniece

KMHZV jauniešu deju kolektīvs „Austra’’ Bosnijā.
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6. klases skolēni Meža ekspedīcijā Popē.
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7. klases skolēnu Krāsainais ceļš.

3. klase ceļā uz Smilšalām. Ritas Kungas foto.

