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 Šajā skolā mācos jau kopš 
2.klases, un šī man nav vienkārši skola, kurā 
apgūt zināšanas un prasmes, bet gan mīļā 
skoliņa, kur cits citam palīdzam un saprota-
mies, ja vajag, tad arī atbalstām. Zināma kat-
ra telpa, stūrītis, pazīstu visus skolasbiedrus  
un skolotājus, tāpēc man ir prieks palīdzēt 
skolai attīstīties un kopīgi novērst īslaicīgi 
radušās problēmas. 
 Kā skolas prezidente nevaru 
apsolīt pilnībā mainīt skolas dzīvi skolēnu 
vai skolotāju labā, bet varu censties to piln-
veidot. Ja vēlamies kaut ko mainīt, tad 
sāksim ar sevi! Katram ir iespēja izteikt savu 
viedokli un attieksmi, lai vairotu skolā labo. 
Jau tagad sadarbojos ar līdzpārvaldi un 
ceru, ka nākotnē mēs kļūsim vēl aktīvāki un 
radošāki. Man ir prieks strādāt ar atsaucīgiem 
jauniešiem, uz kuriem var paļauties, un tas 
ir pats svarīgākais. Daudz ko mēs varam 
paveikt, ja mēs, visas skolas skolēni un 
skolotāji, darbosimies kā viena komanda.
 Septembra plenārsēdē kopā ar 
pamatskolas un vidusskolas skolēniem 
izskatījām labo, vērtīgo un arī negatīvo 
skolā. Izskanēja daudz pozitīvā, kas piemīt 
mūsu skolai, kā skolas burvīgie koncerti, 
kuros piedalās gandrīz visi mūsu skolēni, 
saprotošās un atsaucīgās skolotājas un 
skolotāji, iespēja padziļināti apgūt mākslu un 
valodas.  Mums ir, ar ko lepoties! 

Klinta Tāfelberga, 
              skolēnu līdzpārvaldes prezidente  

 Sākot ar 2018./2019. mācību gadu, 
Latvijas skolās un pirmskolās (attiecas uz 
izglītojamiem no 1,5 gada līdz 18 gadu ve-
cumam) būs pakāpeniska pāreja uz pilnveido-
tu mācību saturu un tam atbilstīgu, mainītu 
mācīšanas pieeju, lai skolēni attīstītu dzīvei 21. 
gadsimtā svarīgas zināšanas, prasmes un at-
tieksmi. Valsts izglītības satura centra projekts 
„Kompetenču pieeja mācību saturā” paredz 

 Tā kā šogad mēs, 12. klases skolēni, 
esam vecākie šajā skolā, tad skolotāju dienā 
uzņēmāmies pedagogu pienākumus, lai 
ļautu mūsu mīļajiem skolotājiem atpūsties 
viņu īpašajā dienā. Lai gan es uzņēmos arī 
direktores pienākumus, nesanāca līdz galam 
izjust šo atbildību, jo visi skolēni uzvedās labi 
- nekādas sūdzības no jaunajiem skolotājiem 
nesaņēmu. Skolēni dažās stundās skatījās 
mācību filmas, taču bija arī tādas stundas, 
kurās cītīgi mācījās, piemēram, 7. un 8. kla-
ses skolēni matemātikā rakstīja kontroldar-
bu, kas savā ziņā bija liela atbildība man kā 
matemātikas skolotājai, jo tos vajadzēja arī 
izlabot. Kopumā šī diena mums visiem šķita 
ļoti interesanta un izglītojoša, jo bija jāatceras 
mācību viela, kuru apguvām pamatskolā. Šī 
mums bija ļoti laba iespēja saprast, kā jūtas 
skolotāji, un, godīgi sakot, tas nebija viegls 

Mana skola Skolotāju dienā
darbs. Tagad pavisam noteikti novērtējam 
mūsu brīnišķīgos skolotājus daudz vairāk.
 Mūzikas skolotājas Ivetas 
Vīksnes prieks par šo dienu: „Rīts sākās 
ar brīnišķīgu gaisotni skolotāju istabā, kur 
svecīšu gaismā bija uzklāts kafijas galds. 
Skolotājiem bija sagatavoti īpaši uzdevumi 
-  pēc norādēm, piemēram, kurai skolotājai ir 
visvairāk mazbērnu vai vislielākā privātmāja, 
bija jāmeklē skolas telpās aploksnes un 
jāizpilda tajās dotie uzdevumi. Pēdējā 
aploksnē rakstītais mūs aicināja uz zāli, kur 
noskatījāmies mums veidoto video sveicienu 
Skolotāju dienā no visu klašu skolēniem, 
kurš neatstāja vienaldzīgu nevienu no 
mums. Paldies visiem skolēniem, kuri mums 
šo dienu pārvērta par burvīgu svētku dienu!”
Sanija Smidberga, 12.klases skolniece

Cienījamie vecāki!

Savu tēti mīlu es
Brokastīs viņš dod man olu
Un tad ved mani uz skolu.

Neizpildīju es mājasdarbus,
Dabūju vēl dārza darbus.

Tētis mani mēģina rāt,
Es tik turpinu ar galvu māt. 

Daniela Nikalovska, 
5.klases skolniece

piecos gados izveidot atbalsta mehānismus  
skolām un skolotājiem, pašvaldībām un 
vecākiem sekmīgai mācīšanas pieejas maiņai.
 Joprojām būtiska nozīme būs 
gan zināšanām, gan  pamatprasmēm valo-
das, sociālās, pilsoniskās, kultūras, mākslas, 
matemātikas un datorzinātnes, dabaszinātņu 
un inženierzinātņu, veselības un fiziskās 
aktivitātes jomās. Jaunajā mācību saturā 

svarīgas būs starpdisciplinārās prasmes, 
dažādas personības īpašības, attieksme un 
noteiktu vērtību sistēma.
 Projekta „Skola2030” veidotāji aicina 
vecākus un skolotājus iepazīties ar mācību sa-
tura aprakstu un tā pielikumiem interneta vietnē 
https://www.skola2030.lv un sniegt pārdomātus 
komentārus un ierosinājumus.

Tēti un viņu atvases pēc futbola spēles. A.Lagzdiņa foto.

Skolotāji Skolotāju dienas ekskursijā pie Dundagas pils. A.Lagzdiņa foto.
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Savlaicīgi vienojoties ar skolotāju, ir iespējami arī citi konsultāciju laiki. Konsultācijas, kuru norises 
vieta ir norādīta skolotāju istaba, notiks skolotāja norādītajā brīvajā klases telpā.
Vārds, uzvārds    Mācību priekšmets     Diena     Laiks            Vieta
Blumbergs Roberts sports 9.-12.kl.       trešdiena    14.05-15.40     manēža
Blūma Nelda vizuālā māksla      mēneša 2.nedēļas otrd. 12.35-13.15    3.klase
Gaure Valda  matemātika 10.-11.kl.   otrdiena    13.30-16.00    10.klase
Goldberga Iveta  vizuālā māksla      otrdiena    14.05-15.21    8.klase
Gotfridsone Anita  latv.val. un ētika 3.kl.    pirmdiena, trešd.    15.00-16.15    3.klase
  angļu valoda 1.-5.kl       otrdiena, ceturtd.    15.00-16.00    3.klase
Grīnvalde Lauma vizuālā māksla      katru otro piektd.    14.45-15.25    mākslas sk. 3.stāvs
Kairišs Pēteris matemātika 12.kl.      pirmdiena     14.45-15.25   12.klase
Kāla Aelita mat. 5.kl., informātika   otrdiena, trešdiena 14.45-16.00   datorklase
Kņaza Evita mājt. 1.-4.kl., soc. zin.   trešdiena        12.30-14.32   skolotāju istaba
  un dabaszin. 3.kl. 
Kunga Rita  latv. val. un literatūra    pirmdiena     13.20-16.02   5.klase
  5., 6., 7., 9.kl.      otrdiena     14.05-16.15   5.klase
Lagzdiņš Andris fizika 8., 9.kl.,
  mājt. un tehn. 5.-9.kl. z. ceturtdiena       14.50-16.52   10.klase
Lapsa Ruta mājt.un tehn. 5.-9.kl. m. ceturtdiena      14.05-15.15   mājt. kab. meitenēm
Mazais Andris sports 1.-8.kl.      ceturtdiena, piektd. 14.45-16.25  sporta nama zāle
Medne Mirdza  matemātika 9.kl.      pirmdiena     14.00-16.11   9.klase
  matemātika 5., 7.,8. kl. ceturtdiena     14.00-16.00   5.klase
Meļķe Veneranda angļu valoda 7.kl.,      otrdiena     13.15-15.00   lielās ēkas sk.istaba
  vācu valoda 10.-12.kl.
Moļņika Aiga  latv. val. un literatūra    otrdiena     14.50-16.50   12.klase
  8., 10., 11., 12.kl.      ceturtdiena     14.50-17.00   12.klase
Ose Anita  sākumskola 2.kl.      pirmdiena     14.00-15.00    2.klase
         otrdiena      13.20-14.20    3.klase
         trešdiena     12.35-13.35    3.klase
         piektdiena      13.20-14.11   2.klase
Ose Ilze   bioloģija 7.-12.kl.,       otrdiena                  14.50-15.30   11.klase
   ķīmija 8., 9.kl.      ceturtdiena     14.00-15.31   11.klase
Osmanovs Vladimirs fizika 10.-12.kl.      pirmdiena     14.45-16.20   lielās ēkas sk.istaba
Pūce Inga                vizuālā māksla mēneša 2. un 4.ned. trešd. 14.50-15.25    mākslas sk. 3.stāvs
Šulce Marika  sākumskola 1.kl.      otrdiena     15.05-16.05   1.klase
         trešdiena     15.00-16.00   1.klase
         ceturtdiena     15.40-16.12   1.klase
Švanka Maija  vēsture, kulturol.,filoz.  pirmdiena                14.00-16.40   lielās ēkas sk.istaba
Tovstuļaka Aina  sākumskola 4.kl.      trešdiena     13.15-15.00    4.klase
         ceturtdiena     13.15-15.00    4.klase
Vētra Anna ķīmija 10.-12.kl.      pirmdiena     14.45-15.51    11.klase
Vīksne Iveta  mūzika 1.-12.kl.      ceturtdiena     14.00-16.24    zāle
Zarubina Inna      krievu val. 4.-8., 10.-12.kl.pirmdiena      14.45-16.45    7.klase
         ceturtdiena     14.45-15.45    7.klase
         piektdiena     14.45-15.36    7.klase
Zeidaka Santa   krievu val. 9.kl., psiholoģija, 
        dabaszin., ģeogrāfija 7.-11.kl. otrdiena            15.30-17.58   12.klase
Zubriļena Agita   angļu valoda 6., 8.-12.kl.   ceturtdiena     14.00-16.00    12.klase
         trešdiena     14.45-16.42    11.klase

KMHZV skolotāju individuālais darbs ar skolēniem 2017./2018.m.g. Sasniegumi novada 
sporta sacensībās
Kuldīgas novada atklātās 
sacensības futbolā
3. vieta 3.-4.kl. komandai: Rihards Mazais, 
Maksimilians Brazovskis, Roberts Kronbergs, 
Tonijs Moldovāns, Armands Zikmanis, Ralfs 
Timbers, Kristers Sedliņš, Olivers Smidbergs 
(3.klase), Aleksis Blāķis (4.klase); skolotājs 
A.Mazais.
2. vieta 7.-9.kl. komandai: Roberts Putniņš, 
Miks Grasmanis-Laše (7.klase), Artūrs Can-
ders, Aleksandrs Šaroks (8.klase), Aleksis 
Šteinbergs, Emīls Līdaka, Artis Vecmanis, 
Pēteris Patriks Jefimovs, Kristers Mednieks, Ak-
sels Agris Vēvers (9.klase); skolotājs A.Mazais.
Olimpiskā diena -  
piepūšamās atrakcijas 
1.vieta 4.klases komandai: Estere Brasle, 
Patrīcija Škapare, Helēna Buka, Evelīna Berg-
mane, Ravella Elva Cīrule, Aleksis Blāķis, Niko 
Sļisarenko, Ernests Mālnieks, Raivis Strazdiņš; 
skolotājs A.Mazais.
Olimpiskā diena - piepūšamās 
atrakcijas, ielu  stafetes un 
kopvērtējums
1.vieta visās disciplīnās 8.-9.kl. komandai: 
Ieva Valdmane, Diāna Rudakova, Artūrs Can-
ders (8.klase), Luīza Neimane, Samanta Santa 
Gruntiņa, Artis Vecmanis, Pēteris Patriks Jefi-
movs, Aleksis Šteinbergs; skolotāji A.Mazais un 
R.Blumbergs.

 Šajā mācību gadā mūsu skolā 
5. - 7. klašu skolēni var darboties Lego 
robotikas iesācēju pulciņā, kurā dalībnieki 
mācās konstruēt, programmēt un kontrolēt 
robotus, kas veic automatizētus uzde-
vumus. LEGO  Mindstorms EV3 roboti ir 

Sendija Balode – Sarkanā Krusta medicīnas 
koledža, ārsta palīgs;
Keita Džeina Brūdere -  Nottingham Trent 
University (Anglija), psiholoģija;
Agrita Cimermane – Latvijas Mākslas 
akadēmija, keramiķe;
Marta Dupate – Latvija Lauksaimniecības 
universitāte,  ainavu arhitektūra un 
plānošana;
Amanda Gustovska – Liepājas Universitāte, 
Kultūras un sociālo zinību fakultāte, 
menedžements;
Gustavs Jorens Kirhners - Kuldīgas Tūrisma 
un tehnoloģiju tehnikums, loģistika;
Kate Māliņa - Liepājas Mūzikas, mākslas un 
dizaina vidusskola, keramiķe;
Fēlikss Miļus - Ventspils Augstskola,  
Informācijas tehnoloģijas fakultāte, 
datorzinātnes;
Roberts Stieģelis – strādā;
Linda Šulca - Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte, ekonomika;
Anna Valtere – Rīgas Tehniskā universitāte, 
Inženierekonomikas un vadības fakultāte, 
cilvēku resursu vadīšana;
Renāte Vītiņa - Liepājas Universitāte, 
dizains, fotomāksla;
Linda Marija Zandere – biznesa augstskola 
„Turība”, žurnālistika;
Amanda Līga Zirne – strādā.

Ilonda Reita, karjeras konsultante

12.klases absolventu 
tālākizglītība

Lego robotika – rokas un prāts
koši, atraktīvi un atšķirībā no vienkāršas 
programmēšanas nodarbina gan prātu, 
gan rokas, kas vienlaicīgi ir  jaunu zināšanu 
apguve un patīkama, radoša, interesanta 
atpūta. LEGO programmēšanas valoda ir 
salīdzinoši vienkārša, un programmēšana 
notiek tāpat kā reālajā pasaulē, liekot pro-
grammu klucīšus. Tāpēc tā skolēniem 
viegli apgūstama.
 Nodarbībās esam radoši un 
zinātkāri, mācāmies sadarboties un 
draudzēties. Tā kā datorklasē ir robotiem 
paredzētais galds, sāksim gatavoties 
sacensībām, kuras notiks Liepājā.

Andris Lagzdiņš, pulciņa skolotājs

Robotu veido Kristaps Kungs (5.klase). 
A.Lagzdiņa foto.

Evita Kņaza, dir. vietn. māc. darbā

Evita Kņaza, dir. vietn. māc. darbā
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 Ceļojums uz Bulgāriju bija 
piedzīvojumiem un iespaidiem bagāts. Lai 
gan brauciens ar autobusu nebija viegls, 
tas bija ļoti liels ieguvums mums visiem, jo 
pa ceļam apskatījām un iepazinām 7 val-
stis: Lietuvu, Poliju, Slovākiju, Ungāriju, 
Serbiju, Rumāniju un Bulgāriju. Ceļojuma 
galvenais mērķis bija KMHZV kora un 
tautas deju kolektīva dalība „Euro Folk- 
Black sea 2017” starptautiskajā folkloras 
festivālā, kurā ieguvām pirmās pakāpes 
apbalvojumus.

Āra dzīves ABC
 Es vasarā kopā ar klasi biju 
izdzīvošanas nometnē, kas notika piecas 
dienas augustā. Mēs mežā cēlām armijas 
telti un tajā gulējām. Bija arī naktssardze, 
kas mainījās ik pa stundai un kas katru rītu 
mūs pulksten septiņos modināja. Pa dienu 
bija jāpilda dažādi grūtāki un vieglāki uzde-
vumi, piemēram, pirmajā dienā grupās 
bija jāuztaisa krēsli, uz kuriem mēs visas 
piecas dienas sēdējām, baudot maltīti. Vēl 
mums bija jāiekur dažādu veidu ugunskuri 
un jābrauc ar laivām. Pēc manām domām, 
šī nometne bija interesanta, satuvināja 
mūsu klasi un uzzinājām daudz ko jaunu.
Meldra Zundovska, 6.klases skolniece

Dienas nometne 
Radošie kuldīdznieki
 Vasarā mākslas skolas audzēkņi 
piedalījās Zaļajā praksē, kuras laikā 
zīmēja un gleznoja Kuldīgas ielās un pa-
galmos. Plenēra darbu izstādi kuldīdznieki 
un pilsētas viesi varēja apskatīt Mākslas 
namā jūlijā un augusta sākumā.
 Prakses laikā bija arī trīs eks-
kursijas, kurās audzēkņi iepazinās ar 
dažādām mākslas nodaļām Liepājas 
Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolā. 
Vecāko kursu skolēni apmeklēja Liepājas 
Karostu un Tarzāna atrakciju parku, kā arī 
apskatīja izstādes koncertzālē Lielais dzin-
tars un citviet Liepājā. Savukārt mazākie 
paviesojās Ēdoles pilī, kurā par tās vēsturi 
mums stāstīja un ekskursiju vadīja mūsu 
skolas 2017.gada absolventes Anna Val-
tere un Agrita Cimermane.

Plenērs 
Rozentāla pilsētā 2017
 Jūlija beigās vienu nedēļu Saldū 
satikās jaunie mākslinieki un viņu skolotāji 

Esi sveicināta, 
vidusskola!
 No 20. līdz 24. oktobrim mums, 
10. klases skolēniem, notika nometne 
„Esi sveicināta, vidusskola!”. Sākumā 
devāmies uz zinātnes un tehnoloģiju 
muzeju “Kurzemes Democentrs” Ventspilī, 
kur interesantā veidā ar dažādu ierīču 
palīdzību varējām uzzināt un pilnveidot 
savas zināšanas par klimata izmaiņām, to 
sekām, iemesliem un ierobežošanas vei-
diem. Diemžēl Liepājā nenotika ieplānotā 
nodarbība par veselīgu dzīvesveidu ar 
zupas baudīšanu, jo Ventspilī iekļuvām 
avārijā, pēc kuras, par laimi, nevienam 
nekā ļauna nebija noticis. Liepājā bijām 
vakarā, kad baudījām ieplānoto brīvprātīgo 
aktivitāti - boulingu.
 Svētdien izklaidējāmies Karostā, 
darbojoties izlaušanās spēlē, kura, 
manuprāt, visiem vēl ilgi paliks atmiņā, jo 
tikai mazliet pietrūka, lai izkļūtu no spēles 
telpām.
 Naktī no pirmdienas uz otrdie-
nu palikām skolā. Nākamās dienas rītā 
apmeklējām jauno Kuldīgas muzeju 
„Senās Kuldīgas stāsts”. Izskatījās, ka 
visiem patika un bija apmierināti ar šajās 
dienās kopā pavadīto laiku.

Elza Elīna Kļava, 10.klases skolniece

Brauciens uz Bulgāriju

NOMETNES

no dažādām Latvijas un Lietuvas mākslas 
skolām. Mūsu skolu pārstāvēja Marta 
Pūpola (11.kl.) un Jana Brūvere (7.kurss), 
kā arī skolotāja Inga Pūce. Plenēra dar-
bus līdz 9.novembrim var apskatīt mūsu 
skolā.

Dienas nometne 
Animācijas darbnīca
 Nometne norisinājās divas 
nedēļas jūlija beigās skolotājas Inas Ozolas 
un Ivetas Goldbergas vadībā, piepalīdzot 
animācijas studentei, mūsu skolas 2016.
gada absolventei Katei Rasai Ozolai. Tajā 
tika veidotas animācijas filmiņas dažādās 
tehnikās par tēmu Kukaiņu dzīve Kuldīgā, 
kā arī veidoti darbiņi papjē-mašē tehnikā, 
gatavotas lelles filmiņām, zīmētas afišas 
un ielūgumi. Darbošanās noritēja divās 
grupās, savstarpēji mainoties dažādās 
darbnīcās. Nometnē pirmajā dienas daļā 
bija radošās darbnīcas, savukārt otrajā 
– aktīva atpūta pie Ventas Mārtiņsalā. 
Noslēgumā vecāki tika aicināti uz filmas 
pirmizrādi.

Ina Ozola, mākslas skolotāja

 Braucienā mēs iepazinām 
dažādu valstu kultūru, baudījām krāšņas 
ainavas, apskatījām nozīmīgus objektus 
un arhitektūras pieminekļus. Mēs kāpām 
pa Augsto Tatru kalnu takām, apmeklējām 
Ravadinovo pili, braucām ar kuģīti pa 
Donavu, izstaigājām Margarētes salu 
Budapeštā. Protams, brīvo laiku mēs jautri 
pavadījām ar draugiem, baudījām dienvidu 
sauli, kā arī veldzējāmies Melnajā jūrā un 
viesnīcas baseinā. 

Marta Pūpola, 11.klases skolniece

Mazāko kursu audzēkņi ekskursijā Ēdoles pilī. I.Ozolas foto.

Domājot par nākamo gadu 
kā  Latvijai ļoti nozīmīgu, 
skolotāju saime izvēlējās 
skolas kalendāra tēmu 

„Mana Kuldīga manā Latvijā”. 
Aicinām visus skolēnus līdz 

17.novembrim zīmēt ilustrācijas 
un rakstīt īsus novēlējumus 

Kuldīgai un Latvijai!
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 Kā svētku atvadas pirms brīvlaika 
bija Rudens balle, kad tika sveikti 10.klases 
skolēni ar uzņemšanu vidusskolā. Jautri 
bija visiem kopā skatīties video, kurā bija 
parādīti Fukšu dienas spilgtākie mirkļi. 
Pēc tā viņiem bija jānolasa zvērests un 
jāparakstās, lai jau kā pilntiesīgi šīs sko-
las skolēni saņemtu Fukšu dienas atmiņu 

 Uzņēmēju diena katru gadu pa-
pildina Karjeras nedēļas pasākumus. Arī 
šogad 8.klases skolēni devās ekskursijās 
uz uzņēmumiem un iestādēm tuvākajā 
apkārtnē. Apskatei tika piedāvāti 36 uzņēmu-
mi, no kuriem katrs skolēns izvēlējās tos di-
vus, kuri šķita visatbilstošākie katra intere-
sēm un karjeras mērķiem. Uzņēmēji un 
iestāžu administrācija bija sagatavojuši spē-
les, viktorīnas un praktiskus uzdevumus, lai 
skolēni labāk iepazītu attiecīgo nozari un iz-
vēlētos saistīt ar to savu nākotnes profesiju.
 8.klases skolniece Karīna Berņa-
Staša par pieredzēto Uzņēmēju dienā stāsta: 
„Es kopā ar klasesbiedriem apmeklēju SEB 
banku un restorānu „Goldingen Room”. Man 
ļoti patika SEB bankā, jo mums pastāstīja 
bankas vēsturi, kas, manuprāt, bija diez-
gan interesanti, kā arī bija dažādi jautājumi 
saistībā ar banku un naudu, uz kuriem 
galvenokārt atbildes zinājām mēs, KMHZV 8. 
klases skolēni, tādēļ saņēmām arī balviņas. 
Restorānā „Goldingen Room” interesanti bija 
tas, ka pastāstīja, kā radās šis uzņēmums 
un kāpēc to izvēlējās izveidot tieši Kuldīgā. 
Kopumā šī diena bija interesanta, un man 
viss ļoti patika.”
 8.klases skolniece Ieva Vald-
mane apgalvo: „Šogad uzņēmēju dienās 
es apmeklēju divus uzņēmumus: skaistuma 
studiju „ Mocca” un „ ZIG ZAG FACTORY”.  
No rīta kopā ar citu skolu audzēkņiem 
devāmies uz „ZIG ZAG FACTORY”, kur mūs 
ļoti laipni sagaidīja uzņēmuma īpašniece. 
Viņa mums pastāstīja, kā radies uzņēmums, 
kāds ir bijis ceļš līdz šim uzņēmumam, ar 
kādam problēmām sastopas mazie uzņēmēji  
u.c. Vēl viņa mums izrādīja uzņēmuma 
telpas un izstāstīja, kā viņi veido savu 
produkciju. Noslēgumā bija iespēja laimēt 3 
šī uzņēmuma spilvendrānas. Pēc tam mēs 
devāmies uz skaistuma studiju „Mocca”. 
Manuprāt, tur nebija īpaši interesanti, jo 
īpašniece nebija sagatavojusi  stāstījumu 
par  uzņēmumu un tā rašanos, tikai izstāstīja 
to, ka par frizieri jāmācās ilgi un ka viss fri-
ziera aprīkojums jāpērk pašam, un tas nav 
lēts.”

Ilonda Reita, karjeras konsultante

 Aktīvās 11.klases skolnieces 
bija izdomājušas fukšu  tēmu „Cietums”. 
Palīdzēja visi klasesbiedri ne tikai ar 
idejām, bet arī ar izplānotā īstenošanu. 
10.klases skolēni bija aizdomās tura-
mie mūsu skolas 3.klases skolnieces 
Maigas Vāveres pazušanā, tādēļ  vien-
padsmitie uzņēmās vadīt izmeklēšanu, 
lai atrastu vainīgo. Tika pārbaudīta jauno 
vidusskolēnu gan fiziskā izturība, gan 
garīgā veselība. Viņiem bija jāskrien ap 
skolu un Pilsētas laukumu, nemitīgi veicot 
pietupienus vai piepumpējoties. 11.klases 
detektīvi, lai uzzinātu patiesību, visu laiku 
tincināja aizdomās turamos. 10.klases 
skolēniem ar pazudušās skolnieces attēla 
palīdzību bija jāizjautā Kuldīgas iedzīvotāji 
par to, vai nav redzēta meitene. Pēc 
noziegumu izmeklēšanas Krauļu priedēs 
detektīvi atklāja, ka visi 10.klases skolēni 

Pazudusi Maiga Vāvere

 Mākslas skolā notika rudens ballīte 
pašiem mazākajiem - sagatavošanas 
grupu bērniem. Mājīgo skolas zāli ar 
rudens rotājumiem izdekorēja floristikas 
pulciņa meitenes un 4. klases skolēni, 
bet jaunie mākslinieki ballīti papildināja 
ar jautrām rotaļām un krāšņiem tērpiem. 

Rudens balle

Mazo mākslinieku rudens ballīte

bija vainīgi, jo zināja, kur paslēpts Maigas 
Vāveres līķis. 
 Centāmies fukšus organizēt 
smieklīgus, mazliet grūtus, lai klase 
saliedētos, jo turpmākie 3 gadi viņiem būs 
jāpavada kopā.
 10.klases skolēnu teiktais 
par fukšiem: „Vienpadsmitie malači, 
ka izdomāja un noorganizēja visu šo 
pasākumu. Asprātīga un smieklīga tēma 
„Cietums”, mums bija ieslodzīto numuri. 
Patika aktivitātes pilsētā, kur bija daudz 
jāskrien un jādzied. Nepatika, ka tikām 
apšļākti ar gurķu sulu, ja neklausījām,  
bet tā ir daļa no fukšiem. No zosu gājiena 
visiem otrajā dienā sāpēja kājas. Paldies, 
vienpadsmitie, nebija pārāk traki, uzde-
vumi bija super!”

Klinta Tāfelberga, 11.klases skolniece

fotogrāfiju. Pēc tā pārējo klašu skolēni 
viņus apsveica ar baloniem un dažādiem 
gardumiem, kā kūkas, pica un šokolāde. 
Tad visi balles dalībnieki tika aicināti 
fotografēties foto stūrītī, našķoties pie 
galdiņiem vai arī dejot pie dīdžeja Andreja 
sagatavotās mūzikas.

Klinta Tāfelberga, 11.klases skolniece

Uzņēmēju diena

Lielu atsaucību guva skolotājas Neldas 
izveidotā ,,Rudens Bingo” spēle un mākslas 
skolotājas Ivetas vadītās rotaļas, taču 
skolotāja Lauma iejutās modes ekspertes 
lomā un apbalvoja skaistāko rudens tērpu 
īpašniekus. 

Iveta Goldberga, 
vizuālās mākslas skolotāja

Fukši zosu gājienā, A.Štrāla foto.

Desmitie pēc godam veiktajiem pārbaudījumiem. I.Dambītes-Dambergas foto.


