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Būt ceļā

 „Nekas no tā, ko esi sasniedzis, 
nevar tev dot tik daudz kā ceļš. Būt ceļā ir 
skaisti.”   /J. Rubenis./
 
 Mūsu skolas kolektīvs  nemitīgi 
ir ceļā. Ceļā uz attīstību, demokrātiju, uz 
panākumiem un sadarbību, uz radošumu, 
uz sapratni. Mēs mācāmies un pilnveido-
jam gan katrs sevi, gan skolas kolektīvu 
kopumā. Mācāmies klausīties un 
sadzirdēt.
   3.oktobra rīts mums bija īpašs. 
Notika ikgadējā skolas plenārsēde, 
kurā skolēni izvērtēja skolas plusus un 
mīnusus un ievēlēja skolēnu līdzpārvaldes 
prezidenti. Šajā mācību gadā skolēnu 
līdzpārvaldi vadīs 11. klases skolniece 
Dana Daniela Megne, bet vietniece ir 12. 
klases skolniece Elza Elīna Kļava.
 Plenārsēdi sākām ar skolas 
veiksmju apzināšanu. Katram skolēnam 
no 5. līdz 12. klasei savā darba grupā bija 
iespēja izteikt savu viedokli par skolu.

  Skolēni atzinīgi novērtēja, ka 
mūsu skolā ir

*izcili mācību sasniegumi;
*individuālas mācību konsultācijas;
*atsaucīgi un profesionāli skolotāji;
*daudzveidīgi pasākumi;
*interesantas mācību ekskursijas;
*jauns sporta laukums pie skolas;
*daudzveidīgi interešu pulciņi;
*skaista un gaumīga skolas vide;
*emocionāli  koncerti;
*skaisti tautas tērpi;
* labas skolas balles;
*iespēja piedalīties dažādos konkursos;
*skolai skaistas tradīcijas;
* skola nodrošina ar mācību grāmatām un 
darba burtnīcām;
*labiekārtoti mājturības kabineti;
*jauki klases un skolas biedri;
*mācību stundu sākums plkst.8.30;
*garie starpbrīži;
*autoskolā bezmaksas teorija;
*pieejams dzeramais ūdens un kafijas 
automāts.

 Par skolas neveiksmēm 
skolēni uzskata

*prasību mainīt apavus;
* aizliegumu starpbrīžos atstāt skolas teri-
toriju, lai dotos uz veikalu;
*skolā nav kafejnīcas;
*negaršīgas pusdienas;
*vidusskolēniem pusdienas pārāk vēlu;
*daudz mācību stundu;
*pārāk liels mājasdarbu apjoms;
*par maz  skolēnu līdzpārvaldes organizētu 
izklaides pasākumu;
*slikta klašu telpu ventilācija. 

    Paldies skolēniem par 
ierosinājumiem un skolas darba 
izvērtējumu!  
 Uzklausīt kritiku bieži vien nav 
viegli, taču, tikai mācoties no kļūdām un 
neveiksmēm, mēs varam sasniegt vairāk.  
Mēs varam BŪT CEĻĀ. 

  
Direktores vietniece audzināšanas 

jomā Aina Tovstuļaka

Zelta zvaigznes Skolotāju dienā. B. Lagzdiņas foto.
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Esam lepni
 Šī gada 3. oktobrī notika skolas 
plenārsēde, kurā 5. līdz 12. klašu skolēni 
varēja izteikt savas domas par skolu un 
nobalsot par skolas līdzpārvaldes prezi-
denti. Es izstāstīju savus nodomus un ide-
jas, kuras vēlos realizēt. Šī gada mērķis 
man ir atjaunot skolas pasākumus, kuri 
laika gaitā ir vai nu izzuduši, vai arī nav 
vairs tik populāri. Gadu laikā arvien mazāk 
jauniešu skolas rīkotajos pasākumos 
labprāt aktīvi iesaistās, tāpēc vēlos tos 
papildināt, lai arī vecāko klašu skolēniem 
būtu interesanti. Ikvienam ir iespēja nākt 

9. klases skolēnu tālākizglītība
Andrejenko Estere Līva - Smiltenes Valsts 
tehnikums, veterinārārsta asistents;
Bergmane Luīze - KMHZV;
Berņa-Staša Karīna - KMHZV;
Brūvere Jana - Liepājas Mūzikas, mākslas 
un dizaina vidusskola, multimediju 
dizains;
Canders Artūrs - Rīgas Tehniskā koledža, 
programmēšana;
Dārzniece Modesta - KMHZV;
Džozefs Rūbens Jānis - KMHZV;
Ešenvalde Ilva - Jāzepa Mediņa 
Rīgas mūzikas vidusskola, saksofona 
specialitāte;
Feldmane Rainita - Kuldīgas Tehnoloģiju 
un tūrisma tehnikums, konditors;
Goldberga Maija - Rīgas Dizaina 
un mākslas vidusskola, keramikas 
izstrādājumu dizains;
Irbe Elizabete - KMHZV;
Jurēvica Mārsija Ieva - KMHZV;
Matevičs Miks Olafs - KMHZV;
Pole Alise - Ventspils Valsts 1. ģimnāzija;
Riets Ričards - Saldus tehnikums, ēku 
būvtehniķis;
Rudakova Diāna - KMHZV;
Sermole Lonija - KMHZV;
Šaroks Aleksandrs - Rīgas Tehniskā 
koledža, programmēšana;
Šēna Evelīna - Rīgas Tehniskā koledža, 
loģistika;
Šlisere Alise Krista - KMHZV;
Šneidere Krista - KMHZV;
Šulca Terēza - Valmieras Valsts 
ģimnāzija;
Tauriņa Vendija Ieva - KMHZV;
Valdmane Ieva - KMHZV;
Zīberga Lineta - KMHZV;
Zīle Nils - KMHZV.

Klases audzinātāja Aiga Moļņika

Balode Roberta - Latvijas Universitāte, 
tiesību zinātnes, saņem G.Šterna piemiņas 
stipendiju (Vītola fonds);
Cērmane Simona - Latvijas Universitāte, 
pirmsskolas izglītības skolotājs;
Dambīte-Damberga Ieva - Latvijas Mākslas 
akadēmija, Dizaina nodaļa, grafikas un iepa-
kojuma dizains;
Dintere Katarina - Rīgas Stradiņa 
universitātes Sarkanā krusta medicīnas 
koledža, farmaceita asistents;
Freibergs Krišs Ernests - Ventspils Augst-
skola, informācijas tehnoloģijas, saņem 
Ventspils pilsētas domes stipendiju;
Jansone Estere Lakija - Latvijas Kultūras 
akadēmija, radošās industrijas;
Karele Emma strādā;
Meržvinskis Ričards - Ventspils Augstskola, 
biznesa vadība;
Mūrniece Auce - Latvijas Universitāte, politi-
kas zinātnes, saņem E.Peniķa piemiņas sti-
pendiju (Vītola fonds);
Obodņikovs Kristaps Rūdolfs - Jönköping 
University (Zviedrija), International manage-
ment;
Pētersone Eva Sintija - Rīgas Celtniecības 
koledža, restaurācija, saņem A/S 
“Būvuzņēmums Restaurātors” stipendiju 
(Vītola fonds);
Pšečenko Ance - Ventspils Augstskola, 
tulkošanas studijas;

Pūpola Marta - Rīgas Stradiņa universitāte, 
medicīna;
Rancāne Selita - Bulduru Dārzkopības vi-
dusskola, ainavu tehniķis;
Reķe Tīna Beāte - Burton & South Derby-
shire College (Anglija), Art and Design;
Rubene Ilze - Latvijas Universitātes 
P.Stradiņa medicīnas koledža, biomedicīnas 
laborants;
Smirnova Nikola - Rīgas 1. medicīnas 
koledža, ārsta palīgs;
Sproģe Marta Aleksa - Latvijas Kultūras 
akadēmija, starpkultūru sakari;
Štrāls Andrejs - Ventspils Augstskola, 
tulkošanas studijas, saņem G.Šterna 
piemiņas stipendiju (Vītola fonds);
Tāfelberga Klinta - Rīgas Stradiņa 
universitāte, Sabiedrības veselības un 
sociālās labklājības fakultāte, vecmāte, 
saņem  S.Andersones-Šveics stipendiju 
(Vītola fonds);
Trumsiņš Vilis Ernests - Rīgas Tehniskā 
universitāte, autotransporta inženierija;
Vēvers Elans Andrejs - Rīgas Tehniskā 
universitāte, finanšu inženierija;
Zeidaka Elīna - Liepājas Universitāte, 
skolotājs – logopēds;
Zikmanis Māris - Kuldīgas Tehnoloģiju un 
tūrisma tehnikums, automehāniķis.

Klases audzinātāja Agita Zubriļena 

12. klases absolventu tālākizglītība

pie manis un izteikt savas domas un vie-
dokli. Labprāt uzklausīšu un centīšos 
palīdzēt.
 Kā skolēnu līdzpārvaldes pre-
zidente es piedalījos skolas vecāku pa-
domes sēdē un ieklausījos katrā vecāku 
padomes pārstāvja viedoklī par skolu 
un mācībām. Manuprāt, ieraugot skolas 
eksāmenu reitingus, vecāki jutās lepni, ka 
tieši viņu bērns vai arī vairāki bērni mācās 
šajā skolā.    

Dana Daniela Megne, skolēnu 
līdzpārvaldes prezidente

 Pateicoties Latvijas, kā 
arī Kuldīgas novada uzņēmumu 
finansējumam, nodibinājums „Zinātnes 
un inovāciju parks” īstenoja projek-
tu „Dienasgrāmata”, un mūsu skola 
dienasgrāmatas saņēma bez maksas. 
Dienasgrāmatas vāka autore ir 7. klases 
skolniece Marta Martina Druva.

Dienasgrāmata

Skolas kolektīvs ir saņēmis Draudzīgā aicinājuma fonda ielūgumu. Pūču kolekci-
ja, iespējams, tiks papildināta. R. Kungas foto.
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 Kuldīgas novada skolēnu 
sacensībās futbolā 6.-7. klašu puišu ko-
manda ieguva 2. vietu. Komandas sastāvs: 
Ernests Mālnieks, Niko Sļisarenko, Alek-
sis Blāķis, Hugo Vilks Gūtpelcs (visi 6.kl.
sk.), Anrijs Inapšs, Laurijs Sāmietis, Rai-
tis Megnis, Kārlis Ivanovskis, Roberts 
Miezītis, Mikuss Flīdlenders (visi 7.kl.sk.). 
 Riteņbraukšanā Ralfs Timbers 
ieguva 1 vietu, Armands Zikmanis - 2. 
vietu (5. klase).
 Olimpiskajās stafetēs 1. vieta 
2. un 3. klases komandai (Nikola Zalen-
skaite, Roberts Tovstuļaks, Lilija Zvirgzda, 
Arvis Krūmiņš, Paula Riekstiņa, Markuss 
Strautiņš, Anna Moldovāne, Benjamis 
Brazovskis). 

Sasniegumi sportā
 1. vieta - 4. un 5. klases koman-
dai (Luīze Brūkle, Beāte Buka, Gabriella 
Sliede, Madara Ozola-Gūtpelca, Kristers 
Sedliņš, Ralfs Timbers, Armands Zik-
manis, Maksimilians Brazovskis).
  3.vieta olimpiskajās stafetēs 
8. un 9. klases komandai (Nika Plivča, 
Laura Strazdiņa, Ralfs Akmeņkalns, 
Ričards Berķis, Marks Edgars Biezais, 
Alise Neilande, Paula Agnija Zvingule, 
Ralfs Babickis). 
 Olimpiskajā dienā 8. un 9. kla-
šu grupā tika iegūta 3. vieta veiklības 
stafetēs, olimpiskajās stafetēs un 
kopvērtējumā. 
 Paldies sporta skolotājam An-
drim Mazajam!

 Paldies Klintai Āboliņai un 
puišiem par ESF projekta Nr. 9.2.4.2/16/
I/095 „Veselības veicināšanas un 
slimību profilakses pakalpojumu 
pieejamības uzlabošana Kuldīgas no-
vada iedzīvotājiem” realizēšanu Kuldīgas 
Mākslas un humanitāro zinību vidusskolā! 

6. un 7. klases puiši pēc futbola sacensībām. A. Mazā foto.

Sportiskajās aktivitātēs iesaistījās visi 
skolas skolēni, izpildot dažādus Klin-

tas sagatavotos uzdevumus. 
J. A. Krūmiņa foto.

Tēvu dienai veltītajā Sporta dienā piedalījās 48 tēvi (attēlā redzama tikai daļa tēvu). Paldies tēviem par pozitīvismu, 
atraktivitāti un sportisko garu! A. Lagzdiņa foto.
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 Kopš 2018. gada 1. septembra 
KMHZV piedalās Kultūras ministrijas ini-
ciatīvā „Latvijas skolas soma”. Tās ietvaros 
ikvienam mūsu skolas skolēnam mācību 
procesā paredzēti finanšu līdzekļi kultūras 
un mākslas norišu, novadpētniecības un 
dabas objektu apmeklējumiem, kā arī 
izglītības iestādē notiekošo viesizrāžu un 
radošo darbnīcu izmaksām. 
 Iniciatīvas „Latvijas skolas soma” 
ietvaros 1. semestrī mūsu  skolas 9. un 
10. klases skolēni devās uz kino Kuldīgā, 
lai noskatītos pēc latviešu rakstnieka Jāņa 
Joņeva romāna „Jelgava’94” motīviem 
režisora Jāņa Ābeles veidoto tāda paša 
nosaukuma filmu un iepazītu 14 gadus 
veca pusaudža dzīvi deviņdesmito gadu 
vidē un sabiedrībā. 
 7. un 8. klases skolēni apmeklēja 
krāšņo Melngalvju namu, apskatot 
greznās, kristāla lustru apmirdzētās Meln-
galvju nama svētku zāles, izzinot Meln-
galvju brālības pagātni 14. gadsimta pa-
grabos, iepazīstot Baltijas lielāko privāto 
sudraba kolekciju un izkaļot  Melngalvju 
biedra monētas. Skolēni arī skatījās 5D 
kino „Lidojums pār Rīgu”. 
 5. un 6. klases skolēni piedalījās 
muzejpedagoģiskā nodarbībā „Jaunie 
pētnieki” Raiņa un Aspazijas mājā, kas ir 
unikāls 19. gadsimta vēsturiskās apbūves 
piemineklis Rīgas centrā, kā arī apmeklēja 
2016. gadā restaurēto Latvijas Nacionālo 
mākslas muzeju, pildot vizuālās mākslas 
skolotāju sagatavotos uzdevumus.
 30. oktobrī 11. un 12.klases 

Iniciatīvas „Latvijas skolas soma” pasākumi KMHZV

 Rudens krāšņumu baudot un gājputnu 
kāšu lidojumus vērojot, 3. un 4. klases skolēni 
15. oktobrī devās ekskursijā uz SIA „Saldus 
Maiznieks”, lai iepazītos ar maiznieka pro-
fesiju, šīs ražotnes produkcijas klāstu un lai 
piedalītos ražošanas procesā, ko pēc redzētā 
un piedzīvotā atzinīgi novērtēja paši skolēni.
   Saldus Kapelleru namā skolēni piedalījās 
izglītojošā un radošā nodarbībā - spēlē “Latvijai 
100”, kur skolēni ar lielu aizrautību demonstrēja 
savas zināšanas par Latviju un ieguva arī jaunu 
informāciju par mūsu valsti.
    Brocēnos, Cieceres ezera krastā, 
skolēni izstaigāja meža taku un apmeklēja šajā 
gadā atklāto Brocēnu Gaisa taku. 
    Mājupceļā savā darba vietā „ASL 
Group” mūs ciemos gaidīja 3. klases skolnie-
ces Paulas Aleksandras Riekstiņas tētis, kurš 
izstāstīja par pasākumu tehniskā nodrošinātāja 
profesiju, kā notiek skatuves tēla plānošana, 
izrādīja dažādus specefektus un visu skatuves 
tehnisko aprīkojumu, kas nepieciešams, lai 
realizētu pasākumā iecerēto skatuves tēlu. Liels 
paldies Paulas tētim par redzēto un sarūpētajām 
dāvaniņām skolēniem!

Anita Ose, 4. klases audzinātāja

Maiznieka profesija

skolēni devās uz Liepājas teātri, lai 
apmeklētu Kārļa  Lāča un Regnāra Vai-
vara mūziklu pēc Rūdolfa Blaumaņa dar-
bu motīviem „Purva bridējs ugunī”. 
 Sākumskolas skolēniem 
novembrī plānotas nodarbības „Latviešu 

tautas tradīcijas. Mārtiņi” kopā ar stāstnieci 
Līgu Reiteri.
 Arī nākamajā semestrī paredzēti 
pasākumi visām klašu grupām.

Karjeras konsultante I. Reita

6. klases skolēni pie Raiņa pieminekļa Rīgā. R. Kungas foto.

4. klases skolēni ar maiznieka dāvaniņām.
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 Mājturības skolotājs An-
dris Lagzdiņš, sadarbojoties ar 
skolēniem un vecākiem, īstenoja pro-
jektu „Multifunkcionāla darbagalda 
izgatavošana nodarbībām jauniešiem”, 
kura rezultātā tapa darbagalds ar 6 
darbavietām. Darbagalds novietots zēnu 
mājturības kabinetā un izmantojams 
dažādu koka un metāla apstrādes darbu 
veikšanai gan stundās, gan brīvajā laikā. 
Projektu iesniedza biedrība „MESS” 
Kuldīgas pašvaldības izsludinātajā 
konkursā „Darīsim paši!” un saņēma 
350 eiro finansējumu, kas daļēji sedza 
nepieciešamo materiālu izmaksas. Projek-
tu līdzfinansēja arī mūsu skola. Vislielākie 
ieguvēji no projekta īstenošanas ir sko-
las jaunieši, jo viņiem ir iespēja attīstīt sa-
vas kokapstrādes prasmes un pavadīt brīvo 
laiku lietderīgi drošā un sakārtotā vidē. 
Darbnīcu ar multifunkcionālu darbagaldu 
varēs izmantot arī plašāka sabiedrības 
daļa, piemēram, rīkojot konkursus un 
olimpiādes kokapstrādē, izmantojot to gan 

Jauns darbagalds

Eiropa un es... un tu...

 Esam priecīgi atsākt sadraudzību 
ar Ernestinum Ģimnāziju Cellē, Vācijā. 
Vācu skolotājas iesasitījušas vairāku 
Eiropas valstu sadraudzības skolas 
projektā Eiropa un es... un tu... Jau 
saņemtas vācu audzēkņu kartītes, kas 
izkārtojamas laukumā tā, lai izveido-
tos Eiropas savienības zvaigžņu aplis. 
Arī mūsu skolas vidusskolēni vizuālās 
mākslas stundās (sk. I.Pūce) kartītes jau 
uzzīmējuši. Novembrī tās varēs apskatīt 
mūsu skolā, taču tad tiks sūtītas uz Vāciju, 
lai noslēgumā izstādītu kopīgā izstādē.

Mākslas skolotāja Ina Ozola
Kuldīdznieku kartītes. I.Ozolas foto.

Celles audzēknes Zāras kartīte. 

vietēja līmeņa, gan starptautiskajos pasākumos,  nometnēs, muzeju naktī, pilsētas 
svētkos un citās sabiedriskajās aktivitātēs.

 Karjeras konsultante I. Reita, A. Lagzdiņa foto.



 Lai oficiāli kļūtu par vidusskolēnu, 
mēs, 10. klases skolēni, piedalījāmies 
fukšu iesvētībās. Atbildīgie par fukšu 
rīkošanu bija 11. klases skolēni, kuri bija 
izdomājuši mums dažādus interesantus 
uzdevumus. 
 Viss sākās jau otrdien, kad mēs 
ieguvām savus jaunos fukšu vārdus un 
nodarbošanos. Lai to uzzinātu, bija jāizvelk 
bumbiņa no spaiņiem ar dažādu vielu 
maisījumu. Klasē bija tādas nodarbošanās 
kā lauksaimnieks, zvejnieks, sēņotājs, 
traktorists, meža vecis, slaucējs, bezpa-
jumtnieks un dzērājs. 
 Trešdien visiem bija jāierodas 
ar savas nodarbošanās raksturīgo 
priekšmetu, to nedrīkstēja nekur atstāt, 
vienmēr tam bija jābūt visur līdzi, citādi, ja 
to nedarīs, par to draudēja soda punkts. 
Vēl mēs nedrīkstējām apjukt, kad vien-

padsmitie mūs sauca mūsu fukšu vārdos, 
nevis īstajos. 
 Ceturtdienā mums bija 
jāsaģērbjas tā, kā to darītu attiecīgās 
nodarbošanās pārstāvis, un visiem bija 
jāstaigā gumijas zābakos. Bija diezgan 
komiski tādā izskatā staigāt pa skolu. Pēc 
pirmajām piecām mācību stundām sākām 
pildīt īstos fukšu uzdevumus. Mums bija 
jāiet zossolī, jāveic arī citi sportiski uzde-
vumi, kā arī jāattēlo sava nodarbošanās. 
Par uzdevumu nepildīšanu tikām apšļākti 
ar ūdeni. Pēc tam mums bija jāiet 
„pusdienās”, vienpadsmitie mums bija 
pagatavojuši auzu pārslu putru. Tālāk mēs 
devāmies pārgājienā pa pilsētu, turoties 
pie striķīša, līdzi nesot piecu litru pudeles 
ar ūdeni un dziedot dažādas dziesmas. Vēl 
mums bija jāmeklē govs Gauja, jāizveido 
un pēc tam jāpārdod mākslas darbi. 

 Mums bija arī jādzied Kuldīgas 
Centra vidusskolas priekšā. Vēlāk gājām 
uz muzeja parku, pa ceļam centāmies 
noskaidrot, kura ir „labākā” klase. Parkā 
meklējām burtus, no kuriem bija jāizveido 
vārds „MĒSLOJUMS”. Nobeigumā mūs 
sadalīja divās komandās, kurām bija 
jāpiepilda spainis ar ūdeni, to nesot tādos 
traukos, ar kuriem bija diezgan pagrūti to 
izdarīt.
 Piektdien skolas ballē, skatoties 
uz visu izdarīto 11.klases skolēnu filmētajā 
un izveidotajā video, likās, ka bija diezgan 
jautrs pasākums, lai gan visiem ļoti sāpēja 
kājas pēc sportisko uzdevumu izpildes. 
Fukši mums ļāva sadarboties, kas saliedē 
klases kolektīvu. Noslēgumā parakstījām 
līgumu, un tagad arī mēs, desmitie, esam 
kļuvuši par pilntiesīgiem vidusskolēniem.

 10. klases skolniece Ieva Mārsija 
Jurēvica

Jauno vidusskolēnu iesvētības

Ābolīšu ballīte
 Rudenī mākslas skolā 
tradicionāla ir Ābolīšu ballīte mazākajiem 
māksliniekiem: sagatavošanas grupām 
un 1. un 2. kursam. Rosoties rudenīgi 
radošās darbnīcās, viņi sev pagatavoja 
kļavu lapu kroni, rotu rozes formā, vēra 
krelles no rudenīgajām dabas veltēm. 
Rotaļās skolēni pārbaudīja, kā iepazīti 
jaunie kursa un grupas draugi, vai zina 
viņus nosaukt vārdā. Neizpalika arī 
rotaļas ar jautro zīmēšanu un koman-
das stiprināšanas sacīkstes kastaņbolā. 
Jaunie mākslinieki labprāt iepozēja pašu 
veidotajās dekorācijās.

Mākslas skolotāja Ina Ozola
2.kursu bērni Ābolīšu ballītē. I.Ozolas foto.

6. lpp.

10. klases skolēni pēc fukšu uzdevumu veikšanas. K. Balodes foto.
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