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             /Leons Briedis/ 

 

Pieliec delnu pie acīm un skaties: 

Līdz pēdējam olim viss tavs, 

Neatdod, dzirdi, neatdod 

Mazo Latviju – lielākas nav. 

Latvija – tie esam mēs ikviens. 

Latvija – tie esam mēs visi kopā. 

Daudz laimes Latvijas dzimšanas dienā! 

Lai mums kopīgi izdodas emocionāli bagāti un patriotismu stiprinoši 

valsts svētki! 

Izglītības un zinātnes ministra Kārļa Šadurska aicinājums skolotājiem un vecākiem: 

"Piederība un lepnums par Latvijas valsti, izpratne par brīvības un neatkarības nozīmi cilvēka un valsts 

dzīvē ir vērtības, kur vislielākā nozīme to veidošanā ir ģimenei, skolai un vienaudžiem. Patriotisma jūtas 

kopjamas neatkarīgi no dokumentos ierakstītā, tāpēc aicinu vecākus, skolotājus un skolas īpaši padomāt par 

to, lai valsts svētku noskaņās organizētajiem pasākumiem nebūtu formāls raksturs, lai tie raisītu pozitīvas 

emocijas, vēlmi piedalīties un aktīvi līdzdarboties" . 

 



Šī gada motto-“Dzeja iedvesmo”. 

     Dzejas dienas tāpat kā Dziesmu un deju svētki ir latviešu  kā kultūrtautas fenomens. Kas liek cilvēkiem, 

kultūras veidotājiem un baudītājiem, savā brīvajā laikā dziedāt, dejot, arī lasīt un klausīties dzeju un pat pašiem 

dzejot? Taču jau mūsos ir  tik bieži piesauktais  kultūras gēns, un jācer, ka tas neaprims, jo  tā ir mūsu 

identitātes pazīme. Ar to varam lepoties- vienmēr pastāvēt par savu valsti un kultūras tradīcijās turpināt savu 

esību  pasaulē. 

     Šogad Dzejas dienu sākums bija pagasta bibliotēkas un skolas kopīgi veidotais pasākums “Saputrotā putra”, 

kurš savu nosaukumu aizguvis no literatūras balvu ieguvušā Leona Brieža dzejoļu krājuma. 

     “ Kas veido raibo dzejas putru?” jautāja pagasta bibliotēkas darbiniece Inga Paulovska pasākuma ievadā. 

Atbilde bija rodama pēcpusdienas gaitā – tās ir dažādās kultūras izpausmes. Mūsu gadījumā –dzejas lasījumi, 

kuros gan mazie, gan lielie skolas skolēni izmēģināja savu prasmi norunāt dzejoli, dziesmas un dejas. Putras 

(dzejas) svētkus jautrināja pieci kaķi (tos pārliecinoši atveidoja 12.klases skolēni, arī skolotājs Ingus un 

amatierteātra dalībnieks Uldis Mantons), vidusskolas puiši iemēģināja savu prasmi improvizēt par tēmu 

“Dzeja”, bet mūsu vietējās dzejnieces Olitas Simaško, kura arī kuplināja pasākumu ar dalību, dzeju lasīja Linda 

Valaškeviča un Sandijs Siliņš. Kas gan ir putra bez savas reālā veidola klātbūtnes? Nekas. Tāpēc pēcpusdienas 

noslēgumā varēja baudīt mūsu saimnieces sarūpēto grūbu putru.  

      Ar to gan nebeidzās dzejas dienu aktivitātes. Tās turpinājās vēl nedēļu literatūras stundās. Šogad  literatūras 

skolotājas rosināja iedziļināties modernajā dzejā, kas bieži mums izraisa neizpratni, bet, attiecīgi lasīta un 

interpretēta, veidoja spriedumu- neparasta, bet interesanta. Viena no dzejas nedēļas aktivitātēm bija “brīvais 

mikrofons”-  skolēni un skolotāji  kamīnzālē varēja doties klausītāju priekšā un lasīt vai nu savu, vai dzejnieku 

sarakstītu dzeju. Jāsaka, tas nav tik vienkārši - runāt klausītāju un vērtētāju auditorijai. Tomēr prieks, ka daudzi 

saņēmās un nolasīja pat paša sarakstītos dzejoļus par rudeni, par savu ikdienu.  

               Dzeja  ir veids, kā izteikt  sajūtas, un ir mums dzejotāji.  Vairāki skolēni pašu sarakstīto dzeju iesniedza 

skolas  konkursam. Paldies par uzdrošināšanos Amandai Valaškevičai, Elīzai Markovai, Līgai Līdakai, Judītei 

Ivanovai, Valdim Barenam! Grūti bija novērtēt labāko, bet  katra jaunā autora dzejoļi  uzjundīja jau zināmo   

domu par cilvēka iekšējās pasaules neparastību. Jāatzīmē, ka  vispārēju vērtētāju atzinību nopelnīja Valda 

Barena dzejolis. 

            Nu  Dzejas dienas jau aiz kalniem, bet  ne jau tikai vienu vai divas nedēļas gadā lasām klausāmies un 

gūstam baudījumu no šī neparastā mākslas veida. Neviens pasākums neaizrit bez dzejas klātbūtnes, un arī, ja  

ikdienā grūti vai arī ļoti viegli satikt ar savu sirdi un dvēseli vai gluži vienkārši –ir ko teikt, izsaki to dzejā! Kāpēc 

gan ne? 

Literatūras skolotāja Ligita Bane 

 



Skolotāju diena 

/Mirdza Ķempe/ 

Ir mātes, tēva vārds mums visiem svēts, 

Bet skolotāja vārds tiem līdzās staro… 

 

5. oktobrī Skaistkalnes vidusskolas 12. klases skolēni sarīkoja burvīgu un neaizmirstamu skolotāju 

dienu skolas skolotājiem. 

 Pasniedzējiem bija aktīvi jāpiedalās rīta vingrošanā, kino filmu atminēšanā, kā arī papīrbolā. Tika 

radīta pat veselīga dzīvesveida recepšu grāmata! Svinīgajā līnijā pasniedzējiem tika izsniegti diplomi 

ar nominācijām, kā, piemēram, "fotogēniskākais skolotājs", "asprātīgākais skolotājs", "kino pārzinējs", 

u.c.. Lai arī 12. klases skolēniem diena pagāja lielā steigā, skolotāji bija laimīgi. Klīda pat baumas, ka 

šī esot bijusi pati labākā skolotāju diena! 

Liels paldies arī 11. klasei par atbalstu, jo bez viņiem pasākums nebūtu izdevies! 

 

12. klases skolniece Līga Līdaka 

 



Dažādu paaudžu tikšanās 

 
Skaistkalnes vidusskolas skolēnu dome 19. oktobrī Labo darbu nedēļas ietvaros devās apciemot 

Vecumnieku pansionātu "Atvasara". Tikšanās mērķis bija iepriecināt un uzklausīt pansionāta 

iemītniekus, pastāstīt par mūsu skolu un skolēniem, lietderīgi kopīgi pavadīt brīvo laiku. Tikšanās 

izvērtās vēl omulīgāka un siltāka nekā tika paredzēts. Pēc nelielu tehnisku problēmu atrisināšanas 

(kurā ar smaidu piedalījās arī paši pensionāri), Skaistkalnes vidusskolas skolēni ar sevi iepazīstināja, 

rādot dažādus informatīvus materiālus bilžu un video formā, stāstot, kāda ir skolēnu ikdiena un brīvā 

laika pavadīšanas iespējas skolā. Jāpiebilst, ka Skaistkalnes vidusskola uz Vecumnieku pansionātu 

brauc regulāri, katru gadu, neilgi pirms Ziemassvētkiem pansionāta telpās tā iemītniekiem tiek sniegts 

labdarības koncerts.  

Tikšanās otrajā daļā, mielojoties ar skolēnu sarūpēto pašcepto našķi, raisījās sirsnīgas sarunas, 

pansionāta iemītnieki iepazīstināja ar sevi, dalījās ar gados gūto pieredzi, aicināja jauniešus minēt 

mīklas, pārbaudīja mūsu matemātikas zināšanas. Jaunieši neslēpa savus talantus. Tika runāta dzeja, 

dziedātas dziesmas. Arī pensionāri pastāstīja par saviem talantiem: kāds ir talantīgs mākslinieks, cits 

fotogrāfs, kāds ir dejojis tautas dejas, bet vēl cits ir bijis prasmīgs audējs. Ikviens pensionārs tika 

uzklausīts, viņu stāstījums ieinteresēja skolēnus, pēc tikšanās, atgriezušies skolā, pārrunājām un 

izvērtējām šo pasākumu.  

Divu domu nav, ieguvēji no šīs tikšanās bija visi - gan skolēni, gan sirmie pansionāta iemītnieki. 

Skolēni ieguva jaunu pieredzi, labi pavadīja laiku, bet pansionāta iemītnieki ieguva pozitīvas emocijas 

un kavējās mīļās atmiņās. Ciemošanās izskaņā tika dziedātas dziesmas un apsolīts pansionāta 

iemītniekiem atbraukt decembrī, lai kopīgi baudītu īpaši Ziemassvētkiem sagatavotu koncertprogramu.  

Paldies vēlamies teikt pansionāta "Atvasara" vadītājai Zaigai Švēģerei un personālam, kuri 

palīdzēja noorganizēt šo tikšanos.  

                                                                                                          Sandijs Siliņš,  

                                                                   Skaistkalnes vidusskolas skolēnu dome. 

 



Mana dziesma Latvijai 

Arī šogad, tāpat kā pagājušajā gadā, mūsu skolā notika patriotisko dziesmu konkurss. Šī konkursa 

galvenais mērķis ir katrā klasē veidot kolektīvās dziedāšanas un uzstāšanās prasmes, kā arī papildināt 

no galvas dziedamo dziesmu repertuāru.  

Konkurss notika gan sākumskolas skolēniem un pirmsskolas audzēkņiem, gan 5. – 12.klašu 

skolēniem. Apgūto dziesmu repertuārs bija ļoti daudzveidīgs. Pirmsskolas un sākumskolas bērni 

dziedāja vienu dziesmu no mācību grāmatās esošā repertuāra. 5 .-12 .klasēs bija jāiemācās un 

jānodzied 2 dziesmas, tomēr nosacījumi atsevišķām klašu grupām bija atšķirīgi. Tā 5.-7.klašu skolēni 

apguva  vienu latviešu tautasdziesmu par dzimtenes mīlestības un karavīru tematiku un otru dziesmu 

no mācību grāmatas ar atbilstošu saturu. 8. un 9. klašu skolēniem viena dziesma bija jāizvēlas no 

mācību grāmatas, bet otra pēc pašu izvēles atbilstoši tematam. Vidusskolas klases tika dota iespēja 

brīvi izvēlēties dziesmas atbilstoši tematam.  

Konkurss notika Tautas namā, kur katras klases priekšnesumu vērtēja žūrijas komisija un kuras 

sastāvā bija Tautas nama vadītāja Līga Baļčūne, pagasta bibliotekāre Inga Pavlovska un pirmsskolas 

skolotāja Vitālija Gotharde. Vērtējot katras klases priekšnesumu, galvenā nozīme bija dziesmu tekstu 

apguves līmenim, kā arī priekšnesuma kopiespaidam.  

Izvērtējot konkursa rezultātus, bija ļoti liels prieks par katras klases kolektīva sniegumu, jo 

daudzkārt vietu sadalījumu izšķīra tikai dažas nianses un iegūtie punkti sarindojās diezgan blīvi. Īpaši 

arī žūrijas komisijas vārdā vēlos uzteikt 12. klases kolektīvu ar audzinātāju Guntu Romanovsku par 

labo piemēru gan priekšnesuma, gan kopiespaida veidošanā. Tāpat tika atzīmēta arī 8.klases uzstāšanās 

kopā ar klases audzinātāju Līviju Kalēju. Tādēļ vēlreiz sirsnīgs paldies visām klasēm un viņu 

audzinātājiem par ieguldīto darbu konkursa sagatavošanā un labu veiksmi arī nākamgad! 

Konkursa rezultāti:  

5. -12. klašu grupa: 1. vieta 12. klasei, 2. vieta - 10. klasei,  3. vieta 7. - klasei, atzinība – 8. klasei.  

Pirmsskola un sākumskola :Galvenā balva – 4. klase, Drošākā klase – 1. klase, Skanīgākā klase – 

3. klase, Nopietnākā klase – 2. klase, Dziedātprieks – sākumskola. 

Mūzikas skolotāja Ingrīda Zemļinska 



Pie mums ciemos prakse.lv 

Prakse.lv ir lielākais karjeras un izglītības portāls Latvijā. 

Prakse.lv mērķis ir sagatavot Latvijas jauno paaudzi mūsdienu darba tirgus prasībām, tādējādi 

sekmējot viņu veiksmīgāku un ātrāku iekļaušanos reģionālajā un globālajā darba tirgū. 

Prakse.lv uzdevums ir palīdzēt jauniešiem atklāt savu aicinājumu un parādīt viņiem iespējas, kā attīstīt 

un praksē pielietot savus talantus, lai uzsāktu veiksmīgu karjeras veidošanu. 

Portāls ļauj jauniešiem izvēlēties sev atbalstošāko profesiju, izvēlēties izglītības iestādi profesijas 

apgūšanai un, protams, atrast sev prakses un darba vakanci. Uzņēmējiem savukārt portāls ir iespēja 

atrast sev mērķtiecīgus praktikantus un darbiniekus. 

20. oktobrī pie mums skolā viesojās prakse.lv pārstāvis Andris Grīnfelds. Viņš pastāstīja par to, kādi ir 

prakse.lv uzdevumi.   Viņš pārbaudīja skolēnu iespējas un drosmi sarunās ar nākamajiem darba 

devējiem.  Darba intervijās piedalījās 12. klases skolēni Kristaps Ķīlis un Monta Siliņa. Andris 

Grīnfelds labi novērtēja viņu intervijas ar iespējamajiem darba devējiem. 

Skolēni jutās apmierināti un pateicīgi par sniegtajām zināšanām un interesantajām idejām.  

12. klases skolniece Liesma Pakalne 

 

Izdevumu sagatavoja: Gunta Romanovska, Skaistkalnes vidusskola, Skolas iela – 5, Skaistkalne, Vecumnieku novads,  

LV-3924 Tālrunis, fakss 639333101, e – pasts skaistkalne.skola@vecumnieki.lv, mājas lapa www.skaistkalnevsk.edu.lv 



 


