
Pats svarīgākais uzdevums, kuru mums Dievs var uzticēt, 

ir – iespēja būt vecākiem. 
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Dieva dārzā daudz ir ziedu, 

Pacel acis – visi mirdz, 

Tomēr skaistākais no visiem 

Mātes siltā, mīļā, sirds. 

 

Vecāku un pedagogu sadarbības nozīme Skaistkalnes 

vidusskolā 
     Audzināšana ir mijiedarbība starp pieaugušo un bērnu, kas notiek sociālajā vidē. 

/I. Jurgena/. 

            Pozitīva, uz savstarpējo cieņu balstīta vecāku un pedagogu sadarbība ir viens no būtiskākajiem 

priekšnosacījumiem bērna personības attīstībā. Lai bērni veiksmīgi integrētos skolā un sabiedrībā 

kopumā, svarīga loma ir bērnu vecākiem. Vispirms bērni mācās ģimenē, tāpēc skolai ir svarīgi 

sadarbojoties turpināt ģimenē iesākto bērna personības attīstību. Diemžēl mūsu skolā vecāku un pedagogu 

sadarbības potenciāls nav pietiekami izmantots un, veicinot sadarbību un savstarpējo sapratni, būtu 

iespējams risināt vai pat novērst daļu problēmu. Bērna interesi un mācību motivāciju skolā veicina 

vecāki, kas ir motivēti un ieinteresēti sadarboties ar klases audzinātāju, mācību priekšmetu skolotājiem, 

skolas administrāciju, sociālo pedagogu, psihologu un skolas atbalsta personālu. Tieši skolas un ģimenes 

sadarbība ir noteicošais faktors, lai pedagogi un atbalsta personāls gūtu izpratni un prasmes darbam ar 

bērniem situācijās, kurās nepieciešams novērtēt uzvedību saistībā ar to ietekmējošiem faktoriem. 

Uzvedības radītās problēmas ietekmē gan pedagogu darba kvalitāti, gan bērnu mācību sasniegumus, 

turklāt ne tikai to, kuru uzvedība ir problemātiska, bet visu klasē esošo audzēkņu sniegumu. Pieredze 



liecina, ka vecāki  maz  interesējās  par norisēm skolā un izglītības sistēmu kopumā. Tas veicina, ka 

dažādu ar to saistītu jautājumu izpratne un skaidrojums neatbilst reālajai situācijai, bet tiek balstīta uz 

pašu skolas laika negatīvo pieredzi vai citiem stereotipiem. Sabiedrībā bieži vien valda uzskats, ka 

pedagogi nav ieinteresēti bērnu izglītošanā, bet pedagogi uzskata, ka vecāki vēlas atbildību par bērna 

sliktajām sekmēm un bezmērķīgi pavadītu brīvo laiku uzvelt skolai. Tieši tāpēc būtiski ir veidot labu  

dialogu starp vecākiem un pedagogiem , kas spēj veidot racionālu, uz savstarpējas cieņas balstītu 

sadarbību ar vecākiem, lai bērns nemanipulētu ar vecākiem un skolotājiem, neizmantotu pieaugušo 

nesaskaņas, bet gan izjustu pieaugušo atbalstu un izpratni Bērna vēlēšanās mācīties, piedalīties skolas 

dzīvē un gūt panākumus lielā mērā ir atkarīga no skolotāju, īpaši klases audzinātāja, prasmes radīt 

patīkamu, atbalstošu vidi skolā. Mūsu skolas pedagogi respektē skolēnu dažādās spējas  personības 

izpausmei, bet atšķirīgie sociālie apstākļi ģimenē ne vienmēr ļauj to veiksmīgi darīt. Neskatoties uz to,  

mēs mēģinām radīt iekļaujošu vidi skolā. Būtiskākais, ko pedagogi var darīt, ir, pirmkārt, veicināt 

iecietību, lai līdz minimumam samazinātu izstumto bērnu skaitu, un katrs skolēns justos tai piederīgs. 

Otrkārt, mūsu skolas  pedagogi  spēj uzlūkot citādību kā resursu, nevis šķērsli. Tikai ar gudru pedagogu 

prasmi un atsaucīgu vecāku atbalstu skola spēj sniegt bērnam dzīvē nepieciešamo. Tomēr ir svarīgi 

atcerēties, ka skola nekad bērnam nespēs aizstāt ģimeni, lai arī kāds mikroklimats tajā valdītu, bet skolas 

pedagoģiskais un atbalsta personāls – sociālie pedagogi, psihologi – būs tie, kuri novērtēs situāciju un 

vajadzīgajā brīdī sniegs atbalstu. Veiksmīgas sadarbības pamatā, protams, ir mierīga, draudzīga un 

konstruktīva attieksme vienam pret otru. Tomēr, runājot par konkrētiem pasākumiem, kā veicināt 

sadarbību, redzams, ka dažkārt situāciju var mainīt arī ar šķietami vienkāršiem paņēmieniem ,bet diemžēl 

daži vecāki to negrib redzēt. Sadarbība  vienmēr paredz vairākas iesaistītās puses, un katrai no tām ir sava 

loma. Komunikācija var būt vienvirziena tikai īsu laiku – lai izglītības process noritētu iespējami 

kvalitatīvi un apmierinātu bērnu, vecākus un pedagogu, nepieciešama visu pušu iesaistīšanās un darbība. 

                                                                                       Skolas direktore  Svetlana Vāverniece 

 

 



SKAISTKALNES VIDUSSKOLAS SKOLĒNI - 

VECUMNIEKU UN IECAVAS NOVADU 

 MĀCĪBU PRIEKŠMETU OLIMPIĀŽU UZVARĒTĀJI 

2016./ 2017. MĀCĪBU GADĀ 

PATRIKS VENCELS – I vieta mūzikas olimpiādē (skolotāja Ingrīda Zemļinska)  

III vieta matemātikas olimpiādē (skolotāja Elita Kaminska) 

TĪNA ELIZABETE KLIPA – II vieta vizuālās mākslas olimpiādē (skolotāja Dagnija Anšance) 

KRISTIĀNA JIRJENA – I vieta latviešu valodas un literatūras olimpiādē (skolotāja Regīna Zeltiņa) 

                                    II vieta vizuālās mākslas olimpiādē (skolotāja Zane Adiene) 

                                    II vieta mājturības olimpiādē (skolotāja Ērika Ormane) 

                          atzinība matemātikas olimpiādē (skolotājas Ludmila Lācīte, Gunta Romanovska) 

OTTO JĀNIS JANSONS – I vieta angļu valodas olimpiādē(skolotāja Līvija Kalēja) 

II vieta bioloģijas olimpiādē(skolotāja Austra Auguste) 

II vieta ķīmijas olimpiādē(skolotāja Brigita Igaune) 

LAURIS VĪTOLIŅŠ – II vieta angļu valodas olimpiādē (skolotāja Līvija Kalēja) 

RAIVIS MIKALAUCKIS – III vieta matemātikas olimpiādē (skolotāja Gunta Romanovska) 

OLAFS BĒRZIŅŠ – III vieta bioloģijas olimpiādē (skolotāja Austra Auguste) 

REBEKA LAZDIŅA – atzinība matemātikas olimpiādē (skolotāja Ludmila Lācīte) 

SANDIJS SILIŅŠ – atzinība latviešu valodas olimpiādē (skolotāja Ligita Bane) 

KATE KAĻĶE – atzinība mūzikas olimpiādē (skolotāja Ingrīda Zemļinska), 

MATĪSS ĀĶIS – atzinība ZPD konferencē (skolotāja Austra Auguste) 

ELĪNA ROMANOVSKA – atzinība ZPD konferencē (skolotāja Austra Auguste) 

SANIJA PAULA VILLA – atzinība ZPD konferencē (skolotāja Austra Auguste) 

EGITA KĻAVIŅA – atzinība vizuālās mākslas olimpiādē (skolotāja Zane Adiene) 

Šajā mācību gadā 32 skolēni piedalījušies 51 dažādās mācību priekšmetu olimpiādēs. Apbalvoti 14 

skolēni 20 olimpiādēs. Pateicība skolotājiem, kuri palīdzēja skolēniem sagatavoties olimpiādēm! 

 



Saglabāsies tikai tas, ko mēs mīlam, bet mīlam tikai to, ko saprotam, 

 bet saprotam tikai to, ko iemācāmies   (B.DIOUM) 

  Mācāmies, lai saprastu un iemīlētu sevi, savus tuvākos, savu ģimeni, sētu, savu dzimto pusi, lai tos 

saudzētu un saglabātu. Tas ir ļoti plašs un ilgs darbs, kur solīti pa solim jāizzina, jānoskaidro, jāsaprot. 

Tajā nepieciešama interese, vēlme un pārliecība par veicamo, savām spējām, kas kopā ar neatlaidību dod 

rezultātu. Liels gandarījums par paveikto skolēnu zinātniski pētnieciskajā darbā. Raivis Mikalauckis ar 

darbu  „Skaistkalnes attīstība Vecumnieku novadā 2009.- 2016. gadam” ieguva atzinību Zemgales 

reģiona skolēnu konferencē, kur darbus vērtēja Jelgavas augstskolas profesori. Sagrupējot finansiālos 

datus no Vecumnieku novada dokumentiem un darba rezultātiem, autors ieguva finansiālo līdzekļu avotu 

un summu apkopojumu. Kopā Eiropas struktūrfondu un citu finanšu instrumentu finansējums 

Skaistkalnes attīstībai ir 10 028 777 EUR, novada finansējums ir 1 194 173.99 EUR. Skaistkalnes 

izaugsmi sekmējuši lieli finansiālie ieguldījumi, kopā 39 projekti. Darbs  papildināts ar foto attēliem, 

diagrammām, intervijām, aptaujām. Darbu ieteica nodot skolas un Skaistkalnes muzejā, kur interesenti 

varēs ar to iepazīties. 

  Labu teorētiskās daļas vērtējumu darbam „Kustības cilvēka dzīvē” ieguva Elīna Romanovska un 

Sanija Villa, kuru ZPD arī tika izvirzīts uz Zemgales reģiona konferenci. Interesanti uzzināt jaunākos 

pētījumus, ka kustoties, fiziski nodarbinot sevi, cilvēka asinīs nonāk hormoni – serotīns, dopamīns, 

noradrenalīns un endorfīni, kas būtiski ietekmē saikni starp fiziskām aktivitātēm un smadzenēm. 

Serotonīns rada gandarījumu un miera sajūtu. Dopamīns atlīdzina, sniedzot labsajūtu pēc fiziskām 

aktivitātēm. Tieši šī viela nosaka cilvēka uzvedību konkrētā situācijā. Noradrenalīns palīdz justies 

aktīvam un mundram. Endorfīni iedarbojas gandrīz kā morfīns - mazina sāpes un vairo labsajūtu. Pat 

tikai trīsdesmit minūšu ilgs intensīvs treniņš sekmē tādas endorfīnu devas izstrādāšanos, kas ir 

līdzvērtīga 10 mg morfīna - aptuveni tikpat liela, kādu parasti saņem pacients ar kaulu lūzumu. Fizisko 

aktivitāšu laikā minētās vielas smadzenēs izdalās neatkarīgi no cilvēka vecuma vai fiziskās sagatavotības. 

Vielu izdalīšanās notiek ātri, bet iedarbība ilgst vairākas stundas - pieplūst enerģija, un ķermeni pārņem 

labsajūta. Uzlabojas asins cirkulācija ne tikai kājās, bet arī galvā. Paaugstinās prāta spējas. To svarīgi būtu 

ievērot visiem, arī bērniem, kuri ir arvien kūtrāki uz fiziskām aktivitātēm, lielu dienas daļu pavada 

mazkustīgi sēžot. 

    Ar lielu atbildību savas ekotēmas sagatavošanā, nodarbību citām klasēm novadīja 5. klases skolēni 

par papīru - Andrejs Siliņš, Rodrigo  Lapsiņš, Diāna Romanovska, Kate Kaļķe, Tīna Estere Šileika, 

Megija Leite. 6.kl. par stiklu - Gunārs Lapsa, Krists Kalvis Kaminskis, Raimonds Auželis, Betija  Skuja, 

Ketija Znotiņa, Rebeka Lazdiņa.7.kl.par metāliem - Aleksa Prosvetova, Elīza Markovska, Arta Ņērbule, 

Megija Piebalga ,Sanija Bagdone, Lelde Folkmane, Annija Pauloviča. Ekostundas turpinās 8., 9., 10, 

11.klases. 

  Mūsu skolas direktore S. Vāverniece kopā ar trijiem 10. klases zēniem piedalījās starptautiskajā 

konferencē Lietuvā Paņevežos. Tika sagatavota  un parādīta prezentācija par ekoskolas veikumu. Lauris 

Vītoliņš, Valdis Barens, Mareks Eņģelis stāstīja un atbildēja uz jautājumiem  angļu valodā. 

 Prieks par veikto praktiskajā darbībā. Arvien palielinās savākto bateriju daudzums gan skolā, gan 

veikalos. Tātad pieaug izpratne, ka tās ir bīstamais atkritums, ka 1 pirkstiņbaterija izraisa augsnes 

piesārņojumu 1m
2 

platībā, kas saglabājas gandrīz gadsimtu. Tomēr pārstrādē nonāk tikai nepilna piektā 

daļa no pārdotajām baterijām. Kur pārējās? Martā uz pārstrādi aizveda 1 925 kg makulatūru. Rezultātā 

no nociršanas izglābti 37 koki! Katram cilvēkam dienā elpošanai skābekli saražo 6 koki! Čaklākie „koku 

glābēji”- makulatūras vācēji, atvedēji, kuri pieteikušies: 2.kl. - Lauma Leļa, 8.kl .- Krists Aizvakars,  

4.kl.- Danija Putniņa,10.kl .- Roberts Štrobinders, 11.kl. - Rihards Dievaitis, 9.kl. - Edgars Ješevics, 6.kl. 

– Līga Juškevica , 9.kl. - Ulvis Karelsons, skolotāja -  Māra Kaminska. Šogad  visās klasēs un skolotāju 

istabā ir papes kastes, kur skolēniem un skolotājiem  nederīgos papīrus ievietot. Tā izlietotais papīrs 

nonāk makulatūras novietnē. No sākumskolas atvests vairāk kā 30 kg. 

Gaišas debesis un optimismu!                                                               Skolotāja Austra Auguste 



Viktorīna “Esi gudrs – būsi vesels!” -  7 gadu Skaistkalnē! 

2017. gada 20. aprīlī Skaistkalnes vidusskolas 5. klases komanda veiksmīgi startēja SIA 

“Zemgales mutes veselības centrs” organizētajā 5. klašu viktorīnā “Esi gudrs – būsi vesels!” 

Viktorīna jau 7. gadu notiek Skaistkalnē, dalībnieki ir Iecavas un Vecumnieku novada skolas un 

Mazzalves pamatskola. Konkursā tradicionāli jāveic uzdevumi par zobu uzbūvi, zobu grupām, 

zobu kopšanas līdzekļiem, mutes veselību un uzturu, kaitīgajiem ieradumiem, kā arī zobu 

traumām. Katrai komandai konkursam jāizpilda arī mājas darbs – jāsagatavo interesants zīmējums 

A2 formātā par zobu un mutes veselības tematiku, kā arī priekšnesums – mājasdarba prezentācija 

– teatrāls uzvedums, dziesma, dzejolis, pantomīma, u.c. Šogad konkursā piedalījās komandas no 

Iecavas vidusskolas, Iecavas internātpamatskolas, Dzimtmisas pamatskolas, Skaistkalnes 

vidusskolas, Misas vidusskolas, Valles vidusskolas un Vecumnieku vidusskolas. Mūsu skolas 

komandā startēja Eliass Bujonoks, Kate Kaļke, Elza Reihenbaha, Diāna Romanovska, Tīna Estere 

Šileika un Andrejs Siliņš. Prieks par rezultātiem -  mūsu komanda ar 90.034 punktiem ierindojās 

2.vietā, atpaliekot vienīgi no Dzimtmisas pamatskolas (91 punkts), savukārt mājas darbā žūrija 

mūsu komandas zīmējumu atzina par labāko, piešķirot uzslavas rakstu par 1.vietu. Viktorīnas laikā 

notika arī konkurss komandu līdzjutējiem. Mūsu skolas līdzjutējus pārstāvēja Megija Leite, 

Rodrigo Lapsiņš, kā arī 3. un 4. klases erudītākie mīklu un atjautības uzdevumu zinātāji skolotājas 

Elitas Kaminskas vadībā.  

Sirsnīgs paldies skolotājai Ingrīdai Zemļinskai un 12.klasei par atbalstu mājas darba 

tapšanā!  

Tradicionāli viktorīnas izskaņā tika apbalvoti Vecumnieku novada 7. klašu eseju konkursa 

dalībnieki. Šogad skolēni sociālo zinību stundā martā rakstīja esejas par tematu ”Sirdsapziņā 

cilvēka atbildība.”  Skaistkalnes vidusskolas 7. klases skolniece Lelde Folkmane konkursā ieguva 

2.vietu.                                                                                                   Skolotājs Ingus Pavinkšnis  

 



KRĀSAINI SAPŅI 

2017. gada 9. martā, Skaistkalnes kultūras namā jau trešo gadu norisinājās Skaistkalnes 

vidusskolas skolēnu domes organizēts pasākums - " Krāsaini sapņi", kurā piedalījās skolēni no mūsu 

skolas. Šogad bija izdomāta interesanta tēma kā sasaukt vadīšanu kopā ar baudīšanu, tāpēc tika izveidots 

"Pusnakts šovs 17:00 kopā ar Ārčiju" . Pie mums ciemojās - Liene Šomase, Emīls Mangulis, Raimonds 

Pauls, Agnese Rakovska, Latgales dāmu pops un iemīļotā seriāla " Ugunsgrēks" varoņi - Fēlikss un Zenta 

ar saviem bārenīšiem. Šīs slavenības tika intervētas veidojot šovu. Slavenības priecēja skatītājus ne tikai 

ar uzjautrinošām atbildēm uz intervētāja jautājumiem, bet arī vadīja dažādas spēles visa vakara garumā. 

Piedaloties bija iespējams iegūt balviņas. Šogad skolēniem bija uzdevums - katrai klasei izveidot 

priekšnesumu par kādu no zināmām latviešu kinofilmām. Katra klase lieliski tika galā ar uzdoto 

uzdevumu un lika skatītājiem kārtīgi izsmieties. Papildus katrai klasei bija jāizveido galdiņa noformējums 

ar noteiktu tēmu, kura tika izlozēta, piemēram, - varavīksne, uguns, mīlestība u.t.t. Bija jāsarūpē cienasts, 

kas pēc krāsām, izskata iederētos pie galdiņa tēmas un, lai vakara gaitā būtu ar ko pamieloties. Galdiņus 

pēc atbilstības tēmai, ieguldītā darba, izskata u.t.t vērtēja skolotāja Ērika Ormane, piešķirot labāko 

galdiņu autoriem pārsteigumu balviņas. Katra klase bija ļoti centusies, un zālē valdīja ļoti patīkama 

atmosfēra. Spēles bija pēc katra klases priekšnesuma, lai ļautu skatītājiem nedaudz izkustēties. Bija 

dažādas interesantas spēles, kuras lika kārtīgi izsmieties. Bija arī dažas uz atjautību un zināšanām. 

Protams, kā tad bez skolas avīzes, kurā varēja izlasīt par mūsu skolēnu sasniegumiem un arī skolēnu 

izdomātās baumas. Pēc pasākuma bija iespēja nobildēties foto stūrītī. Vēlāk sekoja ballīte, kuras laikā bija 

iespējams kārtīgi izdancoties un izpriecāties. Šis pasākums bija ļoti interesants, pārdomāts, jautrs un 

prieka pilns. Cītīgā gatavošanās atmaksājās un iznāca ļoti forši! 

7. klases skolniece, Lelde Folkmane 

 

Skolēnu dome dzied „Krāsaini sapņi” (vārdi: G. Račs, mūzika: A. Virga) 



Fitnesa un svarubumbas pulciņš 

Fitnessa un svarbumbu pulciņš ir vieta, kur aug stipri un veseli skolēni, pieaugušie un skolas 

absolventi, vieta kur aug gan fiziskās, gan garīgās īpašības, atrodas ticība saviem un citu spēkiem. 

Pulciņš eksistē jau piekto gadu. Šajā laikā ir auguši spēcīgi skolēni, kuri sastāda lielu sacensību 

konkurenci kā Latvijas, tā starptautiskajā arēnā (Eiropas čempionātos). Sporta panākumi neslēpjas 

liela smaguma pacelšanā, bet gan katra attieksmē un spējā noticēt sev “ES to varu!” Skolas sporta 

trenažieru zāles durvis ir atvērtas ikvienam katru dienu. 

 

Ģitāras pulciņš 

Ģitāras pulciņš ir nodarbības ne tikai muzikāliem cilvēkiem, bet arī vienkāršiem skolēniem bez 

muzikālām iemaņām vai izglītības, jo ģitāru var iemācīties spēlēt jebkurš bez priekšzināšanām. 

Pulciņa programmā skolēni iemācās ļoti īsā laikā gan spēlēt, gan dziedāt pie ģitārmūzikas, iemācās 

pašas aktuālākās un populārākas dziesmas, spēj aizķert dvēseles stīgas un vienmēr ir uzmanības 

centrā.                                                                                        Skolotājs Edgars Getmančuks 

 



NO SKOLĒNU DOMRAKSTIEM 

Lielās dabas mazie brīnumi 

Es vēroju šo pasauli un domāju, cik tā ir skaista! Es vēl joprojām nesaprotu, kurš un kā izveidoja šo 

pasauli. Liels brīnums pasaulē ir puķes un koki. Visstiprākā no puķēm ir sniegpulkstenīte, jo tā ir pirmā 

puķe, kas izspraucas cauri sniegam. Ja mēs paliktu tik mazi kā bites, tad mēs vienas dienas laikā redzētu 

ļoti daudz skaistuma.   

                                                           6. klases skolnieks Krists Kalvis Kaminskis 

Es eju un redzu skaistu saulrietu. Saule izskatās pēc lielas, izplūdušas, oranžīgi dzeltenas bumbas. 

Ļoti skaisti vērot saulrietu pie jūras. Saulrieta laikā visas debesis un jūra kļūst oranžas. 

6. klases skolniece Ketija Znotiņa 

Es eju un vēroju. Man priekšā skaists saullēkts. Es paskatos, un saule iespīd manās acīs, tas nekas. 

Re, dīķītis un blakus liels, skaists koks. Dīķī vērojams atspulgs. Vai! Gandrīz uzkāpu uz puķes – mazas 

mīļas puķītes. Paeju mazliet uz priekšu, paveros augšup. Kādas skaistas debesis! Tās ir tik brīnišķīgās 

krāsās: rozā, sarkanas, oranžas un zilas.  

Aizķeros aiz koka zara un nokrītu. Nu es guļu uz zemes un sajūtu dīvainu smaržu. Tā ir skaista 

smarža. Kāda maza puķīte, bet tik skaisti smaržo! Re, zirnekļa tīkls! Kur pats zirneklītis? Zirneklis nav 

mājiņā.  

6. klases skolniece Līga Juškēvica 

Ziemas rītā es izgāju ārā. Sniegs atspīdēja sīkos dimantiņos, ka apžilba pat acis. Es vēroju baltu, 

nosarmojušu bērzu. Mājas sienas arī bija nosarmojušas. Man patika apsnigušais mājas jumts.                   

6. klases skolnieks Gunārs Lapsa 

Viegli migla plešas pāri pļavām un mežiem. Redzu lielu koku, kuram ir cietas saknes. Vēroju koka 

lapas. Uz tām dzīvo dažādi kukaiņi. Daba ir vislielākais brīnums! 

6. klases skolniece Rebeka Lazdiņa 

 

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 
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