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               /V. Lizinska/ 

Es redzēju prieku 

Baltu kā ziedu. 

Tas iegāja skolā, 

Apsēdās solā 

Kopā ar bērniem - 

Meitenēm, zēniem. 

Prieks - Zinību diena 

Svētki ikvienam, 

Darbs jaunam mācību gadam, 

Ar prātu un rokām lai radam!  

 
 

Klāt 1. septembris – Zinību diena! 

Kaut kur tālumā uz lauka, 

Dzestrs rīts tiek miglā tīts. 

Kaut kur pļavā, rīta rasā 

Kājas mazgā septembris. 

Tālumā aiz košiem siliem, 

Noskan sapņains skolas zvans. 

Ir nu atkal klāt tas brīdis, 

Kad uz skolu doties laiks. 

Dienas gaišās stundas aizvien sarūk, siltos vasaras vakarus pamazām nomaina dzestrs 

drēgnums, dārzos zied greznās gladiolas, košās asteres, saulainās samtenes … un tas viss kopā 

liecina, ka jaunais mācību gads ir klāt. Klāt 1. septembris – Zinību diena! Šajā dienā ar 

krāsainiem ziediem rokās smagās zinību pils durvis vērs pirmklasnieki, kam viss vēl svešs un 

nezināms. Skolas solos atgriezīsies spurdzoši skolēni, kas steigsies satikt klasesbiedrus un 

dalīties  vasaras piedzīvojumos… Ar jaunu darba sparu un idejām bērnus sagaida pedagogi un 

tehniskie darbinieki. Skolotājiem kopā ar vecākiem tiek uzticēts visdārgākais – mūsu rītdiena, 

un šo sadarbības partneru galvenais darba uzdevums ir izveidot personību, kas spēj patstāvīgi 

domāt un vienlaikus sadzirdēt citus, kas pieņem godprātīgus lēmumus un spēj izmantot 

jaunākos sasniegumus.  



Šogad mācības 1. klasē uzsāka 11 skolēni, kuru acīs var redzēt gan prieka mirdzumu, gan 

mazu nedrošības ēnu. Mazos skolas gaitās ievedīs divpadsmitie – droši, lepni, atsaucīgi un 

draudzīgi. Mazos skolas dzīvē ievadīs skolotāja Elita Kaminska. Jauns mācību gads ir jauns 

posms dzīvē visiem, kas ar to ir saistīti, solot iespējas, kas iepriekš nav bijušas vai izmantotas. 

Daudziem šis ir pirmais skolas gads, daudziem pirmie soļi jaunā klasē vai  grupiņā, jo šogad 

pirmo reizi skolā ir bērnu dārza grupiņa, kuru audzinās pedagoģe - Santa Sproģe. Galvenais ir 

ikdienas darbā neaizmirst, ka jūs esat visplašāko iespēju posmā. Izmantojiet to, jo izglītības 

galamērķis nav tikai zināšanas, bet arī turpmākā darbība, kā tās pratīsit izmantot! Jauns mācību 

gads ir jauns posms dzīvē visiem, kas ar to ir saistīti, solot iespējas, kas iepriekš nav bijušas vai 

izmantotas.  

Saposta jaunajam darba cēlienam Skaistkalnes vidusskola. Lai skola labi izskatītos. daudz 

šogad ir padarījuši skolas tehniskie darbinieki - Uldis Saulītis, Ojārs Vors, Dzintra Arsoba, 

Aiga Mikalaucska, Ārija Grosberga, Ģita Puziņa, Ģita Grinberga, skolotājs Roberts Trinskis. 

Liels, liels paldies viņiem! Īpašu paldies gribas pateikt mūsu sākumskolas apkopējai Ingai 

Siliņai, skolas domes vadītājai Karīnai Āķei, skolēniem – Matīsam Āķim, Ulvim Karelsonam, 

Artūram Jankovičam un skolas sponsoram Kasparam Zauram par mazās skolas trepju un 

celiņu sakārtošanu. Šovasar tika realizēti trīs projekti - ēdnīcas fasādes renovācija, skrejceliņa 

izveidošana, vecās pienotavas nojaukšana un teritorijas labiekārtošana. Skolas administrācija 

pateicās Vecumnieku novada Domei par finansiālo atbalstu un firmai SIA ”NR” par labi 

izpildītiem celtniecības darbiem.  

Sākoties jaunam darba cēlienam, skolēniem novēlam saglabāt 1. septembra un mācību 

sākuma līksmību, zināšanu kāri un darba prieku visa mācību gada garumā. Vecākiem un 

izglītības iestāžu darbiniekiem - pacietību un izturību, sapratni un mīlestību, palīdzot mūsu 

bērniem kāpt grūtajā, taču skaistajā zinību kalnā. 

Jūsu skolas direktore  

 



Centralizēto eksāmenu rezultāti 2016./17. mācību gadā 

Centralizētos eksāmenus kārtoja 11 klātienes un 5 neklātienes 12. klases skolēni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidējie visu centralizēto eksāmenu rezultāti: 

valstī - 49,1% 

skolā - 51,4% (klātienes skolēniem – 55,9 %) 
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Skolas absolventi turpinās izglītoties  

Raimonds Kristians Elksnis – Rīgas Tehniskā universitāte, Enerģētikas un elektrotehnikas 

fakultāte, adaptronikas programma, 

Andris Ivanovs – Vidzemes augstskola, Informācijas tehnoloģiju fakultāte, virtuālās realitātes un 

mobilo sistēmu izstrādes programma,  

Kristaps Ķīlis –Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Mežsaimniecības fakultāte, meža inženiera 

programma, 

Līga Līdaka – Rīgas Stradiņa universitāte, Rehabilitācijas fakultāte, fizioterapijas programma, 

Raivis Mikalauckis – Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Tehniskā fakultāte, lietišķās 

enerģētikas programma, 

Liesma Pakalne – Rīgas tūrisma un radošās industrijas tehnikums, ēdināšanas pakalpojumu 

izglītības programma, konditora specialitāte, 

Monta Siliņa – Latvijas universitāte, Ģeogrāfijas fakultāte, ģeogrāfijas programma, 

Sandijs Siliņš – Rīgas Tehniskā universitāte, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte, 

Inta Skadorva – Latvijas universitātes Medicīnas koledža, 

Santa Škenderska – Latvijas Universitāte, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, sociālā 

pedagoga programma. 

 

 

Lai Jums patīk tas, ko darāt! Lai sapņi piepildās! 



Vasaras sākums „FiBiĶīMa” nometnē 

Arī šogad zinātkāri skolēni vasaras sākumā devās uz „FiBiĶīMa” nometni Vecumnieku vidusskolā. 

No mūsu skolas tie bija Megija Piebalga, Klāvs Markuns - Grinbergs, Lelde Folkmane, Sanija Bagdone, 

Annija Pauloviča, Elīza Markovska, Kristiāna Jirjena. Dažas meitenes nometnē piedalījās jau otro reizi. 

Viņas atzina, ka tieši šogad bijuši interesantāki uzdevumi un draudzīgas komandas. Arī skolotājām 

šķita, ka skolēni jauktajās grupās no dažādām skolām ātri atrada kopēju valodu.  

Kā vienmēr nodarbības bija radošas un dažādas. Pirmajā dienā nometnes dalībnieki gatavoja papīra 

raķetes un tās izmēģināja skolas pagalmā. Citā stacijā, grupas biedriem sadarbojoties, vajadzēja izdomāt 

eksperimentu, kurš darbojas pēc domino efekta principa. Tas bija jautri! Ķīmijas laboratorijā skolēniem 

bija iespēja pagatavot sev vannas bumbu, izvēloties sev tīkamas krāsas un smaržas. Komandas sacentās 

arī sportiskā izturībā un veiklībā, pārbaudīja savus veselības rādītājus.  

Otrā nometnes diena bija saulaina un ļoti piemērota āra nodarbībām pie Vecumnieku estrādes. Tur 

noderēja matemātikas prasmes, lai izrēķinātu izdevumus un ieņēmumus pasākumu laikā. Ķīmijas 

indikatori un dzīvnieku noteicēji palīdzēja uzzināt par ezera ūdens īpašībām un dzīvās dabas 

daudzveidību ezerā. Bioloģijas stacijā skolēni rūpīgi zīmēja un raksturoja augus ezera krastā.  

Trešā nometnes diena bija vairāk veltīta atpūtai un izklaidēm.  

Paldies skolas vadībai par transporta nodrošināšanu! 

Paldies mūsu skolas nometnes dalībniekiem par ieinteresētību un labvēlīgo attieksmi! Ceru, ka trīs 

dienas nometnē paliks labā atmiņā. Nometnē gūtās zināšanas un prasmes noderēs mācību darbā. 

Skolotāja Ineta Karelsone 

 

Elīza, Klāvs, Megija, Annija, Sanija 

 



Mūsu panākumi VII Latvijas Jaunatnes olimpiāde 

Cēsīs no 7. jūlija līdz 9. jūlijam norisinājās vislielākais šīs vasaras jauniešu sporta notikums – 

Latvijas Jaunatnes Olimpiāde "Cēsis 2017". 

Olimpiādes sacensībās piedalījās 2803 sportisti no 82 pašvaldībām. No Vecumnieku novada 

piedalījās 20 jaunieši. Kopā jaunieši sacentās 27 dažādos sporta veidos. 

Vecumnieku novada Domes sporta skolu olimpiādē pārstāvēja arī 4 Skaistkalnes vidusskolas 

skolēni. Kristiāna Jirjena – orientēšanās sacensībās, kur stafetē izcīnīja 6. vietu, Mareks Eņģelis, Māris 

Eņģelis, Ulvis Karelsons – galda tenisa komandu turnīrā ieguva 4. vietu.  

 

Olimpiādes atklāšana 

 

Mareks, Ulvis un Māris pēc apbalvošanas 

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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