
Pats svarīgākais uzdevums, kuru mums Dievs var uzticēt, ir – 

iespēja būt vecākiem. 

                       /G. L. Lendrets/ 
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Mums ir viena lielā 

Brīvība – visai Latvijai, 

svēta un balta. Par to 

esam atbildīgi mēs visi, šīs 

zemes tauta. Un katram 

no mums pieder daļa no 

tās – personīga, savējā. 

Par to atbildīgs katrs pats, 

lai tā lielā nezustu vējā. 

Brīvība sargā mūs – mēs 

sargājam Brīvību. 

 

SVINĒSIM „BALTĀ GALDAUTA SVĒTKUS”! 
 

1990. gada 4. maijā ar Latvijas PSR Augstākās Padomes Deklarāciju Par Latvijas Republikas 

neatkarības atjaunošanu tika atjaunota Satversmes sapulces 1922. gada 15. februārī pieņemtā 

Latvijas Republikas Satversme. Šī deklarācija atjaunoja Latvijas Republikas suverenitāti. 

Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades birojs aicina rīkot Baltā galdauta svētkus par 

godu Latvijas valsts neatkarības atjaunošanai – vienai no būtiskākajām pieturzīmēm Latvijas simts 

gados. 

Baltā galdauta svētku mērķis ir stiprināt tradīciju 4. maijā cilvēkiem pulcēties pie viena galda 

ģimenes, draugu, kaimiņu vai kopienas lokā, apzināti svinot savas valsts esību un godinot tos, kuri 

palīdzējuši to radīt un nosargāt. Baltā galdauta svētkus cilvēki rada sev paši, uz tiem katrs nāk ar 

savu cienastu, katrs pievieno galdā un kopīgajās sarunās savu devumu, kopīgi radot svētku sajūtu. 

Baltā galdauta svētki atgādinās to, ka Latvijas Republikas neatkarības atjaunošana bija rezultāts 

konkrētu cilvēku neatlaidīgai rīcībai, drosmei un uzdrīkstēšanās. 

Tādējādi vienotās svinībās aizsāksim mūsu Brīvības mēneša svētkus, kad aicinām ikvienu 

Latvijas iedzīvotāju īpaši apzināties savas un mūsu valsts brīvības vērtību, ienesot svinības ikvienā 

mājā un pilsētā, kā arī izmantot iespēju apmeklēt kādu no Brīvības mēneša norisēm. 



SKAISTKALNES VIDUSSKOLAS SKOLĒNI - 

VECUMNIEKU UN IECAVAS NOVADU 

 MĀCĪBU PRIEKŠMETU OLIMPIĀŽU UZVARĒTĀJI 

2017./ 2018. MĀCĪBU GADĀ 

KRISTIĀNA JIRJENA – I vieta bioloģijas olimpiādē (skolotāja Ineta Karelsone) 

II vieta ķīmijas olimpiādē (skolotāja Brigita Igaune) 

II vieta latviešu valodas olimpiādē (skolotāja Regīna Zeltiņa) 

atzinība vēstures olimpiādē (skolotājs Ingus Pavinkšnis) 

LELDE FOLKMANE – I vieta latviešu valodas olimpiādē (skolotāja Regīna Zeltiņa), 

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

atzinība fizikas olimpiādē (skolotāja Brigita Igaune) 

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

ELZA REIHENBAHA – II vieta matemātikas olimpiādē (skolotāja Lolita Grīnberga) 

ARTŪRS JANKOVIČS – II vieta matemātikas olimpiādē (skolotāja Ludmila Lācīte), 

PATRIKS VENCELS – III vieta matemātikas olimpiādē (skolotāja Ludmila Lācīte)  

ANDREJS SILIŅŠ – III vieta matemātikas olimpiādē (skolotāja Lolita Grīnberga) 

ARTŪRS GROSBERGS – III vieta vēstures olimpiādē (skolotājs Ingus Pavinkšnis), 

KETIJA ZNOTIŅA – III vieta vizuālās mākslas olimpiādē (skolotājs Roberts Trinskis), 

NILS IVANOVS – atzinība angļu valodas olimpiādē (skolotāja Līvija Kalēja), 

OLAFS BĒRZIŅŠ – atzinība ekonomikas olimpiādē (skolotāja Svetlana Vāverniece) 

ELIJA ROMANOVA – atzinība vizuālās mākslas olimpiādē (skolotāja Elita Kaminska) 

Apbalvoti 13 skolēni 17 olimpiādēs (pagājušajā mācību gadā 12 skolēni 16 olimpiādēs). 

Pateicība skolotājiem, kuri palīdzēja skolēniem sagatavoties olimpiādēm! 

 

9. klases skolniece Kristiāna Jirjena piedalījās valsts bioloģijas olimpiādē un ieguva 

atzinību. Valsts ķīmijas olimpiādē viņa bija 20 labāko dalībnieku sarakstā. 

Lepojamies ar Kristiānas panākumiem! 

 



SKAISTKALNES VIDUSSKOLAS SKOLĒNI - KONKURSU UZVARĒTĀJI 

FIRST LEGO LEAGUE robotu sacensības LATVIJĀ  

5. KLASEI – I vieta kategorijā „Robotu dizains”(skolotāja Brigita Igaune) 

Pārdomu darbu konkurss 

ELIZABETE MARTA ŽĒRBELE – I vieta (skolotājs Ingus Pavinkšnis) 

Publiskās runas konkurss latviešu valodā 

ELIZABETE MARTA ŽĒRBELE – II vieta (skolotāja Regīna Zeltiņa) 

ARTŪRS GROSBERGS – II vieta (skolotāja Ligita Bane) 

Publiskās runas konkurss angļu valodā 

OTTO JĀNIS JANSONS – II vieta (skolotāja Līvija Kalēja) 

Vidusskolas dabaszinātņu konkurss 

OTTO JĀNIS JANSONS, OLAFS BĒRZIŅS, MATĪSS ĀĶIS, ARTŪRS 

GROSBERGS, LAURIS VĪTOLIŅŠ, ARTŪRS JANKOVIČS – I vieta 

Konkurss „Cilvēki – Latvijas novadu dārgumi” 

LELDE FOLKMANE – II vieta (skolotāja Regīna Zeltiņa) 

Tatjanas dienas krievu dziesmu konkurss 

DITA SILIŅA, GITA ASUPE, ELĪZA MARKOVSKA, SANIJA BAGDONE, 

LELDE FOLKMANE, ANNIJA PAULOVIČA, RAMONA VILČINSKA –            

II vieta (skolotājas Ingrīda Zemļinska, Lolita Silakaktiņa) 

Viktorīna „Esi gudrs – būsi vesels!” 

DANIJA PUTNIŅA, PATRIKS VENCELS, EMĪLIJA ZAURE, KĀRLIS 

KLEMME, MONA MEGIJA JĒGERE, ALEKSIS ALEKSANDRAVIČUS – III 

vieta (skolotājs Ingus Pavinkšnis) 

Konkurss „Esi drošs – neesi pārdrošs!” 

ELĪZA MARKOVSKA, ANNIJA PAULOVIČA, KLĀVS MARKUNS 

GRINBERGS, MĀRTIŅŠ DREVINSKIS, DIĀNA DAVIDOVA – dalība finālā 24. 

maijā ( skolotāja Lolita Silakaktiņa) 

Ventspils Augstskolas rīkotais Ekonomikas un uzņēmējdalības konkurss „Izaugsme”  

OLAFS BĒRZIŅŠ, ARTŪRS GROSBERGS, MATĪSS ĀĶIS, OTTO JĀNIS 

JANSONS – pateicība (skolotāja Svetlana Vāverniece) 

Eiropas Parlamenta deputātes Ineses Vaideres rīkotais konkurss „100 vēstures mirkļi 

novadā – vietas un cilvēki” 

MĀRCIS BIKŠIS – atzinība (skolotājs Ingus Pavinkšnis) 

Gada skolēns – LELDE FOLKMANE 



„Cilvēki – Latvijas novadu dārgumi” 

Latvijas Okupācijas muzejs janvārī 

izsludināja konkursu „Cilvēki – Latvijas 

novadu dārgumi” un aicināja skolēnus 

pastāstīt sev nozīmīga cilvēka dzīvesstāstu, 

jo, pēc konkursa organizatoru domām,’’ 

katrā pagastā un novadā ir cilvēki , kas 

devuši nozīmīgu ieguldījumu vietējā mērogā 

un ir vietējās sabiedrības balsti un virzītāji”. 

Konkursa mērķis bija atklāt un darīt 

zināmus plašākai sabiedrībai šos vietējos 

novadu dārgumus. Tika meklēti vēl 

nedzirdēti stāsti un neatklāti dārgumi.  

No mūsu skolas šajā konkursā piedalījās 

8. klases skolniece Lelde Folkmane. Šim 

darbam viņa pievērsās jau projektu nedēļas 

laikā un paveica lielu un nopietnu darbu, 

izzinot un apkopojot informāciju par savu 

vectēvu tēlnieku Induli Folkmani. 

Konkursa 1. kārtā Lelde piedalījās ar 

filmiņu, kuru tagad var redzēt YouTube saitē. 

Izmantojot daţādus vēstures avotus - 

dokumentus, fotogrāfijas, laikrakstus un citus 

materiālus, ko varēja iegūt -, Lelde izveidoja 

informatīvi bagātu un sirsnīgu sava vectētiņa 

dzīvesstāstu. Viņš ir pieminekļa „Daugavpils 

atbrīvotājiem 1919. g.”, „Vienoti Latvijai jeb 

Latgales Māra” un vēl daudzu citu 

pieminekļu izveidotājs. Ļoti daudz viņš ir 

devis, veidojot un atjaunojot pieminekļus 

visā Latvijā ( izveidojis aptuveni 10 un 

atjaunojis apmēram 5 pieminekļus), ir 

labākais vectētiņš pieciem mazbērniem. 

Vectēvs ne tikai dalās savā dzīves pieredzē, 

bet arī profesionālajā, izglītojot un pamācot 

mazbērnus mākslas jomā. Viņa padomi ir ļoti 

noderīgi un svarīgi. 

Lelde atzīst, ka viņas „vectēvs vienmēr 

visus darbus ir veicis ar prieku, ko viņš 

uzskata par galveno, tāpēc atalgojums un 

atzinība vienmēr ir bijis tikai kā 

papildinājums paveiktā darba priekam”. 

1999. gada 4. maijā par veikumu Latvijas 

labā Indulis Folkmanis ir saņēmis Triju 

Zvaigţņu ordeni. 

Konkursa koordinatori izvēlējās 7-12 

veiksmīgākos darbus, kuru autorus aicināja 

sagatavot prezentāciju par savu darbu, lai 

varētu piedalīties konkursa 2. kārtā. Starp 

labāko darbu autoriem bija arī mūsu skolas 

skolniece. 

Konkursa 2. kārtā, kas norisinājās 29. 

martā Iecavas kultūras namā, Lelde 

pārstāvēja Zemgales reģionu kopā ar labāko 

darbu autoriem no Meţotnes, Iecavas, 

Uzvaras, Pilsrundāles un Jelgavas. 

Sasummējot abu konkursa kārtu rezultātus, 

par Zemgales reģiona uzvarētājām kļuva 

Pilsrundāles vidusskolas 12. klases skolniece 

Dita Liepiņa un mūsu Lelde. Pasākumā 

piedalījās arī Okupācijas muzeja pārstāvji un 

Eiropas Parlamenta deputāts Artis Pabriks. 

Viņš uzrunāja konkursa dalībniekus un 

uzdāvināja paša uzrakstīto grāmatu 

«Hiršenhofas stāsts. Kultūrvēsturiska eseja», 

kas stāsta par autora dzimtu. Konkursa 

dalībniekiem bija arī iespēja nofotografēties 

ar Arti Pabriku. Visus priecēja Iecavas 

meiteņu ansamblis skolotājas Nijoles 

Berezinas vadībā. 

 Konkursa noslēguma kārta notiks 9. 

maijā Rīgā, kur pulcēsies labāko darbu autori 

no visas Latvijas. Tā kā konkursu atbalsta 

Eiropas Parlamenta deputāti Artis Pabriks, 

Sandra Kalniete, Krišjānis Kariņš un Roberts 

Zīle, konkursa uzvarētāji dosies ceļojumā uz 

Briseli, kur apmeklēs Eiropas Parlamentu, un 

saņems citas vērtīgas balvas. 

Lepojamies, ka Lelde veiksmīgi 

piedalījās konkursā un mūs visus 

iepazīstināja ar savu vectētiņu un viņa 

veikumu Latvijas labā, kā arī pārstāvēja 

Vecumnieku novadu. Vēlēsim viņai veiksmi 

konkursa 3. kārtā! Lai Leldei vēl daudz jauku 

brīţu kopā ar vectētiņu! 

„Visjaukākie vakari ir tad, kad kopā ar 

vectēvu sēţam pie kamīna un skatāmies 

vecās bildes. Tad var noglāstīt vectēva siltās, 

mīļās rokas, kuras ir veikušas ļoti daudz labu 

darbu, un saprast, cik labi, ka man ir tik 

lielisks vectēvs”, Lelde labprāt dalās atmiņās 

par savu vectētiņu un ļoti lepojas ar viņu. 

                   Regīna Zeltiņa, latviešu valodas un literatūras skolotāja, konkursa konsultante 



Publiskās runas konkurss 

28. februārī Vecumnieku vidusskolā notika mūsu un Iecavas novada publiskās runas konkurss, 

veltīts Starptautiskajai dzimtās valodas dienai. Konkursa mērķis bija novērtēt skolēnu publiskās runas 

prasmes, rosināt interesi, izpratni un motivētu pārliecību par valodu aktualitāti saskarsmē, kopt skolēnu 

komunikatīvo prasmi mērķtiecīgi izmantot svešvalodu savā pašizpausmē. 

Katrs skolēns uzstājās ar publisko runu par sev nozīmīgu tematu, kurš atbilst vienai no tēmām: Kas 

manu tautu/ valsti stipru dara. Kas tad, ja ne es? Labākais veids, kā paredzēt nākotni, ir to izgudrot. 

Uzstāšanās notika dzimtajā valodā un vienā no svešvalodām- krievu, angļu vai vācu valodā. 

Ar runu dzimtajā valodā uzstājās mūsu skolas 8. klases skolniece Elizabete Marta Ţērbele un 12. 

klases skolnieks Artūrs Grosbergs, un abi skolēni ieguva 2. vietu. Jāpiebilst, ka 1. vieta vispār netika 

piešķirta. Angļu valodā runu teica 10. klases skolniece Ramona Vilčinska un 12. klases skolnieks Otto 

Jānis Jansons, kurš ieguva 2. vietu. 

Paldies Elizabetei, Ramonai, Artūram un Otto, kas nenobijās no darba, runu rakstot un mācoties no 

galvas!                                                                Regīna Zeltiņa, Mākslu metodiskās komisijas vadītāja 

Darbi vides jomā 

Pavasaris rosina jauniem darbiem arī vides jomā. Sākumskolas un pirmsskolas audzēkņi sākuši 

vērot savvaļas augus un piedalās starptautiskā projektā „Lielās augu medības”. Skolēni izzina, kā plaukst 

spurdzes bērziem un lazdām, kā uzzied pūpoli un kā pamazām izaug tulpes.  

3.klases skolēni piedalījās konkursā „Mūsu mazais pārgājiens”. Šīgada moto „Meţs un enerģija”. 

Izvēlējāmies noskaidrot, kādiem putniem un dzīvniekiem koku sēklas dod uztura enerģiju. Martā skolēni 

zīmēja, vāca un apkopoja informāciju par meţa putniem un dzīvniekiem, bet aprīlī gājām nelielā 

pārgājienā uz meţu.  

9. martā četru zēnu komandai bija iespēja apmeklēt Dabas muzeju Rīgā. Skolēni ar interesi 

apskatīja izstādi par Latvijas zivīm un daţādās ekspozīcijas. Arī mani muzejs patīkami pārsteidza, jo 

kļuvis modernāks un interesantāks.  

Ekoskolu Programmas tēmā „Pārtika”. Notikušas vairākas ekostundas. To temati :”Dārzeņi uzturā 

un veselībai”, kuru veidoja 8. klases deviņi skolēni, „Augļi un ogas”, kuru palīdzēja izveidot 6. klases 

skolēni, „Graudaugi”, kuru ļoti labi sagatavoja 7. klases skolēni. Bija tikšanās ar lauksaimniecības 

konsultantiem. Sagatavota ekostunda „Garšaugi” ar 9. klases skolēnu atbalstu.  

Skolas noliktavā ir iespēja nodot makulatūru (atslēga pie skolas deţurantes). Pie deţurantes var arī 

pavaicāt, kur likt izlietotās baterijas (kastē zem 1.stva kāpnēm). Čaklākos pavasarī gaida izklaide! 

                                                                                              Skolotāja Ineta Karelsone.  

  Foto I. Karelsone 



Lielo augu medības sākas! 

Jau trešo gadu Latvijas Ekoskolās norit bioloģiskās daudzveidības projekts “Lielās augu medības”, 

kurā šogad dabas izzināšanas nodarbībās piedalīsies gandrīz 5000 sākumskolas skolēnu un pirmsskolu 

audzēkņu no visas Latvijas. Arī Skaistkalnes vidusskolas skolēni piedalās šajā EKO skolu projektā. 

Galvenais nodarbību mērķis ir veidot ciešāku bērnu saikni ar apkārtējo dabu un tajā notiekošajiem 

procesiem.  

Pirmsskolas piecgadīgo grupa pēta kā dīgst, aug un izplaukst tulpe. Pavasaris sākumā bija auksts, 

bet nu jau procesi dabā ir paātrinājušies, jo siltums palīdz augiem.3 .klases skolēni vēroja pūpolam 

augšanu. 

2. klases skolēni, izlasot Ulda Plotnieka darbu Spurdzes zied, nolēma medīt augus, kuriem ir 

spurdzes. Pētījums tika aizsākts 27. martā. Katrs skolēns izvēlējās spurdzi lazdai un bērzam. Lai 

nesajuktu spurdzes, ap tām apsējām daţādas krāsas diegus. Katru nedēļu devāmies mērīt kā mainās 

spurdzes un to atzīmējām tabulā. Ja laiks nedēļā bija vēss un pat sniegs uzkrita, izaugsmi nenovērojām. 

Pirmās krāsu izmaiņas pamanījām tikai 4. martā. Pagājušās nedēļas laikā jau ir piebrieduši pumpuri un 

tūlīt, tūlīt plauks lapas. Mērījumi turpināsies līdz maija beigām. Tikai vērojot dabu, mēs uzzinām daţādas 

norises un mācāmies saudzēt.  

Ērika Ormane, pulciņa Zaļās pēdas vadītāja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekts „Lielās augu medības”(foto Ē. Ormane) 

Dabaszinātņu pēcpusdiena 

13. aprīlī Vecumnieku novadā notika dabaszinātņu pēcpusdiena vidusskolēniem. Savu erudīciju 

pārbaudīja Vecumnieku vidusskolas, Misas vidusskolas un Skaistkalnes vidusskolas skolēni. Katra 

komanda tika veidota no sešiem skolēniem. Komandas sacentās astoņās kārtās, kurās tika iekļauti 

bioloģijas, ķīmijas, fizikas un matemātikas uzdevumi. Bija jārisina praktiskas dabas uzdevumi. 

Viserudītākā Vecumnieku novada vidusskolēnu komanda bija Skaistkalnes vidusskolas komanda. 

Lepojamies ar Olafu Bērziņu, Otto Jāni Jansonu, Matīsu Āķi, Artūru Grosbergu, Lauri Vītoliņu, Artūru 

Grosbergu! Paldies dabaszinātņu un matemātikas skolotājām Brigitai Igaunei, Lolitai Grīnbergai, Ludmilai 

Lācītei!                                                                  

                     Gunta Romanovska, direktores vietniece izglītības jomā 



Fizikas skolotāju mācību brauciens uz Ukrainu 

Kad skolēniem ir brīvdienas un bērni atpūšas mācību procesa starplaikā, skolotāji mācās – 

apmeklē kursus gan papildinot zināšanas savā mācību priekšmetā, gan iegūst idejas audzināšanas 

darbam. 

Šinī mācību gadā pavasara brīvdienās grupa pedagogu, fizikas skolotāju asociācijas biedru, 

devās mācību braucienā uz Ukrainu. Galvenais brauciena mērķis bija Černobiļas atomelektrostacijas 

apmeklējums, lai savām acīm redzētu tur esošo situāciju , katastrofas sekas un parunātu ar cilvēkiem, 

kas strādā Černobiļas atomstacijas teritorijā. Pēc kodolavārijas 1986. gadā Černobiļa vēl joprojām ir 

slēgta un bīstama zona, tāpēc uz to var doties tikai un vienīgi gida pavadībā, iepriekš piesakoties un 

aizpildot vairākas anketas un instrukcijas. Kaut gan kopumā radiācijas līmenis Černobiļas slēgtajā 

zonā ir cilvēkam nekaitīgs, ir atsevišķas vietas paša avarējušā reaktora tuvumā, kur radiācija tomēr ir 

visai augsta. Elektrības raţošana, izmantojot kodolreakcijas, vairs nenotiek, bet darbā pie radioaktīvo 

atkritumu savākšanas, esošās kodoldegvielas sabrukšanas novērošanas un jaunu drošības pasākumu 

organizēšanas, kā arī būvniecībā nodarbināti vairāki tūkstoši cilvēku. Notiek arī zinātniskais darbs 

kodolmateriālu pētniecībā. Darba laiks zonā ir saīsināts – strādā 2 vai 3 dienas nedēļā saīsinātu darba 

dienu.  

Pēc avārijas 1986. gadā, lai mazinātu radioaktīvo piesārņojumu, ap 4. reaktoru tika izveidots 

betona sarkofāgs, kas uz laiku samazināja radioaktivitāti līdz pieļaujamai robeţai. Laika gaitā parādījās 

plaisas un tika nolemts veidot milzīgu tērauda dubultarku. Tagad arka ir novietota pār iepriekšējo 

aizsargkonstrukciju un radiācijas līmenis, par laimi, ir krietni zem pieļaujamās robeţas. Izaicinājums 

darbiniekiem būs tas, kā demontēt veco sarkofāgu zem arkas, lai tas uz vietas nesabruktu, un palēnām 

izvest radioaktīvos atkritumus no avārijas vietas. 

Pārsteidza milzīgā drošības sistēma – pase bija jāuzrāda teju pie katrām durvīm, somiņu saturs 

tika pārbaudīts gan ar skeneri, gan vizuāli. Apsargu daudz un pārsvarā bruņoti.  

Pavadošais gids mūsu grupu iepazīstināja ar AES struktūru, darbību pirms avārijas un tagad. 

Tika nolasītas lekcijas par kodolfiziku un kodolreaktoriem, parādītas kodolreakciju vadības telpas. Tās 

pārsteidza ar milzīgo mērierīču skaitu un daţādām aparātu „podziņām”. 

Ir izveidots 4. – avarējušā bloka atverams modelis, lai cilvēki varētu saprast tā uzbūvi un kodolreakciju 

kontrolētu vadīšanu. 

Ukrainas valdība un Černobiļas AES vadība domā par to, kā lietderīgi izmantot piesārņoto 

teritoriju 10 km rādiusā. Notiek sadarbība ar Eiropas un Japānas speciālistiem. Tiek plānots izveidot 

drošu radioaktīvo atkritumu poligonu, kurā tiks noglabāti arī citu atomelektostaciju izmantotie 

materiāli. Cits virziens - sāk uzstādīt saules baterijas, kuras varēs pieslēgt esošajai elekroenerģijas 

tālākpārvades sistēmai. 

Apskatījām pilsētu Pripetu, no kurienes kodolavārijas dienā tika evakuēti ap 25 tūkstošiem 

cilvēku un tie nedrīkstēja atgriezties – pilnīga postaţa, ēkas bez logiem, koki ieauguši mājās... 

Tagad cilvēki, kas strādā AES, dzīvo jaunuzceltā pilsētā Slavutičā, tā atrodas 50 km attālumā 

no Černobiļas. 

Pēc atgriešanās no Ukrainas ekskursijas, tur redzētais ļāva skolēniem nodot savus iespaidus, ne 

tikai pārstāstīt teorētiskās zināšanas. Enerģijas iegūšanas un izmantošanas veidi, tai skaitā 

atomenerģijas izmantošana, tiek apskatīta gan 9., gan 12. klases fizikas kursā. Kodolreakcijas 

skolēniem tiek skaidrotas arī ķīmijas priekšmetā.  

Pēc Černobiļas AES apmeklējuma notika pieredzes apmaiņas semināri ar kolēģiem no Slavutičas un 

Kijevas. Bija noorganizēti vairāku skolu apmeklējumi un pārrunas ar skolotājiem par fizikas mācīšanas 

problēmām. Tika salīdzinātas un apspriestas mācību programmas, mācīšanas paņēmieni, eksāmenu 

uzdevumi un olimpiāţu norise. Sapratām, ka problēmas ir līdzīgas, jo arī Ukrainā ir inţenieru trūkums 

un eksakto zināšanu apguve labā līmenī nav populāra. Redzot vairākus fizikas kabinetus, iepriecināja 



fakts, ka Latvijā kabinetu aprīkojums ir daudz labāks un tehnoloģijas skolā izmanto plašāk. Interaktīvā 

tāfele, sensori un dators fizikas klasē skolēniem, kā tas ir Skaistkalnes vidusskolā, Ukrainas skolās nav 

pieejami. 

Brauciens bija vērtīgs, jo neviens apraksts vai filma nevar dot tik īstenībai atbilstošu informāciju, kā 

savām acīm gūti iespaidi. 

Brigita Igaune, fizikas un ķīmijas skolotāja, fizikas skolotāju asociācijas biedre 

 

Jaunā arka virs 4. reaktora, piemineklis avārijas seku likvidētājiem un kodolreakciju vadības telpa 

(foto B. Igaune) 



Lepojamies ar absolventiem!  

Skaistkalniete saņem Edvīna Samuļa izcilības stipendiju   

 

Mecenāts Edvīns Samulis ir gandarīts par stipendiātu panākumiem un ik gadu apbalvo izcilākos fonda 

studentus sarīkojumā ,,Stipendija par izcilību’’. Šogad, 4. aprīlī, restorānā “Muusu” stipendijas tika 

piešķirtas jau vienpadsmito reizi. Starp 15 izcilniekiem bija arī skaistkalniete Kitija Mikalaucka. Meitene 

mācās Latvijas Universitātes 3. kursā par pirmsskolas izglītības pedagogu, un pasākumā saņēma 200 Eur 

stipendiju. 

Jaunieši, kuri saņem Vītolu fonda administrētās stipendijas, jau skolas gados ir apliecinājuši savu 

mērķtiecību, centību un vēlmi apgūt zināšanas. Studējot viņi turpina aizsākto izglītošanās procesu, gūstot 

izcilus rezultātus. 

Stipendiāte un topošā skolotāja Kitija Mikalaucka pateicības vēstulē ziedotājam raksta: “Lai sasniegtu 

izcilus panākumus studijās, ir noiets sareţģīts un laikietilpīgs ceļš. Lai kļūtu par labāko ir daudz jāstrādā. 

Savu ceļu sāku Vecumnieku novada Skaistkalnes vidusskolā, kur sapratu, ka mans aicinājums ir bērni. 

Izvēlētā profesija ļauj mērķtiecīgi izmantot iegūtās zināšanas. Tagad mācos 3. kursā un ir patīkami 

paraudzīties, kā auguši mani sasniegumi. Paldies mecenātam Edvīnam Samulim par atbalstu un skaisto 

sarīkojumu!” 

Sarīkojuma goda viesi bija kvantu skaitļošanas zinātnieks un Latvijas Universitātes profesors Andris 

Ambainis, Vītolu fonda dibinātāji Vilis un Marta Vītoli un bijušie stipendiāti Artūrs Paugurs un Inga 

Jonāne. Artūrs strādā par robotikas inţenieri uzņēmumā SIA “MikroTik”, bet Inga Latvijas Universitātes 

Cietvielu fizikas institūtā. Abi jaunieši studijas turpina doktorantūrā. Edvīna Samuļa lielo balvu - 300 Eur 

stipendiju saņēma Rīgas Stradiņa universitātes, studiju programmas “Zobārstniecība” 4. kursa students 

Dāvis Rūdolfs Zaķis no Valmieras. 

Latvija ir mūsu Tēvzeme, un tā ir pelnījusi pašu labāko: labākos studentus, labākos speciālistus un, 

protams, pašus labākos un dāsnākos ziedotājus - cilvēkus, kuriem rūp mūsu zemes nākotne. Paldies 

mecenātam Edvīnam Samulim par vēlmi atbalstīt Latvijas izcilniekus! 

(no Vītolu fonds www.vitolufonds.lv) 

http://www.vitolufonds.lv/
http://vecumnieki.lv/media/k2/items/cache/4246b121d2dc949b8f082c5f57840a3b_XL.jpg


Triju Zvaigžņu ordenis – tēvam Rinaldam Stankēvičam (Skolas 1991. gada absolventam) 

  

Mēs patiesi lepojamies ar augsto novērtējumu mariāņu tēvam Benediktam (Rinaldam Stankēvičam), 

Viļānu Svētā Alberta Lielā Mariāņu klostera priekšniekam, Viļānu, Ostrones, Rikavas un Nagļu draudžu 

prāvestam, kā arī Latvijas Konsekrētās dzīves institūtu konferences viceprezidentam. No sirds apsveicam un 

vēlam Dieva svētību nesavtīgajā kalpojumā – Dievam un Latvijas cilvēkiem!         (no konsekretie.lv) 

100 putnu būrīši Bārbeles skolā 

21.aprīlī 1.-4.klašu skolēni devās uz Bārbeli. Pasākumu organizēja un aicināja piedalīties iepazīšanās 

talkā un Putnu dienu pasākumā skolā – topošajā zināšanu, prasmju un kompetenču attīstības centrā “Saknes 

un spārni”, lai kopīgi svinētu dzīvi, lai klausītos putnu dziesmas un bērnu čalas, lai kaimiņš pazītu kaimiņu 

un satiekoties teiktu – “Labrīt! Dievspalīdz!” Bārbeles skola atdzimst, lai dzīvotu un tajā mācītos bērni, lai 

tās kokos dziedātu putni! Šobrīd skolā notiek vērienīga renovācija un rudenī atklās pirmo aviācijas skolu 

zēniem un Montesori bērnudārzu. Pasākuma programmā plānots izgatavot 100 putnu būrīšus. Par padarīto 

darbu katrs mazais meistars saņēma mazu pārsteiguma balvu un putnu fotogrāfiju. Pasākumu vadīja 

Latvijas Ornitoloģijas biedrības biedrs un ţurnāla “Putni dabā” galvenais redaktors Agnis Bušs. Zināšanu, 

prasmju un kompetenču attīstības centra “Saknes un spārni” vadītāja Ilona Blūma aicināja ciemos 

skaistkalniešus, jo kaimiņi taču runājas un draudzējas.                    Ērika Ormane, direktora vietniece 

Putnu dienas (foto Ē. Ormane) 

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 

http://konsekretie.lv/triju-zvaigznu-ordenis-tevam-rinaldam-stankevicam-mic/
mailto:skaistkalne.skola@vecumnieki.lv

