Pats svarīgākais uzdevums, kuru mums Dievs var uzticēt, ir – iespēja būt
vecākiem.
/G. L. Lendrets/
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2016. gada 1. septembrī
/I. Driķe/
Ar dāliju pušķiem un košajām lapām
Ik skolā nāk septembra rīts;
Mēs sveicinām, labā, un paldies tev sakām,
Ka zinību kamols mums tīts.
Pa stundai, pa dienai, to tinot un veļot,
Visaugstākā kalnā var kāpt;
Un tā gads aiz gada, tās gudrības smeļot,
Pēc gaišākas rītdienas slāpt.

Skolēniem jaunajā mācību gadā rast prieku mazu un lielu pasauļu izzināšanā, izturību
un vēlēšanos krāt jaunas zināšanas, katram sasniegt savas augstākās virsotnes!
Pedagogiem sirds gudrību, vadot skolēnus zināšanu pasaulē, lai skolēnos veidotos interese
par Jūsu mācību priekšmetu!
Vecākiem – lai katra jaunā mācību gada diena atnes Jums prieku par bērnu paveikto
darbu!

Lai enerģijas un zinātprieka pilns šis jaunais 2016./17.
mācību gads!

Ir atkal viena no skaistākajām gada dienām – Zinību diena!
Nekas nav mūţīgs, un arī vasara tuvojas rudenim. Un droši vien sirds dziļumos mēs katrs gaidām
septembri, lai atkal tiktos ar klasesbiedriem, draugiem un savu skolu.
Liels prieks šogad ir par pirmklasniekiem un 10. klases skolēniem, kuriem šis gads ir tāds pats
izaicinājums kā pirmklasniekiem, jo viņi izvēlējušies Skaistkalnes vidusskolu par savu skolu.12.klases
skolēniem šī ir pēdējā Zinību diena mūsu skolā. Es aicinu audzēkņus pārdomāt un izvērtēt jau tagad savus
nākotnes ceļus, kuri šķietami ir tik daudz, bet īstenībā nemaz nav tik viegli atrast katram savu īsto vietu.
Darbu jaunajā mācību gadā plānojam, pamatojoties uz iepriekš padarīto un skolas rezultātu izvērtēšanu.
Jaunais 2016./17. mācību gads un turpmākie nāk ar IZM daţādām izmaiņām. Bet, kamēr Ministrijā darba
grupas strādā pie reformām, mēs, kā vien paši protam, turpinām mūsdienīgi iekārtot un modernizēt mūsu
kopējo darbu skolā, saglabājot kultūrvēsturisko mantojumu. To, protams, varam panākt tikai ar Vecumnieku
novada Domes atbalstu.
Pateicoties

Vecumnieku novada kredīta līdzekļiem, kuri paņemti Valsts Kasē, šogad skolā izveidots

jauns basketbolu laukums (28000 EUR), pilnībā atremontēta un modernizēta skolas ēdnīca (97000EUR) ,
atjaunota šautuve (2500 EUR) .Skola turpina modernizēt kabinetus un sagādāta mācību un metodiskā
literatūra. Es vēlos uzsvērt, ka mēs, skolas darbinieki, cenšamies radīt visus apstākļus, lai mums kopā strādāt
būtu labi un produktīvi, es vēlētos, lai Jūs katrs būtu gandarīts par savu paveikto darbu, lai ar jūsu darbu
varētu lepoties ģimene, skola, pašvaldība.
Skolas administrācijas vārdā pateicos SIA Kvinteks, SIA Būvfirma NR,SIA Logi un durvis serviss, SIA
Inkomerc, Skaistkalnes vidusskolas tehniskajām personālam par

labi padarīto darbu. Pateicoties šiem

cilvēkiem, skola un skolas ēdnīca kļuva vēl skaistāka, modernāka, gaišāka un gaida savus iemītniekus.
Pratīsim novērtēt to, kas mums ir dots, būsim tikpat pozitīvi, atsaucīgi, draudzīgi kā līdz šim! Lai visiem
veiksmīgs jaunais mācību gads!
Direktore- Svetlana Vāverniece

Aktuālais 2016./2017. mācību gadā
Valsts izglītības satura centra prioritātes izglītības procesa pilnveidei mācību un
audzināšanas darbā vispārējā un interešu izglītībā 2016./2017. mācību gadā:


Uzsākt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības mācību satura izstrādi un aprobāciju 80
izglītības iestādēs, pakāpeniskas pārmaiņas plānojot gan pirmskolas izglītības, gan pamatizglītības,
gan vidējās izglītības mācību saturā un pedagogu profesionālo kompetenču pilnveidē, t.sk. iekļaujošās
izglītības nodrošināšanas kontekstā;



Veicināt digitālo prasmju agrīnāku apguvi, lasītprasmes, medijpratības un drošumspējas stiprināšanu,
turpinot datorikas mācību satura aprobāciju 2., 5. un 7.klasēs un veicot aktivitātes izglītojamā
rīcībspējas un atbildīgas personības stiprināšanā.



Sekmēt skolēnu patriotismu un pilsonisko zināšanu, prasmju un vērtību apguvi un pilsonisko
līdzdalību skolas, vietējās kopienas, valsts dzīvē. Aktualizēt skolēnu pašpārvaldes darbību, skolas un
vietējās kopienas tradīciju kopšanu, turpināt gatavošanos Latvijas simtgadei, nodrošinot ikvienam
bērnam un jaunietim līdzdalības iespējas. Motivēt bērnus un jauniešus iesaistīties interešu izglītībā,
sekmējot kultūrvēsturiskā mantojuma apgūšanu, saglabāšanu un iesaistīšanos Dziesmu un deju
svētku procesā, kā arī izglītojamo individuālo kompetenču pilnveidi interešu izglītības programmās,
īpaši tehniskajā jaunradē. Organizēt valsts nozīmes pasākumus kultūrizglītībā, tehniskajā jaunradē,
vides interešu izglītībā.



Pedagogu radošās darbības un metodiskā darba labās prakses popularizēšanai interešu izglītībā un
audzināšanas darbā, organizēt pedagogu profesionālās kompetences pilnveides seminārus un kursus.



Veicināt iekļaujošās izglītības principu īstenošanu formālajā un neformālajā izglītībā.



Īstenot pasākumus izglītības kvalitātes paaugstināšanai STEM (dabaszinātņu un matemātikas) mācību
priekšmetos – izstrādāt diagnosticējošos darbus, organizēt 12. klašu skolēniem centralizētā fizikas,
ķīmijas un dabaszinību (pēc izvēles) eksāmena otrā pilotprojekta norisi un rezultātu novērtēšanu.

Mūsu skolas absolvente – simtgadniece - Skaistkalnes vidusskolā
Skola, par spīti laika ritējumam, varām un attālumiem, tāpat kā bērnībā mūs aizvien aicina, pulcē un
vieno. Arī Skaistkalnes vidusskolas absolventi neaizmirst iegriezties savā skolā, satiekas ar bijušajiem
skolotājiem, paciemojas klašu telpās, atceras un dalās iespaidos par dzīvi un darbu toreiz un tagad.
2016. gada 6. augusts - sestdiena pirms Kanepenes svinībām - bija pārsteigums mums, skaistkalniešiem,
bet īpaša dienai Jūlijai Zemļickai - Skaistkalnes 6. klasīgās pamatskolas 1927. gada absolventei. Jau 2011.
gada Kanepenes svētdienā, Jūlijas 99 mūţa gadā, gaišās atmiņas par skolas gadiem bija atvedušas viņu
Skaistkalnē, lai atkal redzētu skolas namu un izstaigātu bērnības takas. Šogad sirmo absolventi skatījām vaigu
vaigā - grūti pat aptvert un noticēt, ka 1920.gadu Skaistkalnes izglītības un kultūras celmlauţi - skolotāji un
sabiedriskie darbinieki bijuši Jūlijas kundzes laikabiedri, bet pirmskara neatkarīgās Latvijas ziedu laiks un
turpmākie dramatiskie notikumi - viņas mūţa daļa. Vienkāršība, enerģija, dzīves spars un gudrība iezīmēja
simtgadnieces atmiņu epizodes. 1920. gada sākumā Jūlijas ģimene - laukstrādniece mamma Petronella
Zemļicka ar trijiem bērniem, tostarp 1912. gada 5. janvārī dzimušo Jūliju (Tēvs bija pazudis Pirmā pasaules
kara vētrās) no Lietuvas pārcēlusies uz dzīvi Latvijā. Jūlijas skolas gaitas sākušās Kurmenes 6. klasīgajā
pamatskolā, tur pabeigta 1. klasīte, bet pamatskola absolvēta Skaistkalnē 1927.gadā. „Tas ir mūsu skolas
pārzinis un dziedāšanas skolotājs Jānis Dūmiņš! Brīnišķīgs cilvēks un skolotājs!”- sirmā absolvente tūliņ
atpazīst un iesaucas, skolas muzeja istabā aplūkojot pirmskara skolas fotogrāfijas. Ar dziļu pateicību un
siltumu Jūlijas kundze atceras 6. klasīgās pamatskolas skolotājus un skolas biedrus. Skola toreiz, laikā, kad
nebija televizoru, datoru un telefonu, bija īpaša vide, īpaša kultūras un komunikācijas iespēja, patikuši
skolotāji, mācību stundas un daudzveidīgie pasākumi, tādēļ mācību gads bija ļoti gaidītas pārmaiņas kalpa
cilvēka sūrā darba ikdienā. Jūlijai ļoti paticis friziera amats, un arī to meitene esot Skaistkalnē iemācījusies,
pat krājusi naudiņu, lai atvērtu savu frizētavu. Mūţa ilgākos, 26 darba gadus, Jūlija Zemļicka nostrādājusi
bērnu namā Rīgā Kapseļa ielā, bet vecumdienas tiek vadītas tuvinieku - Egitas un Jura ģimenē Tukumā.
Apbrīnas vērts un cienījams mūţs! Lai vairāk šādu tikšanos Skaistkalnes vidusskolā!
(Fotogrāfijas no Jūlijas Zemļickas arhīva).
Skolotājs Ingus Pavinkšnis

FiBiĶīMa vasaras skola
Jau piekto reizi mūsu novadā Vecumnieku

milzīgu svētku torti un piecām liesmojošām

vidusskolā notiek FiBiĶīMa vasaras skola. Tā

svecītēm. Atvadoties tika uzrakstīti daudzi labi

ir dienas nometne 6.- 8. klašu skolēniem. Trīs

vēlējumi jauniegūtajiem draugiem.

dienas viņiem ir iespēja piedalīties fizikas,

No mūsu skolas šogad FiBiĶīMa vasaras

bioloģijas, ķīmijas, matemātikas nodarbībās

skolā piedalījās 6. klases skolnieces - Megija

un sporta, izklaides aktivitātēs. Taču tās nav

Piebalga, Sanija Bagdone, Lelde Folkmane,

parastas stundas, jo visi uzdevumi tiek veikti

Annija Pavloviča, Elīza Markovska, 7.klases

grupās, tie ir netradicionāli, bieži notiek ārpus

skolnieces

telpām.

ģimenes

Bartkeviča. Stāsta Megija :”Nometnē varēja

uzvārdu un krāsainas cepurītes, lai labāk

iemācīties daudz ko, kas nākotnē noderēs.

atšķirtu savējos.

Varēja

Šogad

Nometnes

grupas

saņēma

dalībnieki

devās

iepazīt

dažādas ekosistēmas, tās modelēja, būvēja

–

Karīna

izsmieties

ar

Ķīle

un

pārējiem

Viktorija

nometnes

bērniem un vienkārši superīgi iesākt vasaru.”
Jāpiebilst, ka skolēniem šī nometne ir

ģimenes māju, zīmēja, tās telpu plānu.

pilnīgi

Popularizēja veselīgu uzturu, eksperimentāli

pusdienām, launagu, transportu, ekskursijām.

pārbaudot sāls daudzumu dažādos produktos,

Uz Vecumniekiem un atpakaļ uz Skaistkalni

skābumu un cukura daudzumu saldinātajos

dalībniekus nogādāja skolas busiņš.

dzērienos. Trešajā dienā skolēnus gaidīja

Cerams, ka arī nākošvasar nometne pulcēs

pārsteigums

zinātkārus bērnus un skolēni no mūsu skolas

–

ekskursija

uz

Nacionālo

Botānisko dārzu Salaspilī un sporta aktivitātes
viesu namā „Satekas”. Nometne noslēdzās ar

bez

maksas.

Nav

jāmaksā

izmantos šo iespēju!
Skolotāja Ineta Karelsone

par

Viens Zaļais aplis noslēdzies, uzsāksim nākošo!

Pirms 11 gadiem mūsu skolu skolas direktore S. Vāverniece pieteica dalībai Zaļā Punkta skolai.
Pirms 9 gadiem- iesaistījāmies starptautskajā Ekoskolu programmā. Tajā esam izpētījuši, apguvuši
visas Ekoskolas tēmas: atkritumi, enerģija, klimata pārmaiņas, veselīgs dzīves veids, ūdens, meţs,
skolas vide un apkārtne, transports. Ik gadus iegūts augstākais novērtējums - Zaļais karogs. Tas ir gan
skolēnu, gan visu skolas darbinieku un vecāku, pagasta iedzīvotāju nopelns. Pie mums pieredzi apgūt ir
braukuši no citiem novadiem.
Jaunā 2016./2017. m. g. Ekoskolas tēma ir - atkritumi.
Teorētiski mācīsimies par vielu raţošanu, atkritumu rašanos, to izcelsmi, iespēju izmantot un
pārstrādāt otrreiz. Mūsu zeme ir pārāk maza, lai būvētu atkritumu kalnus, kuros simtiem gadu laikā
nesadalīsies sintētiskie materiāli no iepakojumiem, augsnē un ūdenī nonāks indīgas vielas. Lai tos
mazinātu, jāmaina domāšana, ikdienas rīcība, jādomā dziļāk, lai vieta, kur dzīvojam būtu veselīga,
droša un patīkama.
Praktiski vāksim makulatūru, nederīgās baterijas, elektropreces, kuras varam atvest uz skolas
saimniecības ēku. Atslēga ir pie skolas deţurantes. Lūgums piereģistrēt skolēna klasi. Tās pavasarī
aizvedīs un reģistrēs uz skolas vārda. Par makulatūru saņem skolēni zīmēšanas papīru. Par nodotajām
elektroprecēm- daţādas atlaides ekskursijām. Tikai 203 kg elektropreču par kuriem iegūti 20,3 punkti.
Tas ir pārāk maz, lai iegūtu iespēju iegūt balvas. No sākumskolas aizveda vairāk kā 100 kg izlietoto
bateriju. Pateicība visiem par atbalstu!
Aicinām visus skolēnu vecākus, viņu kaimiņus, paziņas atbalstīt nederīgo papīru, bateriju,
elektropreču atvešanā uz skolu. Iespēju robeţās rīkosim akcijas. Finansiālu atbalstu no Ekoskolas
programmas nesaņemam, to vienīgi var atbalstīt katrs individuāli un skolas direktore. Rezultātssakopta vide, tiešs pierādījums atbildīgam dzīves veidam.
Ţūrijas lēmumu par Zaļā karoga piešķiršanu zināsim

jau līdz 1.septembrim. Ekoskolu

apbalvošanas ceremonija notiks 19. septembrī Latvijas Nacionālā bibliotēkā plkst. 11:00.
Skolotāja Austra Auguste

No Skaistkalnes vidusskolas Vides kodeksa
1.Nepērc nevajadzīgas lietas, tās vairo atkritumu kalnus!
2.Nenomet atkritumus un neatstāj aiz sevis nesakoptu vidi!
3.Taupi papīru un izglābsi koku!
4.Papīram,
stiklam,
plastmasai,
metālam,
baterijām
dod iespēju dzīvot otreiz, nododot tos pārstrādei!
5.Nededzini atkritumus, jo dūmi piesārņo gaisu, ūdeni un augsni. Cietīsi pats, veselība un dzīvā
daba!
6.Nepiegružo dabu, visi tev uzsmaidīs un pats jutīsies labi!
7.Mīli dabu un cilvēkus, māci to darīt arī citiem!

PATEICĪBAS ZIEDU PUŠĶIS
Gladiolu košo zobenu un sprigano dāliju pušķus sūtam par Skaistkalnes vidusskolas āra basketbola
laukumu novada deputātiem - par lēmuma pieņemšanu, būvniekiem - par veikumu, par darbu uzraudzīšanu skolas direktorei S. Vāverniecei.
Jau pēc laukuma nodošanas tas ne dienu nevar atpūtā snaust. Gan karstajā saulē, gan vēlajās vakara
stundās pulcējamies tur , lai trenētos. Atbrauc zēni arī no tālākām vietām. Prieks par ātri nožūstošo segumu,
labo bumbas atsitienu, labiem groziem. Savas prasmes esam uzlabojuši un piedalījušies novada sporta svētkos
arī citos pagastos. To varēs izmantot arī florbola spēlēm. Līdz šim spēlējām uz estrādes grīdas laukuma.
Pavasaris, vasara un saulainais rudens ir laiks, kad sporta aktivitātes tajā nemazināsies. Arī mācību stundas būs
aizraujošākas. Par laukumu priecājas arī Skaistkalnes viesi.
Skaistkalnes vidusskolas zēni

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

