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                        /Anna Svikša Šīrone/ 

 

Skola – tevī daļa no manas sirdsapziņas. 

Tevī ik dienas dzīvīgums, 

bērnu čalas un actiņas virmo, 

un jauniešiem sapņu tik trauslu ir daudz; 

Tāpēc tu esi man dārga. 

Skola – caur tevi gaisma 

no mums mūsu Latvijai 

vakar, šodien un rīt. 

 

 

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! 

Sapostā jaunajam darba cēlienam Skaistkalnes vidusskola sagaida savus skolēnus 

svinīgajā Zinību dienas pasākumā. Šajā dienā ar krāsainiem ziediem rokās smagās zinību pils 

durvis vērs pirmklasnieki, kam viss vēl svešs un nezināms. Skolas solos atgriezās spurdzoši 



skolēni, kas steidz satikt klasesbiedrus un dalīties vasaras piedzīvojumos. Ar jaunu darba sparu 

un idejām skolēnus sagaida pedagogi un tehniskais personāls. 

Kā jau katru gadu, mūsu skola sagaida jauno mācību gadu ar kaut ko jaunu. Sākot ar 

2018./2019.mācību gadu, mūsu skola kļūst par jaunā valsts aizsardzības mācības satura 

pilotskolu. Izglītības iestādei ir jābūt gatavai pielāgot mācību procesu un nodrošināt skolēniem 

apgūt šo mācību priekšmetu vienu  pilnu dienu (8 stundas) katru mēnesi. Jaunsardzes un 

informācijas centrs skolai un skolēniem sniegs visu nepieciešamo atbalstu pilotprojekta 

īstenošanai, nodrošinot gan materiāltehniskos līdzekļus, gan metodisko atbalstu.  

Otrs projekts, kur šogad piedalīsies mūsu skola, ir CSDD projekts ” Mācies un iegūsti 

velosipēda apliecību savā skolā”. 4.klases skolēni varēs iegūt velosipēdista tiesības tepat skolā 

ar skolotāja Edgara Getmančuka palīdzību.  

Sākot ar šo mācību gadu skola piedalīsies LAD projektā „Skolas auglis”, un skolēni no 

bērnu dārza grupas līdz 9. klasei saņems trīs reizes nedēļā svaigus augļus. 

ES sveicu visus skolēnus, vecākus un skolotājus jaunajā mācību gadā ar cerību, ka tas 

būs veiksmīgs, ka skolēni gūs dzīvei nepieciešamās zināšanas, un visi kopā būsim gandarīti 

par paveikto darbu. Pateicos visiem tiem, kuri palīdzēja Skaistkalnes vidusskolu sapost 

jaunajam mācību gadam.  

Septembris ir kā jauns atskaites punkts, kā jauns darba sākums, kurš jāpaveic rūpīgi un ar 

atbildību, un mēs katrs pats veidojam savu zināšanu bagāžu un uzkrājam pieredzi, kura dzīvē 

noderēs. Pratīsim novērtēt to, kas mums ir dots, būsim tikpat pozitīvi, atsaucīgi, draudzīgi kā 

līdz šim! Lai mums visiem veiksmīgs jaunais mācību gads! 

                                           Skaistkalnes vidusskolas direktore Svetlana Vāverniece 

 

 

 

 



Skaistkalnes vidusskolas 12. klases skolēnu 

CE vērtējumi 2017./2018. m. g. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



9. klašu eksāmenu vērtējumi 2017./18. m. g. 

Mācību priekšmets skolā valstī 

matemātika 51,03% 54,26% 

latviešu valoda 64,48% 66,86% 

angļu valoda 63% 71,60% 

krievu valoda 65% 74,50% 

Latvijas vēsture 67,2% 67% 

 

6. klašu diagnosticējošo darbu vērtējumi 2017./18. m. g. 

Mācību priekšmets skolā valstī 

matemātika 71,7% 59,9% 

latviešu valoda 67,48% 59% 

dabaszinības 68,88% 63,3% 

 

 

  



DZIESMU UN DEJU SVĒTKI – NEAIZMIRSTAMS NOTIKUMS LATVIJAS SIMTGADES 

VASARĀ 

Latvija var lepoties ar saviem Dziesmu un Deju svētkiem. Arī Skaistkalne var lepoties ar savu 

pūtēju orķestri un lielisko diriģentu Jāni Kalniņu, kurš ar savu neatlaidību un sparu turpina pilnveidot un 

attīstīt orķestri. Arī Skaistkalnes orķestrim bija tas gods piedalīties lielajos simtgades svētkos un jau 1. 

jūlijā, spītējot drēgnajam un vējainajam laikam, doties gājienā un sasildīt cilvēku sirdis ar jautrajām 

melodijām.  

Varbūt šķiet, ka Dziesmu un Deju svētkos vairāk uzmanība tiek veltīta koristiem un dejotājiem, bet 

arī pūtēju orķestri neatpalika un visu nedēļu aktīvi gatavojās un trenējās koncertiem. Arī pūtēju orķestris 

„Skaistkalne" svētkus ieskandināja sākot ar vairākiem mēģinājumiem Ķīpsalā un beidzot ar nelieliem 

koncertiņiem pie skolas, lai iepriecinātu un uzmundrinātu pašus svētku dalībniekus. Visa svētku nedēļa 

no 1. līdz 8. jūlijam bija pilna dažādu emociju un piedzīvojumu. Visiem pūtēju orķestriem šogad tika 

uzticēti divi uzdevumi - priecēt skatītājus ar skanīgu koncertprogrammu Pūtēju orķestru Dižkoncertā 

Esplanādē, kā arī izpildot četrus skaņdarbus, atklāt noslēguma koncertu „Zvaigžņu ceļā". 

 Tā kā dalībniekiem katru dienu ir jābūt aktīviem, smaidīgiem un enerģijas pilniem, manuprāt, liela 

nozīme ir sadzīvei svētku laikā. Mūsu mājvieta bija Rīgas 88. vidusskola, kur ļoti patīkamā un draudzīgā 

gaisotnē pavadījām šo nedēļu. Svētku laikā izdevās iepazīt cilvēkus ne tikai no citiem Latvijas novadiem, 

bet arī no ārzemēm. Visi dalībnieki bija smaidīgi, draudzīgi un atsaucīgi, bija sajūta, ka esi nolaidies uz 

citas planētas. Kad pienāca svētku pēdējā diena, pārņēma  neliels rūgtums dēļ apziņas, ka nu šis skaistais 

notikums tuvojas izskaņai. 

 Grandiozais noslēguma koncerts atstājis siltas un patīkamas atmiņas līdz pat šodienai. Dziesmu 

svētki man bija vislabākais notikums šajā vasarā un, atceroties šo lielisko nedēļu, nobirst prieka asaras. 

Mani priecē, ka Skolēnu Dziesmu un Deju svētki, kuri visticamāk norisināsies 2020. gadā, vairs nav aiz 

kalniem, un pavisam drīz jau mēs atkal varēsim doties šajā aizraujošajā piedzīvojumā. 

 

Lelde Folkmane, XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu 

un XVI Deju svētku dalībniece 

         

       Svētku dalībnieki - pūtēju orķestris „Skaistkalne” 

  



Skolas tēma Ekoskolas programmā - „Bioloģiskā daudzveidība” 

Ceram, ka pagājušā gada zaļie darbi Ekoskolas programmā būs pietiekami labi 

veikti, lai atkal saņemtu Zaļo karogu.14. septembrī Zaļā karoga svētki notiks Rīgā 

Nacionālajā bibliotēkā. 

2018./2019. mācību gadā tēma Ekoskolas programmā būs „Bioloģiskā 

daudzveidība”.  

Bioloģiskā daudzveidība ietver visu ģenētisko, sugu, ekosistēmu un ainavu 

daudzveidību, ko varam novērot uz planētas. Tā glabā neizmērojami daudz vērtību, no 

kurām atkarīga ir arī mūsu – cilvēku – pastāvēšana. 

Ekostundās skolēni izzinās tuvākās apkārtnes dabas daudzveidību, noskaidros, kā to 

saglabāt vai pat uzlabot, tiksies ar cilvēkiem, kuri strādā ar dabu saistītās profesijās. 

Centīsimies tēmu caurvīt arī visos mācību priekšmetos.  

Skolotājas Ērikas Ormanes vadībā pirmsskolas un sākumskolas skolēni turpinās 

piedalīties starptautiskā projektā „Lielās augu medības”. 

Protams, turpinās makulatūras nodošana (novietnes atslēga pie skolas dežurantes) 

un izlietoto bateriju vākšana. Lūgums par atnestajām baterijām un makulatūru pieteikties 

pie klases audzinātāja. 

Lai zaļš un veiksmīgs jaunais mācību gads! 

                                                                                            Skolotāja Ineta Karelsone 

    

 

 

Zaļais karogs – Ekoskolu atpazīstamības elements, atzīta un prestiža vides 

kvalitātes zīme, ar ko lepojas skolas visā pasaulē. 

 

 



Vispārīgās vidējās izglītības mērķis ir, lai ikviens jaunietis kļūtu par mērķtiecīgu un 

lietpratīgu savas profesionālās nākotnes veidotāju, kurš izsvērti līdzdarbojas sabiedrības dzīvē, 

sadarbojas, ir Latvijas patriots; ir padziļinājis zināšanu sabiedrībā pieprasītas zināšanas, prasmes un 

attieksmes atbilstoši saviem mērķiem; inovatīvi un produktīvi strādā tautsaimniecības izaugsmei, 

labklājīgas, ilgtspējīgas valsts un pasaules veidošanai. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

Kas palīdz bērniem izaugt laimīgiem? 
 

 

o Vecāku interese par bērna ikdienu; 

o Dzimšanas dienu svinēšana; 

o Uzslavas un atzinība no vecākiem; 

o Iespēja gūt jaunus draugus – aicināt tos ciemos; 

o Regulāra samīļošana; 

o Kopīgi pārgājieni un ceļojumi; 

o Kultūras pasākumu apmeklēšana ar vecākiem; 

o Kopīgs sports un aktīvi pavadītais laiks; 

o Kopīga ģimenes viesošanās pie radiniekiem. 

 

 

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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