
 

 
 
 
Ar jaunu darba sparu, idejām un iecerēm skolā ir sācies 2016./2017.mācību 

gads. Aizvadīts jaunā mācību gada pirmais mēnesis. 
Es ceru, ka visi esat jau pamanījuši un atzinīgi novērtējuši to darbu, kas vasarā 

paveikts, remontējot un uzlabojot skolas telpas. Izremontēts 1. stāva gaitenis, 7., 

20.un 33.kabinets, paplašināta automodelisma trases telpa, ierīkota ugunsgrēka 

atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma un dzeramā ūdens strūklaka. Paldies 

visiem, kas ar savu darbu skolu ir darījuši skaistāku! Saudzēsim savu skolu! 

Šogad skolas saime kļuvusi skaitliski lielāka, jo ar 1.augustu Mazsalacas 

novada izglītības iestāžu reorganizācijas procesā ir jaunizveidota Mazsalacas 

vidusskola ar divām mācīšanās adresēm “Parka 30”, Mazsalacas pagastā un 

“Pūcītes”, Ramatā. Skolā mācās 277 skolēni, strādā 44 pedagogi un 21 tehniskais 

darbinieks. Sveicam jaunos kolēģus! 

Sākot ar šo mācību gadu, sadarbībā ar Latvijas Universitātes pasniedzējiem 

skolā tiks realizēta programma “Atbalsts pozitīvai uzvedībai”. Jau no augusta 25 

skolas pedagogi apgūst profesionālās pilnveides kursus “Atbalsts pozitīvai uzvedībai” 

36 stundu apjomā. Programma ļaus izcelt bērna uzvedībā labāko, uzslavēt un 

iedrošināt viņa centienus un tajā pašā laikā veicinās pozitīvas uzvedības iemaņu 

attīstību, jo kā pierādīts – skolēnu mācību grūtības ir tieši saistītas ar uzvedības 

problēmām. Palīdzot skolēniem būt disciplinētiem, tiks panākta mācību kvalitātes 

uzlabošanās. Programmas rezultātā visiem būs skaidri uzvedības noteikumi, kas 

saistīti ar drošību, atbildību un cieņu. Skolēni kopā ar skolotājiem mācīsies 

uzvedības noteikumus. Skolēni saņems apbalvojumus par pozitīvo  uzvedību, un visi 

skolas darbinieki vienoti reaģēs uz noteikumu pārkāpumiem. Tas nenozīmē, ka 

uzvedības problēmas vairs skolā nebūs, tas nozīmē, ka ir skaidrs mehānisms, kā ar 

tām cīnīties.  

Lai visiem rudenīgi daudzkrāsains un gaišs noskaņojums! 

  

 

Skolas lapa 
     2016./17. mācību gads nr. 1.  

 

Direktore Zaiga Ivana par jauna mācību gada 

aktualitātēm 



 
 

Kur tālāk mācas mūsu absolventi? 
12. klases absolventi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. klases absolventi 

 
N.p.k. Absolventa 

vārds,uzvārds 

Mācību iestāde 

1. Ieva Bērziņa Valmieras Pārgaujas ģimnāzija 

2. Rikardo Dugans Cēsu profesionālā vidusskola, Namdaris 

3. Nils Kļaviņš Cēsu profesionālā vidusskola, Namdaris 

4. Aivis Meisters Cēsu profesionālā vidusskola, Namdaris 

5. Jānis Emīls Ozols Cēsu profesionālā vidusskola, Galdnieks 

6. Agija Aisma Midega Valmieras tehnikums, Pavārs 

7. Marija Samulione Valmieras tehnikums, Grāmatvede 

8. Menarda Pāže Rīgas stila un profesionālā vidusskola, Vizuālā tēla 

stilists 

9. Kārlis Krišjānis Rusmanis Rīgas Valsts  2. ģimnāzija 

10. Samanta Zolmane Smiltenes tehnikums, Viesmīle 

 
 

  

N.p.k. Absolventa 

vārds,uzvārds 

Mācību iestāde 

1. Krista Andersone Latvijas Universitāte, Sociālo ziņātņu 

fakultāte, Politikas zinības 

2. Anete Buliņa Rīgas 1. medicīnas koledža, Medicīnas 

māsa 

3. Dana Fadejeva RPIVA, Pirmskolas un sākumskolas 

skolotāja un mūzikas skolotāja  

4. Miks Jančevskis Ventspils Augstskola, Tulks 

5. Kate Anna Lauzne Rīgas Stradiņa universitāte, 

Audiologopēds 

6. Sabīne Petrakova Rīgas Stradiņa Universitātes Sarkanā 

krusta  medicīnas koledža, Medicīnas 

māsa 

7. Anna Rasa Rīgas Stradiņa Universitāte, Ārsts 

8. Indars Ansis 

Sālzirnis 

Rīgas Stradiņa Universitāte, Eiropas 

studiju fakultāte, Eiropas zinības 

9. Līva Līga Zaķe Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmija, 

Sporta skolotājs un sporta darba 

vadītājs 



 
 
 

Mācību ekskursijas 
 

5. un 6. klase
27.septembrī četrdesmit pieci 5. un 6. klases 

izglītojamie devāmies mācību ekskursijā uz 

Vidzemes centrālo augstieni. Vispirms 

iepazināmies ar  zemnieku saimniecību “Līvi”. 

Tās īpašnieks Raimonds Melderis mūs 

iepazīstināja ar 300 kazu kuplo saimniecību, 

degustējām tur saražoto sieru ar 5 dažādām 

piedevām. 

Tad mūsu ceļš veda uz Gaiziņu, lai uzkāptu 

311,5m augstajā virsotnē, no kuras paveras 

brīnišķīgs skats uz skaistajām Vidzemes ārēm. 

Jau vēlā pēcpusdienā iebraucām Ērgļu novadā. 

Gidu pavadībā iepazināmies ar Rūdolfa 

Blaumaņa 

dzimtajām mājām ''Braki'', mielojāmies ar 

piedāvātajām pankūkām. 

Visbeidzot skolēniem bija iespēja sevi pārbaudīt 

aktīvās atpūtas gaisa trasē, kuru līdz  galam ne 

visiem izdevās veikt, bet iespēja sevi pārbaudīt 

gan. 

Šī ekskursija deva iespēju abām klasēm 

sadraudzēties, iepazīt citam citu ne tikai mācību 

vidē, bet arī atpūšoties. 
Klases audzinātājas R.Pētersone un I.Avotiņa 

 

 

 
 

8.b klase 
2016. gada 20. septembrī 8.b klases skolēni kopā 

ar savu audzinātāju Inetu Martinsoni devās 

izglītojošā ekskursijā. Rīta pusē viesojāmies 

CSA poligonā “Daibe”, kur bērnu un jauniešu 

vides izglītības programmas ietvaros apguvām 

tēmu “Atkritumu veidi, nulles atkritumu 

koncepts”. Vispirms noklausījāmies interesantu 

lekciju, tad devāmies ar autobusu ekskursijā caur 

poligonu. Redzētais neatstāja vienaldzīgus. 

Savām acīm vērojām, kādus atkritumu kalnus 

aiz sevis atstāj cilvēki, kā tos noglabā vienkopus 

veidojot  milzīgus kalnus jeb “šūnas”, ar kurām 

plānots laika gaitā aizņemt milzīgu teritoriju 

mūsu skaistās Latvijas zemītes… Man redzētais 

atgādināja sen atpakaļ skatīto bērnu raidījumu 

par teletūbiju zemi, kur dīvainie radījumi braši 

soļoja pāri uzkalniem, kas manā iztēlē līdzinājās 

Daibes poligonā redzētajiem atkritumu kalniem. 

Labā un cerīgā ziņa ir tā, ka cilvēki ir sākuši 

šķirot atkritumus, kas nozīmē, ka tie vēlreiz 

pārtaps stiklā, plastmasas pudelēs, papīrā, tā 

paglābjot dzīvus kokus no izzāģēšanas, zemi no 

piemēslošanas un saglabājot tīru gaisu. Iesaku 

katrai klasei paviesoties Daibē, varbūt vēl varam 

mainīt lietas uz labo pusi. 

Straupē brīnišķīga gida vadībā nokāpām 

pazemes ezeros, kurus salīdzinoši nesen ir 

atklājis Guntis Eniņš kopā ar studentiem. Šeit 

pārliecinājāmies, ka Latvija sevī slēpj 

pasakainus dārgumus – smilšakmens alas, 

pazemes ezerus ar dzidru avotu ūdeni, kas klusi 

un rāmi plūst tik tīrs, ka ļauj atveldzēties 

nogurušam ceļiniekam. 

Valmieras muzeja izstāžu zālē baudījām mākslu 

- iepazināmies ar mākslinieka Vilipsona radošo 

veikumu viņa personālizstādē, apskatījām 

keramiku no muzeja krājumiem, kā arī izstādi 

“Bruņinieku iela”. 

Pēc mākslas un kultūras mirkļa devāmies aktīvā 

atpūtā uz Sajūtu parka gaisa taku un baskāju 

taku. Gaisa takas trasē vairākas reizes ar troses 

palīdzību šķērsojām Gauju. Lieliska aktīvā 

atpūta priežu ieskautā Gaujas krastā. 

Kad laukā jau sāka satumst, devāmies peldēt un 

plunčāties baseinā. Kad beidzām peldēt, bija 

vēls vakars, laiks doties mājās pēc aktīvi 

pavadītas dienas kopā ar klasi. 

Mūsu ekskursija izvērtās tieši šāda, jo pagājušajā 

mācību gadā piedalījāmies slidošanas sacensībās 

“Ledus gladiatori”, kur saņēmām vairākas 

dāvanu kartes. Rudens ekskursijā tās 

izmantojām. 

Paldies visiem ekskursijas dalībniekiem! Daudz 

uzzinājām, redzējām, piedzīvojām! Mācījāmies 

dzīvē. 
8.b klases audzinātāja Ineta Martinsone 

 

 

 

 

 

 

 



Sporta spēļu rezultāti 
 

19.septembrī Mazsalacas vidusskolā notika Sporta diena, kurā bija piecas dažādas disciplīnas.  

Pirmās vietas Lēkšanā, Mešanā izcīnīja: 

1-3.klašu grupā 2.klase 

4-7.klašu grupā 7.klase 

8-12 .klašu grupā 12.klase 

Veiklības stafetēs pirmās vietas ieguva: 

1-3.klašu grupā 2.klase 

4-7.klašu grupā 7.klase 

8-12.klašu grupā 12.klase 

Atmiņas un zināšanas viktorīnā nepārspēti 

palika: 

1-3.klašu grupā  Ramatas komanda 

4-7.klašu grupā 5.klase 

8-12.klašu grupā 8.b klase 

Sporta spēļu stafetē savā veiklībā nepārspēti 

palika: 

1-3.klāsu grupā 1.klase 

4-7.klašu grupā 7.klase 

8-12.klašu grupā 8.a klase 

 

Krosā spēcīgākās meitenes bija: 

1.klašu grupā Estere Cirša 

2-3..klašu grupā Nora Lauzne 

4-7.klašu grupā Aleksandra Kauliņa 

6-7.klašu grupā Monika Sprince 

8-12.klašu grupā Elīna Jātniece 

Krosā no puišiem spēcīgākie bija 

1.klašu grupā Mario Džabours 

2-3.klašu grupā  Miķelis Liepa 

4-5.klašu grupā  Ralfs Dukurs 

6-7.klašu grupā Dāvis Lapiņš 

8-12.klašu grupā Edgars Brokāns 

 

 

 
 

4. klases audzinātāja Everita Jēkabsone par Miķeļdienas 
tirdziņu sākumskolā 

Kā jau katru gadu, skolā norisinājās Miķeļdienas tirdziņš. Tajā 
iepirkties nāca visi - no pašiem mazākajiem līdz pat vidusskolēniem. 
Iegādāties varēja gan gardumus, gan rotaslietas, gan citus brīnumus. 
Jāsaka, ka kārā zoba apmierināšanai bija izcili daudz variantu. Naudas 
skaitīšana gan mazajiem nedevās veikli un bija jāpalīdz, bet “labs nāk ar 
gaidīšanu…” 

Sākumskolas pārdevēji bija laimīgi par nopelnīto kabatas naudiņu, 
pircēji par gardajām veltēm.  

 
 
          Ance, Ella un 

8. a klase 


