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Valsts svētki mūsu skolā 
 

Svinīgs un neierasts šogad bija Latvijas Republikas Proklamēšanas dienai veltītais svētku koncerts. 

Kopā ar jauniešiem no skolas pašpārvaldes izstaigājām Latvijas ceļus no Vidzemes līdz Latgalei, Zemgalei  un 

Kurzemei, atcerējāmies skaistāko un vērtīgāko, kas mūsu zemei piemīt, priecājāmies par kora meiteņu 

skanīgajām balsīm un kopā sveicām Latvijai veltītā konkursa uzvarētājus. 

Bet vislielākais pārsteigums un reizē gods bija uzņemt ciemiņu-  Latvijā godātu cilvēku viceadmirāli 

Gaidi Andreju Zeibotu.  

Savā uzrunā augstais viesis apliecināja, ka mūsu domas par zemi, kurā dzīvojam, ir ļoti līdzīgas, ka 

daudz no tā, ko gribējis mums pateikt, viņš jau sadzirdējis skolēnu priekšnesumos. Taču neapšaubāmi bija vērts 

ieklausīties god. G. A. Zeibota runā un paturēt prātā vairākas nozīmīgas atziņas: 

 “Mēs noteikti varam būt laimīgi un lepni par to, ka mums ir sava valsts. Mēs varam lepoties ar visiem 

cilvēkiem, kas ir cīnījušies par Latvijas neatkarību un tās atjaunošanu. Mums jāspēj novērtēt to, kas mums ir, ko 

esam paši saviem spēkiem izdarījuši. 

Pasaulē ir 196 valstis. Latvija ANO Pasaules attīstības indeksā ierindojas 43. vietā. Tātad mēs esam 

labāki vismaz par 150 valstīm un varam būt tām par paraugu. 

Pēc pasaulē veiktajiem pētījumiem Latvija ir 2. zaļākā valsts pasaulē, bet valstu sarakstā ar visātrāko 

internetu esam 5. vietā. Taču ekoloģisko problēmu veiksmīgā risināšanā ieņemam 1. vietu. 

Kā katram savā personīgajā dzīvē, tā tautai un valstij kopumā jātiecas tālāk, augstāk, jācenšas izdarīt 

vairāk un labāk. 

Mēs esam ceļā. Mums jāturpina iet uz priekšu un veidot Latviju par labklājības zemi, atpazīstamu visā 

pasaulē. Katrs mēs esam zobratiņš, kurš veic vajadzīgu darbu, nes augļus un dod rezultātus.”   

  

Viceadmirālis Gaidis Andrejs Zeibots 
Sabīne un Rolands stāsta par 

Vidzemi 



Ceļā uz Latvijas simtgadi 
Sagaidot Latvijas simtgadi, Latvijas Universitātes 

Atturības un veselības izglītības veicināšanas biedrība 

sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, Balvu 

ģimnāziju un Rugāju novada vidusskolu organizē 

skolēnu akciju ‘’Simtozolu meži simtgadu Latvijai’’. 

 Akcijas atklāšanas pasākumā Rugāju novada 

vidusskolā piedalījās arī Mazsalacas vidusskolas piektās 

un desmitās klases skolēni. Katram akcijas dalībniekam 

tika izsniegti piecgadīgi ozolu stādiņi, lai būtu iedvesma 

katram savā Latvijas vietā iestādīt vēl 99 zīles (triju gadu 

garumā). Pirmo simbolisko ozolu iestādījām pie Rugāju 

novada vidusskolas. 

 Mazsalacas novadā ‘’Simtozolu meži simtgadu 

Latvijai’’ tika stādīts Salacas upes krastā ‘’Streiķos’’. 

 Varam lepoties ar sevi, ka to darbu paveicam tieši 

mēs. Veronika (10.klase) 

 Es ozolus stādīju pirmo reizi, un, manuprāt, tā ir ļoti 

vērtīga pieredze. Es uzzināju, cik laikietilpīgs darbs ir ne 

tikai ozolu vai citu koku stādīšana, bet arī vietas, kur tos 

stādīt, izvēle un sagatavošana. Man patika, ka ozolu 

stādīšanā varēja iesaistīties katrs. Patika tas, ka bija 

jāstrādā komandā. Man gandarījumu sniedz doma, ka pēc 

ļoti daudziem gadiem vietās, kur mēs stādījām ozolus, 

būs izauguši vareni koki. Katrs būs pielicis roku, lai 

apkārtējo vidi veidotu labāku. Kintija (10. klase) 

 Pēc darba es jutos gandarīta. Uzzināju, kā un kad 

jāstāda koki, cik dažādi tie ir. Ieva (10.klase) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Lāčplēša dienā 
Lāčplēša dienā kopā ar Zemessardzes pārstāvjiem un 

pilsētas iedzīvotājiem piedalījāmies Latvijas 

Atbrīvošanas karā kritušo igauņu karavīru Brāļu kapu 

iesvētīšanas pasākumā. 

 

 

 

11. novembra vakarā pilsētas ielās iedegās 

piemiņas lāpas, kas godināja mūsu tautas 

varoņus. Gaisā virmoja satraukuma un 

patriotisma noskaņa. Tie lika saprast, ka esam 

īstajā vietā, ka esam starp savējiem. Lāpu un 

svecīšu liesmiņas izgaismoja Varoņu 

pieminekli, pie kura mēs klusībā pateicāmies 

cīnītājiem par mūsu zemi, valodu un brīvību, 

kuru tie izpirkuši ar savām asinīm. 

Madars (11. klase) 

 

Pārdomas novembrī 
Skaista ir Latvijas daba. Tā runā karstā 

vasaras svelmē un ziemas baltajās kupenās. Tā 

runā pavasara pirmo pumpuru zaļumā un 

rudens krāšņo lapu dejā. Latvija ir vieta uz 

zemes, kur esam plūkuši pirmo ziedu, cēluši 

smilšu pilis, piedzīvojuši pirmo kritienu, kā arī 

noslaucījuši savu pirmo laimes asaru. Rolanda 

(11.klase) 

Ir novembris. Valsts svētku laiks. Mūsu 

visu domas riņķo ap Latviju. Eju pa ielu un 

redzu: katram cilvēkam piesprausta 

sarkanbaltsarkana lentīte, kas simbolizē 

kopību, savas valsts mīlestību. Nils (11. klase.) 

Mums, latviešiem, ir svarīgi strādāt. Mums 

ir sakopti lauki, zaļi meži un dzidras upes. 

Mūsu tīro dabu apbrīno citi, tas ir mūsu čaklās 

tautas nopelns. Agnija (11. klase.) 

Ir novembris. Naktis ir zvaigžņu pilnas, bet 

latviešu sirdis mirdz spožāk. Tās aizdedzina 

sveces, kuras noliktas 11. Novembra 

krastmalā. Man apkārt ir cilvēki, un mēs 

dziedam ‘’Div’ dūjiņas’’. Es jūtos kā Dziesmu 

svētkos, kad latviešu dziedātā dziesma 

atbalsojas un atskan tēlu plašajā pasaulē, liekot 

kādam Amerikā vai Japānā uz brīdi apsēsties 

un ieklausīties.  Elīna (11. klase.) 

Skolēni stāda kokus 



Latvija. Vienīgā. Mēs pēc laimes citos stikla  kalnos 

jāsim un citu jūru ledainos ūdeņos bridīsim, lai 

nosalušām kājām atgrieztos pie tā mātes pavarda, kas 

mūžīgi sildīs, un uz tās tēvu zemes, no kuras esam 

cēlušies. Mums visiem viena dzimtene. Mēs visi – viņai 

visu. Sabīne (11. klase.) 

 

Projekts “Eiropa pasaulē. 

Mazsalacas dzīvie stāsti” 

Arī šogad Mazsalacas pilsētas bibliotēka piedalījās 

„Europe Direct” informācijas centra Valmierā rīkotajā 

konkursā Ziemeļvidzemes bibliotēkām par labāko ideju 

pasākumam un kļuva par vienu no uzvarētājām, kurām 

balvā līdzfinansējums pasākuma rīkošanai. 

Projekta  “Eiropas pasaulē. Mazsalacas dzīvie stāsti” 

mērķis ir aktualizēt mutvārdu un dzīvās vēstures 

(aculiecinieku stāstu) nozīmību un tās lomu Mazsalacas 

nesenās vēstures pētniecībā un saglabāšanā, kā arī rosināt 

dažādu paaudžu mazsalaciešus dot savu ieguldījumu un 

piedalīties dzīvās vēstures veidošanā un saglabāšanā. 

Galvenā aktivitāte projektā bija 5.novembra 

pasākums “Eiropa pasaulē. Mazsalacas dzīvie stāsti”, 

kura laikā izstaigājām daļu Mazsalacas, īpašu uzmanību 

veltot tiem objektiem, par kuriem iepriekš bija stāstīti 

stāsti- ugunsdzēsēju depo vecajam tornim, Baltajam 

krogam, Brants dzimtas namam, Marijas Ores 

elementārskolai, Vītiņu mājai, Saviesīgās biedrības 

namam, vecajai pagastmājai un Ores mājai. 

Klātesošie, to skaitā Mazsalacas vidusskolas 

11.klase, uzzināja vairākus interesantus faktus ne tikai par 

ēku vēsturi  un notikumiem, kas šeit risinājušies, bet arī 

dažus stāstus par dzimtām, kas dzīvojušas šajos namos, 

un to likteņiem. Piemēram, kā un kāpēc ticis nojaukts 

ugunsdzēsēju depo vecais tornis, kā un kāpēc nodega 

bijušais Saviesīgās biedrības nams, kas ir “esiņš” un 

“pusgalva”, cik maksāja nakšņošana Komecviesnīcā un 

brauciens no Mazsalacas uz Valmieru 20.gs.30.gados, 

kam 

kam par godu iestādīti ozoli pie vecās 

pagastmājas, kā kara laikā tika izšķirtas 

ģimenes u.tml. 

Liels paldies Mazsalacas vidusskolas 

11.klasei ar audzinātāju Baibu Meļķi, kuri 

kopā ar mums izzināja Mazsalacas vēsturi. 

Mazsalacas pilsētas bibliotēkas vadītāja 

Zane Berga 

11. klases skolēni iepazīst Mazsalacu 

Tikšanās 
Novembrī vidusskolēni tikās ar Latvijas 

Republikas Ārlietu ministrijas informācijas 

un sabiedrisko attiecību departamenta 

direktori Evelīnu Melbārzdi, kura ļoti 

interesanti, saturīgi pastāstīja par ministrijas 

un vēstnieku darbu. Skolēni aktīvi atbildēja 

uz jautājumiem (par pareizajām atbildēm 

saņemot balvas) un uzdeva sevis interesējošos 

jautājumus. 

9. – 12. klases skolēni tikās ar Latvijas 

Republikas Aizsardzības ministrijas pārstāvi 

un Zemessardzes 22. kājnieku bataljona 

komandieri Gvido Brenneri. 

   
Komandieris Gvido Brenneris 



Skolēnu pašpārvaldes 

darbība 
Līdz ar pirmo sniegu novembra mēnesis paskrējis 

nemanot.  Pašpārvaldei šis bijis patiešām darbīgs 

mēnesis. Esam ļoti gandarīti un priecīgi par paveikto. 

Sagaidot Mārtiņdienu un Helovīnu dienu, tika 

sarīkotas vairākas diskotēkas. 6. novembrī 5.-9.klašu 

skolēni tika gaidīti diskotēkā Helovīnu noskaņās, 

savukārt 13. novembrī pašu mazāko klašu skolēniem bija 

Mārtiņdienas pēcpusdiena, kur skolēnus iepazīstināja ar 

tradicionālajām latviešu rotaļām un ticējumiem. 

Pasākuma dalībnieki tik lūgti ierasties svētkiem 

atbilstošās maskās. Paldies tiem, kas atsaucās un padarīja 

šos pasākumus krāšņākus un interesantākus. 

Par godu Latvijas 97. dzimšanas dienai sarīkojām 

erudīcijas konkursu 1.-12. klašu skolēniem “Vai tu pazīsti 

savu Latviju?”. Liels prieks par atsaucību un skolēnu 

sniegtajām zināšanām. Pilnīgi droši varu apgalvot, ka 

Mazsalacas vidusskolas skolēni pazīst savu Latviju.  

 

20. novembrī viesojāmies Valkas ģimnāzijā un 

piedalījāmies pašpārvaldes prezidentes inaugurācijas 

ballē. Spēlējam spēles, iepazinām jaunus draugus un 

dalījāmies savā pieredzē ar citu skolu parlamentiem.  

Kopā ar mums Valkā  viesojās arī Naukšēnu un Rūjienas 

skolu pašpārvaldes. 

Decembris solās būt gana aktīvs. Jau mēneša sākumā 

8.-12.klašu skolēnus sagaida tradicionālā Ziemassvētku 

balle, kurā viesosies arī mūsu sadraudzības skolu 

parlamenti. Savukārt 17. decembrī atkal priecāsimies par 

visu klašu sagatavotajiem svētku priekšnesumiem. 

Dana (12. klase) 

 

Vidusskolēni par visērtāko un 

patīkamāko vietu skolā 

 Man ļoti patīk izremontētā aktu zāle. Tā ir moderna, 

un nevaru vien sagaidīt, kad tajā varēšu svinēt 

Žetonvakaru. 

 Man patīk 1. stāva foajē un aktu zāle. 

 Mājturības kabinets ir ļoti skaists. Patīkami tajā 

uzturēties. 

 Garderobē ir daudz brīvas vietas, viss jauns un kārtīgs. 

 Man ļoti patika skolas priekšā iestādītās puķes. 

 Labi, ka ir brīvi pieejams ‘’Venden’’ ūdens. 

 Ļoti skaists ir 3. stāva atpūtas stūrītis 

pie informātikas kabineta. Tur ir ļoti ērti, ir 

labs interneta savienojums, taču žēl, ka daži 

mūsu skolēni neprot novērtēt uzlabojumus 

skolā un tos bojā: dēlīši apakšā ir salauzti, 

spilveni saplēsti. Tos vajadzētu atjaunot un 

ierīkot vairākas šādas atpūtas vietas. Tur 

varētu izveidot kādas spēles, kā tas ir 2. stāvā.                 

Ko skolā vajadzētu 

uzlabot? 
 Vairāk soliņu gaiteņos! 

 Vizuāli skaistākus pārveidot 3. stāva 

dīvānus. Diemžēl tur bieži vien ir izsvaidīti 

spilveni un ir liela nekārtība. 

 Varētu padomāt par 3. stāva gaiteņu 

uzlabošanu. 

 Vajadzētu restaurēt foajē esošos krēslus 

(nobružāta krāsa u.tml.). 

 Uzlabot bijušo šautuves telpu – treniņu 

zāli (tā ir neomulīga, nav vēdināšanas). 

 1. stāvā pie ķīmijas kabineta sienas varētu 

padarīt dzīvespriecīgākas. 

 Derētu sporta garderobēs ierīkot 

ventilāciju, dušai atslēgu un meiteņu ģērbtuvē 

logam atkal pielikt rokturi, lai var izvēdināt. 

 2. stāva gaitenī vajadzētu kādus krēslus, 

līdzīgi kā 3. stāvā. 

 Varētu katru stāvu noformēt kā atšķirīgus 

gadalaikus, piemēram, 1. stāvs vairāk 

atgādinātu rudeni, 2. stāvs – pavasari un 

vasaru, 3. – ziemu. To varētu panākt ar sienu 

krāsojumu vai pat īpašām dekorācijām. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avīzi veidoja: 11. un 12. klase 

Avīzi noformēja: Anete (12. klase),  

    Līva Līga (12. klase)   Krista (12. klase) 



 

 

                        


