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2. semestris parasti ir saspringtākais mācību olimpiāžu laiks. Šis gads nav izņēmums. No janvāra 

līdz pavasara brīvdienām skolēni ir piedalījušies 20 dažādās olimpiādēs. 

Paldies visiem skolēniem, kuri droši konkurē ar Valmieras pilsētas un citu novadu skolu 

audzēkņiem!  

Paldies skolotājiem, kuri palīdz sagatavoties olimpiādēm! 

Īpašs prieks par godalgoto vietu ieguvējiem:  

 Ksenija Beitika   (4. klase)   atzinība matemātikas olimpiādē, 

 Ance Cirša    (7.a klase)  3. vieta latviešu val. un literatūras olimpiādē, 

 Renāte Kārkliņa  (7.b klase) atzinība latviešu valodas un literatūras olimpiādē, 

 Krista Paula Gobiņa  (8.a klase) 2. vieta angļu valodas olimpiādē, 

 Eduards Ludiņš  (8.b klase) atzinība ģeogrāfijas olimpiādē,   

  izvirzīts dalībai Vidzemes reģiona 8. klašu ģeogrāfijas olimpiādei, 

 Dace Lenša   (9. klase)  3. vieta latviešu valodas un literatūras olimpiādē, 

 Agnese Matjuša  (9. klase)  2. vieta krievu valodas olimpiādē, 

 Gustavs Kalnāre (9. klase)  atzinība matemātikas olimpiādē, 

 Kintija Šulte    (10. klase)  atzinība fizikas olimpiādē, 

atzinība matemātikas olimpiādē, 

 Elīna Jātniece   (11. klase) 3. vieta ķīmijas olimpiādē, 

 Sabīne Riekstiņa  (11. klase) 3. vieta latviešu valodas un literatūras olimpiādē, 

3. vieta krievu valodas olimpiādē, 

3. vieta ekonomikas olimpiādē, 

 Nils Alberts Heniņš  (11. klase)  3. vieta ķīmijas olimpiādē, 

3. vieta fizikas olimpiādē, 

atzinība ekonomikas olimpiādē. 

Tradicionāli skolā norisinās konkurss “Skolas olimpietis”. Ar rezultātiem varat iepazīties e-klasē un 

skolas mājas lapā. 

Veiksmi mācībās, atlikušajās olimpiādēs un eksāmenos vēlot, 

Iveta Jātniece, 

direktores vietniece izglītības jomā. 

 

2016. gada februāris 



Žetonu vakars 

2016. gada 6. februārī 12 .klases skolēni saņēma savas skolas piederības zīmi, kurā iegravēti burti 

„MV 92”. Svinīgi, priecīgi satraukti un skolai tik piederīgi juzdamies – tādi divpadsmitie nostājās savu 

vecāku, ģimenes, skolotāju, draugu priekšā. Topošie absolventi dalījās pārdomās par sev būtiskajām 

vērtībām, kas dara cilvēku laimīgu. 

Atmiņās par kopīgajiem skolas gadiem dalījās un vēlējumus nākotnei izteica pirmās audzinātājas – 

Daiga Urbanoviča, Zaiga Ivana un Iveta Kaužēna. 

Pasākuma otrajā daļā, turpinot skolas tradīciju, divpadsmitie parādīja Noras Vētras – Muižnieces lugu 

„Rikšiem laidu kumeliņu”. Abiturienti paldies teica izrādes režisorei Merikai Lūsei. 

Divpadsmitajiem šis vakars bija viens no pēdējiem punktiem taisnē, kas jāveic ceļā uz finišu. 

 

Līva Līga (12.klase) 

 

 

  



7b un 8b klases projekts – slēpņošana 

Interesanti projektu nedēļa aizritēja 7
b
 un 8

b
 klases skolēniem, kuri no „Labdarības skolas” 

piedāvātajiem projektiem izvēlējās iepazīties ar šobrīd pasaulē izplatītu izklaides veidu geocatching jeb 

slēpņošanu. Pie mums viesojās Ziemeļvidzemes ģeoparka ģeologs Dainis Ozols, kurš iepazīstināja ar 

slēpņošanas kustību pasaulē un šīs spēles pamatprincipiem. Uzzinājām, ka slēpņi tiek izvietoti pie 

ģeoloģiski nozīmīgiem, bet maz pazīstamiem objektiem, lai tos popularizētu. 

Jau pirmajā projektu dienā devāmies dabā – uz vecajām Mazsalacas dzirnavām – meklēt slēpni un 

pavērot, kāds tas izskatās un kur to novieto. 

Nākamajā dienā ķērāmies pie praktiskiem darbiem: zīmējām skices un no koka izgatavojām putnu 

būrīšiem līdzīgas kastītes, kuras krāsojām un apdarinājām ar sūnām, lai labāk iekļautos dabā. Tad 

izvēlējāmies nozīmīgus Mazsalacas novada dabas objektus, pie kuriem novietot slēpņus, veidojām 

izraudzīto vietu aprakstus. 

Trešajā dienā ar autobusu devāmies uz Ramatu, kur skolu un Ramatas lielakmeņu tuvumā novietojām 

sagatavotos slēpņus. Ceļš nebija viegls – nācās pārvarēt lielas peļķes, izmirkušas pļavas, strautus ar ledus 

paliekām. Toties ieraudzījām interesantas vietas, kur nekad iepriekš nebijām nokļuvuši. Mazāka skolēnu 

grupiņa kopā ar mūsu konsultantu D. Ozolu izlika arī pārējos 4 slēpņus pie objektiem, kurus labprāt 

parādītu Mazsalacas viesiem. 

Prieks, ka mūsu veikumu atzinīgi novērtēja „Labdarības skolas” koordinators Mārcis Bogdanovs un 

dāvināja lielu kasti, pilnu ar konfektēm. 

Sirsnīgu paldies sakām mūsu konsultantam Dainim Ozolam, bez viņa padoma un palīdzības mēs 

nebūtu tik daudz paveikuši un uzzinājuši. 

 

Interaktīvās nodarbības 

Rūjienas, Naukšēnu un Mazsalacas vidusskolēni piedalījās tehniski radošās darbnīcās par klimata 

pārmaiņām. Vispirms skolēni uzzināja par klimata pārmaiņu iemesliem un sekām, kas skar pasaules un arī 

Latvijas iedzīvotājus. Otrā darbnīca tika veltīta risinājumiem, kas palīdz samazināt CO2 izmešu apjomus. 

Trešajā darbnīcā jauniešiem bija iespēja veikt pasākumus, risinājumus, lai pielāgotos negatīvajām klimata 

pārmaiņu sekām. Skolēniem ar netradicionālām mācību metodēm un paņēmieniem izzināja klimata 

pārmaiņas un prognozēja to sekas, kas skars tuvākajā nākotnē.  Darbnīcas izstrādājis un ievieš uzņēmums 

SIA „ Aspired”  

Kristiāna: „ Prieks, ka mūsu klasei bija dota iespēja piedalīties šajā projektā. Patika, ka vaŗējām 

darboties praktiski.  

 

  

Kristiāna (11.klase) 



“Skola - 2016” 

22. starptautiskajā izglītības izstādē „Skola – 2016” Ķīpsalā 11. un 12. klases skolēni tikās ar 

izglītības iestāžu pārstāvjiem un saņēma atbildes uz interesējošiem jautājumiem, uzzināja par studiju 

kredītiem, iepazinās ar atzītākajām un jaunākajām mācību programmām Latvijā un ārvalstīs.  

Vidusskolēnu atziņas: 

 „Skola – 2016” apmeklējums apstiprināja manu izvēli par augstskolu, kurā esmu nolēmusi 

mācīties.  

 Kopumā izstāde ir ļoti saistoša skolēniem gan ar dažādiem konkursiem, gan ar studentu 

atraktīvo stāstījumu par savu augstskolu.  

 Ja mācīšos augstskolā „Turība” un iekļūšu basketbola komandā, tad nebūs studiju maksas. 

 Uzzināju, kur mācīties, lai iegūtu militāro izglītību.  

 Ieejot izstāžu zālē, mani pārtvēra Rīgas Stradiņa universitātes studenti un aizveda pie sava 

stenda, kur ieguvu plašu, noderīgu informāciju par šo augstskolu. 

 Uzzināju par iespēju ēnot studentus, aprīlī piedaloties pasākumā „Studentu kurpes”. 

 „Skola – 2016” deva man iespēju vairāk uzzināt par augstskolu, kurā vēlos studēt nākošajā 

mācību gadā.  

 

Vidusskolēni Dailes teātrī noskatījās mūziklu „Žanna d’Arka” 

Režisors – Dž. Dž. Džilindžers, komponists Kārlis Lācis un teksta autors Jānis Elsbergs. 

 Izrāde bija lieliska. Ļoti laba scenogrāfija, dejas, krāšņi tērpi. Visu paspilgtināja video efekti un 

Kārļa Lāča mūzika. Ļoti patika Intara Rešetina un Ievas Segliņas dziedātā dziesma par dūjiņu.  

 Ļoti emocionāla bija pēdējā dziesma, kad Žannu sadedzināja uz sārta. 

 Mūziklu skatoties, ne mirkli nebija garlaicīgi. Patika, kā režisors parādīja mūsdienu aktualitāti – 

cilvēku vajag, lai iegūtu no viņa labumu, izmantotu viņa spējas, bet, kad tas visu iespējamo izdarījis, viņu 

aizmirst.  

 Interesanti attēlots vēstures notikums 15. Gadsimta Francijā, kā arī gadsimtiem nezūdošā 

problēma sabiedrībā – mēslainē tiek izmesti tie pieticīgie cilvēki, kuri devuši vislielāko labumu tautai, taču 

nealkst zelta kroņu un naudas, tikai kripatiņu cieņas un atzinības.  

 Man ļoti patika izrāde – lieliska, iedvesmojoša mūzika, fantastiski aktieri un skatuves efekti. 

 Izrāde pārsteidza ar vizuālo noformējumu un grezniem tērpiem. Labs aktieru dziedājums. 

Apbrīnojami, ka var dziedāt un dejot vienlaicīgi.  
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