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Zinātniski pētnieciskā darbība 

11. klases skolēni sekmīgi pabeiguši pētnieciskos darbus, prezentējuši tos  skolā un divi 

labāko darbu autori – Vidzemes reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē 2016. 

gada 18. martā.  

Skolotāja Inga Avotiņa vadīja Agnijas Janeles darbu “Latvijas šķirnes zirgi “Zirgaudzētavā 

Kocēni”” un Kristiānas Šteinbergas darbu “Mazsalacas vidusskolas 3. klases skolēnu uzmanības 

izmaiņas nedēļas laikā”.  

Praktiskus darbus pētniecības gaitā veica Madars Bite un Linards Smilga, uzņemot video 

“Patriotiskā audzināšana Mazsalacas vidusskolā”. Nils Alberts Heniņš izgatavoja automatizētu 

telpas kontroles sistēmu, un Edgars Lapenass noorganizēja pirmo strītbola turnīru skolā. Vēstures 

un kultūrvēstures sekcijā pētniecisko darbu veica Elīna Bērziņa - “Vecates pagasta iedzīvotāji 2010. 

g. – 2015. gadā” (vadītāja skolotāja Raima Pētersone). Skolotāja Baiba Meļķe vadīja Nila Ivanova 

darbu “Rauskas skola 20. gadsimta otrajā pusē” un Elīna Jātnieces darbu “Dzimtas pētniecība un 

vectēva dzimtas dzīvesstāsti Latvijas vēstures gaitā”.  

Skolotājs Kristaps Svīķis vadīja Annijas Liepiņas un Sabīnes Riekstiņas pētījumu “Izglītības 

finansēšana Mazsalacas vidusskolā” un Rinalda Ķimeņa darbu “SIA “Saradam” uzņēmējdarbības 

bremzējošie un veicinošie apstākļi”. Rolanda Rumberga veica pētījumu “”Veselīga uztura 

pieejamība Mazsalacas vidusskolā” (vadītāja skolotāja Inga Rokpelne). 

Mazsalacas vidusskolu Vidzemes reģiona konferencē pārstāvēja Elīna Jātniece un Nils 

Alberts Heniņš. Katrā zinātņu sekcijā darbi, kas saņēma augstāko komisijas vērtējumu, ieguve 

tiesības piedalīties konferences trešajā posmā, kas norisināsies Rīgā. Iespēju piedalīties valsts 

skolēnu zinātniskajā konferencē ieguva Elīna Jātniece.  

Annija (11. klase) 



 
 

Paldies! 

 Rakstām Jums, lai pateiktos par muzeja un barikāžu 

nodarbības apmeklējumu. Šo nodarbību vadīja mūsu muzeja 

gids Nils, kurš kopumā sadarbību ar atbraukušajiem 11. un 

12. klases skolēniem nodēvēja par izcilu. Tāpat tika novērtēta 

spēja klausīties, uzdot jautājumus, stāstīt par sev zināmo, labi 

uzvesties.  Paldies  Jums visiem par to! Brīnišķīgi, patriotiski 

jaunieši.  

Gaidīsim Jūs ciemos atkal! 

Veiksmes vēlot,  

Lita Zemvalde 

Latvijas Okupācijas muzejs 

Izglītības nodaļa 

 

 

 

25. marts 

  Represētie, viņu ģimenes un mazsalacieši satikās šajā Latvijas vēstures atceres dienā 

Valtenberģu muižā, kur atklāja izstādi “Svešums mūs nesalauza…” Ekspozīcija stāsta par izsūtīto 

dzīvi svešumā. 12. klases skolniece Kate atzina, ka šī būs vieta, kur skolēni varēs iepazīt Latvijas 

vēstures notikumu, kas ir arī mūsu novada vēstures daļa.  

Piemiņas brīdis notika Sniedzēnu kalnā, kur 1949. gada 25. – 27. martā saveda un tālāk ar 

mašīnām uz Valmieras dzelzsceļa staciju nogādāja arestētos Mazsalacas novada iedzīvotājus. 

Sniedzēnu kalnā sākās Mazsalacas novada politiski represēto sāpju ceļš. 

Kristiāna (11. klase) 

Nils Alberts Heniņš Elīna Jātniece 



Sadarbība ar Tamsalu ģimnāziju 

Skolā notika deju meistarklases, kurās piedalījās 27 Tamsalu ģimnāzijas skolēni. Latviešu 

deju soļus igauņi apguva kopā ar deju kolektīvu „Ķipari” skolotājas Aijas Vidovskas vadībā. Pēc labi 

padarīta darba dejotāji atpūtās un padejoja ballīte.  

 

Pavasara ekskursijas septītajām un astotajām klasēm 

Atsaucoties uz Monreālas Latviešu sabiedriskā centra izsludināto ekskursiju projektu 

konkursu “Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi!”, 7.ab un 8.ab klases audzinātāju vadībā izstrādāja 

savus šī pavasara ekskursiju maršrutus. 

Septītās klases izpētīja interesantākās vietas Latgalē, Krievijas pierobežā, lielāku uzmanību 

pievēršot poļu mantojumam un Inflantijas izpētei. Lai iedzīvinātu Boņuka sajūtu tēlus, ieklausītos 

savdabīgajās augšzemnieku dialekta izloksnēs, nolēma doties uz Preiļiem, Krāslavu, Zilupi, Pasieni 

un Rēzekni. 

Savukārt  astotie nolēma tuvāk iepazīties ar jaunlatviešu darbību, par kuru šogad mācās 

vēsturē, un doties uz K. Valdemāra, K. Barona un A. Lerha - Puškaiša darbības vietām Kurzemē, pa 

ceļam aplūkojot arī dažādus interesantus dabas objektus un pilsētas. 

Pirms brīvlaika pienāca priecīgā vēsts, ka abi mūsu projekti iekļuvuši to 80 laimīgo skaitā (no 

175 iesūtītajiem), kuri saņems 400 EUR lielu finansējumu un maijā varēs izbaudīt lieliskas 

ekskursijas. 

 

18. gs. domātāja Voltēra atziņu aktualitāte mūsdienās  

11. klases skolēnu skatījumā 

 

Vēstures stundās mēs mācāmies ne tikai par svarīgiem pagātnes notikumiem, bet iepazīstamies arī 

ar to laiku personībām. Vienpadsmitās klases skolēni centās saskatīt, kuras franču domātāja 

Voltēra atziņas ir aktuālas arī mūsdienās. 

 

 Muļķis tas, kurš vienmēr paliek nemainīgs. 

 Darbs mūs atbrīvo no trim ļaunumiem: garlaicības, grēkiem un nabadzības. 

 Karš padara cilvēkus par mežonīgiem zvēriem, lai gan viņi dzimuši kā brāļi. 

 Nozagt kādam domu bieži vien ir noziedzīgāk nekā nozagt naudu. 

 Mīli taisnību, bet esi iecietīgs pret maldiem! 

 Valstis padara vājas nevis naudas trūkums, bet cilvēku un talantu trūkums. 

 Uzdrošinieties domāt patstāvīgi! 

 Cik daudz muļķību sarunā cilvēki, cenšoties par katru cenu pateikt ko jaunu! 



Tankas 

Sapņi. Dzīvība. Klusums. 

 

Vētras bēgšana 

Pāri kalniem un mežiem 

Mani sāpina. 

Vētras vieglā brīvība 

Man tik nesasniedzama… 

*** 

Meža burvība 

Un saules stari vējā 

Apbrīnojami… 

Meža burvība silā,  

Tīra smarža, dzīvība… 

*** 

Dzidra dvēsele, 

Dimanta lāses 

Raskrēsliņos no rīta… 

Kristāldzidras sirdis mums, 

Mūžam iegūt sapņos būs… 

*** 

Elpas vilciens viens, 

Sirdspuksts kāds un sauciens īss, 

Sauciens viens un miers… 

Apklust sirdspuksti, apklust viss 

Elpas vilciens nav neviens… 

*** 

Un laiks apstājas, 

Dzīvē klusums iestājas, 

Sirdspuksts nav neviens… 

Apraudāt man nav vairs ko, 

Dzīvē klusums jāsaprot… 

Kintija (10. klase) 

 
Avīzi veidoja: Elīna B. (11. klase) un Annija (11. klase) 


