
MĪLENBAHS RUNĀ! 
Skola- ēka ar 4 sienām,  

kurai pa vidu atrodas nākotne.  
/Alfrēds Mercers/ 

1.septembris ir klāt.. 

Zinību diena ir satraucošs un prieka pilns mirklis visiem 

tiem, kuri atgriežas skolā pēc vasaras brīvlaika, bet vis-

satraucošākais tas ir tiem bērniem, kuri mācības uzsāk 

pirmajā klasē un skolas durvis ver pirmo reizi. Arī es 

atceros mirkli, kad mamma pina bizītes, sēja asteru puš-

ķus, lai kopā ar mani dotos ieskandināt pirmo skolas 

zvanu. 

Šogad skolas gaitas pie skolotājas Sandras Freimanes 

uzsāk 18 braši zēni un 5 daiļas meitenes. Pirmklasnie-

kus uz pirmo mācību stundu pavadīja 12.klases skolēni 

ar skolotāju Ivitu Leju. 

Svinīgajā pasākumā visus klātesošos sveica Kandavas 

novada domes priekšsēdētāja Inga Priede. Par godu Lat-

vijas simtgadei skolēnus un skolotājus Zinību dienā 

sveica, skolotāja Lidija Burčaka. Nelielu teatrālu uzve-

dumu bija iestudējuši Matīss Līkums, Rihards Jakobo-

vics un Heindrijs Inga Prātiņš, kas sajūsmināja gan lie-

los, gan mazos. Pasākuma laikā mazajiem pirmklasnie-

kiem tika  dāvinātas jaunas mugursomas. Muzikālu 

priekšnesumu sniedza sākumsskolas ansamblis 

“Abaviņa” un ansambļa “Kaprīze” pārstāves- Elīna Ķē-

niņa, Marta Šteinberga un Anda Beate Jekoviča. 

12.klases skolēni Kristiāna Rupeika, Emīls Edgars 

Zlaugotnis un 1.klases skolniece Tīna Rupeika iezvana 

skolas zvanu, un mācību gads var sākties. Aiziet! 

Sporta diena 

22.septembrī notika ikgadējā 

Olimpiskā sporta diena, kurā pie-

dalījās Kandavas novada skolas. 

Pasākuma laikā tika apbalvoti 

Kandavas novada labākie sportis-

ti, kuri ieguva iespēju fonda sti-

pendiju- Ieva Annija Stepiņa, Ag-

nese Besikirska. 

Futbola spēlē 1.vietu ieguva 

1.klase. “Mednieki un pīles” 

1.vieta 3b. klasei,  3.vieta 

3a.klasei Tautas bumba 1.vieta 

5b.klasei. Tīkla bumba 1.vieta 

6.klasei. “Dvieļu bols” 3.vieta 9a. 

klasei. Frīsbijs 1.vieta 11.klasei, 

3.vieta 12.klasei. 
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Sveicieni, Jums visiem Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas – 

skolēniem, skolotājiem, skolēnu vecākiem un ikvienam, kuri 

sirdī ar lepnumu nes mūsu skolas vārdu. 

Sācies jaunais mācību gads, kurā ikkatram no mums ar izpratni 

un pacietību  jāmācās, jāgūst jaunas un radošas idejas darbam, 

jārada prieks, sapratne un atsaucība vienam pret otru. 

Šajā mācību gadā skolā plānotas daudz un dažādas pārmaiņas, 

pirmkārt, mēs visi – skolotāji, skolēni un vecāki iesaistīsimies 

jaunā satura aprobācijas projektā, kur visi mācīsimies nedaudz 

savādāk mācīt un mācīties, centīsimies to darīt ar prieku, izprat-

ni un mērķtiecīgi. Mums skolotājiem lielu prieku un gandarīju-

mu sagādās ikviens Jūsu sasniegums un veiksme, ļoti ceru, ka 

Jūs, skolēni , nenogurstoši sevi pilnveidosiet mācību stundās un 

ārpusskolas nodarbībās.  Otrkārt, janvārī  valodniekam Kārlim 

Mīlenbaham svinēsim 160 jubileju un treškārt, aprīlī mūsu sko-

las ēkai atzīmēsim 40 gadu jubileju un organizēsim bijušo ab-

solventu salidojumu.  

Par vizuālajiem jaunumiem, izremontētiem kabinetiem, sanitāriem mezgliem, labiekārtotu teri-

toriju Jūs visi jau esat pārliecinājušies paši, saudzēsim savas mājas – savu skolu, lai visiem 

prieks katru dienu ierasties skolā, kuru mēs visi saucam par savu. 

Ar mīlestību pret Jums visiem,  direktore Daiga 

Jaunumi jaunajā mācību gadā 

Sākoties jaunajam mācību gadam, kā jau vien-

mēr, skolā ir dažādi jaunumi- jauni skolotāji, 

darbinieki, izremontētas telpas un vēl citas iz-

maiņas. Ar jauno mācību gadu darbu uzsāka  2 

jaunas skolotājas- mūzikas skolotāja Andra 

Vilkauša un sporta skolotāja Egita Grundmane, 

logopēde Ilze Babre. 

Protams, tās nav vienīgās izmaiņas. Vasaras 

brīvlaikā paveikti dažādi remontdarbi un atjau-

nošanas darbi gan skolā, gan tās apkārtnē. Izre-

montētas zēnu un darbinieku tualetes, lasītava 

(turpinās remontdarbi), sk. Auziņas klase, sk. 

A.Vilkaušas klase, sk. S.Freimanes klase. Ir 

izveidots projekts par jaunu mākslas telpu, 

kurš tiks atklāts  2. semestrī. Labiekārtots sko-

las pagalms, kāpnes, nojumes, attīrīts skolas 

stadions un sakārtota mazgātuves telpas. 



Camp 34 

Jau vairākus gadus notiek apmaiņas prog-

ramma ”Camp 34” ar jauniešiem no Dā-

nijas. Lai piedalītos projektā ir jāiesniedz 

motivācijas vēstule, lai atlasītu atbilstošā-

kos jauniešus. Šogad projekta ietvaros 

skolēniem bija iespēja doties uz Lejres 

novadu Dānijā. Viss norisinājās no 21. – 

25. augustam. Mūsu skolas jaunieši, at-

braucot no Dānijas, dalījās ar saviem ie-

spaidiem par projektu. 

Lielākajai daļai mūsu skolas skolēniem 

patika atrakciju parks “Tivoli garden`s”, 

kurš ir otrs senākais atrakciju parks pa-

saulē. Bija iespēja izbraukāties pa ameri-

kāņu kalniņiem, doties uz brīvo kritienu 

un izbaudīt dažādus karuseļus. Lielu daļu 

laika skolēni pavadīja jauniešu centrā, 

kurā viņi skatījās filmas, spēlēja intere-

santas spēles, veidojas rokassprādzes un 

pavadīja labi laiku. 

Jaunieši, kas devās uz Dāniju atzina, ka 

valoda nesagādāja problēmas. Viņiem pat 

patika, ka nācās runāt angļu valodā, lai 

spētu sadarboties cits ar citu. 

Jaunieši iesaka piedalīties šajā apmaiņas 

projektā, jo piedaloties var uzlabot savas 

angļu valodas prasmes un aktīvi pavadīt 

laiku, iegūt jaunus draugus ar kuriem var 

uzturēt labas attiecības pēc projekta. 

KKMV pašpārvalde 2017/2018 

Kā jau katru gadu skolā norisinājās pašpārvaldes vēlē-

šanas, kurās noteica jaunā mācību gada skolas prezi-

dentu, viceprezidentu, kultūras, izglītības, noformēša-

nas un reklāmas ministrus. Par Kultūras ministri tika 

ievēlēta Ance Leja, kuras darba grupas sastāvā ir Elza 

Sondra Gumska, Ance Eimane, Alise Horste, Niks 

Rēderis, Dārta Estere Kamparzāle, Sendija Mantaja, 

Tīna Buga un Lauma Valtmane. Noru Jurjuku ievēlēja 

par Izglītības ministri, darba grupā ir Elīna Ķēniņa, 

Selīna Krautmane, Ance Krautmane, Loreta Čabovska 

un Matīss Līkums. Noformēšanas un Reklāmas mi-

nistrs- Marta Šteinberga, darba grupas sastāvā ir Eve-

līna Mileika, Rūta Liepa, Estere Karole, Līva Rieksti-

ņa un Anna Dūniņa. 

Pati nozīmīgākā amatpersona skolā- Alise Fjodorova, 

kura  jau otro gadu pēc kārtas, tika ievēlēta par skolas 

parlamenta prezidentu. Tāpat atkārtoti tika ievēlēta 

vicaprezidente Sāra Dūniņa. Pašpārvaldes sekretāres 

pienākumus pildīs Dārta Estere Kamparzāle. 

Godātie skolēni, pedagogi un mācībspēki. Ir sācies 

jauns gads, jaunas iespējas, jauni mērķi. Mācību gads 

mums visiem ir jauns darba cēliens, kurā iegūstam zi-

nāšanas un pieredzi. Neaizmirstat, ka zināšanas ir ne-

atņemamas. Tā ir bagātība, kura mums vienmēr palī-

dzēs. Mēs skolnieki varam būt lepni, ka mums ir tik 

brīnišķīgi, gudri un izpalīdzīgi pedagogi. 

Mūsu skolotājiem novēlu pacietību un gandarījuma 

sajūtu. 1.klases skolēniem un skolotājai novēlu izturī-

bu un spēku, bet tiem, kuri turpina izglītošanās gaitas, novēlu nenogurstošu zinātkāri un neatlai-

dību. 

Ar smaidu uz lūpām, parlamenta prezidente Alise 

KONKURSS 
Mēs visi ļoti gaidām rudens brīvlaiku, un kā jau tas zi-

nāms “rudens izgrezno Latviju”, tāpēc aicinām piedalī-

ties foto konkursā “Mans rudens brīvlaiks”. 

Noteikumi ir pavisam vienkārši: 

Bildē jābūt redzamam, kā tu pavadīji savu rudens 

brīvlaiku; 

Bildes iesūtam uz miilenbaha_vsk Instagram kontu 

Konkursa norises laiks 23.-27. oktobris 

Oktobra avīzē paziņosim uzvarētājus kopā ar lieliska-

jiem foto. Būsim aktīvi un iesaistīsimies. 

BALVAS GARANTĒTAS!! 

Scary room  
3.novembrī parlaments rīko “Scary room” un mēs 

piedāvājam izjust bailes, labi pavadīt laiku un izglīto-

ties iekšējos orgānos. Pasākums notiks helovīna ie-

tvaros. 

Un galvenais, lai sagatavotu Jums lieliskas dāvanas, 

dalības maksa ir 0,50 centi (no personas). 

 

P.s. Sīkāka info skolas afišā 

Gaidī sim Jū s 


