
MĪLENBAHS RUNĀ! 
Skola- ēka ar 4 sienām,  

kurai pa vidu atrodas nākotne.  
/Alfrēds Mercers/ 

Skrējiens apkārt Kandavai 

Par godu Latvijas simtajai dzimšanas dienai 1. no-

vembrī Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolā tika 

organizēts īpašs pasākums - “Skrējiens apkārt Kan-

davai”, kas bija jaunums gan skolēniem, gan pašai 

pasākuma idejas autorei skolotājai Aivai Ķēniņai. 

Skrējiens notika pa robežai tuvākajiem ce-

ļiem, maršrutā iekļaujot visas Kandavas pilsētas ro-

bežzīmes jeb apskrienot apkārt pašai Kandavas pil-

sētai. Skrējiens tika organizēts stafetes veidā, un kā 

stafetes kociņš tika izmantoti karodziņi ar skolas un 

valsts simtgades simboliem. Kopumā nedaudz vai-

rāk nekā stundas laikā tika noskrieti 16 km apkārt 

mūsu pilsētai, un tajā savu roku pielika katrs no 

mums. Tā mūsu skolas skolēni sportiskā, pozitīvā un 

draudzīgi vienotā noskaņā iesāka Latvijas dzimšanas 

dienas mēnesi.  

 

 

18. novembris 
 

Latvijas dzimšanas dienu skolā 
svinējām 16. novembrī. Dienu 
aizsākām ar ikgadējo svecīšu rak-
sta veidošanu skolas priekšā. Vē-
lāk turpinājām svinīgo gaisotni ar 
mūsu pašu skolēnu sagatavotu 
koncertu, kurš sastāvēja no daudz 
un dažādiem priekšnesumiem. 
Sveicienu Latvijai bija sagādājuši 
2. un 5. klašu dejotāji, kurus saga-
tavoja skolotājs Gatis Frīden-
bergs, kā arī skolas ansambļi, ku-
rus sagatavoja skolotājas Ivita Le-
ja un Andra Vilkauša. Koncertu 
papildināja Kandavas mūzikas un 
mākslas skolas kapela (skolotāja 
Dzintra Linde). Koncerta izskaņā 
īpaši saldu pārsteigumu bija saga-
tavojusi mūsu skolas direktore 
Daiga Puga.  
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Vīru spēles 

Arī šogad 12.novembrī par godu Lāčplēša 
dienai norisinājās veiklības, lokanības un 
saliedētības sporta spēles 8.-12.klašu ko-
mandām „Vīru spēles”.  

Puišiem nebija viegli, jo bija nepieciešams 
būt ne tikai stipriem, bet arī jāparāda, cik 
labi prot strādāt kā komanda un cik precīzi 
un lokani spēj būt. 

Katrai klasei bija jāizveido vismaz viena 4 
cilvēku komanda, bet vienai klasei, kā tas 
gadījies arī iepriekšējās  spēlēs, palīgā pui-
šiem nāca meitene. Savukārt klasesbiedri, 
kas nepiedalījās spēlēs, cītīgi atbalstīja savas 
klases komandu no malas. 

Adventes kalendārs 

Kā jau katru gadu, skolā Ziemassvētki tika sa-

gaidīti īpaši radoši, bet tieši šogad ar adventes 

kalendāru, padarot ikdienu un svētku gaidīša-

nas laiku gaišāku un priecīgāku. Lai svētki pie 

mums nāktu ātrāk, vairāku dienu garumā  līk-

smi izdziedājām Ziemassvētku dziesmas un 

skatījāmies multenes. Radot īstu svētku noska-

ņu, pie mums ciemojās Ziemassvētku vecītis, 

kuram ikviens varēja pačukstēt savas kvēlākās 

svētku vēlēšanās. Lai svētku laiks būtu draudzī-

gāks un saliedētu apkārtējos cilvēkus, katram 

skolēnam bija jāuzraksta Ziemassvētku vēstule 

klasesbiedram, draugam vai kādam, kuru svēt-

kos gribējās iepriecināt ar jaukiem vārdiem. Arī 

atpakaļ pie katra no rakstītājiem nonāca kāda 

Ziemassvētku rūķu vēstule, piepildīta ar laba 

vēlējumiem. 



Ziemassvētku saldumu akcija 

Tā kā Ziemassvētki ir labo darbu laiks, de-

cembrī mūsu skolā risinājās labdarības akci-

ja. Katrai klasei tika izdalīta Ziemassvētku 

burka, kuru piepildīt ar dažādām konfektēm 

un citiem saldumiem, ko vēlāk  atdot slim-

niekiem, bērniņiem un pensionāriem, kam, 

mūsuprāt, tie bija   visvairāk vajadzīgi. 

18. decembrī parlamenta dalībnieces un skolas direktore  ar trīs pie-

pildītām konfekšu burkām devās uz Irlavas slimnīcu, lai iepriecinātu 

tur dzīvojošos ļaudis. Pēc nelielas sarunas ar slimnīcas darbinieci viņas devās 

izdalīt konfektes. Patiesībā, viss bija emocionāli grūtāk, nekā sākumā tas va-

rēja šķist. Lielākoties tur bija vecāka gada gājuma cilvēki, citi izbrīnīti noskatī-

jās, kad viņas iegāja palātā, citi metās sarunā, bet citi mirka asarās. Lai arī 

konfekšu izdalīšana  emocionāli nebija viegla, parlamenta dalībnieces jutās 

ļoti labi par paveikto darbu. 

Nākamajā dienā skolas popgrupa „Abaviņa”, skolotājas Aiva un Ivita 

un 10.klases skolnieces devās uz vienu no Bērnu slimnīcas nodaļām, 

lai sniegtu mazu Ziemassvētku koncertiņu un atdotu kārumu burkas. Bērni 

izskatījās ļoti iepriecināti, kā arī slimnīcas personāls uzņēma skolēnus ar lielu 

prieku. Pēc tam tika arī izrādīta maza Rīgas skolas skolēnu darbu izstāde tur-

pat slimnīcas gaitenī, kas arī tās iemītniekiem radīja Ziemassvētku noskaņu. 

Īsi pirms Ziemassvētkiem, 23.decembrī, pārstāvji no skolas parlamen-

ta devās  arī pie daudzbērnu ģimenēm, lai izdalītu atlikušās burkas. 

Atdodot tās, bērnu acīs tiešām bija manāms liels prieks, pateicība, kā arī sa-

ņēmām pretī Ziemassvētku dzejolīšus. 

 Liels paldies visiem skolēniem, kas piedalījās šajā akcijā par iespēju ko-

pā iepriecināt tik daudz cilvēku! 

Sveiki, skolēni, skolotāji!  

Laiks paskrējis vēja spārniem, un pirmais pusgads jau aizvadīts. Esam 

kopīgiem spēkiem izdarījuši Ziemassvētku labo darbu – vākuši kon-

fektes cilvēkiem, kuriem tas būtu vairāk nepieciešams. Aizvadījam 

dažādus pasākumus, tai skaitā Vīru pēles, Ziemassvētkus un balli. 

Man ir ļoti liels prieks, ka tik daudz skolēnu pildīja un piedalījās 

“Adventes kalendāra” rīkotajos pasākumos un uzdevumos. Novēlu 

šajā pusgadā izdarīt visu to, ko nepaguvāt pirmajā pusgadā, kā arī 

novēlu 9. un it īpaši 12. klasei izbaudīt pēdējo pusgadu skolā. Aicinu 

visus aktīvi piedalīties skolas dzīvē un dažādos parlamenta rīkotajos 

pasākumos! 

Ar mīļiem sveicieniem - skolēnu parlamenta prezidente Patrīcija. 

Parlamenta telpas izveide 

Projekta ''Esi līderis!'' dalībnieces no 10. klases - Anna Paula Kalniņa, Evelīna Mileika un 

Anna Annija Veisa -ir pieteikušas savu dalību konkursā ''Es savai videi'', kura ietvaros jāiz-

strādā un jārealizē projekts savai skolai, pilsētai vai tās cilvēkiem.  

Turpinājumā neliels ieskats no meiteņu puses par to, kā šis projekts radās un kā tas šobrīd 

realizējas: 

            ,,Ideju par parlamenta telpu mums ierosināja parlamenta meitenes no mūsu kla-

ses. Mēs tajā saskatījām ilgtspējīgu projektu, kuru varam īstenot. Ar ideju devāmies pie 

parlamenta vadītājas Aivas Ķēniņas un skolas direktores Daigas Pugas. Tā kā mūsu idejas 

tika atbalstītas, rakstījām projektu un to arī oficiāli iesniedzām. Ar uzrakstīto projektu vē-

lāk devāmies meklēt sponsorus, kuri būtu gatavi mūs atbalstīt. Lielu atsaucību ieguvām 

no Kandavas uzņēmējiem G. Indriksona un G. Meiera. 

Šobrīd esam darbības procesā. Esam gatavas uzsākt apdares darbus, jo telpa jau ir 

pilnībā izvākta. Apdares darbos mums palīdzēs parlamenta jaunieši un skolas darbinieki. 

Apzināmies, ka darbs nav no tiem vieglākajiem, bet nebaidāmies no šī izaicinājuma. Rak-

stot projektu un komunicējot ar sponsoriem, esam ieguvušas daudz jaunu zināšanu un 

prasmju. Esam entuziasma pilnas realizēt mūsu idejas un arī nākotnē veidot jaunus pro-

jektus, lai labiekārtotu un modernizētu mūsu skolu. 
    Kā mums būs veicies ar šo projektu varēsiet redzēt jau martā.” 

 

Novēlam meitenēm milzīgus pacietības un veiksmes krājumus darba gaitās! 


