
MĪLENBAHS RUNĀ! 
Skola- ēka ar 4 sienām,  

kurai pa vidu atrodas nākotne.  
/Alfrēds Mercers/ 

Zinību diena 

Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas pagalmā sau-
lains un satraukuma pilns pienāca pirmās skolas die-
nas - 3.septembra rīts. 
Visa lielā skolas saime pulcējās svinēt pirmo skolas 
dienu un sagaidīt satrauktos, bet ļoti lepni soļojošos 
pirmklasniekus, kopskaitā 32 bērnus, ar klases audzi-
nātājām Gintu Bogdanovu un Mudīti Zvaigzni. Jaunpie-
nācēji 12.klases iedrošināti, smaidīgi, lepni, visu skatie-
nu un zvana skaņas pavadīti, nostājas pirmajās rin-
dās.Visus pārsteidza aizrautīgā rūķu skolotāja Rūta 
Liepa ar saviem audzēkņiem - rūķiem Rihardu Jakobo-
vicu un Ģirtu Leimani, piešķirot nopietnajai gaisotnei 
savu smieklu devu un aicinot visus čakli mācīties un 
klausīt skolotāju. Svētku uzrunu teica skolas direktore 
Daiga Puga un domes priekšsēdētāja Inga Priede, no-
vēlot bērniem būt zinātkāriem un paklausīgiem, bet 
skolotājiem vēlēja darba prieku un radošumu atbildīga-
jā darbā. Kā jau katru gadu, pirmklasnieki dāvanā sa-
ņēma skolas somas, bet divpadsmitā klase šogad ma-
zajiem dāvināja arbūzus - veselībai un spēkam. Pēc 
svinīgajām uzrunām visi nepacietīgi devās uz savām 
klasēm, lai atkal satiktu pa vasaru neredzētos klases 
biedrus un sveiktu savus skolotājus, bet vecāki tikmēr 
uzzināja skolas jaunumus konferencē. 
Visi kā viens, sākoties jaunajam mācību gadam, apņē-
mās censties labi mācīties un pelnīt tikai labas atzī-
mes! 

Sporta diena 

21. septembrī skolā norisinājās ik-
gadējā Olimpiskā diena. Skolas sta-
dionu piepildīja visu Kandavas no-
vada skolu un PII “Zīļuks” skolēni. 
Kā parasti pasākums iesākās ar at-
klāšanu, karoga un lāpas ienešanu 
un zvēresta nodošanu. Karogu ie-
nesa 6.a klases skolniece Paula 
Šenberga, bet lāpu 10. klases skol-
niece Agnese Besikirska.  
Pretstafetē pirmsskolas un 1. klašu 
grupā 2. vietu ieguva 1.b klase, 4. 
vietu ieguva 1.a klase.  
2.-3. klašu grupā 1. vietu ieguva 3.b 
klase, 2. vietu 3.a klase,3. vietu 2. 
klase. 
4.-5. klašu grupā 2. vietu izcīnīja 
5.a klase, 3. vietu 4.b klase, 6. vietu 
4.a klase un 7. vietu 5.b klase. 
6.-7. klašu grupā 2. vietu ieguva 6.c 
klase, 3. vietu 6.a klase, 4. vietu 6.b 
klase un 11. vietu 7. klase. 
8.-9. klašu grupā 1. vietu ieguva 9.a 
klase, 4.vietu 9.b klase, 7. vietu 8.b 
klase,8. vietu 8.a klase. 
10.-12. klašu grupā 1. vietu ieguva 
11. klase, 2.vietu 12. klase un 3. 
vietu 10. klase. 
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10. klases iesvētības 

Iesvētības norisinājās no 15. līdz 18. oktobrim, un 
nu tās ir aizvadītas. Ja kāds joprojām nesaprot, 
kādēļ desmitie gandrīz nedēļu šaubīgā izskatā 
klejoja pa stāviem, tad, lūk, iemesli. 
Pirmā diena: zināms, ka jāsaģērbjas melnā, bet 
nav  ne jausmas par to, kas notiks. Dienas iesā-
kumā parasti stafešu uzdevumi, un dodamies uz 
stundu, bet tur sagaida paziņojums -  šodien jūs 
iejutīsieties grupas “Kiss” tēlos! 
Otrā diena: desmitie ir supervaroņi. Katram savs 
tēls, katrs izceļas ar savu izdomu.  
Trešā diena tiek aizvadīta cietumnieku lomā. Die-
na rit ļoti mierīgi ar domu, ka tiekamies pēc tre-
šās stundas ģērbtuvē. Beigusies sporta stunda, 
katrs savā ģērbtuvē mierīgi pārģērbjas, un pēkšņi 
atskan sirēnas, ģērbtuvēs ienāk 11-tie, dzenot 
mūs ārā. (Godīgi sakot, mēs pārbijāmies, jo bija 
sajūta, ka ienākuši teroristi.) Izjutām kārtīgu cietu-
ma režīmu un tad nu beidzot uzzinājām, kāpēc 
esam cietumā nokļuvuši.  
 Visas dienas pagāja salīdzinoši mierīgi, un uz-
skatījām, ka arī trešās dienas noslēgums būs 
mierīgs. Bet nevar jau zināt, kas sagaidāms, tā-
pēc rēķinājāmies arī ar ko trakāku. Noteikums, ka 
jāvelk drēbes, kuras nav žēl, liecināja par to, ka 
var gadīties visādi.  
Ceturtā diena: var izvēlēties kādu sev patīkamu 
tēmu. Varējām izvēlēties kaut ko vienkāršu, bet ja 
dota iespēja paspīdēt, kāpēc ne? Tā nu izdomā-
jām, ka būtu interesanti atgriezties bērnībā – 
pirmklasnieki. 
Devītās klases, nesatraucaties! Ir skaidrs, ka 
desmitie ir guvuši ļoti daudz iedvesmas un muļķī-
gas idejas arī jūsu gaidāmajām iesvētībām. 

Rudens kross 

27.septembrī norisinājās Kandavas novada 

skolu rudens kross Kandavas stadionā. Mūsu 

skolas skolēniem bija jāskrien kopā ar Kanda-

vas internātvidusskolas, Cēres pamatskolas, 

Vānes pamatskolas, Zantes pamatskolas un 

Zemītes pamatskolas skolēniem. 

Pirmo vietu ieguva Agnese Besikirska, Artūrs 

Rižikovs, Viktorija Timoško, Darens Rozen-

bergs, Annika Nanete Millere, Egnārs Zaļais, 

Edvards Millers. 

Otro vietu ieguva Ivars Laizāns, Sanda Bruce, 

Elgars Ezerkalns, Ralfs Kuskovs, Paula Šen-

berga, Franko Drozdovs,Edite Matisone . 

Trešo vietu ieguva Ketija Rozenberga, Loreta 

Čabovska, Aleksa Saka, Kristofers Juris Ro-

zentāls . 



Skolotāju diena 

Šogad Skolotāju diena notika 5. oktobrī. Kā pirmais pārsteigums skolotājiem bija 
skolotāju bērnu apsveikuma koncerts, kurā skolotāju bērni gan dziedāja, gan 
skaitīja dzejoļus, gan arī spēlēja dažādus mūzikas instrumentus.  
Nākamais pārsteigums - skolotāju viktorīna. Skolotāji tika sadalīti divās koman-
dās. Sarkanās komandas kapteinis bija skolotājs Gatis, taču zilā komanda par 
savu kapteini iecēla skolotāju Maiju. Viktorīnai bija 5 dažādas kategorijas, kā arī 
sarežģītības pakāpes.  
Spēles beigās tika noskaidrots, ka uzvarēja sarkanā komanda, bet zaudētājko-
mandai ir jāizmaksā uzvarētājkomandai pusdienas, tāpēc arī cīņas spars visas 
spēles laikā netika pazaudēts nevienu brīdi. 
Sākumskolas grupā šogad gada skolotājas titulu ieguva Sandra Freimane- 
Fjodorova. Skolotājas Sandras mācītie skolēni teica, ka Sandra ir pelnījusi šo 
balvu, jo ir ļoti mīļa, gudra, smaržīga un visādi citādi labākā.  
Pamatskolas-vidusskolas grupā, kā gada skolotāja tika atzīta Seila Šenberga. 
Seilas skolēni pastāstīja, ka viņa ir ļoti sirsnīga, mīļa, līdzjūtīga un pārdzīvo par 
katru skarbāko vārdu, kas pateikts kādam no skolēniem.  
Šogad arī tika pasniegta specbalva „Parlamenta simpātija 2018” skolotājai Aivai 
Ķēniņai, kura, rīkojot svētkus citiem skolotājiem, nebija izbaudījusi šo svētku 
dienu. 
Vakarā ikgadēja ekskursijā skolotāji devās uz radošajām darbnīcām „7 Balles”, 
kur skolotājiem bija iespēja gatavot picas, liet sveces un vēl citādi radoši izpaus-
ties. 
 
12.klase arī šogad iejutās skolotāju lomā un centās to izdarīt pēc iespējas labāk 

un veiksmīgāk. Pirmo gadu skolā Skolotāju diena tika izveidota nedaudz savā-

dāk un neierastāk kā citos gados. Katram 12.klases skolēnam tika iedalīta viena 

audzināmā klase, kurai bija jāpasniedz stundas visu dienu, dažādi mācību priek-

šmeti un jāsniedz skolēniem dažāda veida jaunas zināšanas. Jauno skolotāju 

atsauksmes un pieredze bija dažāda, bet kopumā tā bija pozitīva, protams, jau-

najiem skolotājiem nācās pielikt pūles, pacietību un ļoti daudz spēka, bet dienas 

beigās tas atmaksājās, jo bija ļoti liels gandarījums un prieks par paveikto. Šo-

gad  skolas direktores Daigas Pugas lomā iejutās 12.klases skolniece Līva Riek-

stiņa, kura ar skolas direktores pienākumiem arī tika veiksmīgi galā.  

Mūsuprāt, skolotāju darbs  

nav viegls, tas prasa 

daudz spēka, pacietības, 

zināšanu, tāpēc ļoti no-

vērtējam mūsu skolas 

skolotājus, viņi savu dar-

bu māk darīt! 

Labdien, skolotājas, skolēni un pārējie!   

Ir pagājuši jau divi mēneši kopš skolas sākuma. Esam 
kopā atskatījušies uz Olimpisko dienu, Miķeļdienas tir-
dziņu. Skolotāju dienu, rudens krosu 1. , 5. un 10. klašu 
iesvētībām. Arī brīvlaiks ir pagājis un, cerams, ka mēs 
visi kopā ar jaunu sparu varam sāk otro skolas ceturk-
sni. Novēlu visiem izturību un atcerēties noticēt sev un 
saviem spēkiem. Kopā sadarbojoties mēs spējam pa-
veikt brīnumus. Galvenais ir nepadoties un turpināt do-
ties uz saviem mērķiem!  

Ar mīļu sveicinu - skolēnu parlamenta prezidente Patrī-
cija.  

Miķeļdienas tirdziņš 
28. septembrī notika ikgadējais Mi-
ķeļdienas tirdziņš, kurā bija iespēja 
iegādāties ne tikai tradicionālos pīrā-

dziņus un kēksiņus, bet arī pašdari-
nātus aksesuārus un pat hennas te-
tovējumus. Kā parasti, tirdziņā pie-
dalījās arī vidusskolas kuplākais ko-
lektīvs - 10. klase. Kā iesildīšanās 
iesvētību nedēļai viņu uzdevums bija 

iejusties tēmā ‘’Pensionāru brīvdie-
nas’’. Pasākumu lieliski papildināja 
viņu aktiermāksla un ieguldītais 
darbs izskatā.  


