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8.  janvārī 9. klases skolniece Elizabete Avo�ņa 
veiksmīgi aizstāvēja darbu par „Izlietoto bateriju 
ietekme uz ūdens vidi" vides projektu olimpiādē un 
ieguva pirmo vietu, kā arī �ka izvirzīta tālākai dalībai 
valsts vides projektu 20. olimpiādē Rīgā. 

15.  janvārī skolā viesojas „LatSte” dibinātāji.
19. janvārī skolā bija tema�skā diena, vel�ta 

Barikāžu aizstāvju atceres dienai, tās ietvaros ska�-
jāmies filmu „Manas barikādes" un skolēni piedalī-
jās arī starpnovadu olimpiādē latviešu valodā.

Pieminot barikāžu laiku, skolā kopā ar Māras 
Andersones un sākumskolas skolēniem �ka izveido-
ta izstāde. 

20. janvārī angļu valodas un sākumskolas sko-
lotāju pieredzes apmaiņas brauciens uz Daugavpili.

Skolā sācis darbo�es jauns pulciņš - Teātra 
Sports jeb improvizācijas teātris, ko vada Oskars 
Kļava.

21. janvārī pirmo četru mācību stundu laikā 
skolā viesojās firma ''Jonson&Jonson'', sniedzot 
lekciju 5. – 12. klašu meitenēm par higiēnas jau-
tājumiem.

26. janvārī 5.-12. klašu skolēnu �kšanās ar 
„Latvijas cilvēku” Ainaru Baš�ku.

27. - 28. janvārī ASV vēstniecības "Start 
Strong" seminārs „Erasmus+” projekta skolēniem 
par karjeras a�s�bu.

No 26.  janvāra līdz 1. martam skolēnu mācību 
uzņēmums ’’PartyMaker’’ aicina uz Anetes Kalniņas 
gleznu izstādi. 

Kopš janvāra sākuma skolā no�ek ak�-
va izlietoto bateriju un makulatūras vākša-
na, esam padarījuši jau ļo� daudz! Tāpēc 
turpināsim saudzēt savu apkārtējo vidi un 
sniegsim izlietotajām baterijām un papī-
ram otro dzīvi!

Mēneša aktualitātes skolā

1. lapas foto : Katrīna Rotgalve

!
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Vēsā un vējainā 13.janvāra pēcpusdienā iz-
devās noķert mūžam aizņemto Ķeguma komercno-
virziena vidusskolas direktoru viņa kabinetā, lai 
gūtu atbildes sen iecerētai intervijai. 

-Paldies, ka veltījāt laiku šai intervijai!
 - Jā (smaida).
 - Kādi ir Jūsu iespaidi par Ķeguma komercno-

virziena vidusskolu pēc pirmā mācību gada semes-
tra?

 - Nu...(domā) iespaidi ir ļo� dažādi. Sfēras 
varētu nodalīt dažādi, teiksim tā - ir skolēnu vēlme 
mācī�es, skolotāju vēlme mācīt. Tālāk varētu runāt 
par materiāli tehnisko bāzi, stās�t, ka starp skolē-
niem ir patērētāji un ir arī skolas pievienotās vēr�-
bas radītāji. Ja visu to saliek kopā, liekas, ka kopumā 
iestājusies tāda maza stagnācija. Ķeguma skolā un 
varbūt arī pašā izglī�bas sistēmā. Bet domāju, ka 
kopā mēs esam sarosījušies. Manuprāt, man ir iz-
veidojusies laba sadarbība ar vietniekiem un meto-
disko komisiju vadītājiem. Diemžēl to nevaru pa-
teikt par skolēniem (uzsver), jo, �eko�es ar viņiem, 
es kā lektors norunāju savu stāstāmo, bet neseko 
diskusija, ne�ek analizēts. Pietrūkst �ešām ieinte-
resētas un konstruk�vas domu apmaiņas. Tāpēc es 
gribētu piedzīvot vairāk ideju vētru un domu ap-
maiņu, lai paši skolēni piedāvātu projektus, kurus 
virzīt uz priekšu. Bet stagnējam  varbūt arī tāpēc, ka 
nav virsmērķa. Tas (uzsver – virsmērķis) jāizvēlas 
mums visiem kopā – uz ko mēs ejam, jo saglabāt vi-
dusskolu Ķegumā ir ārkār�gi svarīgi.

 - Mhm, pie tā noteik� visi kopā strādāsim. Un 
kādas ir Jūsu domas �eši par Ķeguma jauniešiem? 
Kāda, Jūsuprāt, ir aktuālākā mūsu problēma un 
kas ir pats pozi�vākais? Kas, iespējams, būtu 
jāmaina?

 - Aktuālā problēma ir tas, ka mēs daudz ko gri-
bam - lai būtu tas, kas mums ir pa�kami - labi atpū-
tas kultūras un sporta pasākumi, diskotēkas vai kādi 
atpūtas vakari, bet tajā pašā laikā negribam būt �e, 
kas to veido un dod idejas, kas ģenerē pasākuma 

norisi. Manuprāt...(domā) skolēni, kā jau sākotnēji 
teicu, grib būt vairāk patērētāji un lietotāji, nevis ra-
dītāji, un tā – manuprāt - ir galvenā problēma. Sat-
rauc arī a�eksme pret lietām, kas  dotas: pašval-
dība piedāvā ēkas un resursus, kā arī mācību spē-
kus, kas, manuprāt, ne�ek pilnībā  izmanto�, jo 
problēma tāda, ka ļo� daudzi skolēni vēl nav iesais-
�jušies nevienā interešu izglī�bas pulciņā. Tas nozī-
mē, ka viņi neplāno ārpus akadēmiskā mācību dar-
ba vēl kaut ko. Par daudz dirn pie datoriem un kaut 
kādām tādām lietām.

  -  Un kas ir tā pozi�vā puse?
 -Manuprāt, pozi�vā puse ir šī vēlme mainī�es. 

Vēlme mainīt ne �kai vidi, bet pašiem sevi mainīt lī-
dzi. Man liekas, ka daudziem skolēniem, ar kuriem 
esmu �cies, deg acis. Un tas nozīmē, ka ir gribēšana. 
Vai ir varēšana, to es nezinu, bet gribēšana ir. Un, ja 
mēs visi sanākam kopā, tad ir spēks. Un, manuprāt,  
svarīgi mums visiem ir komunicēt, domāt un darīt. 
Tāpēc es domāju, ka mēs varēsim kopā daudz ko la-
bu izdarīt un Ķeguma skolu padarīt maksimāli popu-
lāru un atpazīstamu vals�.

Intervija ar skolas direktoru 

VLADIMIRU SAMOHINU

Ķeguma komercnovirziena vidusskolas avīze ĶEGUMA SKOLĒNSNr. 2 (4)    02.02.2015.

I N T E R V I J A

Foto: Oksana Grimaļuka - Nazarova



3

 - Labi. Uzsākot šo mācību gadu, ļo� daudziem 
skolēniem tas bija liels pārsteigums – skolas direk-
tora maiņa. Jūs esat pavisam jauns cilvēks mūsu vi-
dū. Un tāpēc mēs gribam zināt vairāk par Jums. Par 
ko Jūs gribējāt kļūt bērnībā?

 - (Smaida) Es nezinu, man liekas, ka visiem 
zēniem pirmās vēlmes bijušas  būt par šoferi un li-
dotāju, un armijnieku. Un tādas tās vēlmes arī ir. Pēc 
tam es gribēju kļūt par spor�stu, sporta treneri un 
�kai pašās beigās nokļuvu, kur esmu, jo pa�ka strā-
dāt ar cilvēkiem.

 - Jauki. Kādi ir Jūsu hobiji šobrīd un kas Jūs 
visvairāk aizrauj?

 - Hobijs ir aktīvi sporta veidi ziemā un vasarā. 
Vasarā tas ir futbols, ziemā - hokejs. Viens hobijs 
mani ir pārņēmis pat par daudz, tās ir tehnoloģijas 
(smaida). Tā ir atkarība no tehnoloģijām un dzīvoša-
na līdzi visam jaunajam. Kaut kā tā.

 - Jūs minējāt, ka Jums ļo� pa�ka strādāt ar cil-
vēkiem. Bet kā �eši nonācāt pie šādas izvēles – dar-
bs pedagoģijas un vadības jomā? Tas bija vienīgais 
iemesls?

 - Mm...(domā) Nē. Man vienkārši skolā,  kad es 
mācījos, bija  labs audzinātājs. Un fak�ski var teikt, 
ka mani ietekmēja. Man pa�ka, kā viņš pasniedza un 
kā viņš darbojās ar jauniešiem, cilvēkiem, jauno pa-
audzi. Un tas mani  savā ziņā iedvesmoja. Protams, 
tas radošums un dzīvesprieks, ar kādu baudu viņš 
savas zināšanas atdeva ci�em... Man liekas, ka no tā 
arī es guvu to iepaidu. Bija doma kļūt par pasniedzē-

ju, bija iespēja arī mācī�es aspirantūrā. Bija padom-
ju laiki, bet es kaut kā izvēlējos nebraukt un palikt 
skolā. Agrākos laikos esmu pieņēmis arī eksāmenus 
augstskolās.

 - Interesan�. Un tad mani pēdējie jautājumi.
- Kāds ir Jūsu vēlējums skolas avīzei „Ķeguma 

Skolēns", uzsākot otrā semestra darbu?
 - Esiet radoši, laikmetīgi un aktuāli, tas nozīmē, 

ka ir ziņa – Jums tā uzreiz ir jānodod tālāk. 
- Kāds būtu Jūsu novēlējums mums visiem 

turpmāk? 
- Atcerie�es, ka skola ir tāda, kādi esam mēs 

katrs. Jāmainās ātri un līdzi laikam. Tas nav nemaz 
sarežģī�, �kai jāpamaina domāšana. Nav laika vilkt 
garumā un gaidīt pavasari, jādara tūlīt. Esiet radoši, 
laikme�gi un aktuāli, tas nozīmē, ka ziņa uzreiz ir 
jānodod tālāk. Mainīsimies līdzi laikam visi – kā 
skolēni un skolotāji, tā vecāki un �e, kuri veido izglī-
�bas poli�ku Ķegumā un vals� kopumā.

 - Liels paldies par ieteikumiem un par inter-
viju!

 - Nav par ko. (smaida) Paldies arī Tev!
 - Uz redzēšanos!
 - Visu labu!

Skolas   ikdiena

Pēcpusdienā aiz durvīm dzirdamas 
vidusskolēnu balsis. Viņi gaitenī 
sapulcējušies un gaida nākamo 

stundu. Tajā laikā 4. klasē ienāk  
meitene T. uz mūzikas skolas 

nodarbību un nosaka: "Viss, es ārā 
vairs neiešu - tur ir biezoknis!"

I N T E R V I J A

Foto no V. Samohina personīgā arhīva
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Kad noskatāmies uz padarīto - labdarības akci-
jām, dāvinātāja un saņēmēja prieku, nekur 
nepazūd gudrā doma, ka labo darbu laiks nav �kai 
Ziemassvētkos!

Manuprāt, visīpašāk, svē�gāk ir kādu ieprie-
cināt, pa�kami pārsteigt tad, kad viņš to negaida.

Šīs mazās idejas var noderēt lielai ierosmei 

Pieej klāt kādam, kurš cenšas pazust pūlī un 
pasaki komplimentu!

Uzsmaidi pre�mnācējam!
Sagatavo kādu dāvaniņu, iepriecinājumu, 

vēstulī� vai zīmī� klasesbiedram, skolotājam, 
kolēģim, iepriekš nedomājot - kuram �eši. Tad ej 
un vērīgi ska�es apkārt - esmu pārliecināta, ka 
tava iekšējā balss tev nekļūdīgi norādīs, kurš vis-
mazāk gaida un kuram tavs prieciņš visvairāk ne-
pieciešams. Droši ej klāt, iedod pārsteigumu, bet 
tad, neko negaidot, dodies prom. Jā, pasmaidi! Ja 
viņš jautā - kāpēc - saki, ka tāpat vien!

Ja tev ir divas maizītes, uzcienā kādu!
Dod, atpakaļ neprasot. Dod, nedomājot, ka 

dots devējam atdodas, bet tāpēc, ka tam otram, 
kas saņems, būs jaukāka diena. Varbūt pa� jau-
kākā pēdējā mēneša laikā!

Palīdzi tantei, onkulim, māmiņai ar mazuli, 
skaistulei uz augs�em papēžiem iekāpt vai izkāpt 
no transporta līdzekļa!

Nepaej garām ielu muzikantam - ziedo kādu 
kapeiciņu, jo viņš nediedelē, bet , vējā un aukstu-
mā ir iznācis ielās, tevi iepriecināt.

Sarunā pāris radošos draugus un dodie�es uz 
tuvāko pansionātu, lai iepriecinātu tur dzīvojošos 
ar savu priekšnesumu - dzeja, dziesma, saruna par 
dzīvi vai kopīgas galda spēles - viss noderēs.

Tajā brīdī, kad domāsi labas domas, zini - 
arī tās nokļūs līdz debesīm un, starp māko-
ņiem un zvaigžņu putekļiem virpuļojot, at-
starosies uz Zemi atpakaļ - �ks gan sveša-
jam, gan tev pašam!

Esi drosmīgs un radošs, jo bieži vien pašas 
vienkāršākās idejas ir tās jaukākās!

Veido laba darītāju domubiedru grupu 
neatkarīgi no �em, kas to paras� skolā vai 
darbā dara - sāc ar sevi! Labdarība darīs skai-
drāku tavu sirdi, dzidrākas domas un priecī-
gākas acis.

Dari labu tepat un tūlīt! Visums ieraudzīs.

                                                                
Katrīna Rotgalve

Sabiedr iskā dz īve

4. klases Ziemassvētku rotājumi
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 Jau piekto gadu visi Ķeguma komerc-
novirziena vidusskolas skolēni vienojas kopīgā 
akcijā, kurā ziedojam dažādus pār�kas produktus 
mūsu novada iedzīvotājiem, kam tas visvairāk 
nepieciešams.
 Šogad divu nedēļu garumā �ka saziedota 
21 bagā�ga pār�kas paka. Tajās iekļāvām visnepie-
ciešamāko - rīsus, griķus, makaronus, tēju, saldu-
mus, konservus un citus produktus. 16. decembra 
rītā divi Skolēnu padomes pārstāvji kopā ar skolo-
tāju Sandru Bērziņu un šoferi Imantu Birzuli devās 
ceļā uz tuvākām un tālākām vietām mūsu novadā, 
kur bijām ļo� gaidī�. Emocijas, kas pārņēma, brīdī, 
kad nokļuvām pie trūkumcietējiem, ir vārdos ne-
aprakstāmas - prieka asaras, pateicība, nere� arī 
pārsteiguma mirkļi. Tāpēc turpmāk plānojam ap-
ciemot pensionārus biežāk, parunā�es, palīdzēt 
ikdienas darbos, kā arī parūpē�es par viņu sunī-
šiem un kaķīšiem, kuri mūs nerēja un mīlīgi glau-
dās pie kājām. Iesais��es var ikviens, kas vēlas!
 Liels paldies visiem, kas nebija vienaldzīgi 
un ziedoja! 
 Pirmo reizi pēc 9. klases skolnieka Emīla 

Ozolnieka aicinājuma iesais�jāmies arī Ziemas-
svētku paciņu sagatavošanā akcijā „Austrumu 
zvaigzne". Mūsu cimdiņi, zeķītes, mīkstās man�-
ņas un saldumi tagad iepriecinās 27 karā cietu-
šus bērnus Sīrijā un Irākā. Esam lepni, ka varam 
būt līdzjū�gi un cienīt ikvienu, kurš dzīvo un cieš 
mūsu plašajā, bet reizē �k mazajā un saudzēja-
majā pasaulē.

Skolēnu padomes prezidente Gerda Kočkere

Mūsu spēkos ir palīdzēt.

Foto: Sandra Bērziņa
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Straujiem soļiem ir aizritējis pirmais mācību 
gada semestris, un tā laikā īsteno� lielāki un mazāķi, 
taču arī divi vērienīgi projek� – „Iedegsim sauli 
Ķegumā" un „Paēdušam Ķeguma novadam", kas 
vienoja dažādu paaudžu cilvēkus.

Taču tagad, uzsākot otro semestri, mūsu uzde-
vums ir panākt arī lielas pārmaiņas – Skolēnu pado-
mes nolikuma maiņa un savu jauno telpu iekārto-
šana. Tas prasīs daudz spēka un laika, bet kopā mēs 
esam varena komanda un to paveiksim. 

Pavisam nesen, 9. janvārī, ārkārtas sēdē mainījās 
arī Skolēnu padomes vadība – no�ka prezidenta 
pārvēlēšanas.

Katra diena mūsu skolā ir pārmaiņu pilna – jau 
pēc radio mezgla sakārtošanas katras audzināšanas 
stundas laikā �ks pārraidīts informa�vs paziņojums 
par aktuālākajiem jaunumiem skolā.

Tuvākajā laikā plānojam arī vairākus nozīmīgus 

pasākumus – tajā skaitā POPielu Valen�ndienas 
priekšvakarā, kurā katra klase sagatavos 3-7 minūšu 
garu priekšnesumu, bet vakara gaitā būs vērienīgais 
un ilgi gaidītais gaismu un dūmu šovs „Back to 
school party", kuru organizē skolas absolvents San-
dijs Brīze sadarbībā ar skolēnu mācību uzņēmumu 
„Party Maker".

Otrais mācību semestris solās būt pārmaiņu, 
jaunumu un piedzīvojumu pilns! Paldies ak�vajiem 
Skolēnu padomes pārstāvjiem par ieguldīto darbu 
un laiku! Turpināsim visi kopā padarīt mūsu skolas 
vidi arvien interesantāku un pa�kamāku!

ĶKV Skolēnu padomes prezidente Gerda Kočkere

Foto: Gerda Kočkere
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Mazo bērnu brīnumvārdi

 Bija saulaina ziemas pēcpusdiena. Visi ārā 
spēlējās, bet lielais, pelēkais vilks domāja, ko lai 
apēd vakariņās? Tā nu ļaunais pelēcis aizgāja aprīt… 
ui! – aizgāja uz veikalu. Tur viņš sa�ka balto zaķi.

„Ko tāds bēdīgs ģīmis? Pa ceļam biji sasalis? 
Ha, ha!" garausis noteica. Vilkam joks nepa�ka, tā-
pēc viņš noteica, „Ko tu te dari, sīkais? Es esmu iz-
salcis, bet tu vēl smejies?!" 

Kad vilks to bija pateicis, viņš dusmīgs devās 
samaksāt par pirkumu. Bet, kad viņš nonāca pie dur-
vīm, zaķis no ārpuses uzsauca, „Noķer mani, ja tu 
vari!" Tad vilks pa�ešām sadusmojās un sāka skriet 
zaķim pakaļ. Zaķis uzskrēja tuvējā pakalnā, bet vilks, 
skrienot pakaļ zaķim, tā piekusa, ka novēlās no 
pakalna nost. Tieši tobrīd pie kalniņa no�ka ziemas 
balle. Vienīgā problēma bija tā, ka ballē trūka 
sniegavīra. Bet viņi to ātri atrada. Vilks no velšanās 
nost no kalna bija tā izvār�jies sniegā, ka izska�jās 
gluži kā sniegavīrs.

Tā nu vilku uzstādīja ballē pie skatuves un 
zaķis nekļuva par vilka vakariņām.

Tā nu ir – vilks kā sniegavīrs! 
Tīna Kurpniece, 4. klase

KAĶĒNA ZIEMAS GĀJUMS
 Reiz dzīvoja mazs kaķēns vārdā Miks. 
Viņu pameta, kad viņš jau bija divus mēnešus 
vecs. Kaķēna dzīvesstāsts ir drūms – klejošana 
apkārt jau no dzimšanas. „Es tā gribētu sev ģi-
meni un mājas!" Miks nodomāja pie sevis. Kādu 
dienu, kad Miks atkal gāja garām kādai mājai, kā-
da desmitgadīga meitenīte izskrēja no mājas. 
„Ei, re - kaķī�s!" viņa sauca un pieskrēja pie 
Mika. Viņa to paņēma un ienesa mājā. Mikam ļo-
� sala ķepas, bet viņu padzirdīja ar siltu pienu, 
un viņam palika siltāk. Tad viņam iedeva kūpi-
nātu nēģi. Miks jutās kā īsts karalis, �kai karaļiem 
deva nēģus. Tad Mikam bija jāiet. „Man ļo� žēl, 
mincīt, bet tē�s man neļauj turēt svešus dzīvnie-
kus mājā," teica meitene. „Ņau, ņau!" atbildēja 
Miks, un tas kaķu valodā nozīmēja: „Es tevi ne-
kad neaizmirsīšu!" Tā nu Miks turpināja iet, bet 
domas un prāts nesās atpakaļ pie jaukās meite-
nes, kura dod siltu pienu un nēģus. Miks nopū-
tās, jo zināja, ka nedrīkst iet atpakaļ. Bija 
brīnumaina ziema: uz logiem uzziedēja brīnum-
skaistas leduspuķes un sniegpārslas krita kā sī-
kas kristāla skaidiņas. Miks ilgojās pēc meitenes, 
kura �k mīļi viņu uzņēma. „Kaķēn, kaķēn, pagai-
di!" sauca pazīstama balss, „Nāc pie manis, tu 
varēsi te dzīvot!" Kaķēns saprata, ka tā ir jaukā 
meitene. Miks skrēja pre� meitenei un apskāva 
viņu. Miks dzīvoja pie meitenes siltumā, un viņš 
dzīvoja ilgi un laimīgi.

Laura Teikmane, 4. klase
1.b klases māksla
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Mazo bērnu brīnumvārdi

Reiz Jānis izgāja ārā un ieraudzīja sniegu. Tas 
bija balts un mirdzošs, lielas kupenas. 

Viņš sāka celt sniegavīru. Ielika viņam pogu 
acis, burkāna degunu, akmeņu mu�, spaiņa cepuri 
un koka rokas. Viņš pat pielika sniegavīram pēdas 
un paņēma no mājām drēbes un uzvilka tam virsū. 

Tad viņš uztaisīja no sniega sirdi un ielika snie-
gavīrā. Sniegavīrs pēkšņi sakustējās un pamodās. 
Sniegavīrs teica: „Paldies, ka mani atdzīvināji! Par to 
es tevi sargāšu no ļaunuma visu savu dzīvi."

Taču pienāca vasara, un sniegavīrs izkusa, tādēļ 
Jānim bija jāgaida nākamā ziema, lai uzbūvētu jau-
nu sniegavīru, kurš kļūtu dzīvs un viņam palīdzētu 
neveiksmīgos brīžos.

Aleksis Elksnī�s, 4.kl.

Brīnumainā ziema

Nils Vērītis, 3.b klase

Loreta Lazdiņa, 3.b klase

Ralfs Gothards Spārniņš, 3.b klase

Andris Saulesleja, 3.b klase
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Brīnumainais s
niegavīrs

Auksta, salta, ļo� balta –
Brīnumus tā darīt prot:

Mazas, smalkas sniegpārsliņas
Noklāj visu zemi baltu.

Dienā – spilg�, spilg� baltu,
Naktī atkal spīdumsaltu.

Visi koki baltumbal�,
Rotā� ar lāstekām.

Upes pārklāj ledus kārta,
Brīnumi pa�ešām ir!

Ledus veido mākslas darbu,
Ai, cik ziema skaista ir!

Laura Millere, 4.kl.
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Radošā lappuse

 L O IKM SA KNI S
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 Darbība norisinās Pūres šokolādes muzeja pagalmā. Zilis sa�ek Sarkasu un viņu prātā sākas 
iedomāta spēle - it kā viņi ir lidojošas kosmosa raķetes, tēpēc viņi sāk viens otru ķert. Skolotāja skaita 
bērnus - vai visi ir, bet nevar vēl divus pieskai�t. Skolotāja uzsauc Sarkasam un Zilim, lai nāk pie 
pārējiem. Abi puiši ir ļo� apjukuši, jo nav pamanījuši, ka ekskursija jau beigusies.

 Sarkas un Zilis Latvijas dzimšanas dienu svin, kā prot, spēlējot savu veco spēli: "Ierullē sevi karogā!".
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Radošā lappuse

Pie jūras dzīvoja kāda raiba oļu cilts. Tur bija pe-
lēki, pelēkrailbi un zilganpelēki oļi, brūni, dzelten-
brūni un iesār� oļi. Vienu koši iesārtu olī� dīdīja ne-
miera gars. Viņš ļo� gribēja nokļūt mākoņos negaisa 
laikā.

Tā nu kādā mākoņainā dienā mazo, vieglo olī� 
vējš uzpūta kalniņā, kas bija pie jūras. Olī�s ripoja, 
ripoja aizvien straujāk, līdz bija noripojis no kalniņa 
un atradās pie lauku ceļa. Olī�s tur mazliet pasēdē-
ja, līdz garām brauca rūpnīcas mašīna un ieripināja 
mazo oli tā, ka viņš nevarēja apstā�es.

Tad, kad olēns apstājās, viņš bija pie lielas rūpnī-
cas, kas ražoja konfektes, kas pēc izskata līdzinājās 
viņam.

Mazais sārtulis ieripoja rūpnīcā un pēc brīža jau 
bija robotā, kas ražoja konfektes. Bet sistēmai likās, 
ka olī�s ir pārāk ciets, lai būtu konfekte. Tad robots 
iebļāvās : „Kļūda”!!! - un izšāva olī� augstu gaisā. 
Viņš izlidoja ārā pa lūku un nonāca negaisa māko-
ņos. Te pēkšņi, kur bijis, kur ne -  parādījās zibens un 
iespēra olī� tā, ka viņam ma�, atvainojos, putekļi 
sacēlās gaisā.

 Tad viņš nokrita atpakaļ pludmalē un bija 
mājās!

Tīna Kurpniece, 4. klase

ZIBSNIS, KRITIENS, MĀJAS!

Tīna Kurpniece, 4. klase Laura Millere, 4.klase

Brīnumpuķe. Santa Baltause, 4.klase

Laura Teikmane, 4.klase
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Autors : Aina Zagorska
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Ķeguma komercnovirziena vidusskolā 21.janvārī 
norisinājās futbola turnīrs 8. – 12.klašu skolēniem.  Sacen-
sībās piedalījās trīs komandas - pirmajā spēlē spēlēja 
desmitā pret devīto klasi un 10.klase uzvarēja ar rezultātu 
3:2. Otrajā spēlē sacentās astotā klase pret devīto klasi, kas 
uzvarēja ar rezultātu 5:0. Trešajā spēlē spēlēja desmi�e pret 
astotajiem un 10.klase triumfēja ar 5:1. Saskaitot gala 
rezultātus 1.vietu ieguva 10.klase, 2.vietu ieguva 9.klase, 
bet 3.vietu – 8.klase. Apsveicam desmitos ar uzvaru un liels 
paldies vi-sām klasēm par dalību turnīrā!

Krista Caune, 10.klases skolniece 
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Sveicam Renāru Grasi, Santu Baltausi, 
Ralfu Gothardu Spārniņu par 2.vietas 
diploma iegūšanu Ogres sākumskolas 
balvu izcīņā 64 lauciņu dambretē un 
futbolā sākumskolas vecuma grupā.

Prieks un lepnums par to, ka 2 - 4. 
klašu  1. vietu ieguva sacensībās stafetē
skolēni no 2.klases - Elizabete Ratkeviča, 
Andrejs Krēsliņš, no 3.b klases - Andris 
Zariņš, Nils Vērī�s, Viktorija Dušenkova, 
Ralfs Spārniņš, Romualds Skrindževsks, 
no 4.klases - Ginters Jukna un Nauris 
Ivanovs.

2 - 4. klašu sacensībās stafetē 2. 
vietu ieguva skolēni no 2.a klases - 
Aļesja Červasa, no 2.b klases - Astra 
Runģe, Ernests Laicāns, no 4.klases - 
Ma�ss Zābers, no 3.b klases - Gita 
Vītola, Kristaps Auzāns, no 3.a klases - 
Aiva Enija Erneste, Rūta Jakovska un 
Jus�ne Aldersone.

2 - 4. klašu sacensībās stafetē 3. 
vietu ieguva skolēni no 2.b klases - 
Sandra Dubinska, no 3.a klases - Ieva 
Aizstrauta, Krista Koreškova, Daniels 
Sargejevs, Armands Vīksniņš, Kaspars 
Voskāns, no 3.b klases - Sabīne Gorkina, 
Andris Saulesleja, Andris Žvagins.  

Norisinājās skolu sacensības STAFETĒS

5. - 8.klašu grupā norisinājās florbola turnīrs. 
Uzvarēja 7.b klase. Kaut gan bija tikai divas 
komandas, 2.vietu ieguva 5.klase.

Vieglatlē�kas sacensības 2 - 5 klašu grupā
1.vieta tāllēkšanā un bumbiņas mešanā Andrim Zariņam (3.b kl.)
2.vieta tāllēkšanā - Gitai Vītolai (3.b kl.)
3.vieta tāllēkšanā un 600 m skrējienā - Kristai Bužeriņai (2.a kl.)
3.vieta tāllēkšanā un 60 m skrējienā - Elīnai Kļaviņai (5.b kl.)
3.vieta 1000 m skrējienā - Danielam Ratkevičam (4.kl.)

Tautas bumbas 4. - 5.klases sacensības
Mūsu skolas komanda ieguva 3.vietu. Komandas sastāvā - 5.b 
klases puiši - Pauls Rožkalns, Dāvis Vintuks, Ansis Loķis, Kris�ans 
Bramanis, Ričards Atars; 5.a klases zēni -  Lauris Kārkliņš, Rinalds 
Dargevičus un Uldis Zirnī�s, kā arī 4.klases zēni - Daniels 
Ratkevičs un Ginters Jukna.

Informācijas sniedzējs: sporta skolotāja Agita Kaļva
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Afišas

Agate Šaicāne 
redaktore

agatesaicane@gmail.com

Gerda Kočkere
redaktora palīgs

gerda.kockere@gmail.com

Agnese Zeltiņa
korektors

zeltaaga@inbox.lv

Gatis Matīss Zeltiņš
datorgrafiķis

therealgaty@gmail.com

Katrīna Rotgalve 
koordinatore

katrina.rotgalve@gmail.com

Sirsnīgs paldies skolas avīzes lielajiem 
konsultantiem -  unSandrai Bērziņai  
Mārcim Loginam, kā arī mazajiem, čak-
lajiem palīgiem - , Justīnei Aldersonei
Gustavam Krišam Grandānam un mūsu 
īpašajam māksliniekam Nilam Vērītim.
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Avīzes redakcija svin. Foto: Māra Andersone
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