
Aizsteidzies nopietns gads mūsu 
pašu  un skolas dzīvē. Skolā notiku-
šas ievērojamas pārmaiņas, gan iz-
skatā, gan mūsu savstarpējās attiecī-
bās. 

Arī mūs pašus ir skāris pārmaiņu 
laiks. Tas ienesis pārdomas, prieku, 
pārliecību. 

 Tuvojas Ziemassvētki. Interesan-
ti, ka tikai šo dienu nosaukumā ir 
palicis vārds „svētki”. Visas pārejās 
gada lielās dienas iztiek bez šī vārda. 
„Svētki” ir atvasināts no vārda 
„svēts”  ar pirmatnējo nozīmi balts, 
tīrs, spodrs, gaišs. Šis laiks mums 
tiešām visiem svēts – kā gaismas 
ienākšana mūsu dzīvē. Tieši tādu 
gaismas simbolisko svētību cilvēk-
dzīvē ienesa Dieva dēls, nākdams uz 
Zemi tieši šajā laikā. Atnesdams 
mums ticību, cerību un mīlestību. 
Cik mēs katrs no tās esam sevī vei-
dojuši, tas atkarīgs no mums pa-
šiem. Šajā pasaulē katram no mums 
pienākas tieši tik, cik ir dots. Viss 
pārējais sevis pilnveidē jāattīsta pa-
šiem nopietnā analīzē un pārdomās. 

Grūtības mums dotas, lai sapras-
tu, cik daudz jāizdara. Tikai tad sirdī 
ielīst laime – paliekoša un mierīga. 

Daudzi no mums Ziemassvētku 
laikā atskatās uz paveikto iepriekšē-
jā gadā. Tas ir labi, jo sevi analizēt 
un paskatīties uz saviem darbiem ir 
ļoti vērtīgi un pat nepieciešami. 

Tā veidojoties un augot  mēs ar 
katru gadu kļūstam laimīgāki. Jo 
esam laimīgāki, jo vajadzīgāki sa-
viem apkārtējiem. Tādejādi varam ar 

viņiem padalīties priekos un bēdās, 
jo mums ir ko viņiem dot. Mēs va-
ram iedot tieši tik, cik ir mums paš-
iem. 

Tādēļ liksim veikumu pie veiku-
ma, lai sasummētu laimītes un kļūtu 
par devējiem, ne ņēmējiem. 
Sirdsmīlestības bagātus Ziemassvēt-
kus! 

Direktore 
 

 

Elīnas  Rudusānes  zīmējums 
 

Kristiānas  Nartišas  zīmējums 
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PAŠPĀRVALDE 

Vēlam visiem Ogres Valsts ģim-
nāzijas skolēniem izturību un ap-
ņēmību 1. semestra beigās un vēl 
lielāku veiksmi mācībās Jaunajā 
gadā. 

Vēlam atrast savu īpašo svētku 
sajūtu, ar kuru ir vēlme dalīties, jo 
tas taču ir tik skaisti – kādam kaut 
ko dot. 

Prieks ir lipīgs, tāpēc radiet un 
saņemiet to!  

Priecīgus un gaišus  

Ziemassvētkus! 
Skolēnu pašpārvalde 

Ziemassvētku noskaņa  
ģeogrāfijas kabinetā 
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ZIEMASSVĒTKUS GAIDOT 

Tā gaisma, ko izstaro svece, 
Tas gaišums, kas liesmiņa plīvo, 
Izplēn, pazūd un gaist. 
Bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo, 
Un siltums, ko izstaro sirds, 
Tas nezūd. Tas palīdz. Un mirdz. 
(V.Egle.) 

Laika vecis savu lielo kamolu pa kārtai vien būs 
satinis, šajās kārtās mūsu nodzīvotās dienas - īsas, 
garas, priecīgas, bēdīgas, apcerīgas, bet visas mūsu. 
Kamols drīz būs satīts, vēl nedaudz un laika ritums 
ies uz pavasara, uz gaismas pusi. Šī gada beigas ir 
īpaši tumšas, dažu dienu ir tāda sajūta, ka gaismas 
nemaz nav. Stundas sākas un beidzas tumsā, un, pa 
logu paveroties, arī nav nekā priecīga – balta sniega 
vietā pelēki dubļi, pūkaino sniegpārslu vietā, aukstas, 
nemīlīgas lietuslāses. Mākoņi veļas virs māju jum-
tiem kā slapji , pelēki audekli, drēgns, nemīlīgs vējš 
dzenā pa ielu nez kur atrastu sačokurojušos lapu. Kur 
lai atrod svētku sajūtu, jo kalendārs rāda, ka svētku 
vakars tuvojas? 
Skolasbērniem arī pašlaik rūpju bez gala – mācību 
semestra beigas pielavījušās pavisam negaidīti. Tiek 
steigti pēdējie darbi, liktas pēdējās atzīmes. Varbūt 
pēc atzīmju izlikšanas radīsies svētku sajūta? 
Gatavojot šī gada pēdējo avīzes numuru, lūdzām,lai 
skolēni un skolotāji pastāsts, ar ko saistās svētku sa-
jūta, lūk, dažas atziņas: 

Gustavs Mednis: Ziemassvētku noskaņa rodas tad, 
kad sākas pirmā Advente, kad visur sāk parādīties 
reklāmas par Ziemassvētkiem un rāda filmas saistībā 
ar šiem svētkiem, kad cep piparkūkas un snieg 
sniegs.  

Kristiāna: Ziemassvētki man saistās ar lielu egli, 
daudzām dāvanām un piparkūkām. Labestība un 
miers virs zemes, cilvēkiem labs prāts. Tie ir ģimenes 
svētki, tie ir jāpavada ar mīļiem un tuviem cilvēkiem.  

 

Elīzas Meilandes zīmējums 

Rita: Ziemassvētku sajūta ir Ziemassvētku dzies-
mas + mandarīni + piparkūkas. 

Iveta: Ziemassvētku sajūta ir eglīte + dāvanas + 
ģimene =   

 Nellija: Ziemassvētku noskaņu rada pozitīva at-
mosfēra un sirsnīgi cilvēki apkārt. Patīkamu smaržu 
rada mandarīni, piparkūkas un mājā ienastas egles 
smarža. Ziemassvētki man saistās ar gaišām domām 
un palīdzēšanu citiem. Negaidīti pasniegta dāvana 
sagādā daudz prieka, ja tā ir dāvināta no sirds un la-
bu vēlot. 

Alise Narovska: Ziemassvētku noskaņas rodas no 
pirmā sniega uzsnigšanas, Adventes vainaga, manda-
rīnu smaržas un dedzinātu kadiķu smaržas. Man Zie-
massvētku sajūtu nav grūti dabūt, galvenais sevi no-
skaņot uz to. Pagaidām es gaidu sniegu un to brīdi, 
kad varēs uz mājām nest eglīti, ko ar māsu kopā iz-
pušķotu. 

Anta Sedola: Pēdējos gados ir tā, ka gandrīz divus 
mēnešus pirms Ziemassvētkiem visur jau ir izlikti Zie-
massvētku rotājumi, uz ielām ir izliktas reklāmas, arī 
pa TV rāda reklāmas, reklamē visādas dāvanas 
”štruntus”, rāda Ziemassvētku filmas. Tas, protams, 
viss ir jauki, bet tad, kad tiešām pienāk šie svētki, 
vairs nav tās svētku sajūtas, jo tā jau ir „nosista”, tie 
ir ieilguši svētki, kas ir kļuvuši apnicīgi. Svētkos savu 
svētku sajūtu cenšos radīt pati. Nav bijuši tādi Zie-
massvētki, kad neesmu bijusi kopā ar ģimeni, Zie-
massvētku rītā ar tēti vienmēr ejam meklēt svētku 
eglīti, ar mammu gatavojam svētku vakariņas, ar vec-
māmiņām kopīgi cepam pīrāgus. Ziemassvētkus ne-
spēju iedomāties bez ģimenes kopīgas eglītes rotāša-
nas un bez mandarīniem. Pēc svētku vakariņām māsa 
parasti spēlē ģitāru un mēs visi dziedam. Tas ir tik 
jauki! 

Kitija: Ziemassvētku noskaņa veidojas katram citā-

dāk. Personīgi man tā rodas no piparkūku, eglītes, 

spuldzītēm un galvenais, galvenais ir sniegs. Vēl Zie-

massvētku noskaņa 

man rodas no ziemas 

gaidīšanas—slēpojot 

un sniega bildēšanas. 

Jana: Viss, kas 

man ir vajadzīgs, lai 

rastos Ziemassvētku 

noskaņa ir sniegs. 

Tad jau seko eglīte, 

piparkūkas, karstvīns 

un kanēļa aromāts 

mājā. Protams, neiz-

tikt bez mīļiem cilvē-

kiem blakus.  
Santas Ķeres zīmējums 
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ZIEMASSVĒTKUS GAIDOT 

Citi skolēni: 
 -Ziemassvētku noskaņa rodas galvenokārt no sniega visapkārt. Tad, protams, svarīga ir eglīte mājās, rotājumi, 

lampiņas. Svarīgi ir arī, lai ielas būtu izrotātas. Ziemassvētku noskaņu veido arī konkrēti ēdieni-mandarīni, piparkū-
kas, tēja, pīrādziņi. 

- Katru svētdienu aizdedzam sveces vainagā, ģimene sanāk kopā, skan Ziemassvētku 
dziesmas. 

- Ziemassvētku sajūtu rada dāvanas zem eglītes, Ziemassvētku koncerti un filmas. 
- Ziemassvētki vienmēr saistās ar piparkūku cepšanu un mandarīniem. Kad visa ģime-

ne stāv ap eglīti, tur brīnumsvecītes un skaita dzejoļus. Es uzskatu, ka dāvanas nav galve-
nais, bet gan tas, ka visi esam kopā. 

- Paši labākie Ziemassvētki bija bērnībā, kad visi ticējām brīnumam un bija brīnumu 
laiks. Tad vienmēr visa ģimene ir mājās, un nevarēja zināt, kādu dāvanu saņems. Ziemas-
svētki saistās ar kaut ko gaišu un mīļu. Ziemas svētki ir paši mīļākie svētki. 

-  Ziemassvētku noskaņas rodas no pirmā sniega uzsnigšanas, adventes vainaga, man-
darīnu smaržas un dedzinātu kadiķu smaržas. Man Ziemassvētku sajūtu nav grūti dabūt, 
galvenais sevi noskaņot uz to. Pagaidām es gaidu sniegu un to brīdi, kad varēs uz mājām 
nest eglīti, ko ar māsu kopā izpušķotu.  

        Vai jums kādreiz pirms Ziemassvētkiem vecāki vai vecvecāki ir teiku-

ši, ka Ziemassvētku vecītis redz visus labos un arī ne tik labos darbus un 

ka tiem, kas bijuši nerātni vai nepaklausīgi, dāvanas vietā atnesīs žaga-

rus. Nesa vai nenesa nezinu, bet parasti, gadam beidzoties, tomēr pār-

domājam, kas bija labs, kas ne, un vismaz sev solāmies, ka nākamgad 

būs citādāk. Tā gribas ticēt,  ka,  sveces liesmiņai degot, sadeg arī mūsu 

sliktās domas un nedarbi. Dažas palaidnības atklāja divpadsmito klašu 

skolēni: 

Blēņa: Skolā neblēņojos, tā ir domāta, lai tur mācītos , gūtu zināšanas, 
nevis lai blēņotos! 
Blēņas: Skolas laikā biju kārtīgs bērns un blēņas nedarīju. 
Blēņa: Man ir bijušas daudz dažādas blēņas, bet visspilgtākā ir tā, kad 
astotajā klasē no trešā stāva metu ārā lidmašīnas.  

Blēņa: Reiz zvanījāmies skolotājiem, tas bija ļoti vēlu. Tajā momentā tas bija aizraujoši, tagad atceroties to, tā vairs  
nešķiet tik lieliska ideja. Skolotāji, protams, necēla, bija taču trīs naktī. :D 
Blēņa: Mana lielākā blēņa ir tā, ka  šajos 12 skolas gados, neesmu izdarījusi nevienu blēņu. 
Blēņa: Mazajās klasītēs pati sev žurnālā ieliku atzīmes. 
Blēņa: Reiz pamatskolā bieži kaitinājām gardrobisti. Gribējām 

iemest kādu kurpi viņas kabinetā,  bet nejauši iemetām viņai pa 

galvu. Tas bija ļauni, pašas sabijāmies. Gardrobiste mūs noķēra 

un dabūjām rakstīt paskaidrojumu. 

Blēņa: Skolā esmu darījusi daudz blēņu. Laistījusies ar ūdeni 

skolā, bet bērnībā, 4. un 5. klasē, blēņa skaitījās skriešana pa 

skolu. Pēdējo gadu laikā neesmu darījusi blēņas, protams, es-

mu bastojusi stundas, bet tās blēņas nav patīkamas. Agrāk gar-

drobēs sēdējām vairākas stundas un ēdām daudz sladumu, un 

visus papīrus metām pāri otrā garderobē. Skolas ballēs, mazā-

kās klasēs nedrīkstēja staigāt pa skolu, bet mēs ar draudzenēm  

gājām saukt pīķa dāmu (6. klase).  Ā, vienreiz mums skrēja pa-

kaļ skolas galdnieks, jo mēs klauvējāmies viņam pie durvīm. Tās 

ir manas atmiņas par skolas blēņām. 

BLĒŅAS 

Rūda Grundmaņa  
zīmējums 

Konrāda kovaļenko 
zīmējums 

Emīlijas  Unas  
Gecas zīmējums 

Sanda Manušina  
zīmējums 

Adelīnas nikitenko  
zīmējums 



        Līdz Ziemasvētkiem vēl dažas dienas, bet rūķiem darba pilnas rokas. 

Jāgatavo dāvanas, jārotā māja, jāskaita labie un sliktie darbi. Šobrīd rūķi, nolikuši pie 

malas citus darbus, gatavojas cept piparkūkas. Jūs jau zināt, ka, tādus darbus darot, 

ir jādomā vislabākās domas, lai cepums labi izdotos un nepiedegtu. Rūķi ir priecīgi, jo 

piparkūkas domātas tiem skolēniem, kas nebija slinki un atrisināja krustvārdu mīklu, 

kas bija publicēta iepriekšējā avīzē „Mūsdiena”. 

        

 Rūķu piparkūkas saņems: Kristaps (12.d), Annija (12.b), Ralfs un Sandis (7.b) un Laura (12.b) 
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RŪĶI CEP PIPARKŪKAS 

IZMĒĢINI PATS! 

Piparkūku mīkla 
300 g margarīna 
5 dl cukura 
1 dl sīrupa 
8 rupji malti melnie pipari 
1 ēd. karote ingvera 
2 ēd. karotes kanēļa 
2 tējkarotes krustnagliņu 
2 tējkarotes kardamona 
1 ēd. karote sodas 
2 dl ūdens 
1,3 – 1,5 l kviešu miltu 
Saputo margarīnu ar cukuru un sīrupu. Pievieno margarī-
nam nelielā miltu daudzumā iemaisītas garšvielas un so-
du. Pievieno ūdeni un miltus. 
Mīklu uz nakti noliek aukstumā. ( Aukstumā tā var stāvēt 
arī ilgāk, tikai tad tā rūpīgi jāietin, lai nesakalst) 
Cukura glazūra 
3 dl pūdercukura 

1 olas baltums 
½ tējk. citrona sulas 
Pārtikas krāsvielas. 
Viegli sakultā olas baltumā iesijā pūdercukuru. Pievieno 
citrona sulu. Ja vēlas krāsainas glazūras, balto var sadalīt 
četrās daļās un piepilināt katrai nedaudz pārtikas krāsas. 
Rotājamās piparkūkas liek uz galda vai dēlīša. Glazūru  
uzklāj pilnīgi atdzisušām piparkūkām. 
Padomi 
Lai būtu vieglāk izcept lielas piparkūku figūriņas, mīkla nav 
jāveltnē pārāk plāni. To vislabāk var izveltnēt uz cepamā 
papīra. 
Piparkūkas vislabāk cept 200”C. Tās jāatdzesē cepeškrās-
nī, tikai tad var dekorēt un saiņot. 
No cepamā papīra izgrieziet paši savas figūriņas, uzlieciet 
tās mīklai un ar nazi apvelciet kontūras. 
Ja vēlaties sirdi, cūciņu vai kādu citu dzīvnieciņu pakārt 
eglītē, mīklā jāizgriež pietiekami liels caurums, jo cepoties 
tas paliks uz pusi mazāks. 



Vizuļo istabās puzuri kārti. 

Sētās, kur puteņi sniegpārslas jauc, 

Celiņi slaucīti, atcelti vārti: 

Rakstītās kamanās  

Ziemsvētki brauc. 

(N. Kalniņš.) 

    Z iemas-

svētku no-

skaņu sko-

lā var palī-

dzēt radīt 

i k v i e n s 

s k o l ē n s . 

Jau par 

tradīciju ir 

kļuvis, ka 

gada beigās katra klase veido savas 

klases telpas noformējumu, izman-

tojot savas iespējas un izdomu, re-

zultāti vienmēr ir bijuši ļoti intere-

santi. Labākā noformējuma autori 

saņem ceļojošo balvu, kura visu nā-

kamo gadu glabāsies pie viņiem.  

Redakcijas piezīme. Klašu rotāša-
na turpinājās arī pēc avīzes iznākša-
nas 
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ZIEMASSVĒTKU KLASE 

Atrisinājumus iesniedziet 223. kabinetā līdz 2012. gada 13. janvārim. 

KURSTVĀRDU MĪKLA 



Labus panākumus mūsu skolēni guvuši arī Latvijas 
mēroga konkursos 

2011. gada 9. decembrī Preiļu Valsts ģimnāzijā notika 
2. Atklātā Latgales novada angļu valodas olimpiāde, kurā 
piedalījās 170 dalībnieki. No mūsu skolas uz Preiļiem 
devās trīs skolēni un skolotāja Māra Dātova. 

 Rezultāti ir ļoti labi: 
Otto Zemžāns ieguva 1. vietu, 
Elīza Miglāne - 3. vietu. 
*** 
Gadskārtējais literārais konkurss, kas veltīts Rūdolfa 

Blaumaņa daiļradei. Jau septembrī jaunieši tiek aicināti 
piedalīties konkursā. Darba temati ir ļoti interesanti, bet, 
lai uzrakstītu tiešām labu un pamatīgu darbu, ir jāizlasa 
daudzi R. Blaumaņa darbi. Šogad konkursam savus dar-
bus bija iesūtījuši vairāk kā 200 skolēni.  

Tādēļ ir liels prieks, ka mūsu skolas 11. klases skolnie-
ce Alise Gailāne par savu darbu ir ieguvusi 1. vietu. Viņa 
rakstīja par ģimenes tēlojumu Rūdolfa Blaumaņa daiļra-
dē.  

Apsveicam Alisi ar iegūto godalgu, sveicam arī viņas 
skolotāju Laimdotu Jonkusi! 

*** 
Sveicam uzvarētājus novada vācu valodas olimpiādē  
Nils Valpuski – 12.c   1.v. 
Emīls Lode – 11.d   2.v. 
Skolotāja Lilija Otersone 

*** 
Sveicam uzvarētājus novada bioloģijas olimpiādē  
Anna Laganovska -9.c  3.v. 

Alise Gailāne – 11.d   2.v. 

Lilita Linda Rītere  10.a   3.v. 

Kārlis Jermacāns 12.d   1.v. 

Kristīne Kovale 12.d   2.v. 

Skolotājas Elvīra Kadakovska , Ilze Kaļāne 
***  

Skolas fizikas olimpiādes uzvarētāji 
Bahmane Kristiāna 9c 3. v. 

Ozoliņa Laura 9c 1. v.  

Ostrovskis Lauris 9b 2. v. 

Kovals Daniils 10d 2. v. 

Birkenfelds Edgars 10d 3. v. 

Dzenis Reinis 10d 1. v. 

Ketlers Artūrs 11d 2. v. 

Lode Emīls 11d 3. v. 

Vasiļjevs Artis 11d 1. v. 

Vabulniece Linda 12d 1. v. 

Vucins Roberts 12d 3. v. 

Zemžāns Otto 12d 2. v. 

Skolotājas Sarmīte Ermuža, Līga Vabuliece 

 

*** 
Sveicam skolas bioloģijas olimpiādes uzvarētājus 
Mikus Pūķis  - 9.b    1.v. 
Alise Gailāne – 11.d   1.v. 
Kārlis jermacāns – 12.d   1.v. 
Anna Laganoska – 9.c    2.v. 
Lilita Rītere – 10.a     2.v. 
Kristīne Kovale – 12.d   2.v. 
Ralfs Bajārs – 9.b   3.v. 
Laura Ozoliņa – 9.c   3.v. 
Līga Ornicāne  - 11.d  3.v. 
Linda Vabulniece -  12.d  3.v. 
Skolotājas Elvīra Kadakovska, Ilze Kaļāne 
*** 
Skolas angļu valodas olimpiādes uzvarētājus  
Helēna Jansone  - 9.c  1.v. 
Valters Vīksne – 9.c  2.v. 
Anna Laganovska – 9.c.  3.v. 
Atzinība - Kristaps Zariņš 9.b,  Aigars Mūriņš 9.b 
Skolotājas Viktorija Gailiša, Zoja Vilcāne, Evita  
De Soza 
*** 
Erudītu sacensības uzvarētāji “Vai zinām Latvijas  
vēsturi?” 

Novembrī skolēniem bija 
iespēja pārbaudīt savas zināša-
nas par Latvijas vēsturi. Klasi 
pārstāvēja 3 skolēni. Jautāju-
mu loks bija plašs, no seniem 
laikiem līdz pat mūsdienu vēs-
turei. Atbildot skolēni izman-
toja pultis, tādēļ arī rezultātus 
varēja viegli un ātri apkopot. 

1.vieta – 8.b, 12.b; 2.vieta – 

9.b, 10.d; 3.vieta – 9.a, 7.c, 

11.b klases 

Paldies skolotājām Dacei 
Zemītei un Valentīnai  

Gulānei par sagatavota-
jiem jautājumiem. 
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       Novembra beigās skolas 
kabinetos valdīja matemāti-
ka. Skolēni rēķināja gan galvā, 
gan uz papīra, gan ar kalkula-
toru, gan  datoru. Notika 
olimpiādes un galvasrēķinu 
virpuļi. Tika skaidrots labākais 

matemātiķis klasē, klašu grupā un skolā, gan komandas 
vērtējumā, gan individuāli. Nedēļas laikā tika noskaidroti 
labākie matemātiķi skolā. 

Datorspēļu sacensību uzvarētāji  
Klašu kopvērtējumā:  
1.vieta - 9.b, 11.b; 
2.vieta - 9.a, 12.a; 
3.vieta - 8.c, 10.d klases 
Individuālajā vērtējumā:  
1. vieta - Jānis Silts (7c), Emīls Ratnieks (11b);  
2. vieta – Edgars Ločmelis (9a), Linda Vabulniece 

(12d);  
3. vieta – Aigars Mūriņš (9b) – Kristaps Broks (11c) 
Konkurss „ Galvasrēķinu virpulis ” uzvarētāji 

Klašu kopvērtējumā:  

1.vieta – 7.b klase, 2.vieta – 7.a klase, 3.vieta –  

7.c klase 

Individuālajā vērtējumā: 1. vieta – Aksels Indrijaitis 

(7b); 2. vieta – Adelīna Nikitenko (7a); 3. vieta – Laura 

Brutāne (7b) 

Sveicam uzvarētājus skolas matemātikas olimpiādē 
Adelīna Nikitenko – 7.a  1.v 

Alberts Īvāns – 7.b   3.v. 
Paula Rubene  - 7.c    2.v. 
Miķelis Gulbis -8.b  2.v. 
Aldis Bidiņš – 8.b  3.v. 
Baiba Vecvanaga – 8.c  1.v. 
Linda Freimane – 9.b  1.v. 
Sintija Birģele -8.b  2.v. 
Anna Laganovska – 9.c  3.v. 
Linda Lilita Rītere -10.a   2.v. 
Daniils Kovals  - 10.d   3.v. 
Reinis Dzenis – 10.d  1.v. 
Annija Dimza – 11.d  1.v. 
Artūrs Ketlers – 11.d  2.v. 
Rūta Krauze   12.d   2.v. 
Reinis Bērziņš 12.d 1.v. 

Skolotāji: Vita Brauna, Vija Sleža, Rasma Ločmele,  

Inga Linkuma,  Irina Bogdanova  
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SPORTS 

Redakcija: Agneta Ozola, Raivita Razgale, Arta Zverova, Alise Žukovska 
Iespiests SIA “Tipogrāfija Ogrē”, Ogrē, Brīvības ielā 31, LV - 5001.  

Ogres Valsts ģimnāzijas laikraksts. Tirāža 400 eks.  
Reģistrācijas Nr.000703403. 
Kontakttālrunis 27615447. 

      Novembra beigās un decembra pirmajās nedēļās skolas sporta zāle dunēja no basket-
bola bumbas triecieniem un steidzīgu soļu dipoņas, kuru pavadīja prieka saucieni. 
Novada skolu meitenes un zēni piedalījās Ogres skolu kausa izcīņā.  
Mūsu skolas komandām turnīrā veicās ļoti labi un rezultātā meiteņu komanda izcīnīja 1. 
vietu, bet zēni palika otrie. 
Meitenes spēlēja ne tikai savas skolas zālē, bet devās uz citām skolām. 
2011. gada 23. novembrī skolas meiteņu komanda devās uz Suntažiem, lai piedalītos 
basketbola turnīrā „Suntažu kauss”. Spēles bija veiksmīgas un komanda ieguva 1. vietu.  
 Apsveicam meiteņu un zēnu basketbola komandu dalībniekus: 

Liānu Āliņu, Anniju Branti, Elīnu Grinbergu, Lindu Gulbi, Elzu Kuciņu, Renāti Rītiņu; 

Dāgu Čakstiņu, Jāni Dančauski, Kristapu Dvēselīti, Elvi Mistri, Modestu Kučinski, Lauri Purkalīti, Ati Vidovski!!! 

Sveicam skolotājus Dainu Sergejevu un Andri Vasioleku! 
 


