
MĪLENBAHS RUNĀ! 
Skola- ēka ar 4 sienām,  

kurai pa vidu atrodas nākotne.  
/Alfrēds Mercers/ 

Par popielu no uzvarētāju redzesloka 

14. februārī notikušajā popielā mēs, 8.a klase, iegu-

vām 3. vietu. Patiesībā, mēs bijām pārsteigti par ie-

gūto, taču, protams, kārojām pirmo. Piektdienā uz-

zinājām tēmu, pirmdien plānojām lomas un šova 

gaitu, tātad tīri gatavojāmies tikai 3 dienas. Tas bija 

nedaudz sarežģīti, jo īpaši balerīnām, kurām bija jā-

izpilda kopīga, sinhrona deja. Vislabākās emocijas 

tomēr bija pašā 14. februārī, kad bija palikušas da-

žas stundas līdz popielai. Šajā laikā mēs jau gatavo-

jāmies kāpšanai uz skatuves- vilkām mugurā tērpus, 

dažiem ieveidojām matus, kā arī baltā krāsā tika no-

krāsots speciāls indivīds. Kad jau nācās doties uz 

skatuvi cauri ķermenim plūda patīkams adrenalīns, 

tomēr bailes uz skatuves mēs nejutām un centā-

mies maksimāli ieiet savos tēlos. Klase kopumā iz-

baudīja pasākumu un gatavošanos tam, neskatoties 

uz to, ka, iespējams, mums varēja būt vairāk laika, 

un to, ka ar lielāku atdevi spējām iegūt visiem kāro-

to pirmo vietu. 

 
  8. februārī kulinārijas šovā „La 
Dolce Vita. Ar Roberto” ,kanālā 
RīgaTV 24 piedalījās mūsu skolas 
mājturības skolotājs  un deju pul-
ciņa vadītājs Gatis Frīdenbergs.  
Skolotājs Gatis šovā kopā ar tā 
vadītāju Roberto gatavoja kvinoju 
ar vistu un burkāniem, suši ar kū-
pinātu lasi, gurķi un avokado, kā 
arī ozolzīļu kafiju- novada īpatnī-
bu. 
  Tika pieminēta arī mūsu skola ar 
centīgajiem dejotājiem, Kandava 
ar radošajiem, aktīvajiem paš-
darbniekiem un amatniekiem, 
kuru starpā ir arī skolotājs Gatis, 
jo vada un dejo Kandavas kultū-
ras nama vidējās paaudzes deju 
kolektīvā „Ozolāji’’. 
  Par dalību šajā šovā skolotājam 
ir jāpateicas skolotājai Ligitai 
Zāģerei, kas pieteica viņu, pēc arī 
šovā gatavoto, suši pagaršošanas. 
  Paldies skolotājam Gatim Frī-
denbergam par novada un skolas 
vārda popularizēšanu! 

Janvāris — Februāris   NR3 

Silti sveicieni visiem ! 

Janvāris un februāris paskrējis vēja spārniem.  Slēpes jau noliktas un 
esam gatavojušies Ritmikas dienai, laiks jau kļuvis gaišāks un pavi-
sam drīz varēsim doties kopīgos pārgājienos ar klasi. Arī skolā esam 
bijuši ļoti čakli un darbīgi. Esam kopīgi aizvadījuši dažādus pasāku-
mus un  arī “olimpiāžu sezona “ ir atklāta. Vēlu visiem veiksmi olim-
piādēs un gaidāmajos eksāmenos. Vēlos teikt milzīgu paldies visiem, 
kuri piedalījās popielā, īpašs paldies sk. Aivai par palīdzību pasākuma 
organizēšanā. Vēlu veiksmi un izturību gan skolotājiem, gan skolē-
niem, vēlu 12.klasei saņemt izcilus angļu valodas eksāmena rezultā-
tus. Aicinu visus aktīvi piedalīties skolas dzīvē un parlamenta rīkota-
jos pasākumos!  

Ar mīļiem sveicieniem Patrīcija.  

Intervija ar skolotāju Aivu Ķēniņu 

 Vai jums skolas laikā patika sporta stundas? 

Jā, man patika sports, tas bija viens no maniem mīļākajiem mācību priekšme-

tiem, bet man ļoti patika arī latviešu valoda un fizika. 

 Kā jūs raksturotu mūsdienu bērnus? 

Atraktīvi, radoši, ar daudz dažādām idejām, darboties griboši, bet ne vienmēr 

noved savas idejas līdz galam. Dažreiz pietrūkst gribasspēka, bet ne visiem. 

 Par kādiem bērnu sasniegumiem pēdējā laikā lepojaties visvairāk? 

Laikam vairāk par sīkajiem sasniegumiem. Kad kāds bērns izdara kaut ko, ko 

viņš iepriekš nav spējis izdarīt un viņa sejā ir redzams patiess prieks par to, ka 

viņam tas ir izdevies.  

 Ko jums pašai dzīvē ir devis sports? 

Cīņas sparu, spēju pārvarēt kādas grūtības un šķēršļus, patīk izaicinājumi un 

sacensība, gan pašai ar sevi, gan citiem. 

 Kādi ir tuvākajā laikā gaidāmie pasākumi skolā? 

Ja sporta jomā, tad sportiska Ģimenes diena, bet, ja vispārīgi, tad jauno vokā-

listu konkursi “Puķu zirnis” un “Radīti skatuvei”. 



Ieva Annija Stepiņa, bijusī KKMV skolniece, jau pavisam drīz būs noslēgusi savu pirmo 
mācību gadu kā Murjāņu sporta ģimnāzijas audzēkne. Uzdevām viņai dažus jautājumus: 

1.  Apgūt mācību priekšmetus, iegūt jaunas zināšanas bija vieglāk KKMV vai tagad, 

mācoties MSĢ? 

Lai gan uz šo jautājumu ir salīdzinoši grūti atbildēt, jo skolas stipri atšķiras, to-
mēr es teiktu, ka mācīties MSĢ ir vieglāk, protams, neliegšos arī atzīt, ka, salī-
dzinot ar vidusskolu, MSĢ mācību līmenis ir nedaudz zemāks. 

2.         Teici, ka skolas stipri atšķiras. Ar ko? 

Es visu nedēļu pavadu skolā, mājās esmu tikai sestdien, svētdien. Pat skolēnu 
brīvlaikos man ir jābūt skolā - treniņu dēļ. Jaunajā skolā ir jāiemācās sadzīvot 
ar visiem, jo galu galā mēs viens otru redzam ik brīdi. 

Mans dienas plāns krasi atšķiras. Plkst. 7:00 mūs visus modina skolas zvans, 
pieceļoties gultas obligāti jāsaklāj, līdz plkst. 8:00 ir jāpabrokasto, jo tad sākas 
pirmā stunda, savukārt no plkst. 9:35 līdz plkst. 11:00 ir pirmais treniņš. Pēc 
tam līdz plkst. 16:00 mācāmies un tad ejam uz otro treniņu. Līdz plkst. 20:00 
mums ir jāizmācās, jāapmeklē konsultācijas, ja tādas nepieciešamas. Plkst. 
22:00 mums ir jāguļ savās gultās, gaismai jābūt izslēgtai un telefonam nolik-
tam. Vienreiz pat saņēmu mīnusu, jo dežurante ienāca istabiņā tieši tad, kad 
es vēl nebiju nolikusi savu telefonu…  

3.  Kādi ir tavi līdzšinējie sasniegumi? Kādi ir tavi mērķi nākotnē? 

Šis gads ir tikko tikai sācies, bet es jau esmu uzstādījusi jaunus personīgos re-
kordus gan lodes grūšanā, gan šķēpmešanā. Lodes grūšanā, grūžot 3kg smagu 
lodi, mans personīgais rekords ir 14.14m, savukārt šķēpmešanā, metot 500g 
smagu šķēpu, tas ir 49.20m. Ar šiem rezultātiem es esmu divkārtēja Latvijas 
čempione 2019. gadā un abās disciplīnās esmu izpildījusi normatīvus Azerbai-
džānā notiekošajam Eiropas jaunatnes olimpiādes festivālam, kas arī ir mans 
līdzšinējais mērķis. Izrādās, ka Eiropā pagaidām pēc rezultātiem esmu pirmā, 
savukārt pasaulē piektā. Sezona ir tikai tikko sākusies ,bet uzskatu, ka tas ir 
liels sasniegums! 
 

 

Biznesa spēļu konkurss “Ceļš uz bagātību” 

     

Jau septīto gadu Vislatvi-

jas skolēnu projekts “Esi 

Līderis!” organizē, par tra-

dīciju kļuvušo, biznesa 

spēļu konkursu “Ceļš uz 

bagātību”.  

1. martā Talsos, AS “Talsu autotransports” norisinājās Kurzemes reģiona pusfināls, 

kurā piedalījās 10 komandas no dažādām Kurzemes vidusskolām. Mūsu skolu šo-

gad pusfinālā pārstāvēja 5 komandas – 12. klases komanda “Dzirkstelītes”, 11. kla-

ses komandas- “Sekvence”, “Džitaki” un “Trakmēneši”, kā arī 10. klases komanda 

“Saules meitas”. Visas komandas aktīvi un mērķtiecīgi cīnījās savā starpā, izmanto-

jot dažādas stratēģijas un zināšanas par uzņēmējdarbību. Komandas “Džitaki”, 

“Trakmēneši” un “Saules meitas” tika pie atzinības rakstiem. Komanda “Sekvence” 

ieguva 3.vietu un komanda “Dzirkstelītes” 1.vietu, tādējādi iegūstot iespēju pieda-

līties biznesa spēļu finālā, kurš notiks 26. martā, Rīgā un kurā  par uzvaru, titulu 

“Biznesa līderis 2019” un iespēju pretendēt uz Līdera Lielo balvu – aizraujošu ce-

ļojumu, cīnīsies labākās 12 komandas no visas Latvijas.  

 Šis ir ļoti interesants pasākums, kurā varējām iegūt daudz jaunas zināšanas par 

uzņēmējdarbību un iepazīt jaunus cilvēkus. Šogad mūsu uzdevums bija izspēlēt 

reālu situāciju no pārvadāšanas uzņēmuma skatupunkta. Komandām bija jāpār-

ved krava uz citu valsti, nonākot galā pēc iespējas ātrāk un pēc iespējas mazāk 

pārkāpjot noteikumus, lai iegūtu lielāku peļņu.  Galvenais, manuprāt, cīnoties par 

uzvaru, ir izstrādāt labu stratēģiju, lai zinātu, kā rīkoties, un lai rezultāts būtu pēc 

iespējas labāks. Šoreiz mēs ar komandas biedrenēm izlēmām “iet uz pilnu banku” 

un riskēt, šis lielais risks arī atmaksājās un kravu nogādājām pirmās. Tā ieguvām 1. 

vietu. Mums bija patiesi liels prieks un pārsteigums, jo pārējos gados nebija izde-

vies iekļūt labāko trijniekā. Ar nelielu uztraukumu un arī aizrautību esam gatavas 

doties uz finālu! 


