
Cienījamie kolēģi, vecāki, 

skolēni un  

visi Ogres novada  

iedzīvotāji! 

    Nemanāmi pasteigušas 

35 darba nedēļas un skolas 

mācību gads beidzies. Ru-

deni nomainījusi ziema, tai 

pa pēdām atnācis pavasa-

ris, tuvojas Līgo diena, ir 

klāt izlaidumu laiks. Tā pa-

rasti aizsteidz skolas  gads pēc gada.  

Šis ir bijis jaunumu un pārsteigumu bagāts. Ir iznā-

kusi mūsu kopīgi veidotā grāmata „Gudru ņēmu pado-

miņu”. Tajā lasām nu jau 12. b klases skolnieces rakstīto 

- „Cilvēks savu ceļu atradīs pats, tikai dažreiz ir vajadzīgs 

neliels grūdiens – padoms, kas būtu kā atspēriens savas 

dzīves sākšanai.” 

Es esmu pārliecināta, ka mūsu skolas 

absolventi ir atraduši savu atspērienu -  iz-

darījuši pareizo izvēli. Devītie turpinās mācī-

bas pie mums ģimnāzijā, bet divpadsmitie ar 

Ogres Valsts ģimnāzijas ceļa maizi somā do-

sies studēt arodus. Pēc daudziem gadiem 

Jūs būsiet gaidīti šeit savā skolā, lai dalītos 

ar savu veiksmes stāstu. Gluži kā to šogad  

pie mums skolā „Iespēju kredīta” ietvaros 

darīja  Latvijā pazīstami cilvēki. Atcerēsimies 

nopietnās sarunas ar politiķiem  Induli Bērzi-

ņu, Mārtiņu Bondaru, Krišjāni Kariņu, sap-

ņus raisošās pārdomas ar rakstnieku Ēriku 

Hānbergu, lektori Dzintru Delperi, RTU dok-

tori Ludmilu Kartunovu, kā arī radošās darb-

nīcas, kurās tapa smilšu multfilmas, suši, 

vafeļu – šokolādes torņi. Veselīgu dzīves veidu rosināja 

motosportists Artūrs Robežnieks, homeopāts Edgars 

Mednis, ārsts Dainis Širovs. Tā ir jauna mūsu skolas vei-

dota iespēja Jums, jaunieši, mācīties no piemēra. 

Paldies Jums, vecāki, par rūpēm un gādību! 

Paldies Jums, kolēģi, par nesavtīgo darbu! 

Paldies Jums, audzēkņi, par vēlmi apgūt nezināmo! 

Paldies Jums, Ogres 

novada iedzīvotāji, par 

atbalstu un atsaucību! 

Lai Jums visiem sirdi 

sildošas domas un laba 

veselība! 

Ogres Valsts ģimnāzijas 

vārdā direktore  

Aina Bērce 
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9. A KLASE 

    Daži spilgtākie brīži no 9. a klases trim kopā pavadītajiem 

gadiem. 

  Mūsu pirmās iesvētības kā Ogres Valsts ģimnāzijas 7. a 
klases kolektīvam. Esam savējie! 
  Pirmais pārgājiens uz Špakovska parku un Fazer maiznīcu… 
2011.g. septembris. 
 Un te jau mēs kā 8a klase 2012. g. septembrī. Dažu seju 
vairs nav, bet ir jaunas… 
 Un te mūsu 
kopīgais riteņ-
brauciens, par 
ko izpelnījāmies 
Novada domes 

atzinību! 
 Laiks iet ātri, trīs gadi pagājuši vēja spārniem! 9.a klases “Aigarēni” skolas 

sporta dienā! 
 9. a klase pasākumā „ Turamies kopā”, nule kā nospēlējusi ainas no Mazā 

Prinča.... 

 Un te A burts, kas visus trīs 
gadus ir nesis mums veik-
smi!  Esam gada klase! Urrā! 
  Mūs visus trīs gadus ir vie-
nojusi kopēja Uguns, kuru 
savaldīt ne vienmēr ir bijis 
viegli...... 
 

Novēlējums manai, nu jau bijušajai 9. a klasei! 

Dzīve ir kā garas, garas kāpnes.  Ļoti garas un tās var augstu uzvest, 
   Nebaidieties pa 

tām droši augšup 

kāpt -  

Uz jebkura pakāpie-
na var ko jaunu 
sākt! 
Ar vislabākajiem 

vēlējumiem  

Aigars Kuzmins 
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9. B KLASE 

     9.b klase, kā klases kolektīvs mēs sadarbojā-

mies nepilnu mācību gadu, taču es jūs dēvēju par 

neatklāto talantu klasi.   

      Savu varēšanu un spējas jūs patiesi apliecinā-
jāt „Knaģu vakarā”. Tajā gan skolotāji, gan vecāki, 
gan jūsu skolasbiedri pārliecinājās, ka jūs esat ne 
tikai izcili sportisti, bet jūsos mīt arī mākslinieka, 
mūziķa un aktiera dzirksts. Neļaujiet tai apdzist! 
Tālākajā ceļā lieti noderēs arī jūsu mērķtiecība un 
prasīgums.   
      Novēlu būt vērīgiem, modriem un gudriem, 

neļaut nozagt sev spārnus, lidojot tālu un augstu! 

Jūsu audzinātāja   Inna Zeņkeviča 

 

 



LIELAIS PALDIES! 

     Viktorijai par teicamām sekmēm, atbildību, dalību visos pasākumos 
un priekšnesumos. 
    Elīnai par dalību priekšnesumos, par klases audzināšanu, kad pati 
nebiju spējīga ( bija viena reizīte) 
    Megijai Marijai par klases vecākās pienākumu pildīšanu, par skaistu 
pasākumu vadīšanu par smaidu, par kopīgām  
pastaigām pa veikaliem un par foršu laiku uz pramja . 
    Simonai par ļoti lielu atbalstu un palīdzību 7. klasē, par interesantu 
“midžetu” ideju un par labi pavadītu laiku Itālijā. 
     Lindai - par skaistām dejām un apzinīgo nākšanu uz mēģinājumiem. 

Patrīcijai - par tik redzamām pārmaiņām, par skaistām dejām. 

Gundegai - par Turcijas tērpiem, par radošo pieeju priekšnesuma gatavošanā un par sportiskumu. 

Renātei par gariem starpbrīžiem (ceru, ka tā arī turpināsim) un par sportiskumu. 

Megijai Lindai par aktīvo piedalīšanos sporta sacensībās un interesi par ārpusstundu aktivitātēm. 

Eduardam par pieklājību un par skaistām kopīgām bildēm . 

Rihardam par izturību, sportiskumu un optimismu. 

Ralfam par viesmīlīgo uzņemšanu savā mājā pēc izlaiduma. 

Ričardam par kopējamo papīru  un par radošumu un drosmi, pie-

daloties eseju konkursā «Tomēr brīnumi notiek». 

Vitai par dalību olimpiādēs un nopietnu attieksmi pret mācībām. 

Konrādam par pirmo pārgājienu uz Špakovska parku un par graciozo 

Mazā Prinča tēlojumu. 

Raineram par to, ka piedalījās pasākumā «Turamies kopā» un popie-

lā, spēlējot vissarežģītākās lomas. 

Annijai par to, ka vienmēr esi saprotoša un izpalīdzīga. 

Anetei par kluso uzvedību un apzinīgo mācīšanos. 

Kristeram par aizrautīgām “kolbasti” dejām un par to, ka kļuvi par 

neatdalāmo klases daļu viena gada laikā. 

Paulai Rainai par izcilām 

angļu valodas zināša-

nām!  

Evijai par humoru, un 

prasmi uzjautrināt. 

    Jūsu audzinātāja  

Viktorija Gailiša 
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9. C KLASE 
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12. A KLASE 

Draudzīgi, mākslinieciski radoši, 

krāsaini, reizēm nedaudz pašpārlie-

cināti, labvēlīgi. Triju vidusskolas 

gadu laikā noticis daudz kas, kopā 

izturētas iesvētības ģimnāzijā, spor-

ta dienas, talkas, sacensības, kon-

kursi, piedzīvotas jaukas ekskursijas.  

Kopā ar klases audzinātāju piedalīju-

šies dažādos konkursos un starp-

ģimnāziju pasākumos. Uzņēmušies 

gida lomu, vedot ciemiņus pa Ogres 

interesantākajām vietām. Veiksmīgi 

startējuši konkursā "Jaunais kultūras 

kanons" un konkursā "Franko-

fonija", veiksmīgi piedalījušies lat-

viešu, krievu franču valodas olimpi-

ādēs. 

man skumji 

protams 

mācēt dzīvot nav viegli 

un vienkāršāk 

kā taurenis no nektāra 

sūkt ārā melus 

kuriem tu notici 

apkrauj sevi ar tiem 

un šiem dzīvības asniem 

nē, neļauj tu 

sev dīgt 

es lūdzu 

gaismu grūti 

jā 

grūti tev pieņemt 

spoguļa atspulgos 

kļūdas ieraudzīt 

miesas vājumu pievarēt 

mēlei neļaut patiesību pa-

ņemt 

un aprīt 

bet 

tu ļoti centies 

tomēr aug 

mans prieks 

atmaidzis 

stipri jo stipri 

tevī ierakstīts 

šis rītausmas apzīmogojums 

paņēmi, iekriti 

plašākās rokās 

ceļos nometies 

prātu, sirdi 

ticībā atbrīvoji 

atļāvies runāt tu krietni 

pat vairāk kā patiesību 

sākt ziedēt 

*** 
Audzinātāja Velga Kalniņa savē-

jiem vēl: "Neaizmirst, ka dzīve ir 
nebeidzams mirkļu kopums, tajā 
nav nekā neiespējama, tā ir nepār-
traukta kustība ceļā uz pilnību.  

Pēc 12 pavasarīgiem dzīves mir-
kļiem vēlu sasniegt tik ilgi kāroto 
brīvības sajūtu, mesties savu nodo-
mu jūrā, aplauzt spārnu galus, atkal 
celties, sadziedēt brūces ar saules 
staru, spirgtu lietus lāsi, vēja glās-
tiem, mīļu vārdu, ticību sev, jo tikai 
grūtībās cilvēks top stiprs. Esiet ceļi-
nieki, sekojiet savai rīta zvaigznei..." 



12. C KLASE  
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12. c -  saliedētā, izpalīdzīgā, jau-

trā, "dusmīgā" un sirds siltā klase.  

Viņi ir draudzīgi, spēj izpalīdzēt viens 

otram, reizēm liekas, ka klasē ir 

daudz strīdu, bet patiesībā viņi ir 

draudzīgi un var saņemties kopīgam 

darbam. Viens no klases spil-

gtākajiem brīžiem saistās ar žetonu 

vakaru, kurā atklājās, ka šī klase ir 

bezbēdīga, jautra un nebaidās pasmi-

eties par sevi un kļūst par 

vienotu ģimeni.  Viens 

otru uzmundrina ar hu-

moru. Klasē visi ir spilgtas 

personības un klases 

kolektīva neatņemamas 

sastāvdaļas. 

Audzinātāja Vineta 

Oboznaja 

saviem 

audzēkņiem 

vēl: "Zīmējot 

savas dzīves 

ceļu, satil-

piniet tajā 

visu, ko acis 

redzējušas un 

nav aiz-

mirsušas. 

Ticiet, ka 

nekas nebūs pazudis - ne iemācītais, 

ne smaids, ne vismazākais sīkums. 

Ticiet - viss piedzīvotais kļūs par 

īpašu zīmi, par zīmējumu. Lai izdodas 

priecīgs un krāsains dzīves līkloču 

zīmējums!" 
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Trīs gadi. Tas ir daudz vai maz? 

Skatoties, kā dzīvo. Cilvēkam ir ļoti 

raksturīga piederības sajūta 

konkrētam laikam un telpai. Šis bija 

un vienmēr būs mūsu kopējais laiks. 

Mūs saistīja piederība savai mājai, 

savai klasei un tiem, ar kuriem 

sēdējāt vienā solā un es turpat bla-

kus. 

Mēs nekad nebūsim svešinieki. 

Mēs ceļojām visi kopā - gan pieda-

loties ZZ Čempionātā, iegūstot 1. un 

3. vietas pusfinālā, gan „ Rīgas sar-

gos”, tiekot līdz finālam, gan pieda-

loties mācību ekskursijās un koncert-

lekcijās. Jūs bijāt organizatori un 

dalībnieki dažādos skolas un novada 

pasākumos, godalgoto vietu ieguvēji 

olimpiādēs un spartakiādēs. 

Kādi Jūs bijāt? Neskatoties uz Jūsu 

daudzšķautņainajām personībām, 

tomēr draudzīgi. Gadījās, ka klases-

biedrs kādu tēmu neizprata, Jūs viņu 

nepametāt, bet vienmēr sniedzāt 

palīdzīgu roku. Vienmēr jautri un 

humora pilni – pratāt ne tikai 

sasmīdināt citus, bet arī pasmieties 

par sevi. Uz Jums vienmēr varēja 

paļauties. Ja reiz ko solījāt, tad lūst 

vai plīst, saņēmāties un izdarījāt gods 

godam. Jūs bijāt veselums gan 

sportā, gan ikdienā. 

Tādēļ 

 Jums, kas esat ar mani kopā bijuši 

šo ceļa posmu;  

 Jums, kas esat 

man likuši smaidīt 

un uztraukties, 

mīlēt un 

priecāties; 

 Jums, kas mācījāt 

priecāties un 

brīnīties par 

ikdienas sīkumiem 

es gribu vēlēt 

mīlestību. Mīlestību 

uz dzīvi, uz cilvēki-

em un darbu, ko 

darāt. Mīlestību, ko 

spējat atrast savā 

sirdī, ko protat 

izlolot un dāvāt 

citiem. Jo tikai tā 

mīlestība, ko 

dāvājat citiem, spēj 

sauli pacelt mazliet 

augstāk un likt pasmaidīt ikkatra 

cilvēka sirdij. Tāpēc mīliet un 

nelūdziet neko pretī, jo tad Jūs ie-

mantosiet pašu lielāko cilvēces balvu 

- apkārtējās pasaules mīlestību. 

Esiet laimīgi mīlot un pateicīgi 

mīlestību saņemot! 

Ar mīlestību Jūsu Inga  
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MŪSU GODS UN LEPNUMS SPORTĀ!!!  
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9. klases absolventes 
   GUNDEGA PASTORE 
2011./2012. m. g. – Latvijas Olimpiskajā 
dienā  pretstafetē 1. vieta; 4 x  100 m 
stafetē 3. vieta; krosa stafetē 1. vieta;  
Lieliskajā balvā 1. vieta; Pavasara krosā 1. 
vieta. 
2012./2013. m. g. – Latvijas jaunatnes 
frisbija čempionātā 2. vieta; 
2013./2014. m. g. – Ogres skolēnu sporta 

spēlēs frisbijā 1. vieta; Latvijas Jaukto komandu sastāvā 
frisbijā 4. vieta; 
Latvijas Jauniešu čempionātā frisbijā 2. vieta; Latvijas sko-

lēnu spartakiādē frisbijā 1. vieta. 

Ogres skolēnu Olimpiskajā dienā  
pretstafetē 1. vieta; atspoles skrējienā 1. vieta; MIX turnīrā 
futbolā 1.  vieta. 

RENĀTE RĪTIŅA 
2011./2012. m. g. – Latvijas Olimpiskajā dienā pretsta-

fetē 1. vieta; 
4 x 100 m stafetē 3. vieta; krosa 
stafetē 1. vieta. 

2011./2012., 2012./2013. m. g. 
Ogres skolu kausā basketbolā. 
1. vieta; Suntažu kausā basketbolā 
1. vieta. 

2013./2014. m. g. - Latvijas sko-
lēnu spartakiādē frisbijā 1. vieta 

Ogres skolēnu Olimpiskajā dienā 
pretstafetē 1. vieta; MIX turnīrā 
futbolā 1. vieta 
12.klases absolventi 

RENĀTE  SIVAKA 

2011./2012. m. g. – Latvijas Olimpiskajā dienā pretsta-

fetē 1. vieta; piedalījās Lieliskajā balvā; piedalījās pavasara 

krosā. 

2013./2014. m. g. Ogres novada olimpiskajā dienā 

1. vieta pretstafetē. 

EGITA  STRODE 
2011./2012. m. g. – Latvijas Olimpiskajā dienā pretsta-

fetē  1. vieta; Ogres skolu kausā volejbolā 2. vieta; piedalī-
jās pavasara krosā; 

2013./2014. m. g. Ogres novada Olimpiskajā dienā spē-
lēja MIX turnīrā pludmales volejbolu. 

JANA KOVAĻOVA 
2011./2012. m. g. – Latvijas Olimpiskajā dienā pretsta-

fetē 1. vieta; Ogres skolu kausā volejbolā 2. vieta; piedalī-
jās pavasara krosā. 

2013./2014. m. g. Ogres novada olimpiskajā dienā 
1. vieta pretstafetē. 

RENĀTE  MATULE 
2011./2012., 2012./2013. m. g. Ogres 
skolu kausā basketbolā 1. vieta; Sun-
tažu kausā basketbolā 1. vieta. 
2012./2013. m. g. Ogres skolu kausā 
peldēšanā 2. vieta 50 m brasā; 
3. vieta stafetes peldējumā. 
2013./2014. m. g. piedalījās Ogres 

skolu kausā volejbolā. 

 
MATĪSS MAZURENKO     
2012./2013. m. g. Ogres skolu sa-

censības Pavasara krosā 4. vieta. 
2013./2014.m.g. Ogres skolu sa-

censības Pavasara krosā 2. vieta 3 km 
distancē. 

 Ogres novada Olimpiskajā dienā 
pretstafetē 1. vieta; strītbolā 1. vieta. 

2012./2013., 2013./2014. m. g. 
Ogres skolēnu sporta spēlēs frisbijā 
1. vieta. 

MODRIS GUNDEGS 
2011./2012. m. g – Latvijas Olimpiskajā dienā pretstafe-

tē 1. vieta; zviedru stafetē 1. vieta; piedalījās Lieliskajā bal-
vā. 

2013./2014. m. g.      Ogres novada Olimpiskajā dienā  

pretstafetē 1. vieta; strītbolā 1. vieta. 

2012./2013., 2013./2014. m. g. Ogres skolēnu sporta 

spēlēs frisbijā 1. vieta. 

2011./2012., 2012./2013.m.g. Ogres skolu kausā bas-

ketbolā 1. vieta 

EDUARDS LEGZDIŅŠ, KRISTS LATIŠS UN ĒRIKS LEJA   

 

2012./2013., 

2013./2014. m. 

g. Ogres skolē-

nu sporta spē-

lēs frisbijā 

1. vieta. 

 

 

 

 

PALDIES PAR SAPRTATNI, PAR ATSAUCĪBU  UN ATBAL-

STU. 

Sporta skolotāja Daina Sergejeva 


