
Priecājamies pavēstīt, ka klajā nāk 
pirmais Ogres Valsts ģimnāzijas laik-
raksta numurs, kas drukāts tipogrāfijā. 
Tas ir pilntiesīgs Uzņēmumu reģistrā 
iekļauts medijs ar pastāvīgas izdevēj-
darbības licenci. Laikraksts “Mūsdiena” 
ir orientēts uz mūsdienīgiem cilvē-
kiem, kas reāli dzīvo šajā laikā, kuri 
vēro, analizē un ir gatavi ne tikai uz-
klausīt, bet arī dalīties piedzīvotajā. 
Tiek plānots, ka laikraksts iznāks reizi 
mēnesī un tajā tiks publicēti gan spil-
gtākie jauno publicistu darbi, gan sko-
lotāju pārdomas. “Mūsdiena” centīsies 
aplūkot ne vien skolas, bet arī pilsētas 
un valsts problemātiku – jo katram no 
mums jābūt gatavam lēcienam pieau-
gušo dzīvē, jābūt sociāli pieņemtam un 
gatavam atsaukties jebkuram izaicinā-
jumam.  

Vēl pirms gadiem divdesmit pie-
ciem, pirms datortehnikas ienākšanas 
mūsu dzīvē pat prestižākajās skolās 
vienīgais skolas “medijs” bija kāda ar 
rakstāmmašīnu drukāta sienas avīze, 
kur bija labi ja divas trīs uz lielākas 
loksnes uzlīmētas lapiņas. Šodien, kad 
mūsu saziņas iespējas ir unikālas, var 
rasties jautājums – kāpēc mums vaja-
dzīga avīze interneta laikmetā? 

Slavenais XX gadsimta pedagogs 
Selestens Frenē aizsāka Francijā skolas 
avīžu kustību, kas sekmēja progresīvas 
reformas visā izglītības sistēmā. Div-
desmitajos gados viņš nosauca skolas 
avīzi par “dzīvības grāmatu”, jo, patie-
si, audzēkņiem tas bija reāls veids, kā 
uzrunāt pieaugušos un mainīties do-
mām ar vienaudžiem. Katrai ASV kole-
džai ir ne tikai sava beisbola komanda, 
bet arī tipogrāfija, jo mācību iestādes 
laikraksts ne tikai informē, bet arī pre-
zentē skolu. Bez šaubām, visi avīzes 
materiāli būs izlasāmi arī skolas mājas-
lapā, bet laikraksta veidā tos varēs 
uzdāvināt draugam, partnerim, viesim 
vai sadraudzības programmas dalībnie-
kam. 

Laikraksts sekos paaudžu pēctecī-
bai, sākot jau ar pirmo ģimnāzijas pa-
stāvēšanas gadu, un publicēs visu izlai-
duma klašu fotoattēlus. 

Tāpēc visi – gan audzēkņi, gan sko-
lotāji – tiek laipni aicināti iesaistīties 
redakcijas darbā, lai mūsu gandarījums 
par paveikto būtu pamatots un pa-
tiess. 

Jūsu redakcija 

direktores amatu, bet arī ar direktores 
vietnieces amatu mācību darbā. Patiesī-
bā skolai ģimnāzijas statuss tika piešķirts 
jau pagājušajā gadsimtā, 1998. gadā, 
kad vēl divus gadus es biju direktora 
vietniece un 2000. gadā kļuvu par direk-
tori. Sāku rūpēties par to, lai sakārtotu 
šo statusu, jo mēs neatbildām vienai 
prasībai: ģimnāzijā vajadzēja būt skolē-
niem tikai no 7. klases - tajā laikā šeit 
mācījās  skolēni no 1. līdz 12. klasei. 
2002. gadā  tika sperts nākamais lielā-
kais solis, un mēs kļuvām par ģimnāziju, 
kurā mācības sāka tieši “septītie”. 

Lai iegūtu šo statusu, ir nepieciešami 
vismaz divi gadi, kas ir atskaites punkts. 
Proti, saskaņā ar Ministru Kabineta no-
teikumiem centralizētajos eksāmenos A, 
B, C līmenī jābūt vismaz 75 % sekmēm. 

Astoņus gadus kopš tā brīža jeb se-
šus gadus, kad reāli varējām iegūt šo 
statusu,  esam ne tikai domājuši, bet 
daudz strādājuši.   
Mana dzīves pieredze liecina - kad lielu 
mērķi uztic lielajiem Visuma spēkiem un 
saka: „Nu,  ja ir lemts, tad palīdziet, un, 

ja nav lemts, tad ne”, mēs, visi 
 skolotāji, šo mērķi mierīgi 

“atlaidām” un vienkārši strādājām.  Vi-
sums atsaucās, statusu iegūt izdevās 
viegli. (Turpinājums 2.lpp.) 

- Mēs cenšamies veidot formāli nefor-
mālu laikrakstu. Formālu tādā nozīmē, ka 
sekosim klasiskajiem un gadiem nemainī-
gajiem avīzes veidošanas pamatprinci-
piem. Neformālu, jo raudzīsimies ne tikai 
aplī, kurā esam iekļauti mēs paši, bet arī 
sekosim norisēm sabiedrībā. 

Vai jūs atbalstāt šādu ieceri? 
- Jā, es būšu ļoti priecīga.  
- Starp vidusskolas dibināšanas laiku 

un Valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanu ir 
pagājis krietns laiks. Kas svarīgākais noti-
cis skolā šajā laika posmā? Kā jūs atcera-
ties savu pirmo darba dienu direktores 
amatā? 

Šis laika posms man saistījās ne tikai ar 
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(Turpinājums no 1.lpp.)  
Šajā laikā ir daudz mainījušies gan 

pedagogi, gan skolēni. Skolēni mainās ik 
pa sešiem gadiem pilnībā un arī ik pa 
trīs gadiem, tomēr ļoti daudzi aiziet pro-
jām pēc 9. klases un atkal nāk jaunie. 
Patiesībā katru gadu atjaunojas trešdaļa 
skolēnu, un tas savā ziņā apgrūtina dar-
bu, ir jāpagūst iepazīt jauno skolēnu 
pamata prasmes un zināšanas.  

Līdztekus mainās arī situācija valstī. 
Pirmajos gados bija ekonomiskais uz-
plaukums un lielāks finansējums nekā 
tagad. 

Šajā laikā ir radušies gan finanšu 

jautājumi, gan jaušama sabiedrības 

skepse. Taču  ir arī pozitīvas pārmaiņas. 

Mums ir daudz ļoti labi sakārtotu kabi-

netu, kuros ir modernās tehnoloģijas – 

sava veida palīgs skolotājiem. Domāju, 

ka mums ir viena no labākajām skolas 

bibliotēkām, kas  aprīkota ar izziņas un 

metodiskiem materiāliem. Un, kas man 

ļoti priecē, - ar katru gadu kļūstam mie-

rīgāki, pazemīgāki, iecietīgāki, spējam 

vairāk ieklausīties viens otrā, un tādejā-

di arī darbi sokas labāk. Ceru, ka, turpi-

not šādā veidā, mēs varētu kļūt mīļa un 

draudzīga saime, kurā vienlīdz vienādās 

pozīcijās būtu gan skolotāji, gan skolēni.  

- Kādas īpašības šajā skolēnu vecu-
mā, jūsuprāt, ir skaistākās un kādas, 
gluži pretēji, nepatīkamās? Kā pati esat 
mainījusies, dzīvojot šajā vidē? 

- Sākot strādāt direktores amatā, ļoti 
pārdzīvoju un satraucos par visu. Katras 
dienas noslēgumā biju  “uzvilkusies” un 
manu nervu sistēma kļuva nospriegota.  
Šķita, ka nav iespēts  tas, kas plānots. 
Un atkal kāds blēņdaris kaut ko sadarī-
jis, un mēs neesam ar viņu tikuši galā. 
Taču, gadiem ejot, esmu sapratusi, ka 
daudz vairāk var izdarīt tad, kad esam 
mierīgi, pieklusināti, atvērtāki un vien-
kāršāki. Esmu centusies visas šīs īpašī-
bas sevī izkopt arvien vairāk.  

Tā kā mēs katram esam tikai lieli 
spoguļi un atstarojam viens otru, jau 
kuro dienu šajā mācību gadā es ar prie-
ku konstatēju, ka skola ir kļuvusi klusā-
ka, ka mēs viens otram biežāk pasmai-
dām. Iespējams, mums vēl ir jāizdara 
daudz, lai varētu runāt par to, ka mēs 
cits citu cienām. Taču tā nav vienas die-
nas īpašība. Ir jāpavada ilgs laiks ar labrī-
ta sākumu un mīļu paldies ik pēc stun-

das, tomēr esmu apņēmības pilna un 
zinu, ka es to iemācīšos pati un ļoti 
ceru, ka pamazām  gan mani skolotāji,  
gan arī skolēni pratīs šīs īpašības celt 
un godāt.  

- Padsmitgadnieki dod priekšroku 
arodskolām un kļūst par profesionā-
liem galdniekiem un frizierēm, kas 
dod garantētu vietu darba tirgū. Vai 
šobrīd Valsts ģimnāzijas atestāts, ie-
stājoties augstskolā, ir pietiekama 
garantija no bezdarba? 

- Mēs nevaram jaukt divas lietas. 

Pirmā lieta ir mūsu zināšanu un pras-

mju kvalitāte; otra  -  cik lielā mērā 

valsts ir spējīga garantēt jaunajiem 

speciālistiem darba vietas. Iestāties 

augstskolā ar Valsts ģimnāzijas atestā-

tu, ja patiešām esi mācījies pēc labākā 

godaprāta, nav problēma. Jautājums ir 

par to, vai mēs studējam Latvijai vaja-

dzīgas specialitātes, vai mūsu nāka-

mais amats būs Latvijai vajadzīgs un 

vai šajā amatā būs darba vietas. 

Valsts ģimnāzijas atestāts vēl nega-
rantē, ka valsts pienākums ir nodroši-
nāt atbilstīgas darba perspektīvas Pa-
tiesībā no valsts mēs sagaidām tālejo-
šu programmu, kas spētu skaidri norā-
dīt, kādi amati un speciālisti ir vajadzī-
gi. Un atbilstoši viņus sagatavot jau 
laikus.  

Ja speciālisti vajadzīgi pēc pieciem 
gadiem, tos var sākt gatavot jau šobrīd. 
Vidusskolēni, zinot, kādas darba vietas 
būs, izvēlēsies atbilstošas studijas. Tomēr 
skolas un valsts uzdevumi ir atšķirīgi  

- Vai jūs, kā kapteinis atstājot ko-
mandtiltiņu un dodoties uz matemāti-
kas kabinetu, jūtaties droša par savu 
lielo kuģi jeb domās tajā esat vien-
mēr? 

- Patiesībā par savu kuģi jūtos dro-
ša. Es uzticos saviem vietniekiem, do-
māju, ka viņi ir profesionāļi savā jomā.  
Šo kabinetu nākas atstāt, ne  tikai ejot 
uz matemātikas stundu, bet arī brau-
cot uz semināriem un citiem ar darbu 
saistītiem pasākumiem,  kas ir ārpus 
skolas. Patiesi vienmēr ar mierīgu sirdi 
uzticu skolu, uzticu šo kuģi, kā jūs sa-
kāt, skolotājiem, saviem vietniekiem.  

- Cik liels šogad bija mācīties gribē-
tāju skaits, septīto  klasi sākot? 

- Vidēji ap 100 bērniem, visus gan 
nepaņēmām, jo mums attiecībā uz 
septīto klasi ir šāds nosacījums:  ne-

viens vērtējums liecībā nedrīkst būt 
zemāks par četrām ballēm. Tādejādi pie 
mums šobrīd mācās aptuveni 88 septī-
tās klases skolēni, to pašu var teikt arī 
par desmito klasi. Kādi desmit procenti 
mācīties gribētāju palika aiz borta 

- Vai sakarā ar Valsts statusu šogad 
bija vairāk mācīties gribētāju nekā citus 
gadus? 

- Apgalvot viennozīmīgi to nevarētu, 

taču attieksme bija nopietnāka. 

Domāju, ka tie, kuri saprata, ka to 

nespēj,  vienkārši nenāca un nepreten-

dēja. Ir kāda lieta, ko gribēju piebilst, 

runājot līdzībā par kuģi. Kuģim ir vadī-

bas bloks, un ir arī pasažieri, tāpēc esmu 

ļoti priecīga un ceru, ka šis vadības bloks 

(visi tehniskie darbinieki un pedagogi) 

un pasažieri (skolēni) ir viena komanda 

uz šī kapteiņa tiltiņa un uz kuģa kopu-

mā. Mēs, skolotāji, savās domās varam 

gribēt sacelt daudzas pilis, taču bez 

jums, bez jūsu palīdzības, jūsu entuzias-

ma un jūsu atbalsta mums nekas liels 

nesanāks. Visa pamatā ir savstarpēja 

cieņa un darbs.  

Intervēja Sigita Kalniņa 
Aijas Geidas foto 

 

Redakcijas jautājums.  
Kurus cilvēkus intervēt nāka-

majos laikraksta numuros?
Ierosinājumus sūtiet uz e-pastu: 

gimnazija@oic.lv ar norādi: avīzei 

“Mūsdienas” 
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Pēc dažu dienu ilgām gaidām saņē-

mos un internetā uzaicināju draugos 

kādu puisi. Uzrunu prātoju ļoti ilgi un 

visu atlikušo dienas daļu domāju, vai 

saņemšu atbildes vēstuli. Tagad atkal 

pārdzīvoju, vai manās atbildēs izvēlēti 

īstie vārdi . Jā, lūk, tā ir mūsdienu klasi-

ka.  

 Internets nepārraida mūsu strauji 

pukstošās sirdis un taureņus vēderā, 

šajā vidē var apdomāt un pārdomāt, 

izspiegot un ilgi spriest par uzzināto. 

Vienīgi mums, latviešiem ir tā grūtāk, jo 

no sākuma ir „draugi”, tad “tviteris”, 

kam seko facebook/myspace un izmisu-

ma gadījumā – google. (Ārzemēs viens 

pats facebook apvieno gandrīz visu in-

formāciju par lietotājiem no katra pa-

saules nostūra.) ‘’Draugi’’ ir līdzīgs, bet 

komerciālāks variants, kur daudzas at-

darinātās aplikācijas nav tik veiksmīgas, 

par maksu, un paša labumiņa – attiecību 

statusa norādīšanas – nav! Viens pats 

teikums -I’m single -  rada atvieglojumu 

un pacilātību (ar izņēmuma gadījumu, ja 

tas ir tavs līdzšinējais draugs). Turklāt 

Facebook statistika ir aizliegta. Vari ik 

profilu aplūkot, cik vien vēlies, taču ne-

zini, kuri interesējas par tevi pašu.  

Facebook.com ir viegli pārskatāma 

vietne, kurā par sevi var norādīt it visu – 

mūzikas un  kino gaumi, vaļaspriekus, 

radiniekus, vietas, kur esi bijis ceļoju-

mos. Šeit iespējams rakstīt recenzijas, 

būt tiešā saiknē ar savu draugu un inter-

ešu aktualitātēm. Esmu izbrīnīta, ka vēl 

joprojām vairums latviešu izvēlas jau 

ierasto, bet neizdevīgāko variantu. Par 

ļoti noderīgu uzskatu arī twitter.com, 

kurā, iekļaujoties 140 zīmēs, vari pastās-

tīt par šā brīža aktualitātēm un lasīt sev 

interesējošo cilvēku vai uzņēmumu rak-

stīto, kas apkopots pēc rakstīšanas laika. 

Pati aktīvi ‘’čivinu’’ vairāk kā gadu, bet 

nu jau man tas vairs nešķiet tik nozīmīgi. 

Tomēr, ja runājam par vēlmi  ko uzzināt 

par sev interesējošu cilvēku visu un vēl 

vairāk, tad twitter ir tam kā radīts – at-

karībā no personas atklātības, vari uzzi-

nāt,  ko viņš ēd, kur atrodas, par ko do-

mā, un ne tikai! Diemžēl tie, kuri mani 

parasti interesē visvairāk, to nekad ne-

raksta,  un man nākas izlasīt par svešu 

cilvēku neveiksmēm ar partneri, ģimeni 

vai notiekošo dušā! No savas pieredzes 

noteikti varu ieteikt bargi šķirot tos, 

kuriem seko,  un,  ja kāds apnīk, ātri 

pārtraukt sekošanu. Turklāt jāuzmana, 

kas Tev seko, un vai tavi tvīti ir aizsargā-

ti. Nekad nevajag aizmirst, ka it viss, kas 

jebkad ir ievietots interneta vidē, tur 

paliek arī pēc desmit gadiem. Tādēļ ne-

vajag pārcensties, Twitpic.com ievieto-

jot fotogrāfijas, kas var kompromitēt.  

Bet citi lai dara,  kā paši uzskata par 

vajadzīgu, mums jau tas tikai interesan-

tāk! Vēl, lai atklātu sevī stalkeri, var iz-

mantot arī last.fm, kur uzrāda, ko lieto-

tājs klausās, bet programma (scrobbler) 

apkopo pa laika posmiem:  mūziķus, 

dziesmas, to skaitu un visu informāciju 

saistībā ar mūzikas pasauli. Tā kā man tā 

ir diezgan svarīga, te uzzinu par draugu 

šā brīža favorītdziesmām un uzzinu mu-

zikālo saderību ar jebkuru. Kamēr rakstu 

šo, man fonā skan Kings of Leon jaun-

ākais albums un to var uzzināt ikviens,  

tikai apskatot manu profilu. Aktuāla 

pēdējā laikā ir kļuvusi blogošana, jo in-

ternets mūs jau ir pieradinājis pie savas 

iekšējās pasaules rādīšanu visiem inte-

resentiem. Blogi ir daudz pieejamāki un 

vienkāršāki, nekā ‘’sviesta cibas’’ laikos, 

kad demonstrēt savas domas un niķus 

varēja darīt tikai izredzētie ar ielūgumu 

portālā. Cilvēki stāsta, ko dara ārzemēs, 

raksta smieklīgas piezīmes par kolēģiem 

vai dalās savā ikdienā, paveiktajā. Blogu 

rakstīt var neskaitāmi daudzos portālos. 

Esmu lasījusi par sviesta cibas autoru, 

un tas mani ir mudinājis pārdomāt savu 

atklātību tīmeklī. Esmu pieredzējusi arī 

to, ka cilvēku atbrīvo no amata, jo vadī-

bu neapmierina redzētais portālos. Ja 

tas, ko es darīju sestdienas naktī, nemai-

na manu darbaspēju, kompetenci, tad 

neuzskatu to par objektīvu iemeslu at-

laišanai. Tādējādi nonākam pie atziņas, 

ka ir situācijas, kur virtuālā pasaule sa-

kļaujas ar realitāti un līdzās pastāvēt 

nespēj. Piemēram, tas, ka ar tevi 

‘’pārtrauc draudzību’’ un vairs neseko 

nekas, sāp tāpat kā aci pret aci pateikts : 

‘’Tu man nepatīc un neinteresē.’’ Šajā 

nemitīgās, straujās komunikācijas laik-

metā mēs esam vientuļāki kā jebkad. 

Ko es ar to gribēju pateikt? Izslēdz 

datoru un izbaudi to, ko internetā nekad 

neiegūsi  
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Ir epizodes, kad skolas kļūst par 
sakrālām. 

Iesvētības. Tāds dīvains vārds, kam 
nav nekā kopīga ar pasauli. 

Latviešu valoda ir pārlieku nabadzī-
ga, lai jauniešu “pārcelšanos” jaunā 
zinību, intelekta un dzīves kvalitātē 
sauktu kā citādi. Bet jābūt būkšķim pa 
galvu: “Tu kļūsti pieaudzis. Pieaugu-
šāks. Tevī top cits atbildības līmenis. 
Aizmirsti sevi nespēcīgo; tagad Tev pa-
šam jāuzņemas atbildība. Vispirmām 
kārtām par sevi. Un par tuvākajiem. 
Spēle “Riču-raču”, pakāpeniski pārto-
pot “Monopolā”, izlīdzinās ar Tavu pil-
sonisko pozīciju. Tagad spēles nosau-
kums ir “spēles dzīve – īstā dzīve” vis-
maz līdz desmitajai klasei, kad būs jaun-
as iesvētības. Tad būs jauni atzinumi un 
vērtības. 

Septītā klase – tas ir vairāk nekā 
pusceļš airējumā pāri Okeānam. Vētras, 
cunami, - tas pārvarēts. 

Bet Tev šis Okeāns ir. 
.Septītā klase – tas ir pirmais solis 

pieaugušo kārtā. Ja esi radis atbildēt 
par sevi, par savu mazāko brālīti vai 
māsiņu, par savu vājāko draugu - Tu esi 
piemērots šai dzīvei. 

Lai nemaldina tas, ka mēs visu pār-
vēršam par spēli. 

Spēle – “iesvētības”. Tas ir tikai 
punkts. Daudzpunkts. Kļūsti īsts ne tikai 
izklaidēs; Pasaule Tevi vēro lielām acīm. 
Ieklausies: visa Pasaule Tevi vēro. Jo tā 
zina – Tu būsi tās glābējs un acuraugs. 

 

Man jau šķiet, ka līdz ar pulksteņa 
rādītāju arī cilvēki nemitīgi skrien un 
rosās bez atelpas. Steigas pilnajā ikdie-
nā mēs tikpat kā nedomājam par tiem, 
kurus sastopam ikdienā. Tāpēc mans 
mērķis bija uzzināt skolotāju viedokli 
par jau pagājušajiem svētkiem - 1. sep-
tembri un Skolotāju dienu. 

Kuri svētki jūsu sirdij tuvāki – 
1. septembris vai Skolotāju diena? 

Aigars Kuzmins: „Manai sirdij siltā-
ka ir Skolotāju diena, jo tad ir pagājis 
skolas mācību gada mēnesis, esmu jau 
saplūdis ar darba ritmu, reizēm  skol-
nieki kādu puķi  uzdāvina, kas ir ļoti 
patīkami. Citreiz arī lielākie palaidņi 
apsveic, un atzīšos, ka tas jau ir dubults 
prieks. Skolotāju dienā es apjēdzu, ko 
nozīmē būt par skolotāju. Man ļoti pa-
tīk, ka pašpārvalde arī skolotājiem or-
ganizē kādu uzvedumu, atrakciju vai 
pasākumu, dažreiz paši audzēkņi liek 
mums iejusties skolnieku lomā un atce-
rēties jau pagājušo un sen aizmirsto 
dzīves posmu. Savukārt 1.septembris 
vienmēr asociējies ar zinību dienu. Tie 
šķiet skumīgāki svētki, jo vasara nu ir 
prom un atvaļinājuma laiks arī pagājis, 
tāpēc pāreja no vasaras uz rudens sezo-
nu vienmēr ir likusies diezgan drūma.” 

Ingrīda Pētersone: „Es domāju, ka 
1.septembris ir lielāku svinību vērts, jo 
tas ir jauna sākums un šos svētkus es 
izjūtu spilgtāk, - arī man pašai mājās ir 
skolnieks. Turpretim Skolotāju diena 
nav tik pamanāma, jo skolā to parasti 
svin piektdienā, lai gan īstā svētku die-
na ir svētdienā, tāpēc īsti iejusties šajos 
svētkos nesanāk. 

‘Alīse 
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SPĒLE SPĒLE SKOLOTĀJU DIENA 



 

Nevajag nemaz Ādlera vai Freida 
atziņas, lai saprastu, ka 10. klasē 
ikkatrs cilvēks uzplaukst apžilbinot 
tā, kā nekad neizdosies vēlāk. Neva-
jag Leonardo otu – šajā padsmitnie-
ku vecumā cilvēks nespēj pozēt, viņš 
ir kustīgs kā ūdenszāle vai apcerīgs 
kā medūza. 

Lūk, “iesvētības”. Tas ir tāds dzī-
ves posms, kad cilvēka centriskie un 
pat ekscentriskie talanti, pat privā-
tais action kļūst par ceļazīmi dzīvei 
vismaz turpmākos piecus gadus. 

Mēs kļūstam pieauguši. 
Mums ir jāizdara izvēle. 
Pagaidām vēl mazliet ākstāmies, 

bet nākotnē jaušams pieauguša cil-
vēka atbildības slogs. Vecāki gan 
mēdz uzdziedāt tradicionālo: “Kad 
mēs augām, tā nebija”, taču tas ne-
nozīmē, ka šodienas atbildība ir ma-
zāka. Ja tā nebija, tad mēs esam 
pirmatklājēji. 

Ir vienkārši izlikties, ka esam jo-
projām mazi. Mamma un papus te-
pat. 

Ir atbildīgi iziet peldējumā bez 
radiniekiem.  

Jebkura jūra ir laba jahtām. 
Mūžības jūra ir laba vientuļnieku 

laivām. 
Pat, ja Tev nav laivas, kuģo – Tev 

ir visas iespējas -, kuģo patstāvīgi, Tu 
esi liels, Tu esi liela, ir tik daudz izai-
cinājumu. 

Tev nekas neko neliedz. 
Ir tikai apvārsnis. 
Uzlūko to, desmitklasniek! 
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APVĀRSNIS 



Tam nebija loģiska pamatojuma, to 
visu noteica iekšējā balss, jūtas un intuīci-
ja. Tas tika nolemts jau sen, vēlāk tikai 
atlika piemeklēt vārdus, kuri ticami pa-
skaidrotu manu izvēli. Es zināju, ka man 
jautās un tā arī bija, - es runāju par vēlē-
šanām, tām, kuras bija Latvijā, otrajā ok-
tobra dienā un to, kādēļ mana balss un 
paļāvība tika uzticēta partijai ‘’Visu Latvi-
jai!’’ Nē, nesteidzies mani labot, jo 
‘’nacionālajai apvienībai “Visu Latvijai!’’-
TB/LNNK” nebūtu precīzāk teikts. Es piln-
vērtīgi izmantoju savas iespējas vilkt plu-
siņus un kārtīgi nosvītrot politiķu vārdus. 
Un tagad, zinot rezultātus, es redzu, ka 
man ir bijuši līdzīgi domājošie. Cerams, šo 
izvēli pēc kāda laika nevajadzēs nožēlot. 

Pirmsvēlēšanu laiks bija ļoti izklaidē-
jošs, īpaši tādēļ, ka agrāk mana interese 
par politiku bija niecīga. Medijiem uzticē-
ties varēja tikai tad, ja tika ieslēgts infor-
mācijas filtrs savā prātā. Pakāpeniski arī 
man radās nostāja par katru no vadoša-
jām partijām. Es pilnīgi atklāti varu pazi-
ņot, ka, lai arī cik iecietīga censtos būt, 
tos, kuri staigāja apkārt ar PLL krekliem, 
baloniem, apmeklēja PLL pasākumus un 
ļāvās viņu reklāmai hokeja spēles laikā, es 
nevarēšu saprast un viņus pat mazliet 
nicinu. Neizprotama šķiet ZZS loma, arī SC 
un PCTVL, kā varat nojaust, nebija mani 
favorīti. No reālajiem kandidātiem atlika 
“Vienotība” vai “Visu-Latvijai!” -TB/
LNNK”. Es, nacionālu jūtu vadīta, pat ne-
šaubījos par savu izvēli. Bet kā lai to pa-
mato? Diezgan vienkārši. “Visu Latvijai!” 
darbojas jau ilgi, bez liela finansējuma un 

ar galveno motivāciju – milzīgu mīlestī-
bu un paļāvību savai valstij. Ja rakstu-
rojums - jauns, varas un naudas nesa-
maitāts, patriotisks politiķis, ir nepie-
ņemams, tad es nezinu, kādam tam ir 
jābūt. Mani ir pārliecinājusi šīs partijas 
darbība, man patīk Raivis Dzintars, bet 

Ogres dzeltenajos portālos nicinātais 
Egils Helmanis ir viens no maniem fa-
vorītiem šīs pilsētas domē. Ja cilvēkam, 
kurš kvalitatīvi izpilda savus pienāku-
mus, var pārmest to, ka viņš pārāk 
daudz ir paveicis pilsētas, valsts labā, 
bet nav ieguvis augstāko izglītību, tad 
man atliek vien apšaubīt Latvijas iedzī-
votāju vēlmes un apbrīnot viņu spēju 
kritizēt pilnīgi visu, bez izņēmumiem. 

 Šoreiz būtu nepieciešams kāds 
piemērs. Ogres estrādē kādreiz bija 
kvalitatīvi pasākumi ar ļoti plašu mēr-

ķauditoriju. Vēlāk tā pārvērtās par kād-
reizējo popzvaigžņu atdarinātāju un 
ikgadējo elektroniskās mūzikas koncer-
tu vietu, kuri nespēja pārsteigt ne ar 
ko jaunu. Tie paši lāzeri, salūts, jeb 
troksnis visai pilsētai, kura nākamajā 
rītā ir izārdīta un piemēslota. Tagad, 
kad tās nav, uzrodas pēkšņas nostalģi-
jas pārņemtie komentētāji, kuri saka 
tikai labu par šiem pasākumiem, un 
sliktu, protams, par Helmaņa kungu. 
Mēs visi prasām pārmaiņas, bet vai tās 
var sniegt cilvēki, kuri pie teikšanas ir 
jau ilgus gadus? Iespējams var, bet, 
nenoliedzami, vieni viņi to nekad ne-
paveiks. Bez kritizēšanas mēs katrs 
varētu pateikt arī ko labu, vai vismaz 
piedāvāt JAUNAS idejas, jo, ja zini, kā ir 
slikti, tad pasaki, kā ir/jābūt labi.  

Es ticu pozitīvām pārmaiņām sev 
apkārt un iestājos par sapratni un mī-
lestību, vismaz starp saviem tuvāka-
jiem. Pat tie paši PLL pareizi saka – 
svarīga ir ģimene. Bet kas tad cits, ja 
ne ģimene, mēs, latvieši, esam viens 
otram? 

Elīza 
Redakcijas piebilde. Autores domas 

ir svarīgas, jo atklāj jauna, pirmo reizi 

vēlējoša cilvēka politisko redzējumu. 

Tomēr redakcija neaģitē ne par vienu 

no partijām un saglabā pilnīgu politis-

ko neitralitāti, vienlaikus aicinot lasītā-

jus uz diskusiju par Latvijas nākotnes 

redzējumu. 

“ĢIMENES” VEIDOŠANA 

MŪSDIENA 6 

BIĻETENU  SNIEGS UN IZVĒLES GRĀBEKLIS 

Viņi – mani vecāki – bieži strīdējās par politiku, un līdz šim es mājās biju vienīgais neatkarīgais eksperts. Man bija šāda privilēģi-
ja – nepilngadība. Un balsstiesību man nebija. Patiesībā esmu diezgan rāms politikas vērotājs, tāpat kā mani vienaudži, ar kuriem 
labprātāk uzspēlēju futbolu vai aizeju uz “Arēna Rīga”  izbaudīt savas un citu emocijas. Tās nav salīdzināmas ar virtuves kaislībām. 
Ģimenes locekļi strīdas idealizēto tēlu un pašu radīto svētbilžu dēļ.  Šie cilvēki būs pilnvaroti manipulēt ar cilvēku brīvību un labklā-
jību. Sievietēm, esmu ievērojis, patīk simpātiski vīrieši  pat tad, ja tie runā tā, it kā mutē būtu jāviļā oļi. Brīžam politiķis atgādina 
mediju (televīzijas, laikrakstu, radio u.c.) akceptētu imidža cilvēku, kas uztur publikas interesi. Tas gan noris pirms vēlēšanām.  

Paldies Dievam, mani iespēja iesaistīties politikā pagaidām nesaista. Taču ir teiciens: ja tu neķersies pie politikas, tad politika 
ķersies pie tevis. Un vēl, no Mērfija likumiem: ja jums šķiet, lietas iet uz labo pusi, jūs kaut ko neesat pamanījis. 

Un, lūk, uzaust saulains rīts, atvasara, varētu patusēt kaut kur tepat Ogrē, taču jābrauc uz Rīgu, kur jānobalso īpašā vēlēšanu 
apgabalā. Man nupat apritēja astoņpadsmit, man jau ir tiesības izdarīt savu izvēli, lai gan tā ir nenoteikta. Ģimene tomēr atrada 
kopsaucēju, jo balsojums jeb krustiņa vilkšana bija jāveic pretī vienam kandidāta vārdam, kas mums visiem bija labs paziņa un pār-
stāvēja  perspektīvu sociālu prioritāšu partiju.  

Paša biļetenu švīkāšana un eleganta stūķēšana urnā  bija tāda pati, kāda redzēta daudzās gan pašmāju, gan ārzemju filmās. 
Nekādu ekscesu, viss rātni un ātri, bez aizķeršanās un – kā es nez kāpēc tā domāju – bez novērotāju izsaucieniem. Žēl, ka joprojām 
vēl nevaram, neizejot no mājas, izmantot interneta bezgalīgās iespējas. 

Ir absolūti vienmuļš pats vēlēšanu process, taču vēlēšanu rezultāti mūsu dzīvi padara jautrāku. Kandidāta partija, par kuru bal-
sojām, nekļuva pāri procentu robežai – tikai tāpēc, ka tie nebija ģīmji no TV, LNT, TV3  programmām un ziņu raidījumiem. Jau pēc 
četriem gadiem mēs uzzināsim, vai kāršu kavā sajauktie deputāti spējuši kaut ko paveikt – kurš ar trešo, kurš ar piekto piegājienu. 
Taču ticēt varai būtu naivi, jo īpaši tāpēc, ka visi aktuālie solījumi mēdz nepiepildīties. 

Es pasperu nederīgās sarakstu skrejlapas ar kājām. To ap vēlēšanu iecirkni visapkārt ir daudz, un saulainā atvasaras dienā gribas 
uzdziedāt “Uzkrita sniedziņš balts”. 

Jānis 



Ik vasara un krāšņās zelta rudens 

dienas mudina mūs, jauniešus, uz dažā-

dām aktivitātēm. Kā zināms, Administra-

tīvo pārkāpumu kodekss ir bargs mūsu 

izpausmju vērotājs. Kopsavilkumu par 

tipiskākiem pārkāpumiem un to skaitu 

šogad veic Ogres rajona pašvaldības 

policijas pārstāvis, kas vēlējās palikt 

anonīms. 

- Nav noslēpums, ka arī šogad manu 

vienaudžu sabiedriskās aktivitātes „sita 

augstu vilni”. Tomēr gribētos cerēt, ka 

administratīvo pārkāpumu un noziegu-

mu skaitam no jauniešu puses ir tiesī-

bas sarukt.  

 - Noziegumu skaits vasarā būtiski 

nav palielinājies, jo jaunieši vasarā atro-

das ārpus Ogres pilsētas, bet adminis-

tratīvie pārkāpumi paliek iepriekšējā 

līmenī (jāatzīst, to ir diezgan daudz). 

- Kādi pārkāpumi ir visraksturīgā-

kie? Un kādi neparastākie?  

- Tas, kas saistās ar administratīvo 

praksi, ir smēķēšana, alkohola lietošana, 

sīkais huligānisms. Par kuriozu varētu 

nodēvēt jaunieša dabisko vajadzību kār-

tošanu policijas darbinieku klātbūtnē. 

- Vai Ogres rajons sabiedriskās dis-

ciplīnas ziņā Latvijai var rādīt pozitīvu 

priekšzīmi, vai mums tomēr vēl 

jāaug? 

- Diemžēl ne,  nevaram rādīt 

pozitīvu priekšzīmi, jo Ogres rajonā 

uz Latvijas fona ir augsts noziedzī-

bas līmenis. 

- Kādā vecumā jaunietis sāk pil-

nībā un patstāvīgi atbildēt par sa-

viem nodarījumiem? 

Krimināllikums un Latvijas Admi-

nistratīvo pārkāpumu kodekss pa-

redz to, ka administratīvā un krimi-

nālā atbildība iestājas no 14 ga-

diem. 

PINGPONGS AR POLICISTU 
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       Pašlaik mums ir iespēja novērot, kā arvien plešas plašumā skan-
dāls ap Džūljenu Asanžu un viņa WikiLeaks. Slepeno materiālu publi-
cētājs Eiropā ieradies no ķenguru kontinenta un, iespējams, ar sma-
gām bērnības atmiņām. Džūljena bija tēvs bija aktīvs sektants, ģime-
nei bija daudz nepatikšanu ar varas pārstāvjiem. Asanža bērnība un 
jaunība bija saistīta ar vecāku pastāvīgu pārceļošanu, līdz ar to - mā-
cības visdažādākajās skolās. 
       Asanžam patika veldzēties informācijā, it īpaši, ja tās iegūšana 
bija uz likumpārkāpuma robežas. Kā autodidakts viņš izstudē visus 
ar datoriem, informācijas pārraidīšanu un iegūšanu saistītus jautāju-
mus un kļūst par pilntiesīgu hakeri. 
Šodien visi gaida, kad parādīsies jauni atmaskojumi, jaunu materiālu 
nodošana interneta atsaucīgajai videi, ko ar skubu pārpublicēs lielā-

kie pasaules izdevumi Eiropā, Austrālijā  un ASV. 
Savienotās Valstis pēc 450 000 lappuses apjomīgā kompromata publicēšanas īpaši apmierinātas nebija. Jo pretinieks kļūst ne-

kontrolējams. Tūkstošiem atbalstītāju izvietoja WikiLeaks spoguļattēlu savos serveros, turklāt Asanzš pabrīdināja, ka viņa nāves 
(nogalināšanas)  gadījumā tiks iedarbināta informatīva bumba, kuras kodu viņš jau nodevis savām uzticības personām.  

(Turpinājums 8.lpp.) 

“GADA CILVĒKA” FAVORĪTS - CIETUMĀ 

- Vai biežs ir recidīvu skaits jauniešu 

vidū, vai lielākoties tie ir pirmoreiz 

„iekritušie” ? 

- Recidīvu skaits jauniešu vidū nav biežs, 

pārsvarā tie ir pirmo reizi „iekritušie”. 

- Šobrīd daudzi runā par masu kultūras, 

īpaši televīzijas, postošo ietekmi. Tas gan 

liekas diskutējami. Bet kā domājat jūs? 

- Tas ir tiešām diskutējami, jo televīzijas 

ietekme uz mūsu valsts indivīdu ir dažāda, 

un viss ir atkarīgs no cilvēka paša – vai viņš 

seko tā sauktajam „bara instinktam”, vai arī 

analizē un domā ar savu galvu.  

- Kādu Jūs saskatāt skolas, īpaši mūsu 

ģimnāzijas, lomu jauniešu pārkāpumu pro-

filaksē? Jo ar didaktiskām pamācībām diez 

vai būs līdzēts. Ko skola varētu dot pretī 

tiesībaizsardzības institūcijām? 

Ogres Valsts ģimnāzijas vecāko klašu 

audzēkņi kopā ar skolas padomi varētu reāli 

piedalīties to pirmo līdz astoto klašu audzēk-

ņu izglītošanā, kuri smēķē netālu no skolas, 

vai pie Tīnūžu ielas 8, jo skolotāji diemžēl 

smēķētājus paši nesoda un cenšas šo infor-

māciju nepopularizēt. Pedagogu „asie” de-

guni uzreiz jūt, kurš ir pie skolas stāvējis ar 

cigareti rokās.   

Alise 
 



Pēc neplānota pārtraukuma tiek atsāktas nodarbības  
žurnālistikas un sabiedrisko attiecību  

teorijā un praksē. 
Visi interesenti tiek gaidīti 
otrdienās un ceturtdienās 
no plkst. 15.00 līdz 16.00 

(atkarībā no katra individuālajām iespējām) 
222. telpā. 

Turpmākajās nodarbībās pievēršamies arī laikraksta veidošanas praktiskajiem 
jautājumiem, 

kopīgi maketējot nākamo “Mūsdienas” numuru. 

Kā smilšu pulkstenī gads izplēn graudu sijā. 
Es mēmi atskatos un pateicos arvien, 
Ka dienas laimīgās, kas reiz ar mani bija, 
Kā spožas atblāzmas man atkal līdzās skrien. 
 

Priecīgus Ziemassvētkus, līksmu brīvlaiku un Laimīgu Jauno gadu! 
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Šeit  ir vieta 
Tavam sludinājumam. 

Par pasākumiem ģimnāzijā, par savām iniciatīvām, iecerēm un 
plāniem, par atrasto un pazaudēto, par visu, kas ir aktuāls Tev 

un Taviem skolasbiedriem. 
Sludinājumi iesniedzami otrdienās un ceturtdienās 222. telpā  

no plkst. 15.00 līdz plkst.16.00.  

Redakcija: Elīza Jordane,  Alise Lazdāne, Sigita Kalniņa  
Iespiests SIA “Tipogrāfija Ogrē”, Ogrē, Brīvības ielā 31, LV - 5001.  

Ogres Valsts ģimnāzijas laikraksts. Tirāža 500 eks.  
Reģistrācijas Nr.000703403. 

Apsveikumi un sludinājumi (Turpinājums no 7.lpp.) 
Kāds no augstu stāvošiem repub-

likāņiem presē klaji aicina Džūljenu 
nogalināt, lai gan nevienā ASV paval-
stī viņš nav veicis nevienu, pat admi-
nistratīvu, pārkāpumu 

 Savukārt Krievija, šķiet, ne visai 
brīnās, ka Putins tiek dēvēts par alfa-
tēviņu un viņa tandēms ar prezidentu 
Medvedevu ilustrēts, asociējot abus 
par Betmenu un Robinu. Patiesībā 
Krievijas premjers Putins izrādījis 
labas gribas žestu, aicinot mūslaiku 
nesavtīgajam Asanžam piespriest 
Nobela miera prēmiju. Savukārt ļoti 
respektablais Time nopietni apsver 
ideju nominēt Asanžu gada cilvēka 
titulam. 

Patiesi, šis cilvēks uzausa strauji. 
Sabiedrībā izvēršas diskusijas ne tikai 
par atklātiem faktiem, bet galveno-
kārt par brīvas preses  robežām un 
personas tiesībām uz neaizskaramī-
bu. Šī neaizskaramība šķiet apdrau-
dēta, jo tu nekad nevari zināt, kurā 
brīdī tevi noklausās vai iegrāmato 
slepenajos protokolos. No otras pus-
es, šādi atmaskojumi ir vēlētāju kon-
troles mehānisms. Daudzi, kas, acīm-
redzot draud tikt izgaismoti, mums 
saka, ka apdraudējums no šīm publi-
kācijām varētu būt lielāks nekā iegu-
vums. Lai nu kā, patīkamu lasāmvielu 
un faktus mūsu iekšējo aizdomu un 
nojausmu  dzīlēm apstiprina 
WikiLeaks dokumenti.  
Pašlaik Džūljiens ir cietumā Londonā, 
un drīz jau jautājums par visai apšau-
bāmu noziegumu tiks risināts ar Liel-
britānijas, Zviedrijas un ASV valdošo 
aprindu līdzdalību. 

Bet šajā laikā Holivudā ir sākta čet-
ru(!) filmu uzņemšana par Džūljienu 
un WikiLeaks. Vienā filmā galvenā 
varoņa lomu jau “pielaiko” Breds 
Pits, citu savukārt režisēs Maikls 
Mūrs, kas pasaules atzinību guva ar 
filmu “9/11” 

Jānis 
 

Ja Tevi interesē darbošanās starptautiskā projektā virtuālajā  vidē 
un datorgrafika, tad esi gaidīts otrdienās  no 15.00 līdz 17.00 dato-
ru klasē (110.kabinetā). 


