
Attēls no portāla www.ogresnovads.lv 

Šajā milzu steigā, kad darbs dzen darbu un nemanot 

aizsteidz minūte pēc minūtes, pamatvērtības paliek  – 

ģimene, bērni. 

Ir atsācies skolas dzīves ritms arī Jūsu mājās. 

No rītiem zvana telefons, lai modinātu jaunos cilvē-

kus iešanai uz skolu. 

Mammas steidz pagatavot brokastis. 

Tēti palīdz nokļūt laikā līdz skolai. 

Vakaros virmo sarunas par rakstāmajām esejām un 

izrēķināmajiem uzdevumiem. 

Pienāk e-klases īsziņas... 

Kā visu to pārvērst mīlestības un sapratnes gaisotnē, 

lai šis rūpes nestu prieku un gandarījumu. 

Tas iespējams tikai tad, kad visiem iesaistītajiem ir 

vienoti mērķi un plāni – veicināt jauno cilvēku talantu 

un konkurētspējas attīstību. Mēs, skolotāji, ar vien vai-

rāk un biežāk plānojam darbu tā, lai katram jaunietim 

būtu iespēja sevi pilnveidot tieši tajā virzienā, kas viņam 

visvairāk interesē un padodas. Tieši tādēļ mūsu septīt-

klasnieki izvēlas padziļināti apgūt kādu no mācību 

priekšmetiem alternatīvajā stundā. Savukārt desmitie 

pārbauda savas spējas izvēlētajā izglītības programmā. 

Pievakarē aulu piepilda ansambļu un vokālistu balsis, 

dejotāju ritmiskie soļi, jauno aktieru etīdes un dzejas 

lasījumi. Mācību kabinetos tiek noskaidrots nesapras-

tais, uzrakstīts neuzrakstītais. Šur tur smaržo tēja, rit 

sarunas par nākotni, par izvēli. Stadionā zib jauno futbo-

listu kājas un sporta zālē jaunieši brīvo laiku pavada, 

uzspēlējot kādu spēli. 

Tā pasteidz skolas diena. Mēs tajā kļūstam bagātāki, 

daloties viens ar otru. 

Sapratnes un mīlestības pilnu šo mācību gadu! 

Direktore Aina Bērce 

Saziņai: 

Ogres Valsts ģimnāzija 
Meža prospekts 14, Ogre, 

LV- 5001 

Tālrunis: +371- 65044522 

www.ovg.lv 

E-pasts: gimnazija@ogresnovads.lv 
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MŪSDIENA 2 

SKOLAS IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI  

2014. / 2015. mācību gada sākumā pedagoģiskajā sēdē tika pieņemti papildinājumi un izmaiņas skolas iekšējās kār-

tības noteikumos, īpaši tas attiecas uz stundu apmeklējumiem. 

 Mācību programmā paredzēto mācību stundu apmeklējums ir obligāts, izņemot slimības gadījumus, ko apliecina 

ārsta zīme, vai 1 - 2 dienu kavējumu – vecāku / iestādes attaisnojums. Ārsta zīmi iesniedz audzinātājam dienā, kad at-

griežas skolā. Gadījumā, ja ir atbrīvojums no sporta stundām, tad ārsta zīmi parāda klases audzinātājām un iesniedz 

sporta skolotājam. 10.—12. klašu skolēni, kas atbrīvoti no sporta stundām, var iesniegt vecāku iesniegumu direktorei, 

lai tiktu atbrīvoti no sporta stundu apmeklējuma ārsta norādītajā periodā.  

Tā kā stundu apmeklējums ir cieši saistīts ar skolēna panākumiem mācībās, skolā ir izstrādāta sistēma, kā rīkoties 

neattaisnotu stundu kavējumu gadījumos. 

Pielikums Nr. 1  pie Ogres Valsts ģimnāzijas Iekšējiem kārtības noteikumiem 

IV nodaļas 12. punkta Rīcība neattaisnotu stundu kavējuma gadījumos 

 
 

2014. gada 27. augusta Pedagoģiskās padomes sēdē tika pieņemti arī citi noteikumu papildinājumi, kurus var lasīt sko-

las tīmekļa vietnē www.ovg.lv , sadaļā Normatīvie akti. 

Kavēto stundu 
skaits 

Skolas darbinieks Rīcība 

1-3 Klases  
audzinātājs 

Individuālas pārrunas, ieraksts e-klasē. 

4-6 Klases  
audzinātājs 

Zvans vecākiem, ieraksts e-klasē. 

7-10 Klases  
audzinātājs 

Rakstisks ziņojums pa e-klases pastu; 
7. - 9. klases R. Zaikovskai 
10. - 12. klases L. Lībmanei 

11-13 Direktora  
vietnieki 

Sarunas, piesaistot atbalsta personālu. Ieraksts e-klasē. 

14-16 Direktore Saruna. Ieraksts e-klasē. 

17-20 Direktore Saziņa ar vecākiem. Ieraksts e-klasē. 

21 -... Direktore Ziņojums 
7.—9. klases Nepilngadīgo lietu inspektoram, pašvaldībai 
10.—12. klase pašvaldībai 

Skolas tīmekļa vietnē www.ovg.lv sadaļā Vecākiem var izlasīt par ieteicamo ģērbšanās stilu skolā.   

LIETIŠĶAIS  ĢĒRBŠANĀS STILS SKOLĀ  
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ATBALSTA PERSONĀLS 

      Psihologa gal-

venais uzdevums 
ir palīdzēt veik-
smīgāk orientē-
ties dažādās dzī-
ves situācijās un 
kopīgi rast no 
tām izeju. 
Psihologs skolā ir 
sadarbības part-
neris skolēniem, 

vecākiem, skolotājiem un pārējiem skolas darbiniekiem. 
Palīdz izprast un novērst grūtības, kas traucē mācību 
procesam un audzināšanas darbam. 
Skolas psihologs var piedalīties mācību stundās un vērot, 
kā skolēni tajā sadarbojas, kā veidojas savstarpējās attie-
cības skolēns-skolēns, skolēns-pedagogs. Piedalīties ve-
cāku sapulcēs, pedagoģiskajās sēdēs. 
Konsultē 
 Piedāvā skolotājiem un vecākiem efektīvākas un veselī-

gākas metodes, kā risināt bērna mācību un uzvedības 
problēmas; 

 Piedāvā vecāku konsultēšanu; 
 Palīdz izprast, kā bērna attīstība ietekmē viņa mācības 

un uzvedību; 
 Veicina skolotāju un vecāku savstarpējo sadarbību; 
Novērtē 
 Mācību iemaņas; 
 Mācīšanās spējas; 
 Personības attīstību; 
 Emocionālo stāvokli; 
 Sociālās iemaņas; 
 Mācību vidi un skolas “klimatu”. 
Risina problēmas. Strādā ar ģimeni un bērnu individuāli, 
palīdz atrisināt konfliktus un domstarpības mācību pro-
cesā, sniedz padomus bērniem, vecākiem un skolotājiem 
problēmsituācijās. 
Palīdz iemācīties un apgūt veiksmīgas saskarsmes iema-
ņas, palīdz un apmāca vecākus un skolotājus, kā strādāt 
ar bērniem, kuriem ir uzmanības un uzvedības traucēju-
mi, sniedz psiholoģisko atbalstu skolai un ģimenei krīzes 
situācijās. 
Palīdz bērniem 7. un 10.klasē pārvarēt adaptācijas grūtī-
bas, kuras rodas bērniem, ja viņiem tiek izvirzītas jaunas 
prasības un mainās mācību vide un skolotāji. 
Problēmas, ar kurām mēdz vērsties pie psihologa: 
 savstarpējo attiecību grūtības skolā un ģimenē 

(vientulības, izstumtības sajūta, nav draugu u.c.); 
 pārdzīvojumi, kas saistīti ar nesaskaņām vai nelaimēm 

ģimenē; 
 bēdas, nomākts garastāvoklis, emocionālās sāpes, 

skumjas; 
 domas par pašnāvību; 
 nepatīkamas atmiņas, uzmācīgas domas; 
 neticība savām spējām; 
 stress, trauksme, nemiers; 

 mācīšanās grūtības; 
 neprasme plānot savu laiku; 
 pašdisciplīnas trūkums; 
 dažādi konflikti; 
 pusaudžu un dzimumidentitātes problēmas; 
 adaptācijas un personības attīstības grūtības (īpaši 

pusaudžu vecumā). 
Cilvēki mēdz apmeklēt psihologu arī tad, ja viņiem 

nav īpašu satraukumu, bet ir vēlēšanās kaut ko mainīt 
savā dzīvē, lai uzlabotu savas dzīves kvalitāti. 

Psihologa sadarbība ar skolēnu 
Skolēna sadarbībai ar psihologu ir jābūt brīvprātīgai 

(līdz skolēns sasniedzis 18 gadu vecumu, tai nepiecieša-
ma vecāku atļauja). 

Ir krīzes gadījumi, kad skolas psihologam ir jārīkojas 
nekavējoties, un tikai pēc tam viņš informē vecākus par 
notikušo. 

No sadarbības ar psihologu nevar gaidīt ātru rezultā-
tu, parasti risinājums prasa ilgāku laiku – pat vairākus 
mēnešus. Skolas psihologs var ieteikt vecākiem doties 
pie kāda cita speciālista – logopēda, sociālā pedagoga, 
neirologa, u. c. 

Psihologa konsultācijas mūsu skolas skolēniem, viņu 
vecākiem (aizbildņiem), skolotājiem un personālam ir 
bez maksas. 

Jevgēņija Poļačonoka, psiholoģe 
 

      Pirmo medicīnisko palī-

dzību var saņemt pie  

skolas medmāsiņas  

Sandras Kupčas.  

Nepieciešamības gadījumā 

medmāsa sazinās ar vecā-

kiem un ģimenes ārstu. 

 
 
 
 
 

 
Gadījumos, ja kaut 

kas nomāc, kāds nodarī-

jis pāri vai vienkārši gri-

bas parunāties, var droši 

doties uz 226. kabinetu 

pie sociālā pedagoga  

Ilzes Voicišas, kura vien-

mēr ir gatava uzklausīt 

un dot noderīgu  

padomu. 



Karjeras izglītība 

Skolēni 9. klasē nevar izdarīt izvēli starp mācībām vidusskolā un arodskolā. 12. klasē nezina, kādi viņiem ir talanti, kur 

iet mācīties, ko darīt, ar ko pelnīt sev naudu visu vēlmju un vajadzību nodrošināšanai. Pēc pirmā studiju kursa augstsko-

lā atbirums no studiju programmām ir līdz 70%. Daudzi cilvēki pat dzīves beigās nezina, kas viņiem dzīvē bija jādara, sū-

dzas par to, ka kaut kas ir palaists garām. 

Tas viss nozīmē, ka sabiedrība nevar attīstīties, jo cilvēki nespēj atrast savu īsto vietu, kur izmantot savus talantus. 

Tāpēc, sākot jau no pagājuša gadsimta sākuma, rūpnieciskajā laikmetā radās vajadzība pēc karjeras izglītības un karjeras 

konsultantiem, kuri palīdzētu  cilvēkiem atrast savu īsto vietu un darboties atbilstoši savas sirdsbalss aicinājumam.  

Pamazām karjeras izglītība un atbalsts attīstās arī Latvijā, un šis jaunievedums nav gājis secen arī OVĢ, kur trešo gadu 

ir pieejams karjeras konsultants, kurš piedāvā kvalificētas individuālas un grupu konsultācijas skolēniem un vecākiem 

222. a telpā. 

Valsts mērogā karjeras atbalsta popularizēšanai trešo gadu pēc kārtas Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) or-

ganizē pasākumu „Karjeras nedēļa”, šogad tā norisināsies laikā no 13. – 17. oktobra 15 Latvijas pilsētās. Ogrē karjeras 

nedēļa notiks pirmo reizi. Karjeras nedēļas galvenais uzdevums ir savest kopā skolēnus ar cilvēkiem, kuri jau beiguši mā-

cības un uzsākuši aktīvas darba gaitas, lai savstarpējā saskarsmē rastos vērtīgas idejas un iedvesma turpināt dzīvot, 

meklēt savu vietu šajā pasaulē un to arī atrast. Šī gada karjeras nedēļas kopīgais koncepts saucas „Karjeras kurpes”, ar 

domu, ka vajag iekāpt cita kurpēs, lai iejustos viņa ādā un izbaudītu visus tos priekus un bēdas, ko izjūt šo kurpju saim-

nieki. OVĢ skolēniem šajā nedēļā mācību stundu laikā būs iespēja tikties ar bijušajiem absolventiem.  

Ieteikums visiem skolēniem. Pat tad, ja ir pilnīgi, simtprocentīgi pārliecināts par izvēlēto profesiju un ar to saistīto 

studiju virzienu, vajadzētu apmeklēt karjeras konsultantu, varbūt ir iespēja iegūt kādu vērtīgu ideju par velti un bez 

maksas. 

Mārtiņš Geida, karjeras konsultants 

MŪSDIENA 4 

IEGULDĪJUMS NĀKOTNĒ  

Skolā aktīvi darbojas arī skolēnu pašpārvalde. Viena no viņu izveidotajām aktivitātēm ir "Gada klase", kur visas klases 

mācību gada laikā krāj punktus gan par mācību darbiem, gan stundu apmeklējumiem, gan piedaloties skolas pasāku-

mos, gan organizējot pasākumus savā klases kolektīvā.  

Viens no pirmajiem pasākumiem, ko katru gadu organizē pašpārvalde, ir Skolotāju dienas sveiciens. Viņi organizē un 

vada stundas sākumskolas skolēniem. Pašpārvalde organizē arī skolas lielo balli, kurai katru gadu ir sava tēma. Lai gūtu 

pieredzi un pastāstītu arī par savu darbu, pašpārvaldes pārstāvji piedalās dažādos Valsts ģimnāziju, novadu un starp-

novadu  pašpārvalžu pasākumos. 

 

PAŠPĀRVALDE  



5 MŪSDIENA 

INTEREŠU  IZGLĪTĪBA 

Lai pilnveidotu skolēnu talantus, 
ģimnāzijā darbojas dažādi interešu 
izglītības pulciņi. Savu literāro talan-
tu var izkopt jaunrades pulciņā, 
kura dalībnieki iepriekšējā gadā 
aizsāka virtuālā dzejas izlases 
"Virpulis " veidošanu skolas 
mājas lapā. 

Tie, kam labāk patīk kaut ko 
veidot  un darināt smalkas lie-
tas, var nodarboties lietišķās 
mākslas pulciņā "Rotas", nofor-
mēšanas pulciņā "Dzīves vide" 
vai kokapstrādes pulciņā "Koka 
āmurs". 

Tie, kam patīk ģeogrāfija, var 
pieteikties  Jauno ģeogrāfu klubā 
un piedalīties viņu organizētajos 
pasākumos. 

Visi dziesmu draugi aicināti uz 
vokālo ansambli vai studiju. 

Iespēju dejot Skolēnu deju 
svētkos Rīgā Daugavas stadionā var 
sagādāt tautas deju ansamblis 
"Dzīpari". 

Bet varbūt jūsos mīt aktiera ta-
lants. To atklāt un izkopt var palī-
dzēt runas pulciņš "Jaunais orators" 
un teātris "Ir". 

Savukārt tie, kam tuvāks sports, 
var nākt spēlēt volejbolu, florbolu 
un frisbiju. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Šogad skola sāk darboties pamat-
skolas meiteņu vokālais ansamblis 
un vidusskolas jauktais vokālais an-
samblis. Abus kolektīvus vada peda-
gogs Kristaps Kiršteins, kurš Ogres 
Valsts ģimnāzijā sāka strādāt šajā 
mācību gadā. Tā kā pedagogs ir 
jauns, mēģinājumi  aizrit brīvā atmo-
sfērā.  

Ansambļa repertuārs ir dažāds - 
gan populārā mūzika, gan mūsdienī-
gas tautasdziesmu apdares, gan ie-
spēja pašiem dziedātājiem ieteikt 
savas mīļākās dziesmas. Ikviens, kurš 
vēlas dziedāt, ir gaidīts mēģinājumos 
skolas aulā. Pamatskolas ansamblis 
pulcējas otrdienās un piektdienas no 
plkst. 15.30 līdz 16.10, vidusskolas 
ansamblis - otrdienās un piektdienās 
no plkst. 16.20 līdz 17.00.  

Uz tikšanos! 
 
 



EKSKURSIJA—BALVA PAR SASNIEGUMIEM MĀCĪBĀS  

MŪSDIENA 6 

2014. gada 10. septembrī  mūsu skolas  labākie skolē-

ni devās ekskursijā. Iespēja doties braucienā bija balva 

par  labām  sekmēm mācībās iepriekšējā mācību gadā  

Pirmais ceļa mērķis bija Cēsu Zinātnes centrs, kur bija 

iespēja iepazīties ar ekspozīciju , aktīvi darbojoties. Skolē-

niem interesantas likās līdzsvara trepes un elektrības dar-

bība, iešana ar ķekatām, precizitātes pārbaude, puzles 

likšana un citas nodarbes. 

Pēc tam skolēni devās uz Valmieru, kur bija atvēlēts 

brīvais laiks, ko katrs varēja izmantot pēc sava prāta. Tad 

visi kopā devās ekskursijā uz Valmieras Stikla šķiedras 

rūpnīcu. Rūpnīcā skolēni uzzināja, kā top stikla šķiedra un 

kādām vajadzībām to izmanto. 

Pēc ekskursijas visi devās uz atpūtas vietu "Avoti" , kur 

varēja spēlēt minigolfu, doties labirintā, izbraukt ar īstu 

BMX un apskatīt trasi, kurā trenējās Māris Štrombergs, 

pēc aktīvas darbošanās labi garšoja ugunskurā ceptas 

desiņas. 

 

Neviena skolēna ikdienas skolas gaitas nav iedomāja-

mas bez mācību grāmatām. Par to, lai grāmatu pietiktu 

visiem un tas tiktu saņemtas laikā, rūpējas skolas biblio-

tēkas darbinieces Ingrīda Dārzniece un Viktorija Pupina. 

Bez mācību grāmatām bibliotēkā var atrast arī daiļlitera-

tūru, kas īpaši nozīmīgi ir vidusskolēniem, kuriem nepie-

tiek ar grāmatu fragmentiem. Tāpat bibliotēkā ir plašs 

izziņas literatūras klāsts, ko katrs var izmantot gan gata-

vojot kārtējos mājas darbus, gan referātus un projekta 

darbus. Bibliotēkā bez mācību stundām nepieciešamām 

grāmatām ir arī jaunākās grāmatas un žurnāli, ko var lasīt 

sava prieka pēc. 

Bibliotēkā var uzzināt jaunāko informāciju par aktuali-

tātēm kultūrā, par iespējām piedalīties konkursos un lite-

rāros pasākumos. Šoruden bibliotēkā bija ar literatūru 

pavisam nesaistīts pasākums - sēņu izstāde, kurā varēja 

piedalīties visi, kam patīk sēņot un kas pazīst sēnes. 

Sēņu izstāde 

Paldies visiem atsaucīgajiem mežā gājējiem, sēņotā-

jiem un arī izstādes apmeklētājiem. Ceram, ka jūs izbau-

dījāt gan atradēja prieku, gan vērotāja pārsteigumu. 

Skatītāju balsoju-

mā par labāko kom-

pozīciju tika atzīta  

8. c klases veidotā 

"Absolūtā harmoni-

ja", tikai vienu balsi 

mazāk saņēma 12. c 

klases veidotā  

"Gandrīz pie-

neņu pļa-

va" ,vēl par 

trešo labāko 

tika atzīta 9. c 

klases 

"Supersēne". 

Specbalva 

par atjautību un literāro interpretāciju 11. d klasei par 

darbu "Sarkangalvīte dodas pie vecmāmiņas".  

Pēc balsotāju anketām lielākās sēņu pazinējas izrādījās 

Elīna Maklere no 7. b klases un skolas sekretārīte Daiga 

Kuzmina.  

MŪSDIENA 

BIBLIOTĒKA 



SPORTA DIENA  

MŪSDIENA 7 

Kā katru gadu mācību gada pirmās nedēļas piektdienā 

visi skolēni pulcējās sporta laukumā, lai piedalītos sporta 

dienā. Diena sākās ar direktores un sporta skolotāja uz-

runām, tad visi kopā iesildījās un devās uz norādīto sa-

censību vietu. Katrai klasei bija jāpierāda savas prasmes 

un veiklība astoņās disciplīnās, no kurām vairākas prasīja 

nevis lielu fizisko spēku, bet gan pārbaudīja uzmanību, 

pacietību, komandas vienotību un labu sadarbību. Sacen-

sību noslēgumā katra klase saņēma  balvu  - arbūzu. 

Handbola federācijas balva 

2014. gada 19. septembrī Ogres Valsts ģimnāzijā vie-

sojās Latvijas Handbola federācijas pārstāvis Edmunds 

Bogdanovs un Ogres Handbola kluba pārstāvji Vitauts 

Mihailovskis un Jānis Skabārdis. Viņi pasniedza dāvanu - 

handbola inventāru -  skolai un sporta skolotājai Dainai 

Sergejevai par handbola popularizēšanu Ogres novadā. 

Sporta skolotāja Daina 

Sergejeva, kura pati 

jau 20 gadus spēlē  

handbolu, solīja palī-

dzēt arī saviem skolē-

niem apgūt handbola 

pamatus.  
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SMILŠU PULKSTENIS JEB PULKSTENIS SMILTĪS  

 
Iespiests SIA “Tipogrāfija Ogrē”, Ogrē, Brīvības ielā 31, LV - 5001.  

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

           Saules apspīdēts, rudenīgo vēju raustīts, krāšņo ru-

dens ziedu rūgtās smaržas apvīts aizskrējis septembris. 

Pirmais mācību mēnesis, rudens mēnesis un arī dzejas mē-

nesis, Arī mūsu skolā noslēdzies radošais mēnesis, kas šo-

gad bija veltīts nepielūdzamajam un neapturamajam laika 

rādītājam - pulkstenim. 

2014. gada 2. oktobrī visi pulcējās skolas aulā, lai paklausī-

tos  skolasbiedrus. Pēc dzejas lasījumiem skolēni devās uz 

savām klasēm un te darbs turpinājās - katrai klasei jāizvei-

do instalācija un jāsacer tai atbilstošs radošs darbs. Darbus 

klases novietoja skolas vestibilā, kur tos novērtēja žūrija un varēja apskatīt visi interesenti. 

I pakāpes diploms: 

 7. A klasei - par monumentālismu tēmas risinājumā; 

12. D klasei - par lakonismu un postmodernismu tēmas atklāsmē. 

 II pakāpes diploms: 

 11. D - par oriģinālu pieeju tēmas risinājumā; 

10. D - par tehniskā un mākslinieciskā risinājuma apvienošanu. 

III pakāpes diploms: 

10. B - par gleznieciski ainavisku tēmas atklāsmi; 

8. C- par lakonismu un oriģinalitāti tēmas risinājumā; 

11. A- par estētisku romantisma  laika jēdziena atklās-

mi; 

 

 

   8. A - par precīzu sava laika interpretā-

ciju. 

Pārējiem - pateicība par radošo darbu. 

 

Speciālā balva vai diploms vienbalsīgi: 

Matīsam par uzdrīkstēšanos un sirsnību 

sava bērnības laika atveidojumā!:) 

 


