
Dzelteni rūgtenā, gaisīgi bagātais... 

Nenoliedzami pēc pavasara nāk vasara. Katram 

gadalaikam savi pirmsvēstneši un raksturlielumi, 

pēc kuriem mēs pazīstam – tiešām tuvojas brīvdie-

nas.... 

Arī skolas dzīvē ir līdzīgi - pēc saspringta mācību 

gada, nāk eksāmeni un tad... brīvais lidojums. 

Es pavisam nesen lasīju “pienenes filozofiju”. Tie-

šām pārdomu vērta. Cik auglīga ir pienenes daba! 

To pūku miljoni sasniedz ik vietu uz zemes. Atliek 

tikai uzpūst vējam, lai nākamajā gadā pagalmā, dār-

zā, asfalta plaisā uzziedētu dzelteni apaļš pienenes 

zieds. Neviens pat nav iedomājies izskaitļot, cik pū-

ku pārvēršas par jaunu stādu, bet cik nokļūst neaug-

līgā vietā, un tām nav lemts uzziedēt. 

Cik gan daudz domu un ideju ielido mūsu domu 

apcirknī un cik no tām mēs realizējam, piepildām? 

Vai neiznāk līdzība ar pienenes dabu? Te sanāktu 

izpētes cienīgs projekts, kurš dabā ir ar lielāku pie-

nesumu – pienene vai radoša personība?! 

Sēsim savas idejas auglīgā augsnē! Meklēsim do-

mu biedrus, palīgus, radītājus un izpildītājus. Mēs, 

Ogres Valsts ģimnāzijas kolektīvs, ik pavasari priecā-

jamies par savu veikumu  ikdienā, svētkos, olimpi-

ādēs un sacensībās. Mēs esam pārliecināti, ka mūsu 

vēju nestās domas radīs jaunus atklājumus, dos 

jaunu redzējumu. Mēs zinām—mūsu skolēnu rindās 

ir gan nākamie dzejnieki, gan nākamie zinātnieki, kā 

arī godīgi darba darītāji. Atliek uzpūst labam ceļa 

vējam ar veiksmes smaržu, un viss notiek... pēc ga-

diem, pēc kāda laika... 

Mīļš paldies ikvienam, kurš veltījis laiku, raidījis 

labas domas, pasmaidījis un bijis līdzās šajā mācību 

gadā! 

Lai prieks ik solī! 

 
Direktore Aina Bērce 

Erasmus 2016 Latvija, Ogre 

      Gada laikā 

mūsu skolas 

skolēni devās 

apmaiņā  da-

žādām val-

stīm, lai pre-

zentētu savu 

valsti, pilsētu 

un skolu, dalī-

tos pieredzē, 

apspriestu 

pasaules ak-

tuālākās pro-

blēmas, papil-

dinātu angļu 

valodas zināšanas un paplašinātu draugu loku no 

citām valstīm. 

Šogad, laikā no 04.04. līdz 10.04.,  mūsu sko-

las skolēni uzņēma savās mājās audzēkņus no Poli-

jas, Spānijas, Horvātijas, Čehijas, Turcijas un Grieķi-

jas. 

Projekta ietvaros apmeklējām Dabas muzeju, 

latviešu skolēni vadīja ekskursiju pa Rīgu un vecpil-

sētu, apskatījām Ogri un tās tūrisma objektus, kā arī 

pavadījām dažus vakarus visi kopā un iepazīstinā-

jām ciemiņus ar latviešu tradīcijām un kultūru. 

Laiks, kuru pavadījām ar saviem apmaiņas stu-

dentiem, bija lielisks, lai gan domas šajā jomā dalī-

jās. Tomēr atradām kompromisu ikkatrā situācijā. 

Paši guvām lielu pieredzi, jo daudziem tas bija pir-

mais apmaiņas projekts, kad uzņēma skolēnu no 

citas valsts. Mūs visus vienoja angļu valoda un vēl-

me iepazīt vienam otru un jaunu kultūru. 

Valērija Kreščenko 

 

 

OGRES VALSTS ĢIMNĀZIJAS  LAIKRAKSTS                    Nr. 1 (25)  2016. gada aprīlis 
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PROJEKTU  NEDĒĻA  

No 15. līdz 19. februārim skolā notika projektu nedēļa. Septīto un desmito klašu skolēni strādāja pie savām indi-

viduālajām darba tēmām, konsultējās ar darba vadītājiem, klausījās savu skolasbiedru darbu lasījumus. Saspringtāks 

šis laiks bija astoto un vienpadsmito klašu skolēniem, jo tika vērtēts paveiktais divos gados, viņiem šogad darbs bija 

jāpabeidz. Bet devīto un  divpadsmito klašu skolēniem šajās dienās notika konsultācijas mācību priekšmetos, kuros 

būs jākārto eksāmeni. 

9. februārī mūsu skolas skolēni piedalījās tradicionālajā konkursā “Vai Ogre jau gatava?”, ko organizēja Ogres 

Vēstures muzeja darbinieki. Jautājumi bija visdažādākie: par vēsturi,  par iedzīvotājiem, uzņēmumiem, ēkām. Atbildes 

vērtēja muzeja darbinieki. Visi bijām priecīgi , kad uzzinājām rezultātus: 7.— 9.  klašu grupā 1. vietu ieguva 8.a klase 

(audz. Inga Linkuma), bet 3. vietu — 8.c klase (audz. Valentīna Gulāne), savukārt 10. - 12. klašu grupā 1. vietu ieguva 

11.d klase (audz. Aigars Kuzmins), bet 3. vietu—11.b klase (audz. Velga Kalniņa) 

GADA BALLE “BLACK  AND WHITE”  

Kā jau tas ir visās skolās arī mūsu skolā visgaidītākais pasākums ir skolas balle, kas norisinājās šī gada 22. janvārī. 

Šā gada balles tēma bija "Black and White", līdz ar to bija izvēle ģērbties baltam kā sniegam, melnai kā oglītei vai 

arī parādīt, ka esi veidots gan no labā (baltā), gan sliktā (melnā). Visu vakaru mūs izklaidēja un izdancināja ar mūzikas 

pavadījumiem atraktīvā  grupa "Ne citu rīt". 

Varu teikt, ka pasākums bija izdevies, bija pa-

domāts ne vien par rotājumiem, bet arī par izklai-

dēm visa vakara garumā, kā arī bija izdomātas 

skolas dzīvei atbilstošas nominācijas, kā piemē-

ram, selfiju karaliene, skolas ēdiens un citas. 

Paldies Andrai Martai par fotogrāfijām. 

 

Sveicam nominantus: 

Gada sportists — Gundega Pastore 

Gada mākslinieks — Lauma Matule 

Selfiju karaliene — Betija Bedikere 

Gada pāris — Elza Grauze & Kalvis Kalniņš 

Gada ēdiens — "Makaroni ar gaļu" 

Gada cilvēks — Aigars Kuzmins 

Gada kolēģis — Elvīra Kadakovska 
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POPIELA  

2016. gada 15. aprīlī skolā notika Popiela. 
Šogad klasēm bija samērā brīva mūzikas izvē-
le, nebija norādīta konkrēta valsts, mūzikas 
žanrs vai izpildītājs, bet varēja izvēlēties mūzi-
ku atbilstoši klases ciparam –  
7. klases – 2007.,  8. klases—2008. utt. 

Dažādu iemeslu dēļ pasākumā piedalījās 
tikai septiņas klases. 
Žūrija par labākajām atzina 
9. a klasi (7. - 9. klašu grupā) un 
11. d klasi (10. - 12. klašu grupā), 
Paldies pārējiem dalībniekiem:  
7. a, 7. b, 7. c, 10. b, 12. a klasei! 

Valsts latviešu valodas un literatūras olimpiāde  

Paula Elmere (12.a) - 1. vieta, 
Annija Rošāne (11.c) - 3. vieta. 
Paldies skolotājai Laimdotai Jonkusei! 

Valsts bioloģijas olimpiāde 

Maksims Kudeikins (8.a) – atzinība 9. klašu konkurencē. 
Paldies skolotājām Elvīrai Kadakovskai un Ilzei Kaļānei! 

Valsts mūzikas olimpiāde 

Lauma Matule (12. a) - 1. vieta. 
Lauma uzaicināta uz Pasaules 
mūzikas olimpiādi. 
Paldies skolotājam Kristapam 
Kiršteinam! 

 
 
 

 

Reģionālā  ģeogrāfijas olimpiāde 

Maksims Kudeikins (8.a) – atzinība  
Paldies skolotājam Aigaram Kuzminam 
 
 

Latvijas Kultūras kanona konkursā 

Skolas komandai 1. vieta: 
Lauma Matule (12.a) 
Liene Leitāne (12.a) 
Paula Elmere (12.) 
Rinalds Onckulis (12.)b 
Rūta Žiaugre (12.d) 
Paldies skolotājai Vinetai Oboznajai! 

Vidzemes reģiona skatuves runas konkurss 

Ance Bužere (9.c) - 1. vieta 
Margarita Sēkliņa (9.c) - 1. vieta 
Nellija Spūle (7.c) - 2. vieta 
Sintija Leimane (11.b) - 2. vieta 
Paldies skolotājai Indrai Tilakai! 
Frankofonijas konkurss "Pasaki man 10 vārdus" 

Sindija Meiere (11.a) - 1. vieta 
Paldies skolotājai Gundegai Vekmanei! 

Reģionālais konkurss "Balsis" 

Ansamblis—1. vieta: 
Sabīne Kugrēna, Kintija Alpe, Raivita Razgale, Lauma Ma-
tule, Arta Zverova, Sindija Meiere, Aivija Gribuška, Linda 
Brēmane  
Paldies skolotājam Kristapam Kiršteinam! 

OLIMPIĀDES UN KONKURSI  



      Vislielākie un mīļākie paldies lieliskajiem jauniešiem - Paulai, 

Rinaldam, Rūtai, Laumai un Lienei. 

       Latvijas Kultūras akadēmija sadarbība ar LR Kultūras ministriju 

un Valsts izglītības satura centru šogad jau ceturto reizi deva vi-

dusskolēniem iespēju, izpazīstot Latvijas Kultūras kanonu, piedalī-

ties Latvijas Kultūras kanona konkursā "Raiņa un Aspazijas idejas 

un vērtības mūsdienu cilvēku dzīvē un notikumos ".  Konkurss ir 

iekļauts Raiņa un Aspazijas 150 gadu jubilejas programmā 

“PASTĀVĒS, KAS PĀRVĒRTĪSIES”. 

        Konkurss bija septiņu mēnešu ilgs piedzīvojums – ļoti emoci-

onāls (no smiekliem līdz asarām), darbietilpīgs un radošs. 

Novembra pirmajā nedēļā (2.-6.novembris)  visos Latvijas reģi-

onos norisinājās Kultūras kanona konkursa vidusskolēniem pirmā 

kārta. Konkursam bija pieteikušās 45 komandas no Latgales, Vid-

zemes, Rīgas, Zemgales un Kurzemes reģioniem . Katru komandu 

veidoja trīs skolēni. OVĢ pārstāvēja Paula Elmere, Rinalds Oncku-

lis un Rūta Žiaugre. Jaunieši  pirms konkursa pētīja Raiņa un Aspa-

zijas kultūras mantojumu, ar mērķi aktualizēt tās idejas un vērtī-

bas, kuras ir nozīmīgas un būtiskas arī pašiem skolēniem un šodie-

nas Latvijas sabiedrībai kopumā. Rezultātā komanda  prezentēja 

un argumentēja savu izvēlēto vērtību – tiesības, ieskicēja perfor-

mances vīziju. 

27. un 28. novembrī Jūrmalas Kultūras centrā notika Latvijas Kultūras kanona konkursa vidusskolēniem  otrā kārta. 

Komanda tika papildināta ar vēl diviem cilvēkiem – Laumu Matuli un Lieni Leitāni. Divu dienu garumā no rīta līdz pat 

vēlam vakaram piedalījāmies meistarklasēs pie skatuves mākslas profesionāļiem. 

Līdz pat 3. kārtai strādājām pie savas performances “Un kā skan Tavs Rainis?”. Neapstājāmies pie jau izdomātā, ņē-

mām  vērā 2. kārtā gūtās zināšanas – 

mainījām, papildinājām, atkal mainījām, 

atkal papildinājām (un tā neskaitāmas 

reizes) iecerēto performanci.  Tāda sir-

reāla sajūta, it kā pats Rainis mums ne-

pārtraukti atgādinātu, ka  “pastāvēs, kas 

pārvērtīsies”. 

5. martā Latvijas Kultūras akadēmijas 

teātra mājā Zirgu Pasts notika fināla per-

formanču mēģinājumi. Ieklausījāmies 

profesionāļu vērtējumā un ieteikumos. 

Viens no ieteikumiem, lai sajustos dro-

šāk uz skatuves,  bija rādīt performanci 

vienaudžiem, tāpēc rādījām savu veiku-

mu 12. a, 12. b,12. d un 11. d klasei. 

Konkursa "Raiņa un Aspazijas idejas un vērtības mūsdienu cilvēku dzīvē un notikumos " septiņu mēnešu darbs reali-

zējās 11.martā, kad Latvijas Kultūras akadēmijas teātra mājā Zirgu Pasts bija pirmizrādes 5 performancēm, kurās atspo-

guļojās tās vērtības un problēmas, kas tikpat svarīgas kā Rainim un Aspazijai, tā mūsdienu jauniešiem. Ieguvām pirmās 

pakāpes diplomu. 

Man patiess prieks un lepnums par jauniešiem. Jau ceturto gadu, kopš norisinās konkurss, OVĢ jaunieši godalgoti 

tajā startē.  Augstākais vidējais vērtējums kulturoloģijā nebūt nav noteicošais, lai gūtu panākumus konkursā. Tāpēc 

pirms piedāvāt jauniešiem piedalīties, rūpīgi analizēju un apsveru jauniešu prasmi argumentēt SAVU viedokli, vēlmi pie-

MŪSDIENA 4 

KULTŪRAS KANONS  



5 MŪSDIENA 

KULTŪRAS KANONS  

dalīties, gatavību  ieguldīt milzīgu 

darbu, pārliecību par sevi un mīlestī-

bu pret savu kultūru. Svarīgi nedo-

māt klišejiski, būt tolerantiem un 

atvērtiem, nebaidīties paust nepopu-

lāras idejas, runāt “caur sevi”, būt 

drosmīgiem un nedaudz trakiem.  

Milzīgs prieks arī par OVĢ absol-

venti Nadīnu Rutku. Pirms četriem 

gadiem viņas pārstāvētā komanda 

veiksmīgi piedalījās pirmajā Latvijas 

Kultūras kanona rīkotajā konkursā, 

pēc ģimnāzijas Nadīna iestājās Latvi-

jas Kultūras akadēmijā un tagad 

ir  Latvijas Kultūras kanona konkur-

sa projekta vadītājas asistente. 

Protams, ka ieguvām arī vērtīgas 

balvas – saldumus, krūzīti, grāmatas, 

pilnībā apmaksātu radošo nometni 

Jūrmalā, esam jau apmeklējuši Dailes 

teātra izrādi “Saules bērni”, LKA ak-

tierkursa izrādi “Liesmojošā tumsa”, 

aprīlī dosimies uz Latvijas Nacionālā  

teātra izrādi “Raiņa sapņi” (pēc izrā-

des mums ir arī piedāvāta iespēja 

tikties ar izrādes režisoru  

 K. Serebreņņikovu), un vēl mums 

katram ir ielūgums 2 personām  ap-

meklēt jebkuru izrādi Zirgu pastā. 

Pirms trešās kārtas katrai koman-

dai bija uzdevums uzrakstīt par sevi  

un piedzīvoto konkursā.  

Jaunieši raksta: 

“Piesakoties Kultūras kanona kon-

kursam mēs, Rūta, Rinalds un Paula, 

bijām nedaudz uztraukušies par to, 

kā mums klāsies, vai mēs spēsim sa-

darboties ar Raini un Aspaziju, un arī 

paši savā 

starpā. 

Tomēr vē-

lāk, kopīgi 

domājot 

un smejo-

ties, sapra-

tām, ka visi 

esam uz 

viena viļņa un ka šis konkurss noteik-

ti kļūs par lielisku piedzīvojumu, un 

pat ja neuzvarētu, mēs noteikti va-

ram teikt, ka esam guvuši daudz pie-

redzes un uzzinājuši daudz arī paši 

par sevi, un arī mūsu draugu loks ir 

kļuvis nedaudz plašāks. 

Pirmajā kārtā runā-

jām par aktuāliem, 

bet pretrunīgi vēr-

tētiem tematiem – 

feminismu, bēg-

ļiem, homoseksu-

āļiem, tikumības 

likumu un arī par 

to saistību ar Raini 

un Aspaziju. Mūsu 

galvenā ideja bija, 

ka viss ir dažādi interpretējams, 

tomēr mēs visi esam savā ziņā 

līdzīgi, jo tiecamies pēc līdzīgām 

lietām – drošības, mīlestības, 

patiesības. Un katram ir tiesības 

dzīvot un būt laimīgam. Arī tie-

sības uz savu Raini un Aspaziju. Pro-

tams, prezentējot bija uztraukums, 

tomēr mēs bijām pārliecināti par to, 

par ko runājām, jo pirms prezentāci-

jas pēdējā nedēļa tika lielākoties pa-

vadīta ar Raini un Aspaziju. Patiesībā, 

jau gaidot rezultātus, visi sasmaidījā-

mies un, šķiet, jau nojautām, ka klā-

sies labi, jo mums tiešām patika tas, 

ko mēs darījām, un, mūsuprāt, tikām 

novērtēti tik augstu tieši tādēļ. Pēc 

pirmās kārtas pieaicinājām mūsu 

muzikālos cilvēkus – Laumu un Lieni, 

lai veiksmīgāk parādītu mūsu skatu-

visko ideju konkursa noslēgumam.  

Otrā kārta Jūrmalā noteikti ir piedzī-

vojums, kas ilgi paliks atmiņā. Daudz 

jaunas pieredzes, satikti jauki cilvēki 

un daudz, daudz smieklu. Sapratām, 

ka trijos naktī izdomāts scenārijs, no 

rīta vairs nešķiet tik ģeniāls kā naktī. 

Tomēr, lai arī no rīta bijām bez sce-

nārija, mūs uzmundrināja 

„literātu” joki, kuros varēja 

pasmieties par Ausekli 

( # tipisksAuseklis), bet par 

mūsu klasiku jau kļuvis: 

„Tas neveiklais brīdis, kad 

ierodies uz Aspazijas dzim-

šanas dienu ar floksi, bet pārējie sa-

metušies „Fausta” oriģinālam ar Gē-

tes parakstu”. Jūrmalas radošā no-

metne un lekcijas pie talantīgiem 

skatuves cilvēkiem noteikti sniedza 

idejas ne tikai mūsu performancei 

konkursa noslēgumam, bet arī idejas 

tam, ko mēs vēlamies darīt pēc vi-

dusskolas. Bet vislielākais paldies 

jāsaka mūsu superīgajai skolotājai 

Vinetai, kura mūs mudina iet pasaulē 

ar mūsu trakajām idejām un pašiem 

saprast, kāpēc mēs to darām un ko 

mēs vēlamies pateikt pasaulei.” 

 



ŽETONU VAKARS  
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      Februāra pēdējā piektdiena jau tradicionāli ir diena, kad divpadsmito 
klašu skolēni saņem savas skolas piederības zīmi – žetonu. Šajā vakarā 
katra divpadsmitā klase rāda priekšnesumu, kurā atklāj klases talantus 
un pierāda savas klases vienotību un atskatās uz kopā piedzīvoto. 
Priekšnesumu tēma šogad—”Durvis...” 

MŪSDIENA 



TURAMIES  KOPĀ 

MŪSDIENA 7 

Martā, pirms pava-
sara brīvdienām, savu 
klases vienotību un 
spējas parādīja devītie, 
apliecinot piederību 
savai skolai un savas 
klases kolektīvam. 
Skolēni saņēma savu 
vienotības simbolu – 
knaģi. 
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SKOLU TEĀTRU FESTIVĀLS  “PAVASARIS OGRĒ”  

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

Ogres Valsts ģimnāzijas laikraksts. Tirāža 400 eks.  
Reģistrācijas Nr.000703403. 
Kontakttālrunis 65044522. 

Šogad pirmo reizi Ogrē norisinājās 
teātra festivāls ‘’Pavasaris Ogrē’’, 
kuru rīkoja mūsu skolas teātra dalīb-
nieki ar režisoru Kārli Lišmani un In-
dru Tilaku. Festivāls notika divas die-
nas skolas aulā, festivāla dalībnieki 
tika izguldīti dažādās klasēs, kā arī 
ieturēja vakariņas mūsu skolas ēdnī-
cā. Visiem dalībniekiem tika izdalītas 
kartītes un kurām bija Ogres karte, ar 
tuvākajiem veikaliem, kā arī nākama-
jā dienā festivāla dalībniekiem bija 
iespēja pastaigāties pa Ogri un uzzi-

nāt dažus faktus par to.  Abās dienās 
varēja vērot dažādus uzvedumus, ko  
rādīja citu skolu pārstāvji. Festivālā  
piedalījās 20 kolektīvi, un tā mērķis 
bija veicināt skolu teātra attīstību, 
radīt kvalitatīvas izrādes, sekmēt pie-
redzes apmaiņu starp dažādu skolu 
teātru kolektīviem.  

Mūsu skolas teātra pulciņš rādīja 
izrādi ar nosaukumu ‘’Vecais 
kareivis’’,  ko varēja redzēt 18. aprīlī 
skolas aulā.  

 

7. un 8. klases darbi vizuālajā mākslā 


