
Rudens - mans mīļākais gada-

laiks. Brīvo laiku var pavadīt kopā 

ar draugiem, sēžot Ogres skvēriņā. 

Tas ir  brīnišķīgi - saulainais laiks 

un košās lapas, arī lietus, jo ir vis-

lietainākais gadalaiks, taču arī lie-

taino laiku ir jāprot izbaudīt.  

Laiks skolas solā paskrējis vēja 
spārniem, tas liekas tik dīvaini. Lie-
kas, ka tikko bija 3. septembris, un 
mēs svinējām pirmo skolas dienu, 
bet tagad pēc maza laiciņa jau būs 
ziema. Pa diviem mēnešiem ir 
daudz kas noticis. Uzrakstītas 
pirmās ieskaites, saņemti vērtēju-
mi. Skolas gads uzņēmis krietnus 
apgriezienus. Septembrī rakstījām 
dzejoļus, pasakas, stāstus par zie-
diem, piedalījāmies dažādās sporta 
sacensībās, rēķinājām galvā, zīmē-
jām un izvēlējāmies projekta darba 
tēmas. 

Visi cītīgi mācāmies, protams, 

aizmirstam kādu mājasdarbu, taču 

vienalga cenšamies. Jauki apsvei-

cām mūsu mīļos skolotājus un pa-

teicāmies par mūsu mācīšanu.  

Nevaru sagaidīt brīvlaiku, kad 

varēs mazliet atvilkt elpu no mā-

jasdarbiem un kontroldarbiem, 

būt kopā ar draugiem un ģimeni.  

Brīvlaiks kā vienmēr paskrien 

ļoti ātri, piektdienas vakarā likās, 

ka būs tik daudz brīvu dienu, bet 

pēc nedēļas svētdienas vakarā nā-

kas secināt, ka dienas paskrējušas, 

bet daudz kas no iecerētā tā arī 

nav paveikts. Atkal sācies mācību 

laiks. Dabā tas ir tumšākais, tādēļ 

centīsimies saglabāt gaišu noska-

ņu, lai tumšais laiks ātrāk paietu. 

Novembrī svinēsim svētkus savai 

Latvijai. Vienosimies kopīgā rokas-

spiedienā ar skolasbiedriem, do-

māsim par saviem tuviniekiem un 

atnesīsim savas dzimtas veltījumu 

Latvijas Likteņdārzam – 20 – 30 cm 

lielu pelēku laukakmeni. Lai mums 

visiem veiksmīgs šis laiks!  

LAIKAM RITOT 

COMENIUS  ............................. 2 

Jaunie Rīgas sargi .................... 2 

Pašpārvalde ............................ 3 

Svētki ...................................... 4 

Svētki ...................................... 5 

Ekskursijas ............................... 6 

Ekskursijas ............................... 7 

Sports ...................................... 7 

Iepazīšanās .............................. 8 

ŠAJĀ NUMURĀ 

OGRES VALSTS ĢIMNĀZIJAS  LAIKRAKSTS                    Nr.2 (12)  2012. gada  novembris 

Šogad mūsu mīļie skolotāji bija 
īpaši smaidīgi un priecīgi. Rīts iesākās 
ar to, ka skolotāji tika sagaidīti ar Ata 
Ieviņa ģitārspēli,  Mārtiņš, Artjoms, 
Kristīne, Liene un Anna pasniedza 
skolotājiem gladiolas.  

Skolotāji devās uz savām klasēm, 
un tur katru sagaidīja skolēnu saga-
tavots pārsteigums, izrotāta klase, 
sirsnīgi sveicieni un ziedi. Protams, 
kā tad bez interesantākās daļas - 
skolotāji ar skolēniem apmainījās 
vietām, un mums, skolēniem, tika 
dota iespēja vadīt stundu savam sko-
lotājam.  

Pašpārvaldes pārstāvji bija sakār-
tojuši izstādi vestibilā pie aula, kurā 
visi interesenti varēja apskatīt kolek-
cijas, ko savākuši mūsu skolas skolo-
tāji. Tur bija gan čūskas, gan karotī-
tes, gan maizes etiķetes, gan nozīmī-
tes un magnēti, un pat Faberžē olas. 

Svētku dienas noslegumā visi sko-
lotāji bija aicināti uz aulu, kur notika 
skolēnu sagatavotais sirsnīgais kon-
certs. Koris „Gājputni”, deju kolek-
tīvs „Dzīpari”, dziedātāji, teātra pār-
stāvji – visi bija centušies, lai kon-
certs būtu jauks un sirsnīgs. 

Liels uztraukums bija kora un citu 
kolektīvu jaunajiem dalībniekiem, jo 
šī bija pirmā reize, kad viņi uzstājās.  

Katrs bija pielicis savu roku skolo-
tāju sveikšanai, tāpēc, cerams, skolo-
tājiem viss patika. 

Raivita Razgale 

SKOLOTĀJU DIENA 
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    Pagājis 
s k o l ē n u 
brīvlaiks, 
atkal sā-
k u š ā s 
mācības, 
bet atmi-
ņā vēl 

neaizmirstamais ceļojums uz Itāliju, kur no 14. oktobra 
līdz 19. oktobrim 
norisinājās Comeni-
us projekta „Saule” 
seminārs. Projektā 
piedalās 5 valstis : 
Latvija, Spānija, 
Francija, Polija un 
Itālija. Uz Itālijas 
pilsētu Biellu devās 
Ogres Valsts ģimnā-
zijas  skolnieces     
Žanete Biukšāne 
( 8.a klase) un Si-
mona Krista Kārkle-
valka ( 8. c klase), 
direktore A.Bērce, 
projekta vadītājas 

I.Zeņkeviča un  V.Gailiša, skolotājas G.Vekmane, 
V.Kalniņa, Ogres domes priekšēdētāja vietniece 
V.Pūķe. 

* Viesošanās Mosso, kur katras valsts projekta da-
lībnieki iepazīstināja ar savu valsti, skolu, izglītības sis-
tēmu. 

* Pieņemšana pie Biellas pilsētas mēra Donatte 
Gentile un viņa vietnieces izglītības jomā Livia Caldiesi. 

* Kultūrvēsturisku vietu un objektu apskate.  

*Maggiori ezers. 

 

2012. gada 19. oktobrī  mūsu skolas 10. B klase 
(audzinātāja Dace Zemīte) un 11. D klase (audzinātāja 
Inga Linku-
ma) piedalī-
jas piedzī-
v o j u m u 
s p ē l ē 
„Jaunie Rī-
gas sargi”. 
Katram ko-
m a n d a s 
d a l ī b n i e -
kam bija 
savs uzde-
vums, ar 
kuru jāiepa-
zīstina pā-
rējie ko-
m a n d a s 
biedri.  Uz-
devumi bija 
s a r e ž ģ ī t i , 
kļūdas vēr-

tēja bargi, tādēļ liels prieks par 11. D klases komandu, 
kuri pierādīja, ka prot kopīgi darboties, ir veikli un iz-
turīgi, tādēļ izcīnīja 2. vietu. Un 10. un 11. novembrī  
viņi dosies uz finālspēli. 

Turēsim īkšķus par  
Modestu Kučinski, 

Kristu Latišu, 

Renāti Matuli, 

Renāti Sivaku. 

Matīsu Mazurenko, 

Egitu Spodru Strodi. 

Vēlam panākumus citās sacensības arī 10. B klases 
komandai: 

Artūram Ārmanim, 
Niklāvam Paulam Gruntem, 
Eduardam Saulītim, 
Žaklīnai Vagoliņai, 
Rūtai Čumakovai, 
Leldei Zīriņai, 
Mikum Pūķim. 

JAUNIE RĪGAS SARGI 
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      Čau, čau, čau! 
      Radoši, aktīvi, traki, izdomas un ideju bagāti, 
darbīgi, neatlaidīgi, apņēmīgi, koši, skaļi, smaidīgi, 
draudzīgi, izpalīdzīgi un ļoti, ļoti, ļoti forši— tie 
esam mēs, Ogres Valsts ģimnāzijas skolēnu paš-
pārvaldes cilvēki (OVĢ SP).  
       Šis ir otrais gads, kad ceturtdienas rītos sēdes 
vadu es - Nadīna Rutka. Kā mums veicās? Manu-
prāt, brīnišķīgi. Jau otro gadu esam ļoti kuplā skai-
tā - 30 un vēl nedadz. Un, ziniet, visi šie cilvēki ir 
neatkārtojamas, košas un brīnišķīgas personības, 
kuras ir OVĢ SP neatņemama sastāvdaļa. 

Mūsu pašpārvaldei, atšķirībā no citām, nav konkrētas struktūras. Neesam sadalījušies grupās, kuras katra būtu 
atbildīga par kādu konkrētu nozari, jo mēs visu darām kopā - ir ideja, domājam, kā to realizēt, un realizējam visi ko-
pā, procesā sadalām darbus, jo zinām, kas kuram veicas labāk. Bet ir šādi trīs pamatposteņi, bez kuriem, šķiet, nevie-
na pašpārvalde nevar: 

Nadīna Rutka — OVĢ SP prezidente, 
Linda Gulbe— OVĢ SP vica prezidente— labā roka, 
Žaklīna Vagoliņa - protokolētāja, Nadīnas kreisā roka, 
Līga Lībmane— direktora vietniece ārpus klases darbā — mūsu mīļā mamma. 
 Kas mēs esam? Gribētos jau domāt, ka esam tilts starp skolēnu, skolotāju, skolas vadību un vecākiem. Cenšamies 

padarīt skolas dzīvi interesantāku, veidojot pasākumus, tematiskās dienas, veicinām sportisko garu, palīdzot sporta 
skolotājiem sporta dienas veidošanā, mēģinām atmodināt patriotismu valts svētku pasākumos un vēl, un vēl... Bet 
mūsu lielākais darbs— konkurss "Gada Klase", kuru veidojam kopā ar skolas direktori Ainu Bērci. Šajā konkurā aici-
nām klases krāt punktiņus par visu, ko tie dara. Konkursa mērķis— draudzīga, atraktīva, pozitīva un draudzīga skolas 
vide, jo skola ir vieta, kur pavadām lielāko dienas daļu, tāpēc mēs gribam, lai tā būtu vieta, kur ir prieks uzturēties. 
Un mums ir. Cerams, ka Tev arī!  

Nadīna 

SKOLAS PAŠPĀRVALDE 



Novembris - Sala, Salnas vai Mārti-

ņu mēnesis.  

Novembris Latvijā parasti ir vis-

tumšākais un drūmākais mēnesis, jo 

krāšņās koku lapas, kas pelēko ikdie-

nu darīja krāsaināku nu guļ iemītas 

dubļos, saule arī tikai retu reizi parā-

dās no pelēko mākoņu segas, sniega 

pārslas arī parasti vēl neplīvo gaisā.  

Bet tomēr novembris mums ir arī 

ļoti nozīmīgs mēnesis, jo ir vairakas 

svētku un piemiņas dienas.  

10. novembris – Mārtiņdiena, kas 

Latvijā tika svinēta jau no seniem lai-

kiem, bet mūsdienās ieguvusi arī vēl 

citu nozīmi. 

11. novembris – Lāčplēša diena, 

kad mēs pieminām tos daudzos cilvē-

kus, kas nežēloja savas dzīvības, lai 

Latvija būtu. 

18. novembris – Latvijas dzimšnas 

diena, šogad mūsu valstij 94. gadadie-

na. 

Tādēļ šajā „Mūsdienas” numurā 

pastāstīsim nedaudz vairāk par šīm 

dienām. 

*** 

Mārtiņi latviešu gadskārtu paražās 

ir svinama diena, kas iezīmē rudens 

beigas un ziemas sākumu. Tos svin 

nedēļā, kurā iekrīt 10. novembris. 9. 

novembris ir Mārtiņa vakars, bet 10. 

novembris – pati Mārtiņa diena.   

Aprakstos par folkloru sastopami 

dažādi svētku nosaukuma skaidroju-

mi. Te jāņem vērā kāda sena tradīcija, 

kuras aizsākums meklējams 601. ga-

dā. Šai laikā katoļi centās pagānu 

svētkus apvienot ar kristīgo svinama-

jām dienām, aizvietojot senos mītis-

kos nosaukumus ar kristīgās ticības 

svēto vārdiem (piem., Jānis, Pēteris, 

Mārtiņš u. c.). 

Nepārprotami ir tas, ka gadskārtu 

svinamās dienas vienmēr ir bijušas 

ciešā sakarā ar zemkopju darba secī-

bu. Līdz Mārtiņiem bija jābeidz ru-

dens aršana un kulšana. Dainās Mār-

tiņu galdā minēti plāceņi, medus, 

alus, dažādi gaļas ēdieni un, protams, 

Mārtiņu gailis. Visjautrākā un skaistā-

kā Mārtiņu ieraža ir maskotie gājieni, 

kuri turpinājās līdz pat Ziemsvētkiem 

un beidzās Meteņos. 

 

*** 

Pirms gada, kad 11. novembrī 

Daugavas krastmalā Rīgā kopā ar sim-

tiem citu cilvēku aizdedzu svecīti, ne-

jauši izdzirdēju smalku balstiņu pra-

sām: "Mammu,vai šodien visiem Lāč-

plēšiem ir vārda diena?" Uz šo jautā-

jumu zēna māte atbildēja: "Ejam, dē-

liņ!" Tas man lika domāt, vai tiešām 

tikai bērni nezina, kas ir Lāčplēša die-

na. Kam par godu  tad īsti aizdedzam 

svecītes? Vai tas ir tikai ‘’bara 

instinkts’’ vai varbūt jaunas, skaistas 

fotogrāfijas ar svecīšu liesmām un 

Rīgas pils mūri fonā iegūšanas prieks, 

vai varbūt tomēr kaut kas vairāk, dzi-

ļāk un nopietnāk? To es  nolēmu no-

skaidrot, jo, kā izrādās, bez grāmatu 

palīdzības un skolotāju sniegtās infor-

mācijas uz jautājumu "Kas ir Lāčplēša 

diena?" arī es īsti atbildēt nevarēju. 

Jau no vēstures mācību stundām 

zinām, ka Latvijai tās pastāvēšanas 

laikā ir klājies grūti, tā ir bijusi okupē-

ta, tad piedzīvojusi uzplaukumu, atkal 

iekarota un izpostīta, bet,  pateicoties 

drosmīgajiem un pašaizliedzīgajiem 

aizstāvjiem, mēs šobrīd varam dzīvot 

demokrātiskā un neatkarīgā valstī. 

Bet kas tad īsti ir Lāčplēša diena, 

un kāda tai ir nozīme mūsdienās? 

1919.gada 11.novembris - diena, 

kad Latvija izcīnīja brīvību no vācu un 

krievu karaspēkiem, taču šī cīņa sākās 

jau 1918. gada 18. novembrī, ko zi-

nām kā Latvijas Republikas proklamē-

šanas dienu. Nozīmīgākais ir laika 

posms no proklamēšanas dienas līdz 

absolūtai brīvībai, 

kura tika gūta Ber-

montiādes kaujā, jo 

tajā Latvija beidzot 

guva uzvaru, neska-

toties uz to, ka mūsu 

spēki bija ievērojami 

mazāki, kā arī apbru-

ņojums bija nepietie-

kams. Tas nozīmē, ka 

1918. gadā mēs iegu-

vām tikai neatkarīgas valsts statusu, 

bet cīņa par brīvību no karaspēkiem 

turpinājās līdz 1919. gadam.  

Lai būtu mazliet saprotamāk, es to 

varētu pielīdzināt šādai situācijai - 

ieejot veikalā un paņemot maizi, ne-

varam iekosties ar īstu sāta sajūtu, ja 

neesam par to samaksājuši. 

 1918. gada 18. novembrī tika pa-

sludināta neatkarīga valsts, bet brīvī-

ba tika iegūta it kā avansā, vēl tā jāiz-

cīna paīstam jeb jānopelna. 

1919. gada 11. novembrī mēs to iegu-

vām pilnībā.  

Varam pateikties latviešu karavī-

riem par drosmi un varonību un jeb-

kuram cilvēkam, kas palīdzēja mums 

cīnīties par savu valsti. Lai godinātu 

latviešu varonīgos un bezbailīgos ka-

reivjus un ikvienu, kas ‘’pielika roku’’ 

Latvijas dibināšanā, 11. novembrī tika 

dibināts Latvijas valsts apbalvojums - 
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     Tuvojoties valsts svētkiem, aicinām ieskatīties savas dzimtas vēsturē.  

9. novembrī, nākot uz skolu, atnesīsim laukakmeni, kas ir kā katras dzimtas 

simbols. Klases stundā dosimies ārā no skolas, kur noliksim savas dzimtas 

akmeni kopīgā akmeņu krāvumā. Akmeņus vēlāk ar kopīgu transportu vedī-

sim uz Likteņdārzu. Pēc akmens novietošanas stāsimies apkārt skolai kopī-

gam rokas spiedienam. Savukārt pēc rokasspiediena nodošanas dosimies uz 

savām klasēm, kur stāstīsim par savas dzimtas likteņiem. 

      Likteņdārzs – līdzīgi  Brīvības piemineklim pagājušajā gadsimtā – top, 

pateicoties plašai tautas līdzdalībai. Koku stādīšana, ziedojumu zīmes, lauk-

akmeņi, ziedojumu tālrunis, talkas un profesionāla palīdzība dārza īstenoša-

nā ir tikai daži no veidiem, kā cilvēki iesaistās šajā unikālajā projektā. Dārzā jau iestādīti vairāk kā 1400 kociņu, sakrāti  

vairāki tūkstoši pelēko laukakmeņu „ Sirmajam saulrietam”. Likteņdārzs top kā cerība nākotnei – dārza mierinājumam 

un mūsu tautas spēka apliecinājumam. Mums katram ir iespēja būt tā  daļai, un tikai kopā mēs varam šo dārzu radīt kā 

dāvanu savai Latvijai 100 gadu dzimšanas dienā. 

Tā ir piemiņas vieta visiem tiem cilvēkiem, kas zuduši 20.gadsimtā – tiem, kuri krituši, aizstāvot Latvijas neatkarību, 

tiem, kuri bijuši spiesti doties trimdā, tiem, kuri cietuši savu politisko uzskatu dēļ... 

P.S. Ideāls ir tumši pelēks laukakmens (20 - 30 cm diametra, apaļas formas). Akmens var būt arī mazāks un citas 

krāsas, galvenais – apaļas formas. 

       18. novembris ir Latvijas 

Republikas Neatkarības diena. 

Latvijas valsts dibināšana bija 

notikums, kas mainīja tautas 

vēstures plūdumu. Pirmo reizi 

latviešu tautas vēsturē tai ra-

dās iespēja izveidot savu valsti.  

1918. gadā tagadējā Nacionālā 

teātra telpās Tautas padome 

proklamēja neatkarīgu Latvijas valsti. Tika izveidota pagaidu valdība, par kuras vadītāju kļuva Kārlis Ulmanis. Ik gadus 

šajā dienā notiek plaši svīnību pasākumi, ieskaitot Saeimas sēdi, svētku koncertu, ziedu nolikšanu pie Brīvības piemi-

nekļa, parādi un salūtu.  

Tradicionāli Valsts svētku pasākumi piektdien, 18. novembrī, noslēdzās ar kopīgu Latvijas himnas dziedāšanu un 

uguņošanas priekšnesumu 11. novembra krastmalā. 
  Kristofers Valters 

 

Lāčplēša kara ordenis ar nozīmīgu un 

patriotisku devīzi "Par Latviju".  

11. novembris ir piemiņas diena 

tiem vārdiem, kuru nēsātāji nolika 

galvas, lai mums visiem būtu brīva un 

neatkarīga valsts, ko pēc daudziem 

gadiem esam atkal atguvuši. 

Cerams, ka cilvēki, kuri šogad do-

sies uz Daugavas krastmalu, lai aiz-

degtu svecīti pie Rīgas pils mūriem,  

sapratīs, kādēļ viņi to dara. Ceru, ka 

arī zēns, kuru satiku pagājušajā gadā, 

kādreiz uzzinās par Lāčplēša dienas 

nozīmīgumu Latvijas laikmeta līkločos, 

jo svecīšu liesmas ir piemiņa un var-

būt pat sveiciens visiem tiem puišiem, 

kas ne tikai dziesmās un dzejas rindās, 

bet visskaudrākajā realitātē nolika 

savas galvas Latvijas brīvības vārdā. 

Varam būt priecīgi, ka Latvijā nav 

karu vai jebkādu nesaskaņu, taču arī 

šodien mums ir jāapzinās  brīvības 

trauslā vērtība! 

Krista Kļaviņa 



       28. septembra agrā rītā  12. un 11. klases pulcējās pie skolas stadiona, lai dotos 

divu dienu mācību ekskursijā uz Igauniju, lai apskatītu kaimiņu ievērojamākās vie-

tas, mūsu tuvajā pierobežā. 

        Pirmā pieturvieta bija mūsu pašu Latvijā - Apē. Mēs skatījām skaisto Latvijas 

dabu, klintis, ko sauc par Raganu klintīm, redzējām līko tiltu, un kā jau Raganu māj-

vietā arī bija ļoti daudz raganu slotu, kas raisīja baisas un maģiskas sajūtas. Mazā, 

jaukā pilsētiņa Ape bija ļoti kopta, izskatījās silta un mājīga. 

Ceļu turpinājām neilgi, jo no Apes līdz Igaunijas robežai nav tālu. Kad iebraucām Igaunijā, redzējām, ka rudens šeit 

ir pastrādājis daudz vairāk nekā Latvijā, jo koku lapas rudens bija iekrāsojis dažādās krāsās, kas izskatījās ļoti krāšņi, 

pat neskatoties uz to, ka laikapstākļi mūs nelutināja, līņāja lietus un arī diezgan stipri pūta rudenīgais vējš. Kā pirmais 

apskates objekts Igaunijā bija staltais kalns - Munameģis. Mēs atcerējāmies teicienu no filmas ,,Limuzīns Jāņu nakts 

krāsā’’un, jokodamies, viens otram to skandinādami, devāmies augšup kalnā, kas nebija nemaz tik viegli, jo kalns ir 

augsts un stāvs, bet,  kad uzkāpām kalnā,  mūs sagaidīja jauns pārsteigums  - vēl nācās kāpt augšup tornī, lai skatītu 

Igaunijas dabu no augšas. Diemžēl no augšas mēs neko nevarējām saredzēt, jo apkārtni sedza bieza migla, bet, neska-

toties uz to, mēs visi bijām jautri, moži un gatavi turpināt ceļu tālāk. Garastāvoklis bija labs un ceļu turpinājām gan 

dziedot dziesmas, gan jokojot. Tā nemanot, mēs jau bijām Tartu, kur mūs jau gaidīja aizraujošais zinātnes centrs - AH-

HA ar laipnajiem gidiem. Mēs baudījām iespaidīgo planetāriju, eksprimentu šovu, kas pārsteidza mūs ar sprādzienim 

un dūmiem. Muzeja apskate bija grandioza un sniedza mums jaunas zināšanas par fiziku, ķīmiju, ģeogrāfiju un bioloģi-

ju. Es ieteiktu to redzēt ikvienam. 

Veicām arī nelielu pastaigu pa Tartu vecpilsētu un vēlāk ieturējām maltīti. Tad 

braucām uz nakšņošanas vietu netālu no Peipusa ezera, kur mūs sagaidīja laipna 

viesu mājas īpašniece ar siltu tēju. Noguruši un laimīgi devāmies pie miera. 

Agri no rīta cēlāmies spirgti un atpūtušies, lai turpinātu ceļu pa nākamajiem ap-

skates objektiem - Valastes ūdens kritumu, Peipusa ezeru, Vecticībnieku klosteri, 

kas arī bija iespaidīgi un degslānekļa raktuves. 

Viss bija ļoti iespaidīgi un, lai arī bijām noguruši, ceļš mājup bija jautrs.  
Olīvija Kairova 
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      *** 

      Kādā lietainā oktobra dienā 9.D, 10.D un 10.C klase brauca ekskursijā uz ru-

dens skaistāko pilsētu Siguldu. Jau autobusā mēs uzzinājām vairāk par apskates 

objektiem Siguldā - Gūtmaņalu, Turaidas Rozi un Siguldas vagoniņu. Mēs paši ar 

savām acīm redzējām, cik kalnaina ir šī pilsēta, jo, lai tiktu no vagoniņa pieturas 

vietas, no kuras varēja redzēt visskaistākos Latvijas skatus, līdz Gūtmaņalai nācās 

iet ar kājām gan pa kalniem, gan lejām, un likās, ka  kāpnes, kas veda kalnā, ir 

nebeidzami augstas un nekad nesasniegsim virsotni. Tomēr kad bijām pārvarējuši 
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šo tālo gājienu, devāmies uz „Tarzāna” trasi. Lai gan daudziem neizdevās izstaigāt visas šķēršļu joslas, pavadītais laiks 

bija smieklu, jautrības un brīžiem arī baiļu pilns.  

Paula Elmere 

*** 

Piektdienas agrā rītā sasēdāmies autobusā un braucām uz Ventspi-

li. Autobusā bija diezgan pārpildīti, jo kopā braucām trīs klases. 

Kad braucām uz turieni mums nebija garlaicīgi, tāpēc arī laiks pa-

gāja ātri. Tad kad bijām jau klāt, mums par Ventspili pastāstīja gi-

de. Sākumā izbraukājām pilsētu ar autobusu, bet pēc tam pastai-

gājām pa pilsētu ar kājām. Mēs aizgājām līdz ostmalai un tur uzņē-

mām dažas bildes ar klasesbiedriem. Tad kad ekskursija pa pilsētu 

beidzās, mēs braucām uz Ventspils piedzīvojumu parku. Tur mēs 

izgājām aizraujošas šķēršļu trases un ar piepūšamajām kamerām 

šļūcām pa kamertrasi. Vēlāk mēs bijām planetārijā un tur skatījā-

mies filmu par kosmosu. Kad aizbraucām uz kempingu, bijām ne-

apmierināti ar gultām, jo tās čīkstēja un nebija diez ko ērtas. Taču tieši kempingā mēs vislabāk pavadījām laiku. Vakarā 

kopīgi vakariņojām un apsveicām skolotāju viņas dzimšanas dienā. No rīta vēl aizbraucām uz amatu māju, kur mums 

novadīja stundu kā senos laikos. Tad arī braucām atpakaļ uz Ogri. Kopumā šī ekskursija bija ļoti izdevusies un arī par 

vietām, kuras mēs apmeklējām, bija ļoti padomāts.  

Agneta Ozola 

 

      Septembra beigās Ogrē, tāpat ka citur Latvijā, skolēni aktīvi piedalījas Olimpiskajā die-

nā. Sacensības notika Ogres stadionā, tur pulcējās ne tikai skolēni, bet arī bērnudārzu 

audzēkņi.  Arī mūsu skolas parstāvji piedalījas sacensībās un startēja ļoti veiksmīgi, iegūs-

tot gan pirmās, gan otrās vietas. Sacensībās piedalījas Ogres Valsts ģimnāzijas skolēni:  

Gundega Pastore, Megija Ozoliņa, Elīna Grinberga, Santa Ķere, Eduards Kučinskis, Ralfs 

Freimanis, Kevins Šabliko, Ralfs Gulāns, Artūrs Smetanovs, Emīls Mangulis, Niks Narogs, 

Jānis Pavilonis. 

      Vēlreiz sveicam viņus un novēlam panākumus arī citās sacensībās. 

24. oktobrī Lielvardes novada Sporta centrā 6. reizi notika Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un 

Ķeguma novada skolu sacensības „Lieliskā balva 2012”. 

  2. – 9. klašu grupā, kurā startēja 19 skolu komandas, mūsu skolas komanda izcīnīja 3. vietu. Komandā startēja Ar-

tūrs Smetanovs, Daira Deičmane, Armands Briedis, Renāte Rītiņa, Eduards Kučinskis, Elīna Grinberga. 

10.-12. klašu grupā piedalījas septiņas ko-

mandas, mūsu skolas komanda izcīnīja 2. 

vietu, no uzvarētājiem ikšķiliešiem atpalie-

kot tikai par puspunktu. 10.- 12. klases ko-

mandā bija Renārs Stacēvičs, Laura Lāce, 

Matīss Mazurenko, Edgars Birkenfelds, Lau-

ra Rudusāne, Mārtiņš Bērziņš. 

SPORTS 
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26. oktobrī  mūsu skolā notika 10. 

klašu iesvētības, kuras vadīja 12. kla-

ses. 

Katrai klasei tika dota tēma, kādā 

jāģērbjas:   

10.b meža dzīvnieki 

10.c eksotiskie dzīvnieki 

10.d fermas dzīvnieki. 

Visi bija dzīvnieki, kuri mācās zoo-

skolā (dzīvnieku skolā), taču nedrīk-

stēja uzvesties dzīvnieciski, jo tādi 

bija noteikumi. No paša rīta visām 10. 

klasēm bija jāmācās kā pārējiem, taču 

15:30 viss sākās. 

Iesvētību sākumā visām 10. kla-

sēm bija jādodas ārā un jāveic rituāls, 

lai visi iepazītos viens ar otru un būtu 

saliedēti. 

Pēc tam katru klasi sasēja ar izolā-

cijas lenti un veda  iekšā skolā.  

Katrai klasei bija savi 12. klases 

vadoņi, kuri bija atbildīgi par desmita-

jiem, tātad arī uzdevumi katrai klasei 

bija citādāki.  

Bija daudz dažādu uzdevumu, pa-

tiešām bija ļoti interesanti, neviens 

pat nepārdzīvoja, ka bija arī netīri, jo 

tās taču ir iesvētības. Emocijas bija 

vārdiem neizsakāmas, bija ļoti jautri, 

iespējams, no tāda piedzīvojuma būs 

ko atcerēties. 

Viss bija ļoti pārdomāts, piedzīvo-

jums neaizmirstams un to visu snie-

dza mums 12. klases, paldies viņiem 

par to, jūs esat paši labākie 12. 

*** 

Veiksmīgi ar smiekliem pavadītas 

šī gada septīto iesvētības, kas tradici-

onāli notiek oktobra beigās. 7. klases 

Ogres Valsts ģimnāzijā aizvadījušas 

gandrīz divus mēnešus, un nu ir īstais 

brīdis kļūt par pilntiesīgiem ģimnāzi-

jas audzēkņiem. 

 Lai par tādiem kļūtu, septīto klašu 

skolēniem  nācās pārvarēt dažādus 

uzdevumus: gan atjautības, gan spor-

tiskos, gan jautros. Smieklus varēja 

dzirdēt jau otrā gaiteņa galā, jo jautri 

bija visiem.Taču nekas nenotiktu, ja 

nebūtu iesvētību vadītāju. Kā jau kat-

ru gadu šī gada astotās klases vadīja 

septītajiem iesvētības. Tāpēc prieks, 

ka mūs klausīja un piedalījās visos 

uzdevumos. Grūtāk bija 7.a klasei, 

kuriem pārbaudītāji bija sagatavojuši 

visgrūtākos pārbaudījumus. Pēc tam 

vēl visu dienu nācās būt skolā ar sa-

krāsotu seju un  plakātu kaklā.  7.b un 

7.c klasei bija sagatavoti atjautības un 

uzmanības  uzdevumi, ar kuriem sko-

lēni godam tika galā.  Un, lai arī šogad 

iesvētības bija citādas, jaunajiem OVĢ 

skolēniem no šī pasākuma  paliks at-

miņas uz ilgu laiku. 

Raivita Razgale 


