
Uzsnidzis pirmais 

sniegs... vai tiešām gads 

steidz uz savu finišu, lai 

ierakstītu laika ritumā 

kārtējo vēstures lapas-

pusi? Kaut arī tas parasti 

nokūst, prāts ir jau pie-

ķēries Ziemassvētku gai-

dīšanas brīnumam, un 

domas raisa Adventas 

laika mieru. Ieritinoties 

siltā segā, gribas samīļot 

savus tuvākos, draugus 

un paziņas. Ir pateicības laiks. Klusu pateiktu un rei-

zēm arī nepateiktu paldies sūtām ikvienam garām-

gājējam, kas atmiņu spogulī iezaigojas kā mirkļa 

multfilma. 

Viens zibsnis, un esam skolā. Draugi, klases bied-

ri, skolotāji, pienākumi un darbu juceklis. Skolas pir-

mais mācību semestris tuvojas noslēgumam. Tāpēc 

daudzi skaitļo vidējās atzīmes, bet divpadsmitie no-

rūpējušies par darāmo darbu nastu. Paralēli mācī-

bām tik daudz vēl citu darbu paveicams, kaut vai 

autovadītāju tiesības jāiegūst. Šķiet laika par maz, 

bet visuma laikrādis vairāk nepiedāvā kā tikai 24 

stundas diennaktī. Kā izrauties no ši vāveres riteņa, 

ķļūt mierīgākiem? Atliek savu prātu piebremzēt un 

padomāt, vai tas, ko darām, gribam, ir man tik ļoti 

vajadzīgs? 

 Svarīgākais par visu pasaulē ir ģimene un tās sil-

tais pavards, kas tiek kurināts ar mīlestības liesmu. 

Tas dod spēku, interesi un vēlmi palīdzēt, pasargāt, 

apmīļot. Adventas un Ziemassvētku laiks ir pats lab-

vēlīgākais brīdis, lai apciemotu savējos un ienestu 

cienastu kaimiņos mītošai vientuļai māmiņai. Tās 

prieka asaras, kas sariesīsies šī cilvēka acīs, būs jūsu 

alga. Tā būs pati vērtīgākā, kādu jebkad jūs saņem-

siet. Otra cilvēka pateicība nav 

izmērāma naudas vienībās, bet 

gan sirdī paliekošā siltumā un do-

mu baltumā. Gluži kā pirmais 

sniegs, kā filmas zibsnis skrejošajā 

prāta multfilmā. 

       Mīļus Jums svētkus! Stipras 

ģimenes un neizsīkstošu vēlmi 

palīdzēt citiem! 

Ogres Valsts ģimnāzijas  

direktore Aina Bērce 

 

Ir katram gadam laimes brīdis savs – 

kā katram rītam sava gaišā mala. 

Mīļš cilvēks atnāk, pieliecas pie auss 

un pačukst tev par savu sapņu salu. 

Un katram gadam ir savs rūpju laiks – 

čiepst putnu ligzdās bērnu mutes platās. 

Pat sētas vītolam tik norūpējies vaigs, 

un ievai upmalā nav laika ķemmēt matus… 

Vēl katram gadam ir savs svētvakars, 

savs slieksnis balts, aiz kura atstāt bēdu: 

pie loga putenis tik tīru dvieli kar, 

un egles apsnigušās pilnas baltu vēdu. 

/ Pēteris Jurciņš./ 
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SVĒTKU ROTĀJUMI  

        Ziemassvētku gaidīšanas laiks, manuprāt, ir pats skaistākai laiks visa ga-

da garumā, kad viss vēl priekšā, iespējami visādi brīnumi, ja vien mēs tiem 

ticam un esam gatavi ielaist savā sirdī un mājā.  

Ziemassvētkus pazinušas visas Eiropas  tautas jau sen pirms kristietības. Zie-

massvētki, kā rāda pats nosaukums, ir seni zemkopju ieražu svētki, kas svinē-

ti, sākot ar 20. decembri, trīs dieniņas, 

trīs naksniņas, citviet pat nedēļu. Tas ir 

laiks, kad saule atgriežas. Gaisma at-

griežas. Līksme atgriežas. Tāpēc arī Zie-

massvētki ir latviešu iemīļotākie svētki pēc Jāņiem. 

Mūsdienās cieši savijušās dažādas svētku svinēšanas tradīcijas - gan kristīgā ar 

Kristus bērniņu, Bētlemi, "Kluso un svēto nakti", gan tautiskā ar bluķa vilkšanu, 

ķekatām, pīrāgiem un zirņiem. Galvenais, lai šis laiks nes prieku un miera sajūtu 

gan mums, gan mūsu tuviniekiem.  

Izsenis zināms, ka Ziemassvētku naktī brīnumi notiek. Lai brīnums notiek ar 

mums visiem! 

Šajā pirmssvētku avīzē dažādas idejas svētku gaidīšanas laikam un pašiem 

svētkiem. 

Telpu rotāšana. 

Tā kā Latvijas ziema ne vienmēr rūpējas, lai Ziemassvētki būtu balti, tad 

par gaisumu mājas jāparūpējas pašiem, izmantojot rotājumus. 

Puzuri - vieni no senākajiem Ziemas saulgriežu rotājumiem, kas latviešu 

sētas greznojuši jau krietnu laiku pirms šobrīd zināmākā un galvenā Zie-

massvētku rotājuma - eglītes. Puzurim ir ne vien spēcīga mitoloģiska nozī-

me, bet arī ļoti smalka dekoratīva funkcija. 

Rotājumi no papīra - nepieciešams tikai balts papīrs, līme un šķēres un 

var tapt baltā ziemassvētku pasaka. (Sniegpārsliņas - visvienkāršākais 

veids, var veidot telpiskas eglītes, sniegavīrus, dažādas papīra figūras ) 

Rotājumi no sāls mīklas (iesaka mājturības skolotāja Sanita Čiekure): 

mīkla—200 ml  ūdens, 1 ēdamkaroti 

eļļas, 300 g miltu, 300 g sāls.  

Darba gaita: visu sajauc  bļodā, vei-
do figūras kā no piparkūku mīklas. 
Krāso ar guašas krāsām, kam pie-
jaukta PVA līme, lai nožūstot guašas 
krāsa nesmērētu rokas. Pielīmē vēl 
mākslīgo sniedziņu, lai izskatās kā 
apsnigušas. 

Figūriņas karina eglītē, līmē galda 

kompozīcijās kopā ar krāsainajām 

bumbām un citiem rotājumiem... 

Vēl lētāk ir  priežu, egļu čiekuri, 

kas jāpaceļ no zemes un jāmērcē 

PVA līmē un  mannas putraimos. 
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ROTĀJUMI. FOTO. TICĒJUMI  

Egle - kā telpas rotājums parādījies Vācijā 17. gadsim-

tā, bet 19. gadsimta vidū no vācu baronu muižām ienāca 

arī zemnieku mājās un šī tradīcija, rotāt eglīti,  saglabāju-

sies līdz mūsu dienām.  

Jaukas idejas var atrast arī skolotājas Sanitas Nikiten-

ko tīmekļa vietnē www.zirnis.lv 

Svētku mielasts - neiztrūkstoša svētku daļa ir bagātīgi 

klāts galds. Taču agrāk tā nebija tikai tāda liela izēšanās 

mānija vai ārišķība. Tā bija īpaša ieraža - Ziemassvētku 

vakarā sēsties pie mielasta galda deviņas reizes. Varat 

ticēt, ka tas palīdzēja pārvarēt bargo ziemas laiku, uzkrāt 

spēkus, nodrošināt nākamajā gadā pārticību mājās. 

Lai arī mūsdienās katrai ģimenei svētkos izdodas 

sapulcēties pie kopīga svētku galda, atstājot malā ik-

dienas rūpes un nedienas, nesteidzīgi ģimenes lokā pār-

runāt jaukākos brīžus aizvadītajā gadā. 

Agrākos laikos Ziemassvētkos ievēroja dažādas iera-

žas, varbūt dažas no tām noder arī pašlaik. 

 Pirmajā Ziemassvētku rītā ir jāsargā bērni, lai tie 

neaizskrietu uz kaimiņiem, jo tad darbs neveico-

ties, 

 Ja Ziemassvētku 

rītā uzceļas agri, tad visu 

gadu neaizgulēsies, 

 Ziemassvētkos 

jāvelk jauns krekls, kaut 

arī tas būtu zili melns, 

bet Lieldienās jāvelk 

balts, kaut arī vecs. 

 Ziemassvēt-

kos vajag de-

viņas reizes 

ēst, tad būs 

bagāts. 

 Ziemassvētku 

vakarā ēdot 

nedrīkst pirk-

stus laizīt, tad 

tos bieži pār-

griež. 

Mīklas - Ziemassvētku vakarā var minēt arī mīklas. 

 Ko visa pasaule dara reizē? 

 Kas runā visās valodās? 

 Kamols adatu pilns. 

 Divi dur, divi vēzējas. 

 Melns kā velns, nav velns; skrien kā putns, nav 

putns; rok kā cūka, nav cūka. 

 Kas tek cilvēkam pa priekšu? 

 Zila vadmala, 

sidraba podziņas. 

 Kad uz mutes, 

tad pilns, kad 
augšpēdu, tad 
tukšs. 

 Ne tverams, ne 

ķerams, ne saitē 
sienams? 

 Divi mazi zirnīši 

apskrej visu pa-

sauli. 

 



       7. un 10. klašu iesvētības 

       Jau par tradīciju ir kļuvis, ka oktobra beigās, 

nedēļā pirms brīvlaika, īpaša uzmanība tiek veltīta 

7. un 10. klašu skolēniem.  Septītie apraduši ar 

jauno skolu, iepazinuši klases biedrus, skolotājus, savukārt desmitie apraduši ar jauno 

statusu - vidusskolēni. Tādēļ ir pienācis īstais brīdis apstiprināt viņus par Ogres Valsts 

ģimnāzijas audzēkņiem. 

      Septīto klašu skolēniem uzņemša-

na ģimnāzijā parasti notiek klases 

stundā, veicot uzdevumus, ko izdo-

mājuši astotie, un saņemot no viņiem 

laba vēlējumus priekšdienām.  

      Savukārt 10. klašu skolēniem uz-

ņemšanai bija atvēlēta visa diena, jo 

jau no rīta bija jāierodas skolā noteik-

tā apģērbā un dažādi pārbaudījumi 

gaidīja arī starpbrīžos, bet nozīmīgā-

kie pārbaudījumi bija pēcpusdienā.  
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ATSKATS 1. SEMESTRA NOTIKUMOS  
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ATSKATS 1. SEMESTRA NOTIKUMOS  

Pasākums veltīts Kārlim Skalbem 
Līdz pat 2014. gada novembrim 

ikviens Latvijas iedzīvotājs, kam inte-
resē grāmatu lasīšana, varēja balsot 
par  savu mīļāko grāmatu. Novembrī 
beidzot visas balsis bija saskaitītas un 
tika noskaidrots, ka  Latvijas lasītāju 
vismīļākā grāmata ir Kārļa Skalbes 
pasaka "Kaķīša dzirnavas". 

Dzejniekam un pasaku meistaram 
Kārlim Skalbem šogad 135. gadskār-
ta. Par godu viņa jubilejai Šī gada 
oktobrī un novembrī Ogres novada 
skolēni tika rosināti piedalīties rado-
šo darbu konkursā, kas veltīts 
K.Skalbes 135. dzimšanas dienai. 
Konkursa mērķis bija veicināt  dziļāku 
interesi un izpratni par Kārļa Skalbes 
dzīvi, radošo darbību un devumu 
latviešu kultūrā, kā arī attīstīt skolē-
nu radošā darba iemaņas, patstāvī-
gumu savas attieksmes un spriedu-
mu  veidošanā. 

Konkursu sadarbībā ar Ogres pil-
sētas Bērnu bibliotēku organizēja 
Ogres novada Latviešu valodas un 
literatūras skolotāju MA un Ogres 
novada Skolu bibliotekāru MA. 

Konkursā tika aicināti piedalīties 
5.—12. klašu skolēni. 5.—7. klašu 
skolēni ilustrēja kādu K.Skalbes pasa-
ku, 8.—9. klašu skolēni rakstīja ak-
rostihu un radoši noformēja to,  
10. -12. klašu skolēni veidoja kolāžas. 

Labākos darbus katrā klašu grupā  
un žanrā noteikuši bibliotēkas ap-
meklētāji un lasītāji, balsojot par 
tiem.  

Skolēnu darbi novembrī bija ap-
skatāmi un lasāmi Ogres pilsētas bib-
liotēkā. 

Arī mūsu skolas skolēni piedalījās 
konkursā un guva labus panākumus. 

Pateicība  Ogres Valsts ģimnāzijas 
10. klases skolniecei Sintijai Leima-
nei par oriģinālu instalāciju “Zeltīto 
ābolu zars”  K. Skalbes 135. dzimša-
nas dienai veltītajā radošo darbu 
konkursā. 

Pateicība  Ogres Valsts ģimnāzijas 
10.klases skolniecei Renātei  Rītiņai 
par atziņu saskatīšanu un to oriģinā-
lu noformējumu K. Skalbes 135. 

dzimšanas dienai veltītajā radošo 
darbu konkursā. 

Pateicība  Ogres Valsts ģimnāzijas 
10.klases skolniecei Emīlijai Unai 
Gecai par radošu instalāciju  “Sapņu 
ķērājs” ” K. Skalbes 135. dzimšanas 
dienai veltītajā radošo darbu konkur-
sā. 

Pateicība  Ogres Valsts ģimnāzijas 
12. klases skolniecei Sabīnei Svecei 
par palīdzības plaukstas izveidi darbā 
“Dvēseļu mežs” K. Skalbes 135. dzim-
šanas dienai veltītajā radošo darbu 
konkursā. 

*** 
Konkurss „Iepazīsim Latvijas pil-

sētas. Vidzeme” 
Ogres, Lielvārdes un Ķeguma no-

vada skolēnu konkurss „Iepazīsim 
Latvijas pilsētas. Vidzeme” 

26. novembrī  novadu 8.—9. klašu 
skolēni sabrauca Ogres Valsts ģimnā-
zijā, lai kopīgi darbotos un izzinātu 
Vidzemes pilsētu vēsturi, kultūrvēs-
turiskos pieminekļus, dabas objek-
tus, personības. Skolēni centās izvei-
dot šodienas pilsētas tēlu, ar kuru 
pilsētas kļūst viena no otras atpazīs-
tamas. Katrai pilsētai domāja savu 
devīzi. 

Konkursā vislabāk veicās Ogres 
Valsts ģimnāzijas skolēniem, otro 
vietu ieguva Taurupes pamatskolas 
skolēni un trešo - Ogresgala pamat-
skolas skolēni, atzinību sev līdzi aiz-
veda E. Kauliņa Lielvārdes vidussko-
las skolēni. 

Kopā piedalījās 13 novadu skolas, 
sapulcinot 51 skolēnu. Nākošajā ga-
dā turpināsim konkursu, izzinot cita 
Latvijas vēsturiskā novada pilsētas. 

*** 
No 2014. gada 24. novembra līdz 

1. decembrim Ogres Valsts ģimnāzijā 
notika Matemātikas nedēļa. 

Matemātikas skolotāji bija sagata-
vojuši dažādus konkursus katrai kla-
šu grupai. 

Pārstāvji no  klasēm piedalījās 
viktorīnā "Matemātika skolā un ap-
kārt mums", 

savukārt 7. klašu pārstāvji piedalī-
jās  "Galvas rēķinu" konkursā, bet 
matemātikas nedēļa noslēdzās ar 
skolas matemātikas olimpiādi. 



NOVEMBRA PASĀKUMI  
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Nedēļa no 10. līdz 14. novembrim Ogres Valsts ģimnāzijā bija patriotisma nedēļa, notika dažādi pasākumi, kas bija 

veltīti Lāčplēša dienai un Latvijas dzimšanas dienai. 

Pirmdien, 10. novembrī,  klašu pārstāvji (3 meitenes un 3 puiši) sacentās par Lāčplēša un Spīdolas titulu. 

Šogad sacensībās vairāk par fizisko spēku bija nepieciešama veiklība un precizitāte. Tika pārbaudīta prasme pīt bizi, 

trāpīt mērķī, nest grāmatu uz galvas, nest karotē bumbiņu, turot karoti mutē, 

bija jāatbild uz dažādiem jautājumiem par Latviju. 

Otrdien 11. novembrī, Lāčplēša dienā, klases stundā visi skolēni un skolotāji vei-

doja ap skolu apli, pa kuru no rokas rokā ceļoja svece - piemiņas simbols karavī-

riem, kas cīnījās par Latvijas neatkarību, un gaismas simbols mums šodien sagla-

bāt un turēt godā varoņu piemiņu. 

      Vakarpusē kopā ar ogrēniešiem 

devāmies lāpu gājienā no Daugavas 

krasta uz Ogres Brāļu kapiem. Šogad 

mūsu skolu pārstāvēja  

10. klašu skolēni. 

MŪSDIENA 
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Trešdien, 12. novembrī, savas zināšanas par Latvijas 
vēsturi tradicionālajā vēstures erudītu konkursā pierādīja 
vidusskolēni. 

Ceturtdiena, 13. novembris,  skolā būs īpašs, tā bija 
muzeju diena, kurā  
katra klašu grupa ap-
meklēja kādu no Lat-
vijas muzejiem un 
iepazinās ar  kādu 
konkrētu Latvijas vēs-
tures lappusi.  
7. klases brauca uz 
Lielvārdi un iepazinās 
ar  latviešu tautas 
eposu "Lāčplēsis" A. 

Pumpura Lielvārdes muzejā.  
8. klases apmeklēja Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas 

muzeju, kur uzzināja daudz jauna par dzīves apstākļiem 
un saimniekošanu pirms daudziem gadu desmitiem. 

9. klases Latvijas Okupācijas muzejā uzzināja par lat-
viešu tautas deportācijām 1941. un 1949. gadā. 

10. klases Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā iepazi-
nās ar Latvijas senvēsturi un dzintara senlietām. 

11. klasēm  Latvijas Kara muzejā bija iespēja uzzināt 
par  vēstures lappusēm, kas stāsta par 1. un 2. pasaules 
karu. 

Bet 12. klases šajā dienā mācījās, jo ekskursijā uz Stūra 
māju bija oktobrī. 

Pēc atgriešanas katra klase veidoja plakātu par apska-
tīto muzeju. 

Patriotisma nedēļa Ogres Valsts ģimnāzijā noslēdzās ar 
svētku koncertu, kurā uzstājas skolas pašdarbības kolektī-
vu dalībnieki. Teātra dalībnieki šoreiz bija iestudējuši ne-
lielu fragmentu no Pāvila Rozīša romāna "Valmieras pui-
kas", dejotāji rādīja savas dejas, dziedātāji priecēja skatī-

tājus ar skaistām dziesmām. Koncertā skolēnus un skolo-
tājus uzrunāja arī skolas direktore Aina Bērce, nolasot 
savu vēstuli Latvijai un liekot katram zālē aizdomāties par 
to, ko mums katram  nozīmē mūsu Valsts Latvija. Kon-
certs noslēdzās ar kopīgi nodziedātu lūgšanu - Dievs, svētī 
Latviju. 

ZIEMASSVĒTKU KLASE 
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ĢIMNĀZIJU SADARBĪBA  

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

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

Novembra beigās 

un decembra sākumā 

mūsu skolas skolēni 

piedalījās Valsts ģim-

nāziju organizētajos 

pasākumos.   

Draudzīgā aicinā-

juma Cēsu Valsts ģim-

nāzijas organizētais 

konkurss  

„Latvija un latvieši”. 

Konkursa mērķis: rosināt 10. – 11. klašu skolēnus rakstiski un 

mutiski izteikt savas domas par Latviju angļu, vācu vai krievu valodā. 

Dalībnieki – Valsts ģimnāziju 10. – 11. klašu skolēni. 

Līdz 7. novembrim dalībniekiem vajadzēja uzrakstīt un iesniegt 

elektroniskā veidā eseju par tēmu „Latviešu mūzika jauniešu dzīvē”. 

28.novembrī  visi dalībnieki devās uz Cēsīm, lai piedalītos runas 

konkursā „Pasaule mainās, kad dzied latvieši”. Attiecīgo valodas gru-

pu dalībnieki 60 min. rakstīja savu publisko runu. Pēc tam tika izlozēta 

secība un dalībnieki uzstājās ar savu runu. 

Visplašāk bija pārstāvētas krievu (19 skolēni) un angļu valodas 

(15 skolēni) grupas. Vācu valodas grupā konkurences gandrīz nebija  

(5 dalībnieki) 

Pēc konkursa dalībnieki devās uz Cēsu Mūzikas vidusskolu, kur 

apskatīja ērģeļmūzikas klasi,  jauno Cēsu koncertzāli un noklausījās 

nelielu, bet ļoti sirsnīgu mūzikas skolas audzēkņu koncertu. 

Pēc tam tika pasniegtas balvas un pateicības par dalību konkursā. 

Šī konkursa ieguvēji bija visi dalībnieki, arī mūsu skolas / Ogres 

Valsts ģimnāzijas skolnieces Sandra Seile (10.a klase, sk. Rasma  Zai-

kovska)  un Emīlija Leitase (11.a klase, sk. Terēzija Austruma), jo arī 

pieredze ir ieguvums.  

Savukārt mūsu 

skolas teātra 

pārstāvji piedalījās radošajā darbnīcā "Teātris ir draugs", ko organizēja Jūr-

malas Valsts ģimnāzija.  Skolēniem bija iespēja izmēģināt dažādus vingrināju-

mus, kas palīdz atraisīties, spēlēt nelielas etīdes. Visi kopā noskatījās Jūrma-

las Valsts ģimnāzijas teātra izrādi, kuru sarakstījusi paši skolēni, atklājot sko-

las dzīves notikumus un problēmas. Pasākumā katram bija iespēja izteikt 

savu vērtējumu par redzēto. Mūsu skolas teātra režisors Kārlis Lišmanis atzi-

na, ka radošā darbnīca sniedza idejas arī pašlaik topošajai izrādei. 

 

Foto no portāla www.vieglicelot.lv 


