
Kas es esmu? 
Ir īstais brīdis ikvienam no mums meklēt atbildi uz šo 

īso, tomēr ļoti interesanto jautājumu. 
Mūsu pārdomu kamolītis ritināsies no mammas un 

tēta dotā vārda līdz pat sapratnei par dvēseles dabu. Mēs 
katrs no maza cilvēciņa esam izauguši lieli. Arī bērnudār-
zu beidzot, bija izlaidums. Tiesa to organizēja vecāki un 
dāvanas bija vērtīgas. Tagad, liekot prātus kopā, izlai-
dums top tāds, kā paši gribam. Vērtīgās dāvanas aizstāju-
ši ziedu klēpji. Savukārt, iegūstot bakalaura vai maģistra 
diplomu, izlaidums ir savas būtības svētki, un materiālie 
labumi nav noteicošie. Tā mēs tuvojamies savai esībai, 
ļaujot atplaukt dvēseliskajiem talantiem un vērtībām. Jo 
nobriedušāki kļūstam, jo lielākā cieņā gara bagātības, 
vecmāmiņas padoms un mammas vārītā zāļu tēja. 

Jums, absolventi, šis ir laiks, kad prātā iezogas šaubas 
– vai mans izvēlētais tālākizglītības ceļš ir īstais? Arī šis 
jautājums vistiešākajā mērā saistīts ar pirmo jautājumu. 
Atbilde katram sava, tomēr viens ir skaidrs – ja tas, ko 
vēlaties, jums un apkārtējiem radīs prieku, tad ceļš ir īs-
tais. Ja ar prieku iesiet ik rītu uz darbu, tad jūs būsiet lai-
mīgi un pateicīgi. Tad jūs neskars modes lietas – darbu 
mainīt ik pēc 7 gadiem. 

Lai jums ir drosme: 
Sapņot lielus sapņus un mērķtiecīgi strādāt to piepildī-

šanai! 
Rūpēties par līdzcilvēkiem un palīdzēt tiem, kas jūtas 

vientuļi un atstumti! 
Pateikt “nē” tām izvēlēm, kas kaitē pašiem un apkār-

tējiem un pateikt “jā” kaut kam lielākam un svarīgākam! 
Esiet stipri! 

Direktore Aina Bērce 

Izver sapni caur saules staru 

Garu, garu 

Un saki pats sev 

"Visu varu!" 

 

Met savu sapni ugunī, 

Topi tās liesmā par 

dziesmu 

Un saki pats sev 

"Tālu iešu!" 

 

Tikai neļauj sapnim  

sasalt, 

Sapnim  skanīgam,  

baltam! 

Bez sapņa nav spēka 

dzīvot, 

Un cilvēks bez ceļa var nosalt. 
/Gunta Micāne/ 

SVEICAM  

IZLAIDUMĀ! 
 

OVĢ SAIME 
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MŪSDIENA 2 

12. A  KLASE  

Klase ir kā 

koša glezna - 

neiedomāja-

mu krāsu, 

līniju, ritmu, 

laukumu  un 

atšķirīgu 

personāžu 

sajaukums.  

Šī mākslas 

darba lielākā 

vērtība esam 

mēs paši - 12. a. Un man patiess prieks un gandarījums, arī lepnums būt par vienu no izcilā mākslas darba līdzautoriem. 

Klasei vēlu turpināt skatīties uz pasauli kā Luīzes Avotiņas krāsainajiem darbiem, ar atvērtu sirdi, ieraudzīt vairāk labo, 

vairāk prieka, novērtēt katru dienu un iespējas, ko tā piedāvā, nepārtraukti pilnveidoties un palikt tikpat spilgtiem un 

sirsnīgiem. 

Vineta Oboznaja 



MŪSDIENA 3 

Atcerieties šos vārdus, ko teicāt paši par sevi un sa-
viem klasesbiedriem, dzīvē tas jums, pašiem nemanot, 
var noderēt! 

...nezinu, ko īsti nozīmē dzīvot, varbūt visdrīzāk... 
Neuzticēties spoguļiem, tie dažreiz parāda to, kas 

mēs patiesībā neesam.  
Dzīvot, izbaudot dzīvi, darot to, kas padara laimīgu, 

nedomājot par to, ko saka citi. 
Uzstādīt mērķus un dzīves laikā tos sasniegt. 
Pat grūtākajos dzīves mirkļos sevi pilnveidot. 
Ieraudzīt sevi vietā, kurā vēlies būt. 
Ņemt, ko var, un dot, ko var. 
Nebūt ļaunam pat tad, ja citi tādi ir. 
Skatīties uz lietām pēc iespējas vispusīgāk. 
Skola… … … 
..katram vajadzīga, lai arī kā negribētos tos 12 gadus 

mācīties. 
..ir laba, ja tajā vēlas mācīties, arī skolotāji ir tādi, ja 

tos respektē. 
..vieta, kas dod minimālo skatījumu uz dažādo  

pasauli. 
..otrās mājas. 
Sēžu starp padsmit skolēniem, ikviens ir īpašs un... 
..draudzīgs un ar labu humora izjūtu. 
..vislabākais tiesnesis pasaulē. 
..atsaucīgs. 
..nebēdnīgs komiķis un censonis. 
..veido vienu veselu, lai gan ir individuāli atšķirīgs, 

cenšas saprasties ar otru. 
..izpalīdzīgs ar kontroldarbu atbildēm. 
..dažreiz spēj “izvest” no pacietības. 
Jaunība… … ... 
..laiks, kad vajag ķerties pie katras izdevības, jo tas 

ātri paskrien un atriebjas ar nožēlu par neizdarīto. 
kad es biju jauna, mani nesatrauca itin nekas. Man 

prātā virmoja rotaļība un jautrība. 

..laiks, kuru vajag izbaudīt pirms “lielās dzīves”. 

..nenosakāma ilguma posms, man nešķiet, ka tas ir 
ķermeņa stāvoklis, bet gan prāta. 

..atnāk un paiet, tāpēc to nedrīkst izniekot. 

..veido gala personību. 

..brīnišķīgākais un enerģiskākais periods. 
Grūtāk jau vairs nepaliks, vai ne? Vieglāk arī ne... Ta-

gad vairs tikai uz priekšu! 
Liec savā šodienas mugursomā visu, ko vēlies ņemt 

līdzi no skolas: 
Izturību un zinātkāri, to no mazajām klasēm. 
Zināšanas, ko ieguvi, pavadot 12 gadus šajā fantastis-

kajā iestādē. 
Draudzību. 
Pieredzi. 
Piedzīvojumus, gan labos, gan ne tik labos mirkļus, lai 

nākotnē varētu mācīties no  kļūdām. 
Patīkamās atmiņas, kā arī jau izprastās kļūdas, lai tās 

vairs neatkārtotu. 
Gundega  Vekmane 

12. B  KLASE  



MŪSDIENA 4 

12. C  KLASE  

Esiet prātīgi - neskrie-
niet ar pieri sienā, neno-
vērtējuši sienas un pieres 
stiprumu. 

Esiet radoši - neskrie-
niet ar pieri sienā, mēģi-
niet to pārkāpt, pārlidot 
vai apiet. 

Esiet neatlaidīgi -
pārvariet visas sienas, 
mūrus un aizsprostus sa-
vā ceļā. 

Esiet laimīgi un lai jums 
veicas! 
 

Dace Jansone 



5 MŪSDIENA 

12. D  KLASE  

      12. d klase ir kā Taizemes virtuve, kas izceļas 

ne vien ar ārkārtīgu daudzveidību, bet arī ar 

absolūti pretēju, šķietami pat nesavienojamu 

“garšu” kombināciju. Taču izskats var maldināt, 

jo ēdiena patiesā garša, asa un pārsteidzoša, vēl 

ilgi atstāj pēcgaršu.  

      Novēlu saviem divpadsmitajiem izplest spār-

nus un doties pretim savam sapnim. Lidojumā 

uz to gūt gandarījumu par katru paveiktu darbu, 

nepazaudēt cilvēcību, iejūtību, iecietību un la-

bestību, jo, kā teicis A. de Sent- Eziperī: ”Acis ir 

neredzīgas. Jāmeklē ar sirdi.” 

Svetlana Sermule 



9. A  KLASE  

MŪSDIENA 6 

Ir klases, kuras ilgi paliek atmiņā. Vienas ar laba-
jām sekmēm, citas ar palaidnībām.  

9. A ir klase, kurā mācījās 28 spilgtas personības, 
kas domāja, darīja, kļūdījās, mācījās labot savas 
kļūdas, bet vienmer saglabāja pašcieņu un cieņu 
pret citiem.   

Paldies vecākiem par gudro audzināšanu un 
skolēniem, kuri saprata un pieņēma to. 

Terēzija Austruma 
 

MŪSDIENA 

Mani foršie 9. b! 
Pavisam nesen, tikai 

pirms 34 mēnešiem, es 
piekritu kļūt par klases 
audzinātāju skaistiem, 
gudriem, apdāvinā-
tiem, radošiem un ļoti 
brīnišķīgiem jaunie-
šiem. Kopā mēs 
smējāmies un 
raudājām, ķīvējāmies 
un atkal salabām, un 
beigās tikām galā ar 
visām ikdienas rūpēm 
un raizēm. Vissvarīgākais ieguvums pašiem – mācījāmies viens no otra cilvēcību un pareizu izturēšanos.  

Ir sasniegts galvenais skolotāju izvirzītais mērķis, sekmīgi pārvarēt eksāmenus, lai varētu izdarīt tālākās izvēles, 
turpināt mācības vidusskolā vai apgūt kādu arodu.  

Turpmākajās gaitās novēlu paņemt līdzi prasmi veidot labas 
attiecības, izturēties ar cieņu pret līdzīgo un atšķirīgo, prast 
redzēt skaisto jebkurā dzīves situācijā.  

„Grūti mācībās – viegli kaujā”, teicis kāds labs cilvēks. 
Mācības ir beigušās, atliek tam visam rast izmantojumu dzīvē. 
Un to var izdarīt ar centību, katru dienu regulāri un sistemātiski 
uzlabojot savus daudzpusīgos talantus.  

Sirsnīgs paldies vecākiem par pacietību, spēku, enerģiju un 
mīlestību, ko ielikāt savos bērnos. Novēlu jums arī turpmāk būt 
laimīgiem, un bērni ar savu dzīves izpratni parādīs, ko no jums ir 
iemācījušies un ieguvuši. 
Lai izdodas!                                                              Viktorija Ivanova 

9. B  KLASE  



9. C  KLASE  

MŪSDIENA 7 

" ceru, ka šis Laiks kopā ir Draudzīgi Pavadīts.:) Varbūt ne visu laiku bijis mie-
rīgi draudzīgs, jo mūsu 24 pasaules ik pa brīdim ir bijušas ļoti vētrainas. Bet 
pēc vētrām radušās jaunas patiesības—tā mēs augam ielāki un gudrāki. Viss 
vēl priekšā, bet ik pa laikam kaut kā pietrūks. Tad palasām Vinniju Pūku un 
ejam ciemos: 
"Ļoti kvēls Attā!- noņurdēja Trusītis, aizvērdams aiz sevis durvis. Un saprata, 
ka tās ir ļoti savādas jūtas… kad draugi ir tepat līdzās, tu labprāt pabūtu 
viens, kad tie ir aizgajuši, atkal kaut kā pietrūkst... 
...es esmu laimīgs, ka man ir kaut kas tāds, kas padara ardievas tik smagas... 
— Iesim ciemos pie visiem pēc kārtas,— sacīja Pūks.— Jo, kad tu esi jūdzēm 
tālu gājis pa aukstu vēju un pēkšņi ieej kāda mājās, un tad kāds tev saka: 
«Sveiks, Pūk, tu esi atnācis taisni laikā, lai mēs mazliet uzkostu!»—un jūs uz-

kožat... tad diena nav vis veltīgi, bet Draudzīgi Pavadīta. 
Sivēns domāja, ka vajadzīgs Iemesls, lai visus pēc kārtas apciemotu... 
— Mēs iesim tāpēc, ka ir Ceturtdiena,— viņš teica.— Mēs iesim un visiem novēlēsim Daudz Laimes Ceturtdienā.  
Ejam, Sivēn!"    

Sanita Čiekure 

Mīļā 9. d klase!!!! 
Ir pienācis ilgi gaidītais jūnijs ar sauli 

un siltumu. Daba ir modusies, viss zied 
un atkal sākas no jauna. Arī jūsu dzīvē 
tūlīt, tūlīt sāksies jauna lappuse, kuru 
rakstīsiet jūs paši. Bet skolas laiks jūsu 
atmiņās un sirdīs vienmēr paliks in-
teresants, jautrs un pilns pārsteigumu. 

Par garlaicību mēs nevarējām 
sūdzēties, dienai sākoties, nekad nebija 
iespējams paredzēt, ko nesīs vakars… 

Jūs visi bijāt tik dažādi – dažs 
patstāvīgs un ar augstu atbildības 
sajūtu, cits aiz rokas vadāms un 
mudināms, cits pakļāvies kārdināju-
mam paslinkot, bet kopumā jūs visi 
bijāt mīļi. Novēlu, lai 
jums visiem ir savs 
sapnis, uz kuru tiek-
ties un kam ticēt, lai ir 
atkal jauni mērķi, ko 
piepildīt. Ticiet vairāk 
saviem spēkiem, un 
jums viss izdosies! 

Daina Sergejeva 

9. D  KLASE  



8 MŪSDIENA 

VĒSTULE  SKOLAI  

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

Ogres Valsts ģimnāzijas laikraksts. Tirāža 300 eks.  
Reģistrācijas Nr.000703403. 
Kontakttālrunis 65044522. 

“Ja Tev iedotu baltu lapu un guaša 
krāsas un teiktu: “uzzīmē savas 
skolas atmiņas!”, ko Tu zīmētu?  

Es ņemtu dzeltenu krāsu – tas sim-
bolizētu tos priecīgos un jautros 
mirkļus. Zaļu krāsu – tas simbolizētu 
mūsu klases izbraucienus uz 
dažādām Latvijas pilsētām un ār-
valstīm. Bet galvenais... Es ņemtu 
zelta krāsu un uzzīmētu 28 cilvēku 
siluetus. Tas simbolizētu mani un vēl 
27 cilvekus – manus klasesbiedrus, 
kas aktīvi piepildīja manu skolas 
ikdienu.”  

Megija Neimane, 9. a 

“Šie gadi ir paskrējuši vēja 
spārniem. Katrs gads ar kaut ko 
atsevišķi ir izcēlies gan ar labo, gan ar 
slikto, bet atmiņā palicis tikai labais.”  

Jēkabs Belēvičs, 9. a 
“...skola ir kā otrās mājas, kā mā-

muļa, kas Tevi izaudzina un palaiž 
tālāk pasaulē iegūt jaunas zināšanas. 
Daudziem nepatīk skola, bet mēs 
nepamanām, ka paši jautrākie un 
jaukākie mirkļi pavadīti tieši šeit. Sko-
la ir tā vieta, kur mēs iegūstam ne 
tikai jaunas zināšanas, bet arī jaunus 
draugus.”  

Samanta Metlāne, 9. b 
“Trīs gadi jau garām! Tik ātri... Laiks 

paskrēja nemanot! Daudzās raizes, 
sliktas atzīmes, agrie rīti, sliktais ga-
rastāvoklis nav salīdzināms ar to silto 
un jauko, kāds paliks atmiņā. Gribu 

pateikt lielu paldies katram skolotā-
jam, kas pieņēma, pacieta, atbalstīja, 

motivēja un visādi palīdzēja iziet cau-
ri neaizmirstamajiem skolas gadiem.” 

 Sabīne Kugrēna, 9. b 
Lai arī sākumā klase likās skaļa, tra-

ka un nenopietna, taču pa šiem ga-
diem tā man iemācīja pacietību, ne-
ņemt visu tik ļoti pie sirds un reizēm 
pasmieties par sevi. Pašlaik es sevi 
nevaru iedomāties nekur citur kā 
mūsu mīļajā mājturības kabinetā ar 
skaļi uzgrieztu mūziku un vislabāka-
jiem klasesbiedriem, kādus varētu 
vēlēties.  

Margarita Sēkliņa, 9. c 
“Esmu pateicīga šai skolai par to, ka 

tā man devusi motivāciju visai dzīvei 
iet un darīt, cīnīties un nepadoties.  

Marta Visocka, 9. c  
 

“...atceros, kā 7. klasē skatījos uz 
devīto klašu skolēniem un domāju, 
cik viņi ir lieli, kaut es arī ātrāk būtu 

9. klasē. Un tagad mēs esam devītie. 
Vai mēs esam lieli? Nē, noteikti nē! 
Vai esam pieauguši? Nē! Mēs vēl jo-
projām esam tie paši mazie, kā 

7. klasē un tomēr citādi.”  
Līva Rudzīte 9. d 

“Cilvēki skolā ir draudzīgi, izpalīdzī-
gi, radoši un visnotaļ atraktīvi. Tāda ir 
arī skola – RADOŠA un KRĀSAINA. 
Pasākumi skolā ir viskrāšņākie, 
“White and Black” balle, Dārza svētki 
un citi. Mūsu skolā ir pati labākā un 
radošākā  pašpārvalde”  

Emīls Cīrulis, 9. d 
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