
„Valsts ģimnāzijas ir viens no Lat-
vijas vispārējās vidējās izglītības 
stūrakmeņiem, kas nostiprinājis sa-
vu lomu un sniedz ieguldījumu izglī-
tības attīstībā, spējot mainīties līdzi 
laikmeta prasībām,” tā savu svētku 
apsveikumu sāk Izglītības un zināt-
nes ministrs Rolands Broks, valsts 
ģimnāziju 15 gadu jubilejas konfe-
rencē. 

Mēs, Ogres Valsts ģimnāzija, pa-
visam nesen esam ienākuši šajā pul-
kā. Kopā esam 24 Valsts ģimnāzijas. 
Tagad ir iespēja ikvienam skolēnam 
no jebkuras Latvijas vietas doties uz 
kādu no tuvākajām Valsts ģimnāzi-
jām un apgūt sev interesējošo izglītī-
bas programmu. 

Arī mēs aicinām ikvienu, kurš 
vēlas mācīties, nākt pie mums, lai 
iepazītu mūsu skolu un tās piedāvā-
tās iespējas. Pirmā tikšanās 16.aprīlī 
pulksten 10:00. 

Pie mums var apgūt: 
 proģimnāzijas posma ( 7.-9.) izglī-

tības programmu, kur padziļināti ir 
iespēja izvēlēties matemātikas vai 
latviešu valodas apguvi; 

 ģimnāzijas posmā piedāvājam 
vispārējo vidējās izglītības program-
mu tiem, kas vēl nav izlēmuši savas 
nākotnes gaitas, šajā programmā 
mācās visus dabaszinību priekšme-
tus, kulturoloģiju, psiholoģiju, vese-
lības mācību; 

 dabaszinību un tehnikas virziena 
programmā ir iespēja padziļināti 
apgūt dabaszinību priekšmetus, 
matemātiku, programmēšanu, kul-
turoloģiju, politiku un tiesības; 

 humanitārā un sociālā virziena 
programmā papildus apgūst trešo 
svešvalodu – franču valodu, mūzi-
ku, vizuālo mākslu, pasaules litera-
tūru, psiholoģiju, dabaszinību 
priekšmetu kursu. 

Par mācību kvalitāti liecina skolē-

nu augstie sasniegumi valsts pārbau-
des darbos un sasniegumi olimpiādēs 
arī valsts mērogā. Mūsu skolas dabaszi-
nību programmas skolnieks Kārlis Jer-
macāns ir ieguvis iespēju pārstāvēt 
Latviju pasaules bioloģijas olimpiādē 
Taivānā. Savukārt sudraba medaļu no 
valsts latviešu valodas olimpiādes šo-
gad pārveda Renāte Trūpa. Atzinību 
franču valodas valsts olimpiādē saņē-
ma Zane Magone. 

Esmu pateicīga savas skolas skolotā-
jiem, kuri līdz vēlai vakara stundai strā-
dā ar skolēniem, gan padziļinot zināša-
nas mācību priekšmetos, gan arī attīs-
tot mākslinieciskos talantus. 

Esam vienojušies ar mūzika skolas 
kolēģiem, ka ar viņu rekomendācijām  
pieņemsim ģimnāzijā šīs mācību iestā-
des absolventus,  piedāvājot viņiem 
turpināt spēlēt instrumentu, dziedāt 
un mācīties mūzikas literatūru. 

Aicinu ikvienu godprātīgi pildīt sa-

vus pienākumus un būt atbildīgiem par 

savu veikumu. Lai gandarījums par pa-

veikto! Nāciet pie mums, mēs palīdzē-

sim jums gan mācīties, gan varēsim 

kopā priecāties par koristu balsu skanī-

gumu, dejotāju soļu raitumu un ģitāras 

virtuozu profesionalitāti. 

Laipni aicinu, direktore Aina Bērce. 
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Dokumentu iesniegšanai piesakieties telefoniski 65044522 vai personīgi 
pie skolas sekretāres. 

7. klasei dokumentus pieņem no 1. jūnija līdz 3. jūnijam. Vecāki ierodas 
pie direktores kopā ar bērnu, līdzi ņemot 6.klases liecību, bērna perso-
nu  apliecinošu dokumentu un 2 fotokartītes. 

10. klasē—no 13. jūnija līdz 17.jūnijam. Pretendents ierodas pie direkto-
res kopā ar vecākiem vai viens, ja ir 16 gadi, līdzi ņemot apliecību par pamat-
izglītību, gada sekmju izrakstu, personu apliecinošu dokumentu un 2 fotokar-
tītes. 

Uz brīvajām vietām pieņemam skolēnus arī pārejās klasēs visu jūnija mē-
nesi un pēc 20. augusta. 

Uz tikšanos! 
Ogres Valsts ģimnāzijas direktore Aina Bērce 

AICINĀM MŪSU PULKĀ 



MŪSDIENA 2 

VALSTS ĢIMNĀZIJĀM—15 

1996. gada 1. aprīlī ar Izglītības 
un zinātnes ministra rīkojumu asto-
ņām Latvijas skolām tika piešķirts 
Valsts ģimnāzijas statuss. Sākot no 
2003. gada, šī tipa skolām ik gadu 
pievienojas vēl kāda. Šobrīd Valsts 
ģimnāzijas statuss ir 24 ģimnāzijām. 

Ceturtdien, 24.martā, Rīgā ar 
vairākiem pasākumiem tika atzīmē-
ta Latvijas Valsts ģimnāziju 15. ga-
dadiena. Pasākumos piedalījās 
Valsts ģimnāzijas no visas Latvijas, 
tajā skaitā arī mūsu. Ogres Valsts 
ģimnāziju pārstāvēja direktore, mā-
cību pārzines, Ogres Domes pārstā-
ves, skolotājas un citas skolai nozī-
mīgas personas. 

 Plkst. 10.00 viesnīcā „Maritim 
Park Hotel Riga” norisinājās konfe-
rence „Valsts ģimnāzija – radošs 
līderis izglītības kvalitātei”, kurā 
piedalījās pārstāvji no Valsts ģimnā-
zijām, Izglītības un zinātnes minis-
trijas, kā arī vairāki profesori un 
izglītības jomas eksperti. Konferen-
cē tika runāts par Valsts ģimnāzijas 
lomu Latvijas izglītības sistēmā, par 
attīstošo apmācību un skolas vidi kā 
radošas personības nodrošinātāju 
21.gadsimta kontekstā. Tika disku-
tēts arī par skolēnu līdzdalību ģim-
nāzijas dzīvē, par nākotnes izaicinā-
jumiem, par radošo garu un rutīnu 
izglītības kultūrā, ģimnāzijas izglītī-
bu emocionālās līderības attīstībā 
un citiem aktuāliem jautājumiem. 
Par direktora kā radoša līdera lomu 
ģimnāzijā pieredzē dalījās profesors 
Hugo Verkests no Beļģijas. 

Savukārt no plkst.16 Starptautiskajā izstāžu centrā „Ķīpsala” norisinājās Valsts ģimnāziju jubilejai veltīts mākslinie-
ciskās pašdarbības kolektīvu koncerts „Redzam, dzirdam, jūtam”. Tajā uzstājās arī Valmieras Valsts ģimnāzijas jaunie-
šu koris „Bonus” (vadītājs Imants Točs), deju kopa „Pērkonītis” (vadītāja Liesma Ērgle) un pūtēju orķestris „Si be-
mol” (vadītājs Mārtiņš Birnis). Arī mūsu pašu skolas radošie mākslinieki – tautas deju kolektīvs ”Dzīpari” un 
„Gājputnu” koristi priecē-
ja visu klātesošo ausis un 
acis, radot milzīgu kopī-
bas sajūtu. Vakars noslē-
dzās ar radošām un ne-
formālām aktivitātēm 
konferences dalībniekiem 
un viesiem.  
 Daina Rusule 



MŪSDIENA 3 

MĀCĪBU PROGRAMMAS SKOLĀ 

Par priekšrocībām katrā no piedāvātajām mācību programmām stāsta 12.klases skolēni:  

Humanitārā programma ir veidota tiem, kam interesē valodas un literatūras priekšmeti vairāk 

kā eksaktās zinātnes. Šī programma dod iespēju atrast sevi, apgūstot filozofiju un psiholoģiju, 

uzzināt par savas vides struktūru ģeogrāfijā, politikā un tiesībās, kā arī apgūt simtiem gadu vāk-

tās cilvēces zināšanas kultūras vēsturē un pasaules literatūrā. Papildus tiek mācīta arī franču 

valoda, veidojot humanitāro programmu par lielisku iespēju padziļināti apgūt valodas, kultūru 

un mūsu pašu sabiedrību. Atšķirībā no dabaszinību un vispārizglītojošās programmas, šajā 

programmā tiek apgūts dabas zinību priekšmets, kas sevī ietver gan ķīmiju, gan fiziku, gan bioloģiju. 

Paši humanitārās programmas skolēni atzīst, ka šī programma ir devusi tiem iespēju atklāt sevi kā radošas perso-

nības un paplašinājusi redzesloku dažādās sfērās. Stundu ir daudz, un mājasdarbi prasa laiku, taču tas ir tā vērts, jo 

stundas ir informatīvas un interesantas. Vienīgais mīnuss esot matemātika, kuras centralizētajam eksāmenam ir jā-

gatavojas arī tad, ja programma ir vērsta uz valodu apguvi, tomēr mājasdarbu daudzums no tā neciešot. 

Vispārizglītojošā programma, kas izveidota tikai 2008. gadā, ir pierādījusi sevi kā pieprasīta 

un atzīta skolēnu vidū, jo ir iespēja apgūt visus priekšmetus vienādā līmenī. Šī programma 

paver plašas iespējas – apgūt zināšanas par pasauli kulturoloģijā un ģeogrāfijā, atklāt savus 

talantus psiholoģijā un veselības mācībā, iemācīties praktisku pielietojumu iegūtajām zinā-

šanām laboratorijas darbos, kā arī apgūt mūsu gadsimta daudzsološo mācību –informātiku. 

Līdz ar to12. klases beigās izvēle starp eksāmeniem ir ļoti plaša. 

Skolēni šajā programmā ir apmierināti ar apgūto informācijas daudzumu un atzīst, ka pla-

šais iespēju loks, beidzot skolu, ir piemērots visdažādākajām profesijām. Kā vienīgo mīnusu skolēni min dabas 

priekšmetus, kuros, salīdzinot ar dabaszinību klasi, ir vienāds stundu daudzums, tomēr tieši šīs zināšanas ļauj vispār-

izglītojošajai programmai būt viselastīgākajai un visaptverošākajai no piedāvātajām programmām. 

Varbūt tev jau sen ir kārojies atklāt, kas izveidosies savienojot Ca ar skābi vai mikroskopā pētīt mikroorganismu 

šūnas, tad dabaszinību klase ir domāta tieši tev. 

Izvēlies mācīties dabaszinības, jo: 
dabaszinātņu kabineti ir aprīkoti ar jaunākajām ierīcēm, tehnoloģijām, kas palīdz mācību procesā, piemēram, prā-

ta spēles par dabaszinātņu priekšmetiem; 

mācības dabaszinību priekšmetos atvieglo plašā klāstā pieejamie materiāli internetā, kas 

palīdz mācību vielu mācīties patstāvīgi; 

tā ir iespēja sevi pierādīt dažādos erudīcijas konkursos un aktivitātēs, kurās iesaistās arī ci-

tas valsts ģimnāzijas; 

varbūt tev ir ideja, ko esi noskatījies “youtube” un vēlies to realizēt? Esi drošs, ka skolotāji 

tev sniegs palīdzību eksperimentu veikšanā. 

Šis ir lielisks veids, kā sevi pilnveidot 3 gadu laikā, kas var būt kā sākums ne tikai turpmākām 

mācībām tehniskajās zinātnēs, bet arī humanitārajās zinātnēs. 

INTEREŠU IZGLĪTĪBA SKOLĀ 

Mūsu skolā ir iespēja izvēlēties un piedalīties: 

korī "Gājputni", deju kolektīvā "Dzīpari", teātra grupā, runas mākslas pulciņā, muzikālajā 

teātrī, Jauno ģeogrāfu klubā, Jaunsargu pulkā; 

pilnveidot ģitāras, klavieru vai citu instrumentu spēles prasmes; 

spēlēt florbolu, basketbolu, volejbolu; 

darboties kokāpstrādes pulciņā, veidot kompozīcijas telpu noformēšanai, gleznot; 

apgūt teksta un grafikas dizainu.  

Martas   Zariņas zīm. 



Šī gada 11. martā Ogres Valsts 

ģimnāzijā norisinājās pasākums, kas 

bija veltīts krievu, vācu, franču valo-

dai un to valstu kultūrām. Konkursā 

piedalījās sešas jauktas komandas, 

tās veidoja dažādu skolu skolēni, 

tādēļ bija iespēja iepazīties ar citu 

skolu pārstāvjiem.  

Pasākums sākās 11.00, to rīkoja 

mūsu skolas svešvalodu skolotāji. 

Tāds pasākums mūsu skolā notika 

pirmo reizi, taču ir doma, ka līdzīgu 

pasākumu vajadzētu rīkot arī nā-

kamgad, veicot dažādus uzlaboju-

mus. 

Konkursā bijā arī žūrija, kuru iz-

veidoja no visu konkursa dalībnieku 

skolu skolotājiem. Viņu darbs nebija 

viegls, jo visās komandas bija vien-

līdz stipras, bet pēc pamatīgas ap-

spriedes tika noskaidroti uzvarētāji, 

kā arī komanda, kas ieguva žūrijas 

simpātijas balvu. 

Sprechen Sie Deutsch? 

Pēdējo mēnešu laikā Latvijā par 

populārāko un pieprasītāko svešva-

lodu ir kļuvusi vācu valoda. Skolē-

niem, kuri apgūst vācu valodu, tiek 

piedāvāts plašs savu zināšanu aplie-

cināšanas klāsts. VFR Kultūras mi-

nistrija izsludināja konkursu „Tanz 

auf den Wellen” („Deja uz viļ-

ņiem”), kura balva ir piedalīšanās 

starptautiskā skolēnu grupā 4 nedē-

ļu garumā, iepazīstot lielākās Vāci-

jas pilsētas, dzīvojot ģimenēs un 

mācoties valodu. Konkursa dalībnie-

ki ir 15-17 gadus veci jaunieši. Tā 

uzdevums – radoši pierādīt savas 

spējas valodā, rakstot eseju, uzņe-

mot filmu vai gleznojot. Šajā kon-

kursā savu darbu ir iesniedzis 10.d 

klases skolnieks Emīls Lode. 

Latvijas vācu valodas skolotāju 

asociācija aicina piedalīties skolēnus 

mākslas un literatūras konkursā 

„Mit Lust und Laune auf der Bueh-

ne” („Ar prieku uz skatuves”). Uzde-

vums – iestudēt lugu vācu valodā (5-7 

minūtes garu) un nofilmēt to. 

(informācija - www.dlvl.lv) Par citiem 

piedāvājumiem var interesēties pie 

skolotājas Lilijas Otersones.  

Konkurss „Valstis un valodas” 

Šāds pasākums jau desmito reizi 

norisinājās Āgenskalna Valsts ģimnā-

zijā. 18.martā no mūsu skolas uz kon-

kursu devās trīs skolnieces: Maruta 

Gasaite, Laura Rudusāne un Kristīne 

Kovale. Meitenēm bija iespēja parā-

dīt savas zināšanas krievu, angļu un 

franču valodā. 

Konkurss bija veidots divās daļās. 

Pirmajā konkursa daļā „Vai tu zini?” 

tika uzdoti jautājumi par valstīm, pie 

tam jautājumi tika uzdoti attiecīgās 

valsts valodā un arī jāatbild bija šajā 

valodā. 

Otrajā konkursa daļā tika veidotas 

radošās darbnīcas, un konkursa dalīb-

niekiem bijā jāliek lietā sava radošā 

iztēle un domāšana, veidojot divu 

minūšu garu filmu par izlozēto valsti, 

filma jāveido tās valsts valodā. 

Konkursa noslēgumā tika pasnieg-

tas balvas, katrs konkursa dalībnieks 

saņēma kādu velti, pasniedza arī žūri-

jas simpātiju balvu. 

Par godu desmit gadu jubilejai visi 

dalībnieki tika cienāti ar kliņģeri un 

sulu. 

Martā mūsu skolā notika arī Ogres 

novada krievu valodas olimpiāde. 

Par saviem iespaidiem pirms olimpi-

ādes stāsta 8.b klases skolniece Ane-

te FREIMANE: „Kad uzzināju, ka būs 

jāpiedalās novada krievu valodas 

olimpiādē, biju satraukusies, vai pa-

spēšu visu atkārtot un iemācīties. 

Tomēr ar skolotājas Valentīnas Lazdi-

ņas atbalstu tas izdevās. Esmu skolo-

tājai ļoti pateicīga par palīdzību. Naktī 

pirms olimpiādes nevarēju iemigt, jo 

domāju par to, ko vēl vajadzētu at-

kārtot. Godalgotu vietu gan neiegu-

vu, bet biju priecīga par iespēju pie-

dalīties, jo, gatavojoties olimpiādei, 

uzzināju un izlasīju daudz jauna par 

Krievijas kultūru, kas noteikti node-

rēs arī turpmāk.   

COMENIUS REGIO projekta dalīb-

nieki aktīvi gatavojas braucienam uz 

Turciju, kur no 25. aprīļa līdz 2. mai-

jam notiks projekta sanāksme. 

Ar sagatavoto mājas darbu par 

sporta iespējām un aktivitātēm Og-

res novadā, Ogres Valsts ģimnāzijā, 

Ogres Amatniecības vidusskolā un 

Ogres Sporta centrā vidusskolēni 

varēs iepazīties 13. aprīlī. 

Lai uzrunātu jauniešus lepoties ar 

savu dzimteni, tautu un kultūru, 

pasākumā piedalīsies Valmieras 

Drāmas teātra aktieris Ģ. Rāviņš un 

komponists E.Zilberts ar program-

mu „Manuskripti nedeg. 

 

MŪSDIENA 4 

SPĒLE ATSKATS UZ SVEŠVALODU NEDĒĻU 



7. martā mūsu skolā norisinājās 

novada vizuālās mākslas olimpiāde. 

Tā kā šovasar Rīgā notiks IV Latvijas 

skolu teātru festivāls, olimpiādes 

tēma tika izvēlēta atbilstoša šim pa-

sākumam, proti, „Silueti. Teātris”.  

Ogres Valsts ģimnāziju pārstāvēja 

7 meitenes: Anna Meiere (7.a), Žak-

līna Vagoliņa (8.b), Sintija Birģele 

(8.b), Paula Bloma (9.b), Laura  

Baltmane (9.b), Kristīne Kovale 

(11.d) un Elīna Kursiša (12.d). Vēlos 

viņām pateikt lielu paldies, jo es kā 

skolotāja esmu gandarīta un reizē 

arī priecīga par to, ka visu meiteņu 

darbi ir augstā līmenī. Vēl tikai jāpie-

zīmē, ka pavisam olimpiādē tika vēr-

tēti 73 darbi.  

Un vēl kāds patīkams jaunums! 

No 14. līdz 18. martam pirmo reizi 

Ogres vēsturē visi godalgotie olimpi-

ādes darbi tika izlikti publiskai ap-

skatei Mākslas skolā. Šīs nedēļas 

laikā darbi vēlreiz tika vērtēti – tikai 

šoreiz notika atlase Latvijas mēroga 

konkursam „Lietas un tēli”.  

Ceļu uz Rīgas konkursu mēros An-

nas, Žaklīnas, Paulas, Lauras un Kris-

tīnes olimpiādes darbi, kā arī Gitas 

Vilmanes (9.c) speciāli šim konkur-

sam gleznots darbs „Maska”. 

Skolotāja Sanita Nikitenko 

  

5 MŪSDIENA 

VAI TEĀTRI VAR UZZĪMĒT? 



Valsts latviešu valodas un literatūras olimpiāde  

11. - 12.klašu skolēniem 

Trūpa Renāte  11.b 2.vieta 

Skolotāja – Laimdota Jonkuse 

Valsts ķīmijas olimpiāde 9. - 12.klašu skolēniem 

Pīterāne Laura  9.b 3.vieta 

Skolotāja – Ilze Pomere 

Novada vēstures olimpiāde 12.klašu skolēniem 

Magone Zane  12.d 1.vieta 

Šteinbergs Raitis  12.d 3.vieta 

Skolotāja Dace Zemīte 

Novada angļu valodas olimpiāde 11., 12.klašu  

skolēniem 

Kleinmanis Haralds  12.d 1.vieta 

Jakubovska Sintija  12.a 2.vieta 

Zemžāns Otto  11.d 3.vieta  

Gutāne Līga  12.b  atzinība 

Freimane Linda  12.b  atzinība 

Skolotāja -  Māra Dātova 

Novada vācu valodas olimpiāde 8.klašu skolēniem 

Birģele Sintija  8.b 2.vieta 

Skolotāja – Lilija Otersone 

Novada vizuālās mākslas olimpiāde 7. - 12.klašu  

skolēniem 

Vagoliņā Žaklīna  8.b  1.vieta 

Baltmane Laura  9.b  1.vieta 

Bloma Paula  9.b 2.vieta 

Kovale Kristīne  11.d 3.vieta 

Meiere Anna  7.a atzinība 

Kursiša Elīna  12.d atzinība 

Skolotāja – Sanita Nikitenko 

Starpnovadu mājturības un tehnoloģiju olimpiāde 

Elmere Paula  7.d 1.vieta 

Bloma Paula  9.b 1.vieta 

Abramkina Sintija  10.b 2.vieta 

Skrīvele Vita  7.b 3.vieta 

Graudiņa Ausma  8.b atzinība 

Vagoliņa Žaklīna  8.b atzinība 

Skolotāja – Sanita Nikitenko 

Starpnovadu krievu valodas (svešvalodas) olimpiāde 

8.klašu skolēniem 

Čerikova Samanta  8.a 1.vieta 

Vazdiķe Dita  8.a 2.vieta 

Suvorovs Oļegs  8.b atzinība 

Dmitrijeva Anete  8.c atzinība 

Maļinovska Mariana 8.c atzinība 

Skolotāja – Dace Jansone 

Starpnovadu ģeogrāfijas olimpiāde 10. - 12.klašu  

skolēniem 

Jermacāns Kārlis  11.d 2.vieta 

Magone Zane  12.d atzinība 

Skolotājs – Aigars Kuzmins 

Vides izziņas spēļu konkurss "Iepazīsti vidi" 

Gailāne Madara, Magone Zane 12.d 3.vieta 

SVEICAM OLIMPIĀŽU UZVARĒTĀJUS 
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AICINĀM IEPAZĪTIES  

 Katrā no mums slēpjas talanti, mēs katrs spējam radīt ko vēl nebijušu. Tas var būt 

teksts, bilde, filma, mājas lapa. Visu mācību gadu dažas stundas nedēļā datorklasē darbojas 

talantīgi 7. – 9.klašu skolēni. Apguvām vairāku datorgrafikas programmu iespējas, izmēģi-

nājām spēkus projekta izstrādē un nostiprinājām prezentēšanas prasmes, jo gandrīz katrā 

nodarbībā uzstājāmies un rādījām pārējiem savu veikumu. Mācījāmies arī viens no otra un 

priecājāmies par otra talantiem. Bijām līdzās arī skolas laikraksta „Mūsdiena” pirmo numu-

ru izdošanā.  

 Gribam iesākto turpināt arī nākamajā mācību gadā, paredzot vairākas izmaiņas pulci-

ņa darbībā. 

 Protams, arī Tu esi talantīgs. Ja Tu esi ieinteresēts teksta un grafikas dizaina jautāju-

mos,  gaidām mūsu radošajā komandā, lai nākamajā mācību gadā darbotos kopā un aplie-

cinātu sevi – izkopjot jau zināmos un atklājot jaunus talantus. 

Rīkojam atvērto durvju pēcpusdienas skolas datorklasē 19. un 26.aprīlī. 

Laikā no 15.40 – 16.30 iepazīstināsim ar paveikto un pārrunāsim nākamā mācību gada plānus.  

Gaidīsim arī Tevi! Atnāc! 



12.A -  klase, kam patīk būt oriģi-

nālai, laikam tāpēc reizēm iznāk ļoti 

labi izcelties ar savu radošo pieeju. 

Kolektīvā ir dažādas interesantas 

personības, tāpēc arī klases sastāvs 

ir visai raibs un sadarbošanās ir īsts 

piedzīvojums, kas ilgi paliek atmiņā. 

Viņiem ļoti patīk izdomāt ko jaunu 

un nebijušu, pārsteigt, un uzmundri-

nāt dzīves rutīnā nonākušos.  

Viņiem vienmēr ir savs viedoklis, 

par kuru viņi prot pastāvēt. Viņiem 

patīk sportot, filozofēt, viņi ir dzīves-

priecīgi, asprātīgi un apveltīti ar labu 

humora izjūtu, tāpēc ar viņiem no-

teikti nebūs garlaicīgi. 

12.B – 27 spilgti, nebēdnīgi, traki, 

interesanti un jautri cilvēki, kas, ie-

karojot skolotāju sirdis, ir atzīti par 

sirsnīgāko klasi mūsu skolā. Klasi 

varētu salīdzināt ar mazo Emīlu, kas 

mēdz iekulties nepatikšanās , gribot 

tikai labu, piemēram, aizņemoties 

spilvenus Polijas viesnīcās vai netīši 

aizdedzinot spirta kolbu laboratori-

jas darba laikā, vai spridzinot plauk-

šķenes stundās.  

Caur ģeniālām idejām un savdabī-

gu to izpildījumu ir atzīts, ka „mēs 

varētu aizlidot uz mēnesi pat ziloņa 

mugurā,” ar šo aizrautīgo interesi un 

enerģiju klases mācību stundas ne-

kad nemēdz būt garlaicīgas. Un lai 

gan reizēm tiek izstrādāts pa kādam 

nedarbam, tāpat kā Emīls, 12.B grib 

tikai to labāko. 

Tie ir cilvēki, starp kuriem būs 

nākamie dejotāji, grafiķi, sportisti, 

cirka mākslinieki, zinātnieki, biz-

nesmeņi un līderi – klase, kas šo 

trīs gadu laikā ir kopā auduši savus 

sapņus un mācējuši zināšanu ap-

guvi apvienot ar ģeniālu to izman-

tojumu. 

Un tagad 12.D klase, 

„Kuzminbērni”. Tā ir klase, kas 

nesusi šīs skolas vārdu tālu ārpus 

tās sienām. Kā supervaroņi, pieda-

loties Zelta zivtiņas čempionātos 

divus gadus pēc kārtas, kā aktieri 

no klipiņa „Prāta vētras” dziesmai 

„Es gribu”, kura guva daudzu ska-

tītāju simpātijas. Tā ir klase, kas 

savu radošo potenciālu izmanto 

ne tikai lai sekmīgi mācītos, bet arī 

lai padarītu daudzveidīgu savu 

ikdienas dzīvi gan skolā, gan arī 

citur. Klasē ir spēcīgi intelektuāļi, 

radoši kodoli, ap kuriem, tāpat kā 

ķīmijā un fizikā, pievelkas visi pā-

rējie klases elementi, veidojot vie-

nu darboties spējīgu veselumu.  

Tā ir personību klase, katrs ar 

savu mērķi un uzskatiem, taču 

kopumā sirsnīgi, jautri un atraktīvi 

jaunieši, uz kuriem var paļauties. 

Spilgti, kontrastaini, radoši – tādi 

ir 12. D klases supervaroņi! 

ATMIŅAS PAR ŽETONU VAKARU 
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Rudens ir mans pavasaris 
Kad dvēsele piesaka karu 
Un realitāti atņem ar varu 
Tās ir jaunas cerības, 
Sirds un prāta derības 
Uz to, vai tu mani redzi 
Tāpat kā es tevi. 
Tu esi man visur ik dienas 
Visur skolā, visur uz ielas 
Man nedaudz bail no sevis    Rebekas  Vēveres zīm. 

Jo nezinu, ko darītu dēļ tevis 
Vai tiešam tu nesaproti 
Ka es vēlos tik ļoti, ļoti 
Beidzot tevi paņemt pie rokas 
Un izbeigt šīs dvēseles mokas. 
Es zinu, kad rudens vēji pūš, 
Cik īss ir tauriņa mūžs, 
Un tomēr ir labāk 
Vēl vienā grēkā krist, 
Nekā priekšlaikus izsamist! 

Karlīne Ozola 
Paskaties, vai tiešām     Lindas Vilcānes zīm. 
Paskaties, vai tiešām tur gaisā tā ir saule? 
Tu nevēlies skatīties, tev bail, tu izvairies. 
Tev uzacis dejo, acis smaida, un tomēr dziļi iekšā tev bail no tā, ko redzēsi. 
Bet, ja tu pārstatu baidīties, tad varbūt es pārstātu izliekties? 
Es zinu, cik ļoti tu vēlies redzēt to brīnumu, kas slēpjas aiz mākoņiem, 
Tu turpini soļot tālāk, jo bija jau vienpadsmit un diena bija brīva. 
Es muku projām, es izlikos, ka tevi nepazīstu, paslēpos aiz ielas stūra. 
Tev patīk sēdēt uz mīksta dīvāna un skatīties ekrānā, un brīnīties par to, kas 
notiek pasaulē. Tu aizmirsti vienu lietu, 
Šajā pasaulē ir jāstrādā, pat tad, kad negribas ēst, 
Rūsa rūpējas, lai vienmēr būtu, ko darīt. 
Beigu beigās, tu paskaties tur, augšā, un redzi to 
lielo bumbu, 
To bumbu, kas mums dod dzīvību, šeit uz mūsu 
zemes. 
Tu sēdi savā mīkstajā dīvānā un saproti, 
Esi pārdevis savas sāpes un viss ir kļuvis pavisam 
skaidrs. 
Tavas acis kā zvēriņi dejo man pakaļ, 
Ja ir kāda doma, ko redzi par labu, 
Mēs to varam domāt atkal un atkal. 
Ko tādu tu vari tikai mūsu pasaulē, 
Šajā plaukstas lieluma paradīzē. 

Kaspars Birkhans   Lindas Freimanes zīm. 
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Sanitas Zubarevas zīm. 

Pasaule 
Tik liela un neapzināta esi tu 
Tu pārņem ikvienu ar savu izskatu. 
Gan liels, gan mazs tevi apbrīno 
Ar savu prātu, domām aizņemto. 
Ikviens tevi gribētu izzināt, 
Tikai tu viena spēj mūs audzināt 
Pat grāmata to nespēj dot,  
Ko tu vari sevī apkopot. 
Katru mirkli kaut kas jauns  
Tiek atklāts, citiem neapjausti. 
Un pieredzi mums sniedz ar prieku 
Un katram ierādi tu vietu. 
Tik novērtēt mēs to nespējam, 
Jo ātri visu aizmirstam. 
Mēs atkarīgi no tevis esam 
Un lielu atbildību par to nesam. 

Laura Gobiņa 
Smilšu pils 
Pelēkas smiltis birst 
Ka nebeidzams smilšu pulkstenis. 
Tu stāvi tuksneša vidū.  
Meklēdams oāzi. 
Bez elpas tu meklē... 
Savu dzīvi. 
Tu stāvi krustcelēs, 
Svērdams savu dzīvi svaru kausos.  
Vienā kausā smilšu ūdens.  
Otrā kausā lietus ūdens. 
Gaismu nomaina tumsa. 
Sākas vētra... 
Dzīves kausi krīt, 
Smiltis sajaucas ar ūdeni 
Un tu atklāj to… 
Ka skaties uz mazu bērnu, 
Kas ceļ savu kārtējo smilšu pili. 

 
Elza Rozēna 

MĒS IZPAUŽAMIES 


