
Vai jūs pamanījāt, ka dienas kļu-

vušas krietni garākas un jau kādu 

laiku mēs no rītiem skolā ienākam 

gaismā, un pēcpusdienā, mājā ejot 

arī ir gaišs. Un punu jautrā vīteroša-

na no rītiem un smarža gaisā nepār-

protami liecina, ka tuvojas pavasa-

ris. Janvāris un februāris aizsteidzies 

vēja spārniem. Bet cik daudz darba 

šajos divos mēnešos paveikts! Pa-

rasti janvāris un februāris ir laiks, 

kad skolās notiek mācību priekšme-

tu olimpiādes, un arī šis gads nav 

izņēmums. Olimpiādes notika gan 

skolā, gan novadā, un mūsu skolēni 

sasniegumi liecina par labām zināša-

nām un labu vēlmi tās pierādīt. 

Janvārī visiem, kas gribēja, bija 

iespēja iejusties mafijas lomā, pieda-

loties Mafijas ballē. Tajā vakarā visi 

klātesošie varēja uzzināt visus mafi-

jas cilvēkus - tika pasniegtas balvas 

dažādās nominācijās.  

Februārī bija arī tradicionālā pro-

jektu nedēļa, kad ierasto dienas rit-

mu nomainīja prezentācijas aulā un 

klašu telpās. Šī gada jaunums bija 

tas, ka aulā savus darbus prezentēja 

tikai 8. un 11. klases, bet 7. un 10. 

klašu skolēni  darbus rādīja saviem 

klases biedriem.  

Februārī notika arī  Žetonu va-

kars, kad 12. klašu skolēniem bija 

iespēja parādīt sevi kā vienotu ko-

mandu, šī gada klašu kopīgā tēma 

bija filma "Limuzīns Jāņu nakts krā-

sā". Un limuzīni tiešām bija: gan ve-

cais labais žigulītis, gan Bonda auto, 

gan pavisam īsts limuzīns. Bija arī 

Tūteru un Sprēsliņu ģimenes un, 

protams, Mirtas tante visdažādāka-

jās interpretācijās. Vārdu sakot, div-

padsmitie sevi parādīja no vislabākās 

puses. Tagad priekšā eksāmeni, šo-

gad pavisam ātri - jau pavasara brīv-

dienās - eksāmens angļu valodā.  

Tāpat kā citus gadus arī šogad 

piedalījāmies dažādos konkursos gan 

starp valsts ģimnāziju komandām, 

gan starp sava novada vidusskolām. 

Mūsu komanda brauca uz literāru 

konkursu Dobelē, uz erudītu konkur-

su Siguldas Valsts ģimnāzijā, sporta 

komandas piedalījās dažādās sacen-

sībās gan tepat Ogres novadā, gan 

citur Latvijā. 

Otrā semestra pirmā puse tiešām 

bija notikumiem un dažādiem dar-

biem piepildīta, nešaubāmies, ka arī 

atlikušie mēnesi būs tikpat atraktīvi 

un dažādiem darbiem bagāti. 

Redakcija 

LAIKAM RITOT 
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Nekad neko nenožēlojiet. Ja 

bija labi - tad tas ir lieliski.  

Ja slikti, tad tā ir pieredze. 

(V.Holta.) 
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PAŠPĀRVALŽU TIKŠANĀS MADONĀ 

2013. gada 13. febru-
ārī mūsu skolas paš-
pārvaldes pārstāvji 
Una Valaine, Mārtiņš 
Bērziņš, Elvis Mistris, 
Žaklīna Vagoliņa, Ar-
tjoms Ļeoņenko, Ža-
nete Biukšāne pieda-
lījās seminārā "Kā 

paredzēt neveiksmes un no tām izvairīties pasākuma 
laikā".  

Mēs aizbraucām līdz Madonas Valsts ģimnāzijai, tur 
mūs sagaidīja ģimnāzijas pārstāvji un pavadīja nelielā 
ekskursijā pa skolu. Gaitenīši, skapīši un arī klases salī-
dzinoši ar mūsu skolu, ļoti mazas. Pat bibliotēkā grā-
matu plaukti bija pārbīdāmi, lai ietaupītu vietu. Atstā-
jām savu kontaktinformāciju un devāmies uz Madonas 
Kultūras namu. 

Tur notiek arī  skolas pasākumi (diskotēkas, žeton-
vakari, izlaidumi un arī citi pasākumi). 

Katrai skolai bija jāatbild uz dažādiem jautājumiem 
par skolu, skolas dzīvi, pasākumiem tradīcijām u.c. Pēc 
tam katra skola varēja uzdot 
jautājumus par kādiem pasāku-
miem, to rīkošanu u.c. 

Pēc tam katrai skolai bija 
jāprezentē, kā viņi vadītu skolas 
Valentīndienas balli. (tas bija 
mājasdarbs). 

Priekšnesumi ļoti atšķīrās. 

Daži patiešām rādīja to kā uzvedumu, bet citi vienkārši 
pastāstīja. 

Mēs parādījām, kā caur spēli var iemācīt puišiem 
dejot valsi, lai neviens no puišiem nevarētu sūdzēties, 
ka nemāk dejot. 

Vēlāk devāmies uz Madonas bērnudārzu paēst pus-
dienas. Madonas skolu audzēkņiem tā ir ikdiena. 

Pēc pusdienām klausījāmies, manuprāt, fantastisku 
lekciju par pasākumu plānošanu, pareizu izstrādi un 
rīkošanu. (Kā vadīt, ar ko rēķināties, kā izvairīties no 
neveiklām situācijām) Lekcijas vadītāja arī pastāstīja 
par savu pieredzi. 

Pēc tam mūs visus sadalīja pa grupām un katrai gru-
pai bija jāizplāno Valentīndienas balle. (balles vadīša-
na, vadītāju uzdevums, ar ko pārsteigt skatītājus, 
priekšnesumi, darbība starp priekšnesumiem, telpas 
dekorācija, dresskods) Idejas bija patiešām fantastis-
kas! Dažas pat ģeniālas, bet vienkāršas. 

Pasākums bija iespēja uzzināt ko jaunu, satikties ar 
citu skolu pašpārvalžu pārstāvjiem, nedaudz iepazīt 
viņu pieredzi. 

Una Valaine 

Jau otro gadu arī Ogres Valsts ģimnāzijas skolēni piedalās mūzikas olimpiādē. Vispirms ir olimpiāde skolā, pēc tam 
labākie piedalās novada olimpiādē.  No mūsu skolas uz novada olimpiādi tika izvirzītas trīs skolnieces: Elizabete Kakti-
ņa (7.a klase), Elīna Rudusāne (8.c klase), Raivita Razgale (8.a klase). 

Gatavošanās novada olimpiādei sākās jau laicīgi. Katram dalībniekam bija jāsaga-
tavo paša sacerēta kompozīcija un jāiemācās dziedāt viena tautasdziesma.      

Pēc stundām bija jāiet pie mūzikas skolotājas  atkārtot iepriekš mācītais. Kādu 
laiku pirms olimpiādes gandrīz katrs sestdienas rīts tika pavadīts skolā, atkārtojot, 
klausoties skaņdarbus, dziedot, spēlējot kompozīcijas.  

Ierodoties Ogres 1. vidusskolā, pārņēma liels uztraukums. Vislielākais uztrau-
kums bija par rakstisko daļu. Darba gaitā noderēja arī mūzikas skolā iegūtās  zināša-
nas. 

Visvairāk punktu varēja iegūt tieši par savu sacerēto skaņdarbu vai dziesmu. Iz-
ejot žūrijas priekšā, pārņēma uztraukums par 
to, ko gan žūrija, gan pārējie dalībnieki pado-
mās par tavu sniegumu.  

Lielus panākumus  olimpiādē neguvām, taču 
priecājamies par iespēju piedalīties. Piedaloties 
sapratām, ko darīt nākamgad, ko vairāk atkār-
tot, pie kā piestrādāt. Ceram nākamgad uz la-
bākiem panākumiem. 

Raivita Razgale 

OGRES NOVADA MŪZIKAS OLIMPIĀDE 
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Lielais ķīmijas pasākums, kas notika šā gada jan-
vāra beigās mūsu skolā, bija ļoti labi saplānots 
un noorganizēts. To veidoja 12.d klases skolēni 
ķīmijas skolotājas Ilzes Pomeres vadībā. Viņi šo 
pasākumu bija labi sagatavojuši. Bija interesanti 
visiem dalībniekiem. Piedalījās 8. klašu skolēni 
no deviņām Ogres novada skolām. Komandas 
bija izveidotas jauktā kārtībā, lai dalībnieki viens 
otru varētu labāk iepazītu. Komandām vajadzēja 
izdomāt dzejoli par ķīmijas tēmu. Tāpat visi varēja piedalīties viktorīnā, kā arī atbildēt uz inte-
resantiem un āķīgiem jautājumiem. Visveiksmīgākā komanda izrādījās ''Nezinīši'', saņemot 

par to balvu. Apsveicam! Bet balva taču nav galvenais! Svarīga ir pati piedalīšanās. Visiem dalībniekiem pasākuma bei-
gās bija laba oma, jo šis konkurss gan attīstīja spējas ķīmijas nozarē, gan visiem uzlaboja garastāvokli. 
Gaidām jaunus pasākumus!  

Kristofers Valters 

ĶĪMIĶI ĶĪMIĶO 

2013. gada 8. februārī mūsu skolas komanda  -  Žaklīna Vagoliņa, Niklāvs Grunte, Zane Kapeika, Jurģis Prikulis, Anna 
Laganovska, Mikus Pūķis - piedalījās erudītu konkursā, ko organizēja Siguldas Valsts ģimnāzija. Šogad konkurss bija vel-
tīts Ziemeļvalstīm un tajā piedalījās 15 komandas no Latvijas valsts ģimnāzijām. Konkursa jautājumu loks bija plašs, bija 
jautājumi par mūzi-
ku, vēsturi, politiku, 
ģeogrāfiju, sportu, 
dabu. Kopvērtēju-
mā mūsu skolas 
komanda izcīnīja 4. 
vietu, atpaliekot no 
3. vietas ieguvējiem 
par 0,3 punktiem.  
Skolēni bija ļoti gan-
darīti par savu sa-
sniegto un nākama-
jā gadā ir gatavi pār-
stāvēt skolu vēl šā-
dā pasākumā. Katrai 
komandai bija ie-
spēja izvēlēties sev 
balvu , mūsu ko-
manda izvēlējās 
bobsleja trasē no-
b r a u c i e n u  a r 
"Vučko". 

ERUDĪCIJAS KONKURSS 



Mācoties Ogres Valsts ģimnāzijā, ar 

laiku visi saprot, ka tā ir viena liela 

mafija, bet ikdienā mēs visi padevīgi 

klusējam. Taču tagad ir pienācis brīdis, 

kad vairāk nekas nav jāslēpj aiz priekš-

kara! 

Šī gada 18. janvārī Ogres 

Valsts ģimnāzijā notika 

„Mafijas balle”. Mūs priecēja 

un lika līksmot grupas: 

„Namejs”, „Under Pressure” 

un „Parts”. Mūzika, bildes, 

pokers, bridžs, jautrība, 

smiekli, no dejām sāpošas 

kājas un vēl un vēl...  Tas viss 

Ogres Valsts ģimnāzijas ballē 

bija jūtams. 

Tika noskaidrotas arī 8 nominā-

cijas: 

Gada sportisti: Renārs Stacē-

vičs un Linda Gulbe,  

Gada skolotājs un visu bosu 

boss Aigars Kuzmins, 

Gada izteiciens: „Beigts vīrietis 

labs vīrietis, dzīvs vīrietis slikts 

vīrietis.” (Dace Jansone). 

Gada mūziķi: grupa „Namejs”. 

Gada soprāno ģimene: Annija Čiš-

čakova un Kristaps Dvēselītis. 

Gada zēns Elvis Mistris. 

Gada meitene Nadīne Rutka. 

 

Specbalva par 3 

gadu izaugsmi sa-

ņēma Kristaps 

Broks (12.c klase). 

Kā gada klase tika 

nominēta 12.d. 
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MAFIJAS BALLE 

KONCERTLEKCIJAS 

Koncertlekcijas skolēnu vidū ir at-
pūta no skolas, un tās ir dažas ceturt-
dienas mācību gadā, kad stundu vietā 
var apmeklēt ne tikai koncertlekcijas, 
bet arī muzejus un dažādas izklaides 
vietas, piemēram, kino. Un lai gan 
kādreiz koncertlekcijas daudziem sais-
tījās ar kaut ko diezgan garlaicīgu, tad 
tagad koncertlekciju rīkotāji ir auguši 
un padarījuši šo pasākumu mūsdienī-
gāku un jauniešiem saprotamāku.  

No 7—9 klašu programmas dau-
dziem atmiņā visspilgtāk palikusi kon-

certlekcija ar interesantu nosaukumu 
„Turp un atpakaļ”. Arī man šī koncert-
lekcija patika vislabāk, jo ierasto Mo-
cartu un Bēthovenu nomainīja džezs, 
rokenrols un ļoti interesanti deju 
priekšnesumi. Bet no 10-12 klašu 
programmas ļoti interesanta liekas 
koncertlekcija par franču mūziku, kur 
slaveno franču mūzikas dīvu Edīti Piafu 
atveido Latvijas nacionālās operas so-
liste Baiba Berķe. 

Savukārt, gada pēdējā koncertlekci-
ja gan 7-9 klasēm, gan 10-12 klasēm 

būs kopīga- Ulda Marhilēviča mūzikls 
„Pārdotie smiekli, ka norisināsies 18. 
aprīlī Ķīpsalas hallē. Mūzikls būs par 
kādu nabadzīgu zēnu, kura vienīgā 
vērtība ir viņa skanīgie smiekli. Reiz 
kāds vīrs piedāvā viņam iemainīt šos 
smieklus pret laimi. Mūziklā dzirdēsim 
daudz dziesmu, caur kurām zēns sa-
pratīs, kas ir laime un kāda ir viņa būtī-
ba. Mūziklā varēs redzēt gan populā-
rus mūziķus, gan jaunos talantus. 

Paula Elmere 
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E—TWINNING PROJEKTS 

Apkārt Eiropai interaktīvā veidā 

Šī gada 11. janvārī eTwinninga projekta “Apkārt Eiro-

pai interaktīvā veidā” ietvaros 8. c klasē notika video 

konference ar Rumānijas, Polijas un Bulgārijas skolē-

niem. Projektā, bez  Latvijas, piedalās septiņas valstis: 

Polija, Rumānija, Bulgārija, Itālija, Francija, Turcija un 

Portugāle.     Konferences laikā mēs prezentējām savu 

valsti, un  mums bija iespēja tuvāk iepazīties vienam ar 

otru. Konference notika ar web kameras palīdzību, ar 

kuru mēs parādījām  mūsu ziemu visā tās krašņumā.  Da-

lībnieki diskutēja par tradīcijām, īpaši ziemas, jo nesen 

bija Ziemassvētki, un to radītā brīnišķīgā noskaņa vēl bija 

jūtama. Ar lepnumu stāstījām par vienu no mūsu tautas 

kultūras spožākajiem notikumiem „Dziesmu  un deju 

svētkiem“ un to norises gaitu. Konferences nobeigumā 

dalījāmies mūsu priekā par mūsu brīnišķīgo, zaļo pilsētu 

un tās bagāto kultūras dzīvi. 

Šī  projekta ietvaros mums ir lieliska iespēja ne vien 
klausīties un runāt angliski, bet arī attīstīt un paplašināt 
savu angļu valodas krājumu, un iekrāsot to ar emocijām. 

Mēs arī paplašinājām savu redzesloku, tikām iepazīstināti 
ar citu valstu kultūru un parādījām mūsu valsti un tautu. 

Projekta turpmākajā darbā  kopā ar partneriem plāno-
jam izveidot  interneta žurnālu un interaktīvu Eiropas 
karti, kurā katram ir iespēja visas projekta iekļautās val-
stis iepazīt induviduāli.  

8. c klase un skolotāja Viktorija Gailiša 

Pagājušajā mēnesī ( 18. 02. – 22.02. ) Ogres Valsts 

ģimnāzijā notika Comenius projekta „ Saule. Veiksmīgam 

m ā c ī b u 

procesam 

nepiecie-

š a m a s 

prasmes. „ 

5. aktivitā-

te. Projek-

ta darbī-

bas laiks ir 01. 08. 2011. – 31. 07. 2013. , koordinatores -  

direktores vietniece I. Zeņkeviča un angļu valodas skolo-

tāja V.Gailiša. Mūsu skolas skolēni un skolotāji jau ir pie-

dalījušies projekta semināros Francijā, Polijā, Spānijā, 

Itālijā.  

Ogrē viesojās 13 – 18 (gadīgi ) skolēni un skolotāji no 
Francijas, Polijas, Itālijas, Spānijas un Grieķijas. Semināra 
laikā katra delegācija iepazīstināja ar savu valsti un skolu. 
Interesanti bija sagatavotie mājas darbi, filma, kurā sko-
lēni paši vada mācību stundu par tēmu „Saule”. Mūsu 
skolēni bija izvelējušies sociālās zinības  un ģeogrāfiju.  

Bez aktivitātēm, kas saistītas ar projektu un prezentā-
cijām, viesiem bija iespēja iepazīties ar dažām skaistām 
vietām Latvijā. Viņi bija ekskursijā Siguldā, apskatīja Vec-
rīgu, iejutās dažādas lomās Minhauzena muzejā.  Priecā-
jās par ledus krāvumiem jūras krastā un par balto sniegu, 
kas par godu viesiem tieši tajās dienās krita itin dāsni, jo 
atšķirībā no Latvijas sniegs Spānijā un Grieķijā nav bieži 
sastopama parādība. 

Daļa ciemiņu dzīvoja viesnīcā, bet 12 jauniešus savās 
ģimenēs uz-
ņēma mūsu 
skolēni, tā-
dēļ viesiem 
bija iespēja 
labāk iepazī-
ties ar latvis-
kām tradīci-
jām. 

 P ē d ē j ā , 
sestā skolu 
a u d z ē k -
ņu un peda-
gogu tikša-
nās pare-
dzēta Grie-
ķ i j ā  
no 21. līdz  
26. aprīlim. 

 

COMENIUS PROJEKTS 



Jau ir ierasts, ka februāra vidū skolā viena nedēļa ir atvēlēta pēt-

nieciskajiem darbiem. Šogad projektu nedēļa mūsu skolā bija no 11. 

līdz 14. februārim. Četras dienas ierasto mācību stundu darbu  nomai-

nīja lekcijas, prezentācijas, klausīšanas un novērtēšana. Devīto un div-

padsmito klašu skolēniem bija konsultācijas mācību priekšmetos, ku-

ros tie kārtos eksāmenus. Bet visi pārējie skolēni bija aizņemti, gatavo-

jot savus projektu darbus. Katru rītu vienai klašu grupai diena sākās ar 

fiziskām aktivitātēm. Sporta skolotāji rīkoja skolēniem florbola sacensī-

bas starp klašu komandām. Žēl tikai, ka vecāko klašu skolēniem sporta 

aktivitātes vairs nesagādā prieku, vai arī skolēni paliek ne tikai vecāki, 

bet arī slinkāki un pasīvāki, jo vai gan citādi varētu izskaidrot, ka 10. un 

11. klasēm bija grūti izveidot komandu, lai varētu pienācīgi spēlēt. 

Bet svarīgākais šajā nedēļā, protams, bija projektu darbu sagata-

vošana un prezentēšana. Septīto un desmito klašu skolēni darbus pre-

zentēja klasēs, bet astoto un vienpadsmito klašu skolēni uzstājās aulā, 

kur stāstīja par paveikto viena vai divu gadu laikā.  

Vērojot prezentācijas, ikviens klausītājs varēja gūt sev kādu node-

rīgu informāciju - uzzināt 

ko jaunu vai, novērtējot 

uzstāšanos, izdarīt seci-

nājumus sev zināšanai:  

nav viegli runāt audi-

torijas priekšā,  

mikrofons ne tikai 

palīdz, bet arī traucē,  

nevajag nolasīt pre-

zentāciju no ekrāna,  

uzstājoties nevajag 

lasīt no lapas,  

daudzas citas nianses, 

kas varētu noderēt 

citām reizēm.  

PROJEKTU NEDĒĻA 
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KONKURSS PAR ZEMGALI DOBELĒ 
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       15. janvārī Dobelē norisinājās literatūras pasā-
kums, kas bija veltīts novadu rakstniekiem.  Šajā pasā-
kumā piedalījās deviņas komandas, tai skaitā koman-
da no mūsu skolas (Kristaps Dvēselītis, Raivis Avotiņš, 
Modests Kučinskis, Annija Čiščakova, Egita Strode, 
Laura Alpe, Kintija Alpe, skolotāja Velga Kalniņa). 
Katras komandas uzdevums bija sagatavot priekšne-
sumu, kurā varētu iepazīstināt citu skolu komandas ar 
vienu sava novada rakstnieku un viņa darbiem, tā sa-
turu.  
        Mūsu skolas komanda sagatavoja priekšnesumu, 

tajā iesaistot Sudraba Edžus stāstu par Dullo Dauku. 

Priekšnesums tika gatavots restaurējot, aktualizējot 

un modernizējot stāsta „Dullais Dauka”  ideju - par to, 

ka ja esam citādāki, novērtējam skolu un zināšanas, kuras saņemam, varam ie-

dvesmot citus mīlēt gudrību.  

Komandai ceļā uz Dobeli nācās saskarties ar negaidītiem apstākļiem (sabojājās 
autobuss), taču viss veiksmīgi tika nokārtots, nomainot dzelteno busiņu pret sar-
kanu, (liels paldies Egitas māsai par izpalīdzēšanu!) un gan ar nelielu nokavēšanos, 
bet ieradāmies pasākumā.  

Noskatījāmies citu skolu priekšnesumus (cik nu paspējām redzēt), paši arī uz-
stājāmies. Vēlāk komandas devās nelielā pastaigā pa Dobeli. Visiem vislabāk lai-
kam patika kaut kas, kas bija piesaistījis mūsu uzmanību jau turpceļā - lieli putu-
plasta sniegavīri, kas jau kopš Ziemassvētkiem rotāja pilsētu. Pie tiem tad tika ie-
mūžinātas vairākas fotogrāfijas. Bet ar to viss nebeidzās - devāmies uz Dobeles 
pilsētas muzeju, kurā uzzinājām daudz ko jaunu par galma dāmu un kungu ikdie-
nas dzīvi senāk, nobaudījām dažādas interesantas zāļu tējas, veidojām auduma 
lellītes un apskatījām Kristīnes Makas fotogrāfiju izstādi.  

Bija liels prieks pārstāvēt mūsu skolu šajā pasākumā un arī lieliska iespēja iepa-

zīt Dobeles novadu, tās kaltūru un gūt pieredzi, esot kopā ar citiem jauniešiem.  

Liels paldies organizētājiem par interesanto pasākuma programmu un viesmīlību!  
Laura Alpe, 11.a 

SPORTS 

      2.februārī Ventspilī notika 

Latvijas Jaunatnes čempionāts 

frisbijā, kurā atzīstami startēja 

Ogres Valsts ģimnāzijas meite-

ņu komanda, kas izcīnīja 3.vietu 

un bronzas medaļas. 

      Cīņā par godalgotajām vie-

tām ogrēnietēm bija jāsacenšas 

ar vēl piecām komandām.  

Mūsu spēlētājas veiksmīgi iz-

kļuva no savas apakšgrupas, 

zaudēja pusfinālā, bet svinēja 

uzvaru mačā par bronzas godalgām.  

Ogres Valsts ģimnāzijas komandā spēlēja: Linda Gulbe, Gundega 

Pastore, Rūta Butāne, Diāna Meirāne un Simona Kārklevalka. 
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       Viens no otrā semestra lielākajiem pasākumiem ir žetonu vakars 
12. klašu skolēniem. Divpa-
dsmito klašu skolēniem tas 
ir sevis parādīšanas un pie-
rādīšanas  laiks. Un svarīgs 
ir ne tikai priekšnesums, 
kura gatavošana, protams, 
aizņem vislielāko laiku un 
sagādā galvassāpes gan 

klašu audzinātajiem, gan daļai skolē-
nu, bet tā ir arī apzināšanās, ka tūlīt, 
tūlīt noslēgsies viens nozīmīgs dzīves 
posms, ka priekšā laiks, kad mainīsies 
daudz kas no ierastā dzīves ritma.  
       Šogad divpadsmitie par motīvu 
saviem priekšnesumiem bija ņēmuši 
visiem labi zināmu filmu "Limuzīns 
Jāņu nakts krāsā", kuras atsevišķi frag-
menti jau folklorizējušies: " Aizved 
mani uz Munameģi", "Nesauc mani 
par onkuli" un daudzi citi. Tad nu div-
padsmitie, izmantojot visiem labi zinā-
mo materiālu, lika klāt savas idejas un 
iespējas, talantus un mākslinieku garu. 
Rezultāta skatītājiem bija iespēja re-
dzēt četrus limuzīnus, četras versijas 

par filmas tēmu.  12. a klase limuzīnu ļāva laimēt klases audzinātājai, bet pēc 
garām runām, kam auto vajadzīgāks, viņi to dāsni novēlēja skolai. 12. b klase 
uzņēma savu filmu, viņi bija atraduši pat auto un motociklu ar blakusvāģi. 
Un arī "Mirttantes" bija ne ko pielikt, ne atņemt. 12. c klase izcēlās ar dažā-
da stila dejām, ar savu nebēdību un aizrautību neatstāja vienaldzīgu nevie-
nu skatītāju. 12. d klase uz savu priekšnesumu bija uzaicinājuši populārā 
televīzijas raidījuma "Gāzi grīdā" vadītājus. Un raidījuma viesi šoreiz bija 
Latvijā  labi pazīstami.  Tie bija limuzīna īpašniece - Mirta Saknīte ar savu 
krustdēlu Tūtaru Ēriku, populārais un atraktīvais dziedātājs Lauris Reiniks un 
neuzveicamais aģents 007- Džeimss Bonds. 

Paldies divpadsmito klašu skolēniem un  audzinātajiem par atraktīvajiem 
priekšnesumiem un jauko noskaņojumu, ko viņi sagādāja visiem skatītā-

jiem.  
       V e i ks mi 
eksāmenos, 
kas šajā mā-
cību gada 
sāksies jau 
pavisam drīz! 
 


