
Cienījamie absolventi! 
Domās palūkojieties uz  vīģi! Šajā 

auglī jūs atradīsiet tūkstošiem sēkli-
ņu, un katra no tām ir jauns vīģes 
koks.  

Kur gan ir tas ķīmiķis, kurš būtu 
spējīgs uz ko tādu: no sākuma radīt 
koku, pēc tam izdarīt tā, lai koks 
nestu augļus, lai augļi piepildītos ar 
sēklām un rezultātā sēklas radītu 
arvien jaunus un jaunus kokus? Pa-
sakiet man, lūdzu, kur ir tāds ķīmi-
ķis?  

Mēs esam šos gadus jums centu-
šies palīdzēt atrast šo ķīmiķi – dabas 
mātes spēkā un jūsos pašos. Arī jūs 
līdzīgi vīģes sēklai esat nākuši šajā 
pasaulē ar savu dzīvības spēku. Kat-
ram tā kvantitatīvās un kvalitatīvās 
īpašības ir dažādas. Ar vecāku un 
līdzcilvēku palīdzību esat krājuši zi-
nāšanas, tās pārvērtuši par realizē-
tām vērtībām. Esat kopuši savas 
labās rakstura īpašības, esat sapra-
tuši, ka pasaulē ir noteiktas likumsa-
karības. Mēs tur nevaram pat ie-
jaukties. Vīģes sēkla, ielikta zemē, 
aug un izaug par koku, pieciešot gan 
sausumu, gan lietus pārbagātību. To 
ir purinājuši vēji un karsējusi saule. 
Neatkarīgi no tā vīģes sēkla ir pār-
vērtusies kokā. Tas noticis tikai ar 
dabas mātes mīlestību. Arī jūs esat 
auguši savā vecāku mīlestībā. Jūsu 
uzdevums būs to darīt arī turpmāk, 
jo cilvēks mācās un pilnveidojās visu 
savu mūžu. 

Es novēlu jums turpināt meklēt 
ķīmiķi gan sevī, gan dabā, gan visu-
mā. Jums izdosies, ja sapratīsiet, ka 

tas jādara ar mīlestību. Ar tik nesav-
tīgu mīlestību, kā jums palīdzējusi 
augt māmiņa un tētis.  

Pasakiet paldies saviem mīļajiem 
par atbalstu, smaidu un līdzcietību. 

Pasakiet paldies sev par izturību un 
gribasspēku. 

Paldies jums, ka palīdzējāt mums 
darīt darbus un svinēt svētkus! Pal-
dies, ka esat sēkla, kas lēnām pār-
vēršas atbildīgā cilvēkā, lai dotu aug-
ļus un vairotu mīlestību. 

Es vēlu jums laimi! 
Direktore Aina Bērce 
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MŪSDIENA 2 

PAŠPĀRVALDE 

Atceroties visu šo 2010./2011.mācību gadu aktīvo 
pašpārvaldnieku bariņā kā prezidentei, mani pārņem 
tik krāsainas sajūtas. Prieks un gandarījums mijas ar 
skumjām.  Šis laiks ir bijis īpašs ,un esmu to izbaudījusi 
viscaur un no visām pusēm.  

Esmu patiesi lepna par paveikto šogad. Visvairāk 
man atmiņā palikusi skolotāju diena oktobrī, kurai mēs 
cītīgi gatavojāmies un veltījām daudz pūļu, lai tā izdo-
tos. Viss vienmēr sākās ar ideju. Ideja dzimst visnegaidī-
tākajā brīdī – naktī pirms došanās pie miera, starpbrīdī, 
pastaigā lietus laikā. Nākošais ir ideju definēt un 
„pielipināt” pārējiem šo degsmi radīt sapņus par īstenī-
bu. Skolotāju dienu biju iedomājusies kā dienu, kad 

skolotājiem sniedz to, ko tie vēlas – mazliet brīvības un 
dzīves baudas. To panācām ar koncertu – acīm, ausīm 
un dvēselei, gardi klātiem galdiņiem – garšas kārpiņām. 
Mūsu komanda cītīgi strādāja pie katra sīkuma, un sko-
lotāju smaidi un prieks, kas palika vēl ilgi pēc koncerta, 
sniedza mums gandarījumu par paveikto.  

Man ir prieks par manu komandu. Tās ir dažādas 
personības vienkopus, un kopā mēs radām visdažādā-
kās idejas, viens otru papildinot. Katra viedoklis šeit 
tiek respektēts, tādēļ ir kopības sajūta. Šī sajūta stipri-
nās katrā tikšanās reizē. Vismīļākā man bija mazā Zie-
massvētku svinēšana ar dažādiem našķiem, dāvanām 
un salavecīti. Man šķiet, ka smiekli no mūsu mazā kam-
barīša, kurš skolā zināms kā 222.kabinets,  bija dzirdami 

no laba gabala. 
Šis man ir arī skumjš laiks. Jāatvadās ne tikai no paš-

pārvaldes aktīvā klubiņa, bet arī no pašas skolas, no vi-
dusskolnieces dzīves. Man joprojām ik brīdi rodas ideja  
par kaut ko neparastu, kā mācību darbu padarīt intere-
santāku, taču esmu pārliecināta, ka jaunā prezidente Na-
dīna jauno mācību gadu sāks ar pilnu sparu un skolas dzī-
ve būs negaidītu pārsteigumu pilna. Viņai es novēlu pul-
cēt ap sevi aizvien vairāk un vairāk darboties gribētāju un 
izveidot stipru komandu!  Visai skolai es novēlu piedzīvo-
jumiem bagātu vasaru. „Izgaršojiet” to!  

P.S. Gaidiet ciemos!  
Saulaini, Daina 
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KORIS “GĀJPUTNI” 

 Laiks iet uz priekšu, bet latviešu vērtī-
bas paliek. Tā ir arī ar mūsu Ogres Valsts 
ģimnāzijas kori "Gājputni". Jau apritējuši 13 
gadi, kopš pastāv koris. Vienmēr ar kori kopā 
ir  kora vadītāja mūsu mīļā Daina Čudare. 
 Korim darba sezonas var būt ļoti dažā-
das. Ir ļoti aktīvas un darbīgas, bet ir arī klu-
sākas un mierīgākas, kā piemēram šis gads. 
  Tomēr arī šis gads ir bijis emocijām 
bagāts, jo aizgāja vecie dziedātāji un atnāca 
jauni. Pirmais pasākums, kas kori sagaidīja, 
bija skolotāju diena, kad iepriecinājām skolo-
tājus ar dažāda veida dziesmām un varējām 
novērtēt jaunā sastāva skanējumu. Protams, 
bija arī ilgi gaidītās kora iesvētības, kad tika 
iesvētīti jaunie dziedātāji. Iesvētībās viņi pa-
rādīja savu dziedātmāku, prasmi nopūst sve-
ci ar kliegšanu, fizisko sagatavotību un cieņu 
pret vecākajiem koristiem. Līdz ar to nostipri-
nājās jauns kolektīva sastāvs.  
 Kora pasākumi visam gadam bija zinā-
mi jau mācību gada sākumā. Šogad mums 
bija iespēja jauki  pavadīt laiku kopā ar ko-
riem no citām pilsētām. Tas tuvināja mūsu 
kora garu un spēku.  
 Mīlestība, kas plūst no Dainītes, rada 
mums prieku un vēlmi vēl un vēl dziedāt. 
Dainītei ļoti palīdz Maija Gorda, kura vien-
mēr spēlē pavadījumu skaistajām dziesmām. 
 Korī šogad bija apmēram 30 dziedātā-
ju, bet paši  izturīgākie un labākie. Varbūt 
brīžiem neskanēja skaisti un precīzi, bet mēs 
centāmies kaut ar emocijām un mīlestību 
parādīt to prieku, ko mums sagādā dziedāša-
na.  

 Pavasarī gatavojāmies ilgi gaidītajai skatei, par kuru bija uztraukušies visi, jo neviens nezināja, kā  veiksies un 
kā mēs nodziedāsim. Pirms kāpām uz skatuves, mēs teicām: "Vienalga, kā nodziedāsim, galvenais, lai dziedam no 
sirds." Un tā arī darījām. Tajā brīdī, kad dziedājām, mēs bijām laimīgi, jo varējam dziedāt to, kas mums sirdij tuvāks. 
Pārsteigums bija tas, ka mēs, 30 cilvēku sastāvs, nodziedājām vislabāk. Saņēmām 1.pakāpes diplomu un ar prieku 
varējām teikt, ka nakošgad koris būs.  

Korī pavadītais laiks dod stimulu 
turpmākajai dzīvei. Tagad gatavoja-
mies šī gada pēdējam notikumam -  
braucienam uz Dobeli, kur dziedāsim 
kopā ar citiem koriem un pavadīsim 
pēdējo brīdi šādā sastāvā. 

Nāks jauns mācību gads un būs 
jauni cilvēki, kas gribēs dziedāt korī. 
Tad veidosies jauns sastāvs un būs 
atkal jauni, vēl interesantāki notikumi, 
kas veidos mūsu kora vēsturi. 

 Dagnija Kalve 



Ievas pārziedējušas, aiznesot baltajiem ziediem un 

reibinošajai smaržai līdzi aukstuma vilni, dārzos ziedošas 

ābeles, rūgti smaržo tulpes – klāt pavasaris! 

Pavasaris arī skolēnu prātos un jūtās. Domas tā vien 

prasās aizceļot prom no tumšajiem skolas gaiteņiem pla-

šajā pasaulē. Vienīgi rūpes par eksāmeniem liek pie-

bremzēt vēlmi doties prom no skolas sienām. 

Skan mūzika, smaržo ziedi, klases pulcējas skolas aulā, 

lai dotos uz pēdējo mācību stundu. Vēl brīdis, lai pakavē-

tos atmiņās, izmantojot laika mašīnas vilinošo piedāvāju-

mu, un aizceļot uz 1. klasi, pakavēties 6.klasē. Un tad 

skan zvans, 9. un 12.klašu skolēni kopā ar audzinātājiem 

dodas uz pēdējo stundu. 

MŪSDIENA 4 

SPĒLE PĒDĒJAIS ZVANS 
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*** 

Viss ir bijis tieši tā, kā vakar, bet tomēr būs citādi,  

Nāks cilvēki ar savām domām un darbiem, bet tomēr 

būs citādi. 

Kad jūnijs dziedās savu ziedu dziesmu un taureņi skries 

maratonu, jūs, devītie un divpadsmitie, dejosiet savu iz-

laiduma valsi. Viss jau būs  kā bijis, bet tomēr skolai pie-

trūks tieši jūsu smaida, domas un skanīgā - labrīt! 

Es zinu, lai kur jūs arī neskandinātu savus smieklus krā-

sainajā rudenī, Jūs to darīsiet no visas sirds, ko arī es 

jums novēlu, visu darīt no sirds uz sirdi! 

 Sporta skolotāja Daina Sergejeva 

*** 

Laiks neapstājas, bet jums ir iespēja apturēt mirkli un 

iegūt nepārvērtējamu dārgumu – atmiņas.  

Jaunā laikā un vietā jūs varēsiet sevi atklāt un pierādīt, 

pilnveidot plānus un sasniegt mērķus. Vajag uzdrīkstēies, 

jo tas jums ir vienīgais veids kā  sasniegt iecerēto. Nebai-

dieties spert lielu soli, ja tas nepieciešams, jo aizu nevar 

pārlēkt divos mazos lēcienos! 

Skolotāja Dace Jansone 

*** 

  „Dabas grāmatā visas lapas ir aizpildītas ar dziļu satu-

ru.” J.V. Gēte. 

Turpiniet tajās ieskatīties un uzziniet arī par sevi daudz 

ko jaunu! 

Skolotāja Ilze Kaļāne 

*** 

Ja gribi būt gudrs, iemācies saprātīgi jautāt, uzmanīgi 

klausīties, mierīgi atbildēt un apklust, kad tev vairāk nav 

ko teikt. 

Lai vienmēr jūs pareizajā situācijā izvēlētos īsto paņē-

mienu, kā risināt vajadzīgos jautājumus! 

Skolotāja Dace Zemīte 

*** 

Sauli sirdī, 

Sauli domās,  

Sauli visās dzīves jomās! 

Mācīties un pilnveidoties visu mūžu, atklāt pasauli un 

sevi tajā! 

Būt laimīgiem! 

Skolotājs Aigars Kuzmins 

*** 

„Tu pats veido notikumus sev apkārt, 

Un tu saņem tieši to, ko esi pelnījis. 

Kuru vainot un slavēt,  

Ja ne pašam sevi? 

Kurš spēj jebkurā brīdī, kad vien vēlas,  

visu mainīt,  

ja ne pats? 

(Ričards Bahs) 

Skolotāja Maija Gorda 

*** 

„Kas šodien beidzies, 

Tas rītu sāksies, 

 Tos sapņus par dzīvi 

Pārvērst nāksies.” 

(Rainis.) 

Vislabākie vēlējumi, skolu beidzot! 

Skolotāja Vija Sleže 

*** 

Tev ir simtiem iespēju šodien 

Savas nākotnes durvis vērt,  

Var aiz kurām lāsi pa lāsei 

Savu laimi un likteni lemt! 

 Lai ir drosme un uzdrīkstēšanās! 

Skolotāja Valentīna Gulāne 

*** 

Mācieties sapņot, ticēt un darīt, jo cerība ir tikai labas 

brokastis, bet sliktas vakariņas! 

Skolotāja Vija Rubīna 

Kad nākotnē zīmēsi savas mājas, interjera vai dārza 

plānojuma skices vai, stāstot savam mazajam bērniņam 

pasakas, tās mēģināsi zīmējumā attēlot, zini, ka es par 

Tevi būšu lepna, jo klusībā cerēšu, ka kādu nelielu artavu 

skolas laikā esmu devusi arī es,  

Tava vizuālās mākslas skolotāja Sanita Nikitenko 

*** 

“Tu proti izmērīt, noteikt 

attālumu strap zvaigznēm. 

Bet, ja jau tu esi tāds zinātājs, 

Izmēri cilvēka dvēseli!” 

(Seneka.) 

Skolotāja Ingrīda Pētersone 



Kad esi sapinies un nezini, kur iet,  
Mazs bērns tev pretī roku stiepj. 
Uz svešu pasauli tas tevi līdzi ved. 
Kur valda prieks un košas krāsas. 
Šķiet viss tik balts kā sniegs. 
Tur zāle zaļāka, 
Tur līksmība kā rīta rasa, 
Tur spoža gaisma pat tumsā ro-
das. 
Kā tika radīta tik brīnumaina vie-
ta? 
Tā karavītu asinīm skalota, uz kri-
tušo kauliem lieta. 
Ja pat pasakās nekas vairs nav kā 
bijis 
Un kas ir pārāk labs, lai būtu īsts 
Vairs nav tik nevainīgs un šķīsts. 
Šī pasaule vairs neliekas kā agrāk 
Tev putekļi no acīm lēnām zūd. 
Tu dzirdi balsi, kas sauc 
Tad ar stipru rāvienu 
Tu pretī savai pasaulei trauc. 

Lonija Kazlauska 

Lauras Baltmanes zīmējums 
 

Beates Svarinskas zīmējums 
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Aļinas Kuzmenko zīmējums 

Šarlotes Žirnes zīmējums 
  

Lienes Beikertes  zīmējums 
 

Atmiņām nav ierobežojumu. Tās ir 

gan patīkamas, gan skumjas, gan arī 

naida pilnas. Dažkārt, saskaroties ar 

dzīves problēmām, lietām, sen nere-

dzētiem cilvēkiem, atmiņas atkal parā-

dās uz mūsu domu sliekšņa kā negai-

dīts ciemiņš.Tās mēdz kā slimība ieperi-

nāties mūsu prātā. Bieži vien atmiņas 

liek mums pasmaidīt vai arī gluži otrādi 

– noskumt. Manuprāt, katrs cilvēks 

kaut reizi ir gribējis izdzēst no atmiņas 

kādu notikumu, līdzīgi kā ar taustiņu 

„Delete” nodzēšam nevajadzīgo vai 

aplamo datorā. 

Līva Kubulniece 
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Paulas Blomas zīmējums 

Es acis aizveru 

Un nokļūstu tur, 

Kur bez mitas lietus līst, 

Kur vienradzis pa mežu klīst,  

Kur liela bezgala pļava, 

Kur stalti stāv krāsaina kļava, 

Kur tik strauji plūst strauts, 

Kur nebeidzošs sapnis netiek grauts, 

 kur zvaigznes mirgo tik skaisti,  

kur vējš pūš tik maigi, 

Kur princis uz balta zirga jāj, 

 Kur es tik skaistā kleitā dejoju... 

 Ak, kāpēc gan es sev meloju? 

Es acis atveru, 

Šo jauno dienu dzīvot mēģinu. 

Gita Vilmane 
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Daudz sulas un lētie vīni, 

Cilvēku orķestris –  

Krāsains risinājums. 

Dzīvo dzīvi kā spēli, 

Esi brīvāks par putnu, 

Radi mazus svētkus parastā dienā. 

Esi tu pats. 

Un Tici sev. 

Esi personība. 

Laura Zablocka 

Dārgumu lāde 

Man pieder lāde. Lāde ar visai intere-

santu saturu. Tā nav vienkārša lāde, 

tā ir īpaša – tā ir … Mana. Tā ir mana 

dārgumu lāde. 

Šī maģiskā kaste ir apslēpta tālu, tālu. 

Uz vientuļas salas, sen aizmirstas jū-

ras vidū. Zem karstām smiltīm un 

stūrainiem oļiem, un bāli rosīgiem 

gliemežvākiem. Jūras skaņu ieaijāta 

tā tur guļ. 

Manā lādē ir viss. Tur ir mana pagāt-

ne- visas skaistās, bet diemžēl gaisto-

šās atmiņas par jau sen aizgājušo. Tur 

dus mana vakardiena, mana bērnība 

ar tās paslēpēm ar kaimiņu bērniem. 

Lādē slēpjas mana nākotne, mani 

sapņi, cerības un ilgas. Tomēr svarī-

gāk par visu- lādē atrodas mana ta-

gadne. Mani mērķi un izvēles, kas it 

īpaši šobrīd man ir zelta vērtē. Nē, 

pat vairāk. Zelts nav tik vērtīgs kā 

mani mērķi un spītība, kas mani vadīs 

to sasniegšanā. Lādē dziļi apslēpts 

milzīgais kalns, kurā kāpt un kāpt, un 

kāpt. 

Laiks. Laiks ir vienīgais, kā nav manā 

lādē. Un nu tas ir beidzies. Ceļu pie 

lādes zinu tikai es, un tā tas arī paliks. 

Laiks doties tālāk. 

 Dzīve visā kopumā ir skaista, 

bet ne katrs to pamana. Vislabākie un 

skaistākie mirkļi ir tie, kuri ar mums 

notiek pirmoreiz – pārvarēt pirmās 

bailes, iemīlēties, sasniegt pirmo mēr-

ķi, pirmo reizi beigt skolu un iegūt sa-

vu pirmo svarīgo dokumentu. 

Dace Cabule 

Rebekas Vēveres  zīmējums 
 

Iemāci kā nemīlēt 
Izmantot vienu noti, 
Tu vari pārvērst bēdas – priekos. 
Nebaidies spert soli. 
Tu esi kā gaismas eņģelis tumsā, 
Mans laimīgais ceļš, 
Neplānota, brīvi izdzīvota diena, 
Riņķa dancis manā galvā 
Prāts atkāpjas 
Sirds uzvarēja. 
Šampanietis brokastīs, 
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Šarlotes Žirnes zīmējums 

Jūlijas Stvolkovas zīmējums 

Lauras Baltmanes zīmējums 

Paulas Blomas zīmējums 


